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Mas já é muito, não é? Você, em sua tese de 
doutorado, falando sobre a minha vida? Incluindo a 

minha história e o meu ministério pastoral? Foi como 
você me explicou... A história oral está preocupada 

com isso mesmo, com pessoas. Falar sobre a minha pessoa é uma honra, pois um objeto 
nacional, e religioso, a gente até compreende... Mas, falar de mim?  
Meu ministério começou aos 24 anos. Casei-me aos 20 anos... Já tinha dois filhos quando fui 

para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Formei-me no 
Seminário com muitas dificuldades, pois morava distante... Viajava no trem da Central do 

Brasil. Era uma hora... Uma hora e meia de viajem para chegar até o Centro do Rio de 
Janeiro. De lá pegava um ônibus para ir até o Seminário. Os solteiros moravam lá porque, 
naquele tempo, não tinham apartamentos para casados. José Rego do Nascimento – um dos 

posteriores líderes do Movimento de Renovação Espiritual – também frequentava o Seminário 
nessa mesma base de sofrimento. Nós nem almoçávamos, pois não dava tempo... Tomávamos 

um lanche e, de lá, cada um partia para o seu trabalho secular.  
No penúltimo ano do Seminário, fui convidado para ser o pastor titular da Igreja Batista de 
Realengo – a Primeira de Realengo, no Rio. Daí, fui consagrado, ou seja, ordenado ao 

ministério pastoral. E assumi o pastorado de vez. Fiz o curso em cinco anos porque dividi as 
matérias – já pastoreando. Fiz mais um ano para concluir, pois tinha minhas obrigações com a 

Igreja. Separei as disciplinas de Bíblia e de hebraico para fazer só no quinto ano, imagine. 
Pastoreei na Igreja de Realengo... Ela cresceu. Nós organizamos algumas outras igrejas 
batistas. Abrimos um trabalho missionário em São Lourenço e abrimos outro trabalho 

missionário na Ilha da Madeira, numa colônia de pescadores. Hoje tem uma igreja batista lá. 
A Igreja Batista de Realengo fazia conferências umas duas vezes por ano (conferências de 

uma semana inteira). Organizei o departamento de evangelização na Igreja. Tínhamos grupos 
de evangelistas que estudavam, recebiam tarefas e fichas para visitação nas casas. Eles 
montavam bons relatórios. Depois de um ano, tínhamos cerca de 200 e tantas conversões com 

cerca de 150 batismos (isso tudo em um ano). Houve outro ano com 90 batismos e 100 
conversões. Nós fazíamos missões de fato! Quando toda a Igreja atingiu 600 membros, reuni 

a diretoria estatutária e disse que precisávamos organizar outras igrejas ao invés de inchar. 
Não é simplesmente construir um templo grande para a Igreja ir crescendo não... Temos que 
organizar mais igrejas! Essa é, entre outras coisas, nossa missão evangélica.  

Por isso, uma comissão escolheu um loteamento novo, compramos dois lotes e recebemos 
outro de presente. Isso porque um corretor de imóveis era membro da Igreja e conseguiu tudo. 

Tirou os ganhos dele para baratear tudo... O preço caiu e compramos dois lotes – com o dele 
três lotes. Construímos uma casa com um puxadinho atrás e, depois, fizemos uma casinha 
para o zelador. Construímos uma casa, tipo templo, para 120 pessoas. A comissão fez o 

seguinte plano... (que anunciamos para o povo). Foi dito assim: “quem quiser entrar para a 
história organizando uma nova igreja pode dar seu nome para o secretário”. 

Aproximadamente 120 irmãos deram o nome. Organizamos uma igreja com o seguinte 
cronograma: três meses como congregação, para aprender tudo, para organizar a sociedade de 
senhoras, coro, e, ao fim desses três meses, transformamos aquela congregação em igreja 

(como é costume batista). Formou-se uma linda igreja. Hoje está um templo enorme lá... Para 
mais de 1.000 pessoas. Quando eles completaram 50 anos me convidaram... Fui pregar lá nos 

50 anos da igreja que organizamos. Ficou organizada com tudo planejado. Nós organizamos 
outros templos. Tivemos trabalhos em Areal e, agora, temos um templo também nesse lugar 
(tínhamos congregação lá), perto de Petrópolis. 

Delcyr de Souza Lima 
Batista 

4 de outubro de 2011 

“Ditadura com o jeitinho brasileiro”. 
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 Mas foi isso. Estivemos por 18 anos na Igreja Batista de Realengo. A Igreja, assim, floresceu 
e despertou curiosidade na Convenção Batista Carioca. Como consequência do bom trabalho, 

fui eleito presidente daquela Convenção por três mandatos. Também fui professor do 
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio... Escrevendo meus artigos, 

eclesiásticos, recebi o convite para lecionar. Fui professor lá durante 25 anos. Convidaram-me 
para escrever algumas lições de Escola Bíblica Dominical – EBD. Essas funções já tinham 
sido separadas para que eu fosse experimentado nelas. Werner Kaschel era o pastor redator. 

Como consequência disso acabaram me dando a revista inteira para escrever e terminei sendo 
redator chefe da JUERP. Eu controlava tudo na doutrina, na conduta e na literatura. 

Convidaram-me, por causa disso, para ser professor no Seminário Teológico Batista do Sul do 
Brasil. Senti-me num auge doutrinário e como guardião da identidade batista. 
Posteriormente fui deão interino do Seminário. Hoje em dia se chama diretor acadêmico. 

Fiquei três meses e queriam me efetivar, já. Mas fiquei em dúvida, pois se fosse efetivado não 
poderia ser redator chefe. Porque a denominação não permitia que eu tivesse dois cargos. Tive 

que fazer uma opção e sofri para proceder com essa escolha. Deão do Seminário, redator 
chefe da JUERP... Eu optei por ser redator chefe porque a minha vocação é escrever. Optei 
assim... Eles acharam um deão que assumiu normalmente (participei como redator chefe 

durante algum tempo). Depois criei a minha própria editora doutrinária que durou dez anos. 
Parei porque a JUERP me convidou para voltar e comprou as minhas máquinas. Acabei 

imediatamente com a minha editora e voltei. Depois, agora no tempo do Almir, fui convidado 
para ser editor chefe novamente. Eu fui, de fato, durante alguns anos editor chefe... E a Igreja 
Batista de Realengo esteve sob o meu pastorado por 18 anos.  

Só que fui, depois, convidado para ser pastor lá na Ilha do Governador – na Primeira Igreja 
Batista da Ilha do Governador. E eu, utilizando-me da autonomia pastoral, disse que não 

aceitaria. Fui visitado, depois disso, por uma comissão de sucessão pastoral. Um espanhol, 
grande comerciante na Praça da Bandeira, tinha se convertido na Primeira Igreja Batista do 
Rio de Janeiro com uma pregação que fiz lá na ausência do pastor João Soren (que tinha ido 

pregar na Inglaterra). Esse espanhol se converteu naquela pregação. E, mesmo sabendo que eu 
era pastor de Realengo, e ele morava na Ilha do Governador, aquele homem fez a profissão de 

fé em Realengo e se batizou. Ele contribuiu muito no trabalho lá de Realengo. Depois, pediu 
carta de transferência para a Igreja da Ilha do Governador porque morava por lá, como disse 
antes. Ele, portanto, entrou nessa comissão de sucessão pastoral da Igreja e me visitou 

pessoalmente... Contou-me essa história de como se converteu e pediu que eu fosse pastorear 
a Igreja na qual ele era membro. A Igreja da Ilha estava toda dividida... Com uma dificuldade 

muito grande acabou se dividindo... Mas fui convidado para dar um jeito naquela Igreja. Daí 
eu fui... A Igreja estava completamente desgovernada... Indisciplinada... Graças a Deus fui, 
coloquei em ordem a Igreja que, por sua vez, começou a prosperar mais e mais. Fiquei 18 

anos na Igreja Batista da Ilha do Governador.  
Organizamos uma congregação numa comunidade daquele canto chamada Favela do Morro 

do Borel. Lá fizemos uma boa congregação, pois tínhamos evangelismos de rua. Em todos os 
domingos saía um grupo grande para visitar casa por casa, oferecendo-lhes o evangelho de 
João para estudos. Esse evangelho era distribuído juntamente com um testezinho para as 

pessoas responderem. Semanalmente, recolhíamos aquele estudo dos lares que o aceitavam. A 
pessoa que preenchia aqueles testezinhos, os três estudos, recebia uma Bíblia de presente. De 

modo festivo, essa pessoa era convidada para recebê-la na Igreja da Ilha do Governador. As 
pessoas iam à Igreja pra receber um presente – naquela solenidade – e recebiam a Bíblia 
Sagrada. Então as pessoas se convertiam através da Palavra presenteada. Eu já tinha feito isso 

em Realengo. Fiz novamente na Ilha do Governador, pois sou um ganhador de almas. Porque 
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a Palavra é fundamental para a vida, a conversão e a direção do crente. Nesse tempo, escrevi o 
Evangelismo Pessoal, um livretozinho, um panfleto na verdade. Em poucos dias pediram para 

que eu fizesse uma conferência no Seminário. E, finalmente, a JUERP pediu para que 
transformássemos em livro evangelístico. Com isso, escrevi o Doutrina e Prática da 

Evangelização. Sempre buscando a Palavra pregada, ensinada e comunicada verbalmente ou 
textualmente também.  
Deus também me deu esposas abençoadas. Sou casado pela segunda vez. Minha esposa, que 

está aqui, agora – acompanhando e intervindo nessa entrevista – é uma bênção de Deus. É 
interessante como Deus faz as coisas acontecerem. Ela se converteu, batizou-se lá na Igreja do 

meu filho... Depois viemos parar aqui, em Niterói. E a Terezinha é promotora de missões aqui 
na Igreja Batista de Icaraí. Ela é responsável pelo empenho evangelístico, na Palavra, para 
ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. A intimidade do nosso lar é harmoniosa, pois ela me 

respeita muito como pastor. Ela é diretora da Escola do Vidigal. Vê como são as coisas? Foi 
diretora do maior Colégio Estadual de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Faz parte do 

ministério pastoral ter uma esposa tão dedicada. Ela foi diretora da maior escola em Campos, 
repito. Agora é diretora da Escola Bíblica Dominical, na Igreja. Entende de pedagogia! É uma 
verdadeira bênção do Senhor Jesus Cristo. Pena que não queira dar uma entrevista pra você. 

A Terezinha faz a função da primeira esposa, Dinalva. O que se pode dizer da Dinalva é que 
se tratava de uma mulher consagrada ao Senhor. Não era formada em nenhum curso superior. 

Mas entregou a Deus cinco filhos e todos eles crentes. É isso que importa. Eu viajava muito 
para as conferências e, como consequência, os filhos ficavam em casa. Ela ficava também, 
com a Bíblia na mão e a varinha pendurada na parede. A varinha representava a disciplina de 

um lar cristão. Uma vez determinado filho, nosso, do primeiro casamento, falou assim: “mas 
mãe, nós não fizemos nada, a senhora foi passear e agora voltou com um chicotinho do 

camelô... nós não estamos fazendo nada”. A Dinalva disse: “não fez, mas vai fazer... o 
chicotinho já está aqui porque sei que vai fazer”. Ela educou os filhos com muita segurança. 
Todos eles são convertidos... Nunca nenhum deles se envolveu em vício, em cigarro, em 

bebida, em dança, em coisa nenhuma. Assim deve ser a família dos cristãos. Dois dos meus 
filhos são pastores. Desinalva é escritora também. E o outro é engenheiro, normal, lá em São 

Paulo. Trabalha na Escola Dominical e foi vice-presidente da Igreja em São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo. E o último, o caçula, é policial no Paraná. Foz do Iguaçu é 
Paraná, não? Ele é da Polícia Rodoviária Federal, lá. Mas é crente também. Membro de uma 

igreja... A esposa dele e todos eles são crentes... Filhos, genros, noras, netos, já batizados, 
todos. Minha família é do Senhor! Tenho bisnetos batizados, já. É bom destacar na entrevista 

que nós (diferentemente dos presbiterianos), não batizamos bebês, mas pessoas que entendem 
a racionalidade da Palavra.   
Esse foi o ministério da primeira esposa... Agora o ministério da segunda esposa, da 

Terezinha, está sendo esse, aqui, que você está vendo – do cuidado. Na Igreja, fez o curso de 
teologia... É formada em teologia... É formada em pedagogia também... No curso superior de 

pedagogia... E é formada em geologia... Os irmãos da Igreja de Icaraí estão elogiando a 
promotora de missões e diretora da Escola Bíblica Dominical. É bom frisar que ela é a minha 
polícia. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Dois médicos aqui da Igreja colocaram essa 

alcunha nela. Porque eu tenho deficiência renal, diabetes e faço um tratamento rigoroso com o 
endocrinologista, com a nefrologista também. Sou proibido de comer uma porção de coisas. A 

água mineral foi cortada. É porque a água mineral tem potássio. Sinto falta de comer bem. 
Um médico de uma igreja, aposentado, fazendo uma palestra numa outra igreja aqui por perto, 
fez referência à minha família e tal... Fez referência ao meu tratamento de saúde. Ele disse: “o 

pastor Delcyr tem lá uma polícia que toma conta dele, da comida, da dieta e não deixa que 
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sofra como consequência da própria irresponsabilidade”. Ela está sempre esperta. Sempre me 
diz: “espera... não, não pode, não serve”. Teve gente que achou graça daquela forma de 

referir-se à minha esposa. Aí vai, vai, vai tratando... Meses depois, o médico daqui, da Igreja, 
que é meu médico endocrinologista, falou: “o senhor está indo muito bem... seus exames 

mostram isso... você está indo muito bem, graças a Deus e graças à polícia que você tem em 
casa”. Ele não sabia, mas também falou a mesma coisa que o outro médico disse. Dou muita 
risada com isso. Essa é uma polícia preciosa. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. É Ele 

quem sustenta minha vida a cada dia. Eu estou me livrando da hemodiálise... Porque o rim 
não restaura mais segundo o que a doutora disse... O rim nunca mais volta ao normal.  Não há 

nenhum tratamento que faça aquilo restaurar. Eu teria que estar na hemodiálise, já. Mas já 
estou há três anos sem precisar, graças a Deus. Não tive problemas com anemia e nem com 
ataques cardíacos. Estou lúcido como você percebe. Completamente lúcido (você vai ver 

quando eu começar a falar sobre o seu tema). A uréia descontrolada deixa a mente confusa, 
mas estou muito bem. Eu ouvia vozes no hospital. Aí... Consegui ouvir a voz de Deus me 

protegendo, pois a Sua Palavra me conforta nos momentos difíceis.  

Eu ouvi a voz de Deus há poucos dias e pensei: gente... Será que estou tendo confusão 
mental? Fiquei assim e fui examinar essas coisas com psicólogos, psiquiatras... Aí cheguei à 

conclusão de que não foi confusão mental que tive. Porque a voz não foi na terceira pessoa. 
Eu estava orando aqui, angustiado com os problemas da denominação, das igrejas... Os meus 

próprios problemas... E lá orando, dizendo: Senhor, sou tão pequenino perto desses 6 bilhões 
e meio de habitantes do planeta. Sei que o Senhor pode discernir onde seus servos estão. Até 
GPS sabe onde nós estamos agora, não é mesmo? Então Deus tem poderes, nEle, não é? Mas 

aí... O Senhor tem que administrar o universo e administrar esse planeta cheio de guerras, 
cheio de revoluções... Tudo para dirigir a história, mesmo com guerras e revoluções. Deus 

dirige a história e eu estou convicto disso. Ele é Senhor da história. Mas, questionando Deus 
sobre as vozes, completei a oração, dizendo: mas Senhor, por favor, olha para esse servo aqui, 
tão pequenininho. Eu ouvi uma voz, de muitas águas, que falou: “Eu estou te vendo... aí 

comecei a chorar...”. Perguntei: “o que foi?”. Ele disse: “Eu estou te vendo!”. Aí eu me 
tranquilizei, fiquei tranquilo, acabou o problema... “Estou te vendo”, disse o Senhor. É o Deus 

vivo, e presente, que me fez chorar. Deus não é uma... Deus não é uma ideia... Deus não é 
uma filosofia... Deus não é mera doutrina... Deus é Deus. Criador, redentor... Habita no céu, 
mas habita aqui dentro do meu coração. Eu oro para Deus sabendo que Ele está aqui, comigo. 

O governo de Deus está em algum lugar, no céu. Mas Deus está aqui agora, comigo. Eu recebi 
um apelido da médica... Ela me xingou... Ah, sim! Ela disse: “o senhor é medonho”. Falou 

que eu sou medonho... Pode isso? 
Por causa da minha teimosia com a médica ela me chamou de medonho. Ela disse: “vou te dar 
o endereço de um cirurgião e ele vai fazer a ficha para realizar uma operaçãozinha”. E 

completou, dizendo: “vai juntar uma veia, aqui, para quando precisar fazer a hemodiálise já 
ter tudo pronto”. Isso foi para não haver emergências (a médica estava preocupada com uma 

eventual emergência). Mas, falei: doutora... Ela interrompeu: “vai preparando sua mente”. Só 
que respondi em seguida: vou preparando a mente para não fazer e para não fazer 
hemodiálise... Por isso que ela me chamou de medonho. Não vou fazer operação não, disse 

pra ela. Deus que criou esse órgão, desenhou, projetou e fez esse órgão chamado rim... Ele é 
especialista em desenho, não é? É desenhista! Ele pinta uma película esbranquiçada fininha, 

tipo esponja, que é um tremendo computador. Aquela película fininha, esbranquiçada, 
controla a dosagem de todos os minerais que nós precisamos e de todos os ingredientes do 
corpo humano. Ouro, prata, ferro, cobre, potássio, sódio... Os rins é que “sabem”. A sabedoria 

de Deus é maravilhosa! A dosagem de potássio é assim... Se tiver menos acontece um 
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problema, mas se tiver mais ocorre outro problema. E o rim seleciona, distribui e elimina o 
excesso através da urina. Mas o rim começa a ficar decadente... Doente... Ele começa a não 

filtrar mais. Aí o potássio vai subindo... Começa a atuar no cérebro... A Creatina... Deus me 
livre ficar com confusão mental. O potássio, a creatina e a uréia são os mais perigosos. 

Digo, então, que Deus desenhou esse órgão... Ele se especializou na criação desses órgãos 
todos... E ela, a médica, ficou ouvindo... Ficou ouvindo... A Bíblia diz que Ele é o Todo 
Poderoso para fazer aquilo que lhe apraz. É por isso que estou testando Deus. Estou testando 

o poder dEle. Ele é Todo Poderoso para restaurar o meu rim. Se eu viver será para trabalhar 
na causa dEle. Agora, o que eu estou testando é se lhe apraz fazer isso (porque não sou doido 

de testar o poder de Deus)... O que eu não sei é se Deus quer fazer mesmo, de fato, um 
milagre na minha vida. Se for do agrado dEle fazer isso, tudo bem... Mas vou testar... Disse à 
médica: a senhora vai acompanhar e vai participar desse teste com Deus. Esse é um jeito de 

pregar a Palavra à doutora. Falei ainda: a senhora, doutora, vai acompanhar nos exames... Nós 
vamos testar a vontade de Deus. Aí vieram os exames... Ela olhou, balançou a cabeça, e 

declarou: “é... milagres acontecem”. Foi então que entreguei à médica um exemplar da 
Palavra de Deus. Ela aceitou o texto sagrado e prometeu que vem à Igreja Batista de Icaraí 
qualquer dia desses. Mas o médico endocrinologista é batizado na Igreja. 

O endócrino é batizado pela Igreja. Foi colega dela de faculdade (da nefrologista). Sabe, o 
endócrino é professor de faculdade... Tão jovem ainda, mas já é mestre nas ciências médicas... 

É filho de outro grande endocrinologista... Eu passei do pai para o filho tranquilamente – sem 
medo. Se o filho tiver alguma dúvida ele vai, certamente, consultar o pai. Os jovens precisam 
respeitar a experiência dos mais velhos. Mas é um moço muito sábio... Médico muito 

competente... Quero destacar, contudo, que essa médica... Que não é crente ainda, disse-me: 
“milagres acontecem”. Sou um milagre e sei disso. Uma nutricionista falou que Deus gosta 

muito de mim. Ela disse bem assim: “o seu Deus gosta muito do senhor” (destaco a expressão 
“seu Deus”). E ela disse, com isso, que eu não precisava de hemodiálise e estava livre da 
hemodiálise. Mas ela, a nefrologista, chegou a me chamar de medonho... A médica chamou-

me, antes da bondosa declaração da nutricionista, de medonho! Porque ela me dizia uma coisa 
e eu rebatia, né?  Não vou fazer isso, nem aquilo – dizia pra ela. 

Eu tenho pedido para Deus que prolongue a minha vida – não por prazer da vida. Disse esses 
dias para a minha esposa que não tenho minha vida por preciosa, pois quero seguir pedindo a 
Deus que me mantenha para continuar escrevendo coisas eclesiásticas... Tenho um livro 

inédito que preciso publicar. Eu ainda não publiquei esse livro por “falta de tempo” (tempo é 
dinheiro). O livro é sobre a experiência com Deus, da Bíblia e das pessoas. E, estamos aí, com 

saúde... Com paz interior... 
Como disse, tive o segundo ministério na Ilha do Governador... Pacifiquei a Igreja... Botei a 
Igreja naquele caminho de evangelização, com doutrina firme... Entretanto, com os 18 anos de 

pastorado na Ilha devidamente terminados, chamei o pastor Cornélio Dorta Bernardes, que é 
de São Paulo, para pastorear a Igreja Batista de Icaraí (que estava precisando de um ministro). 

Ele assumiu o pastorado interino de Icaraí. Ficou um ano aqui... No fim do ano ele me 
procurou no Seminário, era lá na Primeira Igreja, e disse: “eu orei muito para Deus e recebi a 
resposta de que só você é o homem para botar ordem naquela Igreja”. Era uma desordem 

aquilo... Pentecostais misturados com tudo e, como se não bastasse, tinha um guru de 
camisolão azul que vinha fazer conferências na Igreja sobre bobagens de parapsicologia. 

Tinha coisas assim... Um culto para jovens e outro para adultos. Enquanto os adultos estavam 
no culto, os jovens ficavam dando risadas lá fora do templo. Era uma desordem tremenda aqui 
nessa Igreja. Por isso, assumi aqui, mas disse antes: não posso ir para lá (pra Niterói)! A 

Igreja aqui na Ilha do Governador entrou em paz agora, está prosperando, como é que posso 
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deixá-la? Eu moro aqui, tenho casa própria  e não vou lá para Niterói de jeito nenhum. Aí ele 
insistiu, e disse: “olha, vamos só sondar a vontade de Deus”. Mas eu disse mais àquele 

irmão... Você não vai fazer propaganda nenhuma a meu respeito mesmo que alguém faça 
contra... Você não vai fazer nada a favor... Coloque-me como um dos nomes cogitados. Se eu 

obtiver uma votação expressiva, tudo bem. Se tiver uma votação acima de 85%, vou 
considerar que é Deus mandando... Aí alguém fez propaganda contra. Foi às diversas 
instituições para pedir informações sobre mim e espalhou-se a falsa notícia de que eu era um 

ditador. Não sou ditador... Só coloco ordem na casa. 
Aquele grupo contrário telefonou para as casas. Finalmente fui entrevistado por eles... 

Perguntaram-me: “o senhor se submete a uma sabatina?”. Eu fiquei meio assim... Sentindo-
me incomodado. Poxa... Passados 18 anos em uma Igreja... Mais 18 na outra... Professor do 
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil... Agora diretor do Seminário de Niterói... 

Escrevi vários livros... A Igreja vai me submeter a uma sabatina para ver se sirvo? Eu me 
humilhei mesmo assim, pois sou servo de Jesus Cristo. 

Eu me humilhei mesmo! Disse pra eles: pois não... Faço o que vocês quiserem... Aí, primeiro, 
disseram: “nós queremos uma reunião com os obreiros da Igreja”. Eu disse: pois não, estou às 
ordens. Aí outra num sítio... Depois, com os diáconos e a diretoria estatutária. Aí fizeram 

tudo. Falei para eles assim... Supondo que vocês digam que vão dar um salário maior que 
recebo na Igreja Batista da Ilha... Vou ficar em confusão pensando que aceitei porque o 

salário é melhor. Isso será uma confusão para a minha cabeça. Eu não quero saber se vão 
pagar mais ou se vão pagar menos... Quero saber se é a ordem de Deus. Aí eles não falaram 
nada. Trouxeram-me para a tal sabatina pública ao invés de reunir a diretoria para 

conversarmos mais confortavelmente.  
Daí vieram cinco engenheiros que perturbaram o meu pastorado. Tive que passar por essa 

humilhação. Quatro horas em pé... Sendo sabatinado por aqueles engenheiros que queriam 
criar uma Igreja com estilo diferente... Com um diretor administrando e com um pastor 
cuidando apenas da pregação. O pastor teria que obedecer a um diretor administrativo. É isso 

que eles quiseram aqui... Queriam transtornar a Igreja... Houve um jovenzinho, engenheiro, de 
óculos, que se levantou e disse: “o que você acha da irmã madre Tereza de Calcutá?”. Quando 

ele me chamou de você... Não pude acreditar de tão bravo que estava! Aí, primeiro, perguntei-
lhe com ênfase: o senhor quer fazer o favor de repetir a pergunta, senhor? Assim mesmo... 
Com o dedo apontado para ele, disse-lhe: senhor! Um jovem que nem saiu das fraldas... Ele 

passou a me chamar de senhor, depois. Foi a primeira batida que dei nele. A primeira 
disciplina pastoral que apliquei nele. Daí ele refez a pergunta: “eu queria saber o que o senhor 

pensa da madre Tereza de Calcutá?”. Afirmei, depois: ah... Agora vou te dar a resposta. 
Minha resposta é: nada... Não penso nada! Essa madre não é do meu rebanho! Ele ficou sem 
graça e parou. Sou um pastor linha-dura para arrumar as igrejas à luz da reta doutrina de Jesus 

Cristo. Aí o outro, de barba vermelha, engenheiro também, levantou e tentou me provar em 
coisa e tal... Fiquei quatro horas respondendo às perguntas. Depois... Chegou o dia da 

votação... 
Quando aconteceu esse processo todo de sucessão pastoral também ocorreu um fato muito 
curioso... Eu estava com esse dedo, aqui, esfacelado por uma serra circular porque gosto 

muito de trabalhar com a madeira. Essa estante, que você está vendo, fui eu que montei – por 
exemplo. Uma irmã, contou-me uma coisa curiosa... Eu estava com esse dedo esfacelado e 

todo enfaixado. Falava com o dedo assim (para cima), para não doer... Uma irmã chegou em 
casa e falou para o marido: “não sei em qual pastor vou votar”. O marido, que não era de 
nenhuma igreja (porque ainda não era crente), disse-lhe: “vota naquele pastor do dedo 

enfaixado”. Todos dão risada com isso ainda hoje. A Igreja Batista de Icaraí elegeu-me, aqui, 
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com quase 90% dos votos. Foi ordem de Deus! Foi ordem de Deus realmente! Agora a Igreja 
vai bem, pois está organizada como se deve. Eles tiveram que sair – os engenheiros. Saíram e 

organizaram outra Igreja... Eles queriam a aceitação da Convenção Batista Fluminense, mas 
não aceitaram porque seria contra a ética denominacional. Queriam a aceitação da Convenção 

Batista Brasileira, mas também não aceitaram. O Secretario Executivo da Convenção Batista 
disse: “voltem ao pastor Delcyr... acertem lá com ele, peçam perdão e vocês podem até ser 
aceitos”. Aí vieram aqui... Dispostos para ouvir... Pediram perdão... Foram reconciliados com 

a Igreja de Icaraí... A Igreja Batista de Icaraí deu a autorização para eles se organizarem. 
Porque nós, batistas, trabalhamos da seguinte forma... Igreja gera igrejas. Não tem nada de 

portinha, garaginha, salãozinho... Coisa de fundo de quintal! 
Depois foi tudo direitinho... A Igreja deles está funcionando até hoje... Mas começaram a 
funcionar com aquela novidade, de um diretor. O pastor devia obediência ao referido 

administrador. Não deu certo, obviamente. Sabe o que aconteceu, no final? O homem que 
chefiou o movimento rebelde, e que era o diretor dessa nova Igreja, foi para outra igreja 

depois. Mas, arrependeu-se e voltou para cá. Ele disse: “nós queríamos voltar às nossas 
raízes”. Ele e a esposa se religaram aqui na Igreja de Icaraí novamente. Eu disse pra eles: 
vocês foram, e voltaram agora, mas o pastor continua o mesmo... Como fica? Tinha sido eles 

que fizeram a campanha contra a minha eleição. Só que eles se quebrantaram, na Palavra, e 
disseram assim: “não, pastor, nós meditamos e era uma circunstância específica, mas as coisas 

mudaram... o senhor pode ficar tranquilo porque nós vamos ficar quietinhos aqui na Igreja”. 
Voltaram e, ele, o marido, se tornou tesoureiro da Igreja. Hoje esse homem é cadeirante... Não 
pode andar mais e fica na Igreja o tempo todo... No meu aniversário pediram que ele pregasse 

e, com entusiasmo, ele pregou sentado sobre o altar da Igreja. Ele disse que aprendeu muito 
com o pastor. Falou também que o pastor conduziu-os àquela compreensão mesmo tendo 

acontecido aquele problemão todo. Uma obra de Deus! E está aí... Uma bênção na Igreja! 
Imagina se a minha posição não fosse linha-dura? 
 E a Igreja, então, convidou o pastor Dalton – meu filho – para ser pastor auxiliar e para 

cuidar da juventude, dos acampamentos, dos retiros. Logo, achei que já deveria parar com a 
Igreja porque estava com mais de 70 anos. Para a sucessão pastoral, a Igreja Batista de Icaraí 

votou se eu gostaria de confirmar o pastor auxiliar como titular ou se queria abrir para vários 
candidatos. A votação da maioria foi de que não precisávamos consultar outros candidatos. 
Eles queriam confirmar o pastor que já conheciam. Portanto, meu filho Dalton assumiu o 

pastorado titular da Igreja. Eu fiquei aqui quantos anos? Uns 14 anos! Meu ministério 
consistiu de 18 anos numa Igreja, de 18 em outra e, finalmente, de 14 anos em Icaraí – 

Niterói. Daí a Igreja de Icaraí me elegeu pastor emérito e, atualmente, me dá uma pequena 
pensão. Sou professor aposentado, INPS, com salariozinho de aposentado de INPS... Vou 
vivendo com a atenção que a Igreja dá para continuar meu ministério. Atualmente, estou 

escrevendo revistas para as escolas bíblicas dominicais das igrejas evangélicas. Mas agora 
estou com 60 anos de ministério. Fui ordenado com 24 anos e estou com 84 anos de idade. 

Exatamente 60 anos ministeriais. Viu como estou lúcido? Com a minha segunda esposa estou 
casado há mais de dez anos.  
Deus conduziu a primeira esposa para me dar os filhos. Ela teve uma crise de depressão uma 

vez, sabe? Chorou, ficou nervosa, pensou e começou a falar: “gastei a vida, pois não me 
formei... não fiz nada pela causa de Deus. Não sou formada em nada”. Bem, disse-lhe: você 

deu para Deus cinco filhos crentes e, entre eles, dois são pastores. Ela, então, disse-me: “Ah... 
Ufa! Fico feliz pelo menos por isso”. E morreu assim, feliz. Essa esposa, de agora, cuida de 
outro tipo de ministério religioso. Ela é a minha polícia, definitivamente. Mas é polícia militar 

mesmo! Não é policia investigativa, não... É polícia ostensiva! Eu digo assim... Poxa, estou 
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com um... Ela sempre fala: “não, você vai tomar um copo de água, vai fazer isso e aquilo... 
vai tomar suquinho...”. Sou muito teimoso. Ela sempre diz isso. Mas estou bem cuidado... 

Tomo suco de soja, mas às vezes sou muito teimoso mesmo com as injeções e coisas que não 
quero comer ou beber. Lá na Bíblia diz: “a mulher virtuosa, com seu marido fechando a porta, 

com os outros vendo”. Está bem, está bem visto na sociedade no texto bíblico. Está lá na 
Bíblia Sagrada como Palavra, escrita, e inquestionável, de Deus. 
Antes de começar a falar sobre coisas que também interessam para a sua pesquisa, quero 

deixar uma mensagem da minha história pessoal para o futuro denominacional e pastoral. 
Deixo um conselho. E a mensagem de conselho é: fidelidade! Nós estamos enfrentando um 

tempo com um monte de religiosos que falam de sucesso... Querem ser pastores de sucesso. 
Que, que é ser pastor de sucesso? O que fica rico, o que compra carro importado, o que fica 
famoso? Aquele que, prestigiado, ocupa um cargo na denominação ou na política? É aquele 

que se candidata a deputado? Sucesso... Essa palavra, sucesso, não está na Bíblia Sagrada. O 
que Deus quer não é sucesso, mas sim fidelidade doutrinária. Se fossem medir os homens da 

Bíblia por meio dos critérios que estão adotando hoje, com esses modismos religiosos, Isaías 
seria reprovado com certeza. Porque Deus avisou que Isaías pregaria e ninguém se converteria 
dos seus pecados. Mas o profeta não estava sob a vontade de Deus? Será que sucesso é inchar 

a igreja, para transbordar, e não organizar outra? Ou sucesso é estar com milhares de 
membros? É ter o prazer de dizer: “eu sou pastor da maior igreja do Brasil, do Estado do Rio 

ou da minha cidade?”. O que Deus quer dos seus servos é fidelidade à sua Palavra. E quem 
ama a Palavra de Deus, ama a Deus... Dizer que ama a Deus e desobedecer à Palavra, não é 
demonstração de amor. Porque quem ama obedece, se submete. Ou melhor, a mensagem em 

uma Palavra só, é essa: precisamos de fidelidade à Palavra de Deus no intuito de sermos os 
remanescentes fiéis até a volta de Cristo para arrebatar Sua igreja gloriosa. Jesus perguntou: 

“quando o filho do homem voltar à terra, por ventura achará fé na terra?”.  Jesus não declarou 
que não acharia fé, mas lançou a hipótese... Porque nós somos seres contingentes, com 
vontade própria, para aceitar ou rejeitar a Sua mensagem.  

Agora vou revelar minhas memórias com mais profundidade. Nesse período, de 1950, de 
1958 e em toda a década de 1960, ativei-me bastante com trabalhos pelo Brasil – em vários 

estados. Lembro-me da Campanha Nacional de Evangelização liderada pelo pastor Rubens 
Lopes. Esse pastor foi um líder como dificilmente se encontrará outro, pois conseguiu 
mobilizar os batistas do país inteiro utilizando-se maravilhosamente da situação política. Ele 

conseguiu, para você ter uma ideia, visitar todas as assembleias legislativas e todos os 
governadores dos estados brasileiros, assim como os presidentes da República. Levou sempre 

uma Bíblia para cada um dos presidentes com mensagens para eles. É tradição protestante 
presentear autoridades governamentais com exemplares da Bíblia Sagrada. O Rubens Lopes, 
então, mobilizou outras campanhas de evangelização, conferências. Nessas ocasiões, fiz oito 

séries de conferências em diferentes estados brasileiros. Isso tudo culminou em uma 
Campanha, com o Maracanã “lotadíssimo”, durante a conferência final. Essa é uma lembrança 

muito alegre que tenho. Houve uma série de conversões por meio da Campanha Nacional de 
Evangelização com ajuda de parceiros entre as autoridades civis e militares. Tamanha era a 
influência do pastor Rubens Lopes como grande líder.  

Isso tudo foi na época que surgiu o Movimento denominado Renovação Espiritual. Essa 
renovação espiritual começou, antes de ter esse título, como um movimento de avivamento 

que circulava aqui no Brasil através de panfletos da missionária Rosalee Mills Appleby. Eram 
os panfletos de poder! Essa missionária era uma avivalista e dava muita ênfase à obra do 
Espírito Santo. Sem, entretanto, cair no pentecostalismo como doutrina e prática. Aqueles 

panfletos circulavam pelo país... Circulavam também livros de avivamento, mas 
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principalmente do Oswald Smith – avivalista. Alguns livros são notáveis: Paixão pelas Almas, 
Homem que Deus Usa. Esses livros eram de um romeiro, de um homem cuja igreja no 

Canadá (em Toronto), mantinha sozinha mais de 200 missionários em vários países. Isso sem 
nenhuma junta denominacional. Tornaram-se “tabernáculo do povo”. Muita ênfase ao Espírito 

Santo.  
Alguns, aqui no Brasil, se influenciaram por essa literatura, se entusiasmaram com uma 
renovação de avivamento espiritual que, depois, passaram a chamar de Movimento de 

Renovação Espiritual. Existem várias etapas do Movimento de Renovação Espiritual. Os 
líderes, aqui no Brasil, que se revoltaram, que se rebelaram, foram principalmente dois 

pastores, são eles: José Rego do Nascimento e Enéas Tognini. Eu fui colega do Rego no 
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele fazia o curso de “graduado”, que era de três 
anos, e que exigia curso básico – da escola – com mais três anos de curso básico do 

Seminário. Tudo era básico. Eu, ao contrário dele, fazia o curso de bacharel em teologia na 
mesma instituição de ensino. Nós fomos colegas de turma em apenas algumas matérias e 

viajamos juntos por várias vezes... Almoçamos juntos algumas vezes... Fomos colegas de 
dificuldades porque ele morava longe e frequentava o Seminário. Já tendo família... Era o 
meu caso também. 

Esse homem tornou-se um pregador... Eloquente, fervoroso, espiritual. Começou a fazer uma 
série de conferências com resultados muito grandes e com muita gente se convertendo... 

Tornou-se um conferencista renomado. Valia a pena ouvi-lo. Ele pregava e, com isso, as 
pessoas se convertiam... José Rego do Nascimento, muito dedicado, muito consagrado ao 
Senhor. Mas lendo esses livros de avivamento foi que ele caiu no misticismo e, com aquela 

questão de poder, de maravilhas, realizava milagres, falava em línguas estranhas. Ele falava 
línguas... Os pentecostais chamam isso de “língua dos anjos”. E começou a fazer conferências 

pelo Brasil de reavivamento espiritual, ou melhor, de renovação espiritual. Fez conferências 
no Seminário do Sul, para os alunos. Foi convidado e ficou hospedado nas dependências do 
Seminário. Fez lá certa conferência de uma semana inteira. Como dizem os pentecostais “a 

coisa foi esquentando”, lá, de tal maneira, que alguns narraram de moços que urravam, que 
davam gargalhadas, que choravam (ao mesmo tempo), e que ficavam pelas paredes (como se 

quisessem subir pelas paredes), dominados pelo sentimento de histeria completa. E fizeram 
um barulho tão grande lá, e uma gritaria, que um oficial do Exército, que residia nas 
proximidades do Seminário, lá embaixo, perto da Praça Barão de Corumbá, se dirigiu ao 

Reitor do Seminário perguntando se tinha morrido algum aluno. Porque eles não puderam 
dormir durante a noite por causa do barulho que estava vindo da colina, da gritaria e das 

línguas estranhas. 
Daí, esse Movimento de Renovação Espiritual se espalhou por meio do pastor Enéas Tognini, 
que era um homem muito intelectual, inclusive diretor do Colégio Batista Brasileiro na cidade 

de São Paulo (em Perdizes). Tognini foi o intelectual do Movimento, com certeza. Estive até 
hospedado na casa dele – dormi na biblioteca dele – antes da sua entrada nesse Movimento. 

Fiz conferências na Igreja dele, em Perdizes também. Então o pastor Enéias Tognini, 
intelectual, bom pregador, aderiu a esse Movimento de Renovação Espiritual. Com a adesão 
dele houve mais um impulso desse Movimento que ganhou força pastoral. Começou a atingir 

as igrejas de várias denominações, com línguas estranhas, como num Movimento semelhante 
ao dos pentecostais da Assembleia se Deus. Eles faziam as mesmas coisas, com os mesmos 

motivos... Coisas estas que às vezes a gente chama de cacoetes com ênfases em milagres, 
sinais de prodígios, línguas estranhas e demais baboseiras. O Movimento foi se espraiando 
paulatinamente... Aí, então, começamos a escrever alguns artigos em O Jornal Batista, da 

Convenção Batista Brasileira. Eu, convicto que sou, intitulei a minha coluna de Trincheira 
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Batista – porque era um combate. Precisávamos ser linhas-duras tanto na denominação, 
quanto no contexto político brasileiro naquele momento. Era fogo cruzado em uma guerra 

religiosa e política. 
Era o pentecostalismo para um lado e a esquerda política para outro lado. Paralelo ao 

Movimento de Renovação Espiritual surgiu – aqui no Rio – outro Movimento político de 
batistas, talvez seguindo o “evangelho social”, do americano Walter Rauschenbusch, dando 
muita ênfase à obra social e política. Eles incentivavam as pessoas à adesão nos movimentos 

políticos (de esquerda), e fomentavam ideias socialistas. Tratavam de assuntos de economia, 
de pobreza e eram por causa disso, da ideologia, comunistas de fato. Eles intitularam o 

Movimento de Diretriz Evangélica. Criaram um jornalzinho deles... Esses pastores 
escreveram artigos para O Jornal Batista e iniciaram uma rádio com esse nome, Diretriz 
Evangélica. O curioso é que uma pessoa, mais especificamente uma senhora, ouvindo o 

programa radiofônico da Diretriz Evangélica, escreveu uma carta aos diretores. Eram dois 
diretores radiofônicos: Hélcio da Silva Lessa e David Malta (este último está muito doente). 

Nessa carta a mulher disse: “ouvi a programação da Diretriz Evangélica e gostei muito, pois 
estou interessada em aprender mais sobre o comunismo e peço informações”. Veja só... Um 
programa evangélico, que deveria pregar o evangelho do Reino de Deus, anunciou uma coisa 

dessas de tal maneira que uma pessoa, inclusive não crente, escreveu não para pedir 
informações sobre a salvação, sobre o evangelho, mas informações sobre a doutrina 

comunista.  
Na minha coluna semanal, denominada Trincheira Batista, eu atacava essa tal Diretriz 
Evangélica, as palavras deles... Comentava tudo com base na Bíblia Sagrada. Por um lado, 

tínhamos que fazer apologia contrária ao Movimento de Renovação Espiritual e, por outro, 
tínhamos que refutar as ideias comunistas dos protestantes de esquerda. Isso chegou a tal 

ponto que fui desafiado para um debate público. Aceitei participar do debate que foi presidido 
pelo pastor Leal Sinésio e Lauro Bretones da cidade de São Paulo. Não conheci muito bem 
este último pastor, mas ele era do mesmo movimento comunista – Diretriz Evangélica. 

Paralelamente a esse Movimento de Renovação, que era muito puxado para o misticismo e 
para o pentecostalismo brasileiro, havia outro puxado para o socialismo de tal maneira que 

davam clara impressão de serem comunistas. Isso é um absurdo porque até nos movimentos 
guerrilheiros, posteriores, sabe-se da presença de cristãos protestantes. Alguns deles sofreram 
com o governo militar. Foi o caso de Juarez Azevedo, engenheiro lá do Norte, de Natal, 

grande pregador. Juarez de Azevedo, muito entusiasmado com aquelas coisas, foi 
“molestado” pelo governo militar por causa das coisas que pregava. Acho que ele não pegou 

em armas, mas era comunista com certeza.  
Os evangélicos fizeram uma Conferência no Nordeste. Não só os batistas, porém os batistas 
estavam lá também, entre tantos outros grupos religiosos. Trataram de vários temas: América 

Latina, Brasil, pobreza, comunismo, proletariado, economia. Houve uma coisa interessante, 
mas foi um festival marxista, religioso... Eles convidaram políticos também para aquela 

Conferência. E o ministro da Fazenda naquela época parece que era Celso Furtado. Ele estava 
lá e foi um dos conferencistas políticos, consequentemente. Tem até uma tese dele publicada 
num livro com todas aquelas teses defendidas nessa Conferência. Ocorre que esse ministro fez 

um apelo aos pastores para que eles cuidassem da parte religiosa e deixassem a economia 
política por conta dos políticos profissionais. Porque era uma Conferência mais socialista do 

que evangélica. Por isso, existiam esses movimentos socialistas simultâneos aos chamados 
avivamentos espirituais. Um esquerdismo político influenciando as denominações e, 
concomitantemente, um movimento pentecostal influenciando a denominação batista, os 

protestantes brasileiros em geral.  



14 

 

 

Era só uma questão de escolher. Porque tínhamos três alternativas: os chamados tradicionais, 
os comunistas e os pentecostais. Eram estarrecedores esses movimentos de políticos 

socialistas, de esquerda, dentro das denominações históricas. Os três núcleos, tradicionais, 
pentecostais e socialistas, ficaram se digladiando – convivendo muito mal. Tratava-se de um 

tempo de posições bem definidas. O Movimento de Renovação Espiritual, por sua vez, 
cresceu como se diz sempre por causa da adesão do Enéas Tognini. Cresceu a tal ponto de 
influenciar muitas igrejas e, por isso, incomodar a denominação batista.  

O assunto caiu, portanto, dentro das cogitações da Convenção Batista Brasileira. Houve uma 
assembleia da Convenção Batista Brasileira na qual esse assunto foi tratado. E a Convenção, 

incomodada com o que estava acontecendo, criou uma Comissão que ficou conhecida como 
Comissão dos 13. Porque era realmente uma Comissão constituída por 13 obreiros: Rubens 
Lopes, o presidente, escolheu no plenário e botou três pastores que estavam se pronunciando 

por meio de artigos contra o Movimento de Renovação Espiritual. Outros três do Movimento, 
que eram: José Rego do Nascimento, Enéas Tognini e – um ex-missionário em Portugal – o 

Aquiles Barbosa... Estes três, pelo Movimento, e os três que já tinham se pronunciado: Delcyr 
de Souza Lima, Harald Schaly (parece que de São Vicente, São Paulo), Werner Kashel por 
parte dos conservadores. Tinha os que se pronunciaram pregando, pregando e pregando 

contra... Havia três vogais de cada lado. Quer dizer, três do lado dos conservadores, os quais 
nunca tinham se pronunciado, mas eram contrários ao Movimento. Os neutros e mais três do 

lado do Movimento de Renovação Espiritual. Todos esses se consideravam vogais. Essa era a 
Comissão dos 13.   
A Comissão fez várias reuniões em diferentes estados brasileiros e redigiu um parecer que 

não era definitivo, mas apenas uma parte dos trabalhos a respeito do Movimento de 
Renovação Espiritual. Depois do parecer, a Convenção resolveu manter a Comissão dos 13 e, 

posteriormente, pediu que a Comissão se definisse escrevendo monografias sobre a doutrina 
do Espírito Santo de Deus – que chamamos de “pneumatologia”. Trabalhamos por mais um 
tempo... Não me lembro se foi um ano ou dois... Ressalto que a Comissão continuou 

trabalhando arduamente. A Comissão fez mais algumas reuniões e tudo isso desembocou 
aqui, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada na Primeira Igreja Batista de 

Niterói, em 1965. Com isso, a Comissão dos 13 já tinha um parecer assinado por dez pessoas. 
Porque evidentemente os que eram do Movimento de Renovação Espiritual – José Rego do 
Nascimento e Enéas Tognini – abandonaram a Comissão antes do final dos trabalhos. Esses 

pentecostais renovados viram o rumo que tínhamos tomado e, depois do primeiro parecer, 
abandonaram covardemente o trabalho. O Aquiles Barbosa permaneceu e creio que assinou os 

pareceres finais. Assinou e ainda disse que fazia aquilo com reservas. Este foi o único ético. 
Assinou e escreveu: “com reservas”. Os dois não assinaram porque já não participavam mais 
das reuniões da Comissão dos 13.  

Portanto, quase todos redigiram monografias que acompanharam o parecer oficial. Dessas 
monografias, foi-nos preparado um livro pela JUERP: Comissão dos 13 – com todos aqueles 

textos doutrinários. O pastor João Soren, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, 
escreveu a primeira monografia. Mas o doutor Reinaldo Purin, que era um bom pastor, 
escreveu a monografia sobre outro aspecto da doutrina... Harald Schaly escreveu... Werner 

Kaschel escreveu... E eu, claro, também escrevi sobre o batismo no Espírito Santo. Assim, foi 
publicado pela JUERP um pequeno livro com essa matéria contendo um parecer com essas 

monografias...  
Com o resultado de tudo isso, dessa Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Niterói, 
que aconteceu em 1965, deliberou-se convidar os que tinham passado para esse Movimento 

de Renovação Espiritual que se sentissem livres para deixarem a Convenção, a denominação e 
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se organizarem conforme suas crenças. Portanto, nessa ocasião, a Comissão tinha apresentado 
uma relação de igrejas batistas que já tinham adotado formalmente as doutrinas do 

Movimento de Renovação Espiritual. Excluiu-se da Convenção Batista Brasileira umas 32 
igrejas se não me falha a memória. A partir dessas exclusões, eles tomaram uma decisão de se 

organizarem numa nova Convenção que passava a se chamar de Convenção Batista Nacional 
(para não confundir com a Convenção Batista Brasileira). Acredito que eles chegaram a criar 
até um seminário teológico, em São Paulo. Claro que continuaram com o seu Movimento 

naquela batida do Espírito Santo. E não sei que rumo aquilo tomou... Está lá até agora.  
Recentemente, ouvi dizer que aconteceria aqui, em Niterói, uma reunião na qual compareceu 

o Enéas Tognini. Aconteceu isso mesmo. Eles fizeram uma reunião com os representantes da 
Convenção Batista Nacional e com os líderes da Convenção Batista Brasileira para que se 
confraternizassem. Eles queriam negociar um pedido de perdão naquele conclave entre os 

pastores dessas denominações. Não teve repercussão. Pediram perdão mutuamente... No que 
se referem à parte administrativa eles continuam como Convenção Batista Nacional, 

separados. Nós continuamos como Convenção Batista Brasileira. Foi apenas uma questão de 
pedido de perdão. Porque em todos os grupos existe um que se esquenta um pouco... O pedido 
de perdão foi bom por causa da fraternidade... Está certo, pois temos que ter fraternidade 

mesmo.  
Estamos no Reino de Deus, mas pregando com convicções divergentes em alguns aspectos e 

não temos necessariamente que brigar. Isso não quer dizer que não brigamos às vezes. Não 
podemos nos misturar... Mas também não temos que brigar. Dou risada porque no céu, 
quando acabar tudo isso, não existirão conservadores, não haverão pastores renovados e 

tampouco aqueles esquerdistas diabólicos. Nós todos seremos eternizados, revestidos, com a 
natureza do homem celestial. Esse foi, em resumo, o Movimento de Renovação Espiritual da 

década de 1960. Agora, recentemente, nos preocupam os modismos, as outras heresias... É o 
G 12... É movimento isso... Movimento aquilo... Então, surge-nos um monte de modismos 
com coisas até piores do que foram feitas por aqueles pentecostais renovados.  

Naquela época, da Renovação Espiritual, porém, surgiu outro Movimento mais radical do que 
esse que descrevi. Denominou-se de Restauração... Movimento de Restauração Espiritual. 

Esse Movimento foi liderado por um pastor chamado Magno Guanaes Simões que, na 
verdade, criou uma seita muito estranha misturando judaísmo com pentecostalismo. Eles 
proibiram pessoas de participar dos sepultamentos porque eram declaradas impuras. Também 

não poderia comparecer ao culto da igreja durante um determinado tempo porque esteve num 
velório, esteve num sepultamento ou teve contato com um morto. Infelizmente esse homem 

enlouqueceu e se suicidou. Era o líder desse Movimento de Restauração Espiritual. Morreu, 
mas se ouviu falar dele por algum tempo... A Renovação Espiritual continua com aquelas 
vivências pentecostais bem definidas ao contrário da Restauração Espiritual.  

Esse Movimento de Renovação Espiritual teve início, portanto, com a missionária Rosalee, 
em 1958, na cidade de Belo Horizonte. Isso tudo aconteceu numa série de iniciativas 

avivalistas. Começou com um programa de rádio chamado Renovação Espiritual que deu 
nome ao Movimento de Renovação Espiritual. Inicialmente, veio o sujeito que fazia 
propaganda do Movimento – José Rego do Nascimento. Depois veio o intelectual do 

Movimento – que foi Enéas Tognini. Tudo isso numa verdadeira guerra santa. Nós estávamos 
por detrás das trincheiras religiosas, tanto com os renovados, quanto com os esquerdistas. 

 Quando o pastor José Rego do Nascimento assumiu a direção do programa, parece-me que 
houve uma mudança de conotação. A Renovação Espiritual deixou de ser o novo nascimento 
defendido à luz da Bíblia Sagrada. Era Renovação de tudo: da vida, da denominação e até da 

política nacional. A dona Rosalee, como boa americana, pregava apenas do avivamento, mas 
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depois esses pastores trouxeram uma politicagem para a denominação batista. Radicalizaram 
por esses costumes pentecostais, quais sejam: dom de línguas, profecias, Palavra emocionada.  

Havia essa disputa política por espaço dentro da Convenção Batista Brasileira. Mas em todos 
os grupos protestantes existe mesmo uma disputa por espaço e poder. Você sabe como é! 

Com o Movimento de Renovação Espiritual esses pastores quiseram renovar toda a liderança 
religiosa na denominação. Eles queriam mesmo essa renovação política institucional. 
Evidentemente, quando surge um movimento desses, algumas pessoas tomam decisões de 

liderar grupos porque comungam das mesmas ideias, dos mesmos interesses, dos mesmos 
métodos, da mesma política. Por isso, o Movimento de Renovação Espiritual foi agressivo 

mesmo, no sentido de convidar todas as igrejas para renovar geral. Renovar doutrina, política, 
instituição, pessoas. A Renovação foi uma espécie de reforma religiosa entre os batistas 
brasileiros. Daí a reação de defesa da outra parte, ofendida. Eles estavam conquistando 

igrejas, entrando nas assembleias das convenções estaduais, fazendo conferências em 
seminários teológicos, fazendo conferências nas igrejas. É claro que davam sempre ênfase à 

renovação espiritual como doutrina elementar. Com isso, o Movimento estava se alastrando e 
criando mal estar, polêmicas. Em vez de evangelizar as pessoas incrédulas, os obreiros 
estavam mais envolvidos em polemizar com nossa doutrina, com nossos costumes. Os 

renovados queriam conquistar as denominações, mas os batistas, por exemplo, se defenderam 
dos ataques dizendo: “tomem cuidado com as heresias pentecostais”. 

Isso tudo foi um impulso do grupo que tinha uma convicção, considerando-a como o centro 
de todo cristianismo por ele praticado. Tinham boas intenções, pois queriam o bem para todas 
as pessoas. Queriam o bem de todos – sem reservas. E nós achávamos tradicionalmente que o 

bem era ficar como estávamos, certos, convictos. É como digo sempre: avivamento sim, 
sempre, não é? Antes que fiquemos sem esse regozijo espiritual, devemo-nos avivar 

espiritualmente. Se estiver desanimando, anima-te! Eu recomendo sempre os avivamentos. E 
isso, tudo bem... Só que eles fizeram um movimento tipo... Não chamo de seita... Mas é tipo 
seita...  Nesse caso, deve existir separação de convicções, tais como os costumes, as práticas 

pentecostais que evidentemente não podemos adotar, jamais. Nossa Palavra é a partir do 
texto, porém a deles é mais profecia, revelação, sonho, visão... Mais puramente falada mesmo.  

Atualmente, foi esse modismo do G 12. Nós tomamos conhecimento das ideias de Espírito 
Santo, de limbo, de batismo em Espírito Santo... Isso, do G 12, é bem pior que o Movimento 
de Renovação Espiritual. Porque esse César Castellanos criou um sistema religioso, um 

método drástico de destruir a igreja, de esfacelar a igreja com as células. Não se trata apenas 
de grupos de evangelização que uma igreja sustenta no seu bairro, na sua cidade, mas de 

esfacelamento da igreja. Deixa de existir os cultos para haver, periodicamente, um 
determinado encontro que eles chamam de “tremendo” (“encontro tremendo”). Eles querem 
que cada um tenha o seu Peniel porque Jacó lutou com um anjo. Então eles querem que cada 

crente lute com o anjo e tenha seu próprio Peniel. E esse Peniel é feito por meio de um 
retrocesso psicológico. Eles mandam a pessoa retroceder até a infância, de dois anos, de três 

anos, e, depois passam a pedir que regridam até o útero – quando era ainda um projeto de 
pessoa. Por isso, eles chegaram a ensinar na cartilha deles o seguinte pensamento: “quando 
você conseguir retroagir até o útero, está em condições de perdoar ao próprio Deus, perdoar a 

sua família, perdoar os seus irmãos”. Os membros do G 12 dizem que são dos movimentos 
subsequentes ao de Renovação Espiritual, mas que tem as mesmas características: batismo no 

Espírito Santo, milagres, coisas tremendas. Eles estão piorando os movimentos teológicos 
modernistas porque os tais pastores, do G 12, incluem as práticas estranhas de hipnose, de 
retrocesso mental e outras. 
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Aquele período, tanto na denominação batista, e em outras igrejas protestantes, quanto na 
política brasileira, foi de transição. Os batistas brasileiros, e outras denominações, firmaram 

posições diversas em relação à política nacional. Eu já fiz referência, talvez até me 
antecipando, trazendo múltiplas dimensões de análises na exposição do Movimento de 

Renovação Espiritual. Já me referi a essa Diretriz Evangélica que era bem voltada à política 
social, ao socialismo, ao comunismo. A Convenção Batista Brasileira, enquanto Convenção, 
não se pronunciou especificamente, mas surgiram movimentos livres, pregadores livres, 

hereges. Não foram somente os pastores que causaram problemas. Esse engenheiro, que 
mencionei antes, Juarez de Azevedo, do Estado do Rio Grande do Norte, era um bom 

pregador do evangelho, mas começou a se voltar para esse Movimento no mesmo tempo em 
que aconteceu a tentativa de revolução comunista que foi abortada pelo levante dos militares. 
Deus agiu por meio dos militares para fazer uma contrarrevolução.  

O que chamam atualmente de golpe de Estado, ou de revolução, não foi propriamente uma 
revolução... Foi uma contrarrevolução que instalou o governo militar no país. Houve, antes, 

essa Conferência do Nordeste, em 1962, como sendo um congresso muito político, de 
esquerda, envolvendo-se com os evangélicos. Naquela época, tinha uma organização 
evangélica, a Confederação Evangélica do Brasil, que acabou de vez porque se diluiu 

institucionalmente. A Confederação promoveu esse encontro, no nordeste, do qual 
participaram metodistas, presbiterianos, católicos e outros grupos. Eles adotaram teses, lá, 

bem de esquerda. Ao ponto de alguns – desde o início – admoestarem os pastores que não 
entrassem nesta área política, de esquerda. Que pregassem a Bíblia Sagrada e não esse troço 
político da esquerda diabólica. E esse engenheiro, Juarez de Azevedo, era muito espiritual, 

mas era também muito tendencioso à revolução comunista. Ele era professor universitário 
ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Alguns chegaram a falar em 

pegar em armas, em revolução armada e eram religiosos. Isso é um absurdo para os crentes. 
Quando, entretanto, o comunismo começou a crescer aqui no Brasil através do governo de 
João Goulart, esses crentes subversivos foram estimulados. Coisa do Diabo. Porque suponho, 

observando o cenário da sociologia, que quando um povo, uma nação, um país começa a 
vivenciar um movimento assim, político, com ideias revolucionárias... Essas pressuposições 

ideológicas influenciam as igrejas, tanto católicas, quanto protestantes. É bom dizer que 
aquilo que acontece no país influencia as igrejas cristãs e, por outro lado, aquilo que acontece 
nas igrejas influencia toda a sociedade. Os crentes estão no mundo... Sem pertencerem ao 

mundo... Mas estão do mundo. Nós não somos daqui, desse mundo. Muito ao contrário, nós 
somos forasteiros em terra estranha. Mas uma boa parte dos crentes era mundana porque 

influenciava os jovens, incitando-os a pregar o comunismo até nos púlpitos das igrejas. Esse 
engenheiro, Juarez de Azevedo, chegou a trabalhar na NASA. Era dedicado aos estudos 
astronômicos, mas ficou entusiasmado com esses modismos que tomou todo o Estado na 

década de 1960. Parece até que foi torturado... Não sei, não. Será que mereceu isso? 
Correu a notícia da contrarrevolução. Com o advento do poder militar essas coisas todas 

tiveram seu esfriamento. Isso foi muito, muito, muito bom para as igrejas evangélicas, e 
batistas, porque aquela cultura de esquerdistas estava tomando conta do país. Mas murchou, 
pois não era de Deus. O Regime Militar assumiu as rédeas e, por isso, perseguiu 

beneficamente esses líderes comunistas com aquelas escaramuças que eles chamavam de 
“arranca navalha”. Eles se refugiaram do lado de lá para imitar o líder comunista de Cuba, 

Fidel Castro – o comandante. Foi lá que o Exército cercou os comunistas. Houve, porém, 
umas batalhas e alguns morreram tanto do lado dos soldados, quanto do lado revolucionário 
comunista. As pessoas, no Brasil, por uma questão de prudência ficaram travadas. Isso foi 
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bom para a denominação, e para os protestantes brasileiros, pois o movimento comunista 
murchou juntamente com aquele entusiasmo pelo esquerdismo.  

As pessoas se tocaram da situação. Eu era pastor, nessa ocasião, da Igreja Batista em 
Realengo, no Rio de Janeiro. E havia lá, na Igreja, um oficial do Exército que era 1º tenente. 

Sabe-se que os tenentes foram importantes na contrarrevolução. Realengo é um bairro militar 
porque lá funcionou a Escola de Cadetes (formação de oficiais). Agora a Escola foi 
transformada em um quartel de cavalaria motorizada. Muitos bons militares saíram de lá, da 

Escola de Cadetes. O militarismo era bem forte, pois tem vários regimentos na Vila Militar 
perto de Realengo. Lá era uma região bem militarizada. A minha Igreja estava naquele 

contexto e evidentemente eu estava também... 
Depois que o governo militar assumiu, colocou-se em cada região um comandante, daqueles 
regimentos, onde se destacavam olheiros para os agrupamentos sociais, tais como: clubes de 

futebol, clubes de dança, igrejas de todas as denominações... Sempre tinha alguém lá na Igreja 
que ninguém sabia que era... Entrava, assistia ao culto, ouvia o que estava sendo falado e 

prestava relatório ao comandante. Ele, o comandante, reunia os oficiais e ouvia aqueles 
relatórios, preparando os documentos para o centro da contrarrevolução, para a chefia do 
movimento militar, para o Serviço Nacional de Informações. A polícia civil colaborou muito 

com esses serviços. Nessa conjuntura, esse tenente tomou parte nessa reunião e disse ao 
comandante: “coronel, não precisa perder tempo, nem destacar nenhum homem daqui para a 

Igreja Batista de Realengo, da qual sou membro, pois estou faz tempo ouvindo as pregações 
do pastor Delcyr que escreve, inclusive, vários artigos contra o comunismo no nosso jornal 
denominacional e já deu entrevistas para o jornal Diário de Notícias a respeito de jogo do 

bicho, do esquerdismo...”. Então o senhor fica tranquilo porque lá nós somos radicalmente 
contrários ao comunismo. O coronel não destacou um olheiro para a Igreja embora estivesse 

previsto um oficial para fiscalizar aquela região, as igrejas, os clubes e outras instituições. Eu 
só tomei conhecimento disso depois... Quando minha ovelha já era capitão do Exército 
Brasileiro.  

Eu, que sou de Jesus, quase fiquei sob custo de vigilância. Esse movimento militar travou o 
movimento esquerdista, comunista. Com isso, o movimento entre os jovens e entre as igrejas 

cessou, extinguiu-se.  Daí acabou o programa de rádio chamado Diretriz Evangélica, acabou 
aquele ânimo, acabou aquele impulso e cessou tudo graças a Deus. Agora, é bom frisar que a 
história às vezes comete alguns erros por causa da predominância de pessoas que alcançaram 

o poder, que manipularam a história, tais como os intelectuais de esquerda, tão presentes nas 
universidades. Eles falam em revolução dos militares, golpe de Estado. Não foi bem uma 

revolução dos militares, pois foi uma contrarrevolução legítima, ordeira e eficiente. Deus 
estava no controle da história, como creio.  
Quando Leonel Brizola e João Goulart estavam trazendo, por assim dizer, ou socializando 

pelo menos, o comunismo no país... Tudo estava perdido! Houve um Comício, no qual João 
Goulart tomou parte do comunismo, na Central do Brasil. Correu até uma notícia, não sei se é 

verdade, que João Goulart fez um discurso como um verdadeiro chefe comunista, pois estava 
com uma arma de fogo nas costas. O Diabo estava reinando no Brasil. Essa notícia correu. E 
ele suava muito, se enxugava, fazendo o discurso, nervoso, com a face diferente. Estava 

nitidamente alterado. Possuído! Não sei se estava até baqueando, mas o fato é que o 
comunismo estava tomando conta do Brasil. Era um demônio real chamado Comunismo e que 

criou o comunismo em disputa com as igrejas brasileiras. Acredito que ele estava nitidamente 
endemoninhado porque comunismo não é coisa de Deus. Eu vi isso na Bahia também. Nessa 
ocasião, fui fazer uma conferência no interior da Bahia, em Itapetinga, e depois em Itororó, 

até em alguns lugares do centro da Bahia. E lá o que rolava era o seguinte... Cheguei a ver 
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uma cartilha que eles estavam distribuindo para os chamados camponeses... Cartilhas, escolas, 
famílias, clubes... Era até em quadrinhos... São aquelas histórias em quadrinhos que estavam 

na cartilha. Em 1964, porém, o Exército precisou tomar medidas no nordeste inteiro... Então, 
tinha uma, na cartilha, que dizia assim... Apareceu um menino bem gordo, bem rico, assim 

como numa caricatura de zombeteiros, dizendo assim: “o ministro é um homem rico”. Muitas 
frases sem sentido estavam naquela cartilha idiota. A cartilha dizia: “o ministro é um 
explorador do povo...”. Mais ainda: “o ministro precisa morrer...”. Ou assim: “o ministro 

precisa ser eliminado...”. Era qualquer coisa desse tipo... Incentivava... Depois vinha outra 
lição, todas comunistas, ensinando e ensinando com ênfase a revolução que eles queriam.  

Houve um líder, lá na Bahia, creio que comprou essas ideias, e foi também para um tal de 
Julião, em Pernambuco. Eles estavam comprando uniformes... E formando um verdadeiro 
exército guerrilheiro. O uniforme, cheguei até ver... Era um fardamento cáqui... O uniforme 

do glorioso Exército Brasileiro era verde oliva, mas esses comunistas gostavam do uniforme 
cáqui. Além disso, eles aconselhavam as pessoas, todas, cada uma, que tivessem uma 

espingarda e que comprassem munição para guardar ou fazer um arsenal revolucionário. É o 
que rolava pelo centro da Bahia. Eu sei que eles estavam preparando uma revolução 
comunista para tomar o poder! Eles eram favoráveis aos esquerdistas, tanto Leonel Brizola, 

quanto João Goulart e outros ainda.  
Você vê? É assim mesmo. O comunismo estava para dominar o país. Houve, então, um 

levante contra aquele governador do Estado de Minas Gerais... Aquele que foi presidente de 
um banco famoso, mas esqueci o nome dele agora... Mas ele, então, acionou diversas 
lideranças... E as lideranças chegaram ao Exército e ao comandante geral... Por isso, o 

Exército teve que preparar civis conscientes para um contragolpe, uma contrarrevolução. Eu 
fiquei preso no trânsito na noite que estourou o Movimento Comunista e eles reprimiram com 

violência esse tal Movimento... Eu estava voltando de Botafogo, pois tinha ido visitar uma 
família carente do lado da minha primeira esposa. Quando cheguei naquela região da Estação 
Leopoldina, tem uma estação de estrada de ferro ali... Eu estava de carro... O caminho que nós 

tínhamos era aquele (ainda não tínhamos a Avenida Brasil funcionando), então fiquei preso 
perto da Leopoldina porque os comunistas invadiram um vagão de trem na linha que 

atravessava a estrada... Não conseguia chegar em Realengo... Fiquei parado com o carro ali... 
Mais ou menos de 22 horas e 30 minutos até sabe lá quando... Porque parei ali naquele 
trânsito maluco... Os comunistas atravessaram um vagão de trem no meio da linha... Eles 

botaram o vagão bem no meio da avenida rodoviária. Por quê? Para evitar que os tanques de 
Realengo, e da Vila Militar, pudessem chegar ao Centro do Rio de Janeiro. Porque eles, os 

comunistas, iriam atacar certamente o Palácio Guanabara.  

A Rádio Mairinque Veigas, que funcionava ainda, foi tomada pelos comunistas revoltados... 
E vários militares exerceram papéis importantes no movimento comunista também. 

Principalmente com os subalternos, os sargentos. Embora tivesse um almirante famoso que 
estava rebelado contra a pátria. A Rádio Mairinque Veigas começou a colocar programas de 

propaganda ideológica no meio da noite. E, nessa noite, que houve o ataque do movimento 
comunista, e a contrarrevolução militar, registre-se que fiquei aprisionado no trânsito até de 
madrugada. Naquela madrugada os oficiais do Exército estavam agindo contra os rebelados. 

O Exército tirou aquele vagão e, finalmente, consegui chegar bem em casa... Cheguei em casa 
já era por volta de 3 e 30 minutos ou 4 horas da madrugada. Culpa dos comunistas! Não 

dormi. Fiquei o restante da noite ouvindo o rádio do carro. Eu continuei ouvindo o rádio em 
casa... A noite inteira ouvindo a Rádio Mairinque Veigas que, dominada por comunistas, deu 
ordens de comando sem cessar. E eles dividiram o país em regiões. A rádio dizia assim: 

“atenção camaradas da região X, num sei o que lá, 8, Y, num sei o que... É de 50 em 50, 
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anotem o nome dos 50 que devem ser eliminados...”. A ordem era para eliminar os inimigos 
como em Cuba... Encostados num paredão de fuzilamento. Isso foi coisa do Diabo, mas o 

Senhor levantou homens bravos para livrar o país daquela gente dominada. 
Fiquei a noite toda ouvindo para ver se meu nome aparecia entre as 50 pessoas que deveriam 

morrer. Porque eu escrevia contra o comunismo e os religiosos de esquerda, quem sabe não é? 
Essa gente era perigosa. Só que eu escrevia mesmo... Era missão dada. Então eles liam as 
listas e, pacientemente, o locutor lia informações do tipo: “região tal, Y, X”. Eram os códigos 

lá, deles... Mapearam o Brasil. Eles continuaram: “atenção, atenção líder da região tal, os que 
devem ser eliminados são fulano, fulano, fulano”. 50 nomes. De 50 em 50. A noite inteira: de 

50 em 50. Tratava-se de uma revolução comunista, mesmo, armada e já com o país inteiro 
tomado. Certamente, a Rádio Mairinque Veigas não atingia tudo... Dividiram, aqui, essas 
regiões em sub-regiões e, cada estado, dividia nas suas próprias sub-regiões, respectivamente. 

Estava um movimento nacional. Comunismo... Com o Julião lá no norte, na Bahia tinha outro, 
aqui no Rio tinha o Brizola, o João Goulart. Daí amanheceu e não deram mais notícias... Mas 

fiquei ouvindo também a rádio do governo do Estado da Guanabara porque, naquele tempo, 
era Estado da Guanabara. 
Com o governador Carlos Lacerda a coisa foi muito dramática, muito diabólica. O Carlos 

Lacerda ficou acordado a noite inteira com o staff dele e com alguns secretários do Estado da 
Guanabara. Eles ficaram alertas, e vigilantes, no Palácio da Guanabara. Houve um momento 

dramático em que ele começou a chorar e outros estavam chorando também, e dizendo: 
“estamos sabendo que os tanques estão se aproximando do Palácio Guanabara”. Naquele 
levante contra o Lacerda, os comunistas rebelados queriam entrar no Palácio da Guanabara, 

mas ele permaneceu com boa postura e com arma em punho para defender seu Estado, seu 
país e a moral do povo.  

 Mas o Forte de Copacabana foi tomado pelos comunistas! Um dos militares proeminentes 
daquele tempo se chamava coronel Montanha. Isso se não me falha a memória. O coronel 
Montanha levantou-se e vestiu a gandola, pegou o rifle e partiu sozinho para o Forte de 

Copacabana. Quando ele chegou ao Forte de Copacabana, com uma sentinela já dos 
comunistas na entrada do Forte de Copacabana, o coronel Montanha disse: “Soldado!”. Aí o 

soldado, naquela questão de poder, ficou com postura militar... O coronel, então, pegou a 
metralhadora do soldado, entrou e metralhou alguns comunistas lá dentro... Retomou o forte 
sozinho! Foi um herói nacional.  

Era um movimento armado, dos comunistas, que já tinha penetrado nos quartéis com a 
rebelião dos sargentos. Eles começaram, quando eles dominaram o movimento comunista, um 

interrogatório com todos os sargentos em todos os quartéis. Teve até um episódio pitoresco de 
um membro da minha Igreja, em Realengo. Havia alguns sargentos entre as minhas ovelhas. 
Um deles era cantor e chamava-se Lourival Dino. Era um sargento do Exército Brasileiro. Por 

causa disso ele foi chamado, compareceu a um tipo... Um mini tribunal... Com um capitão 
anotando, outro capitão fazendo não sei o quê e um coronel presidindo. Entrava um por um... 

Todos os sargentos daquela corporação entraram. Ele ouviu um grito: “Sargento!”. O Dino 
permaneceu perfilado... “Você é a favor ou contra João Goulart?”. Porque o João Goulart era 
dos comunistas. Quem dissesse que permanecia favorável ao João Goulart era recolhido na 

prisão militar. Esse sargento, não sabendo se aquela banca estava com a contrarrevolução ou 
contrária, virou para o coronel e respondeu: “Eu sou soldado para obedecer ordens. Cumpro 

ordens do meu superior”. Fico maravilhado porque Deus inspirou aquele jovem sargento. O 
capitão sorriu, olhou para ele e disse: “Ótimo sargento... pode ir embora”. Só que muitos 
sargentos se meteram com o Diabo... Alguns desapareceram e outros morreram. Teve militar 

que se tornou líder de guerrilha! É aquela questão... Os comunistas estabeleceram uma 
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verdadeira guerra. Guerrearam para dominar o poder e foram brutalmente derrotados. Em 
uma guerra tem que morrer gente de um lado e de outro.  

Curiosamente, essas pessoas retornaram e, agora, estão no poder. Um dos terríveis 
revolucionários era o José Genoíno – esse que é deputado pelo Partido dos Trabalhadores, o 

PT. Esse Genoíno era um terrorista perigoso. Mas um dos guerrilheiros mais perigosos era o 
José Dirceu. Genoíno não ficava atrás do Dirceu. Esses comunistas todos voltaram e estão no 
poder agora. Pior que isso... Eles estão pedindo revanche. Há uma Comissão no senado, que 

não passou ainda, mas que serve para fazer uma revisão de todo aquele período histórico. A 
revisão da verdade... Chamada também de Comissão da Verdade... É isso que eles querem. 

Alguns foram indenizados e isso é uma coisa curiosa. Fizeram guerra pra dominar o poder por 
meio do comunismo, foram derrotados e, depois, foram indenizados pelo país. Ganharam uma 
fortuna! Foram indenizados porque perderam os cargos que tinham. Lógico que perderam os 

cargos que tinham! Perderam tudo para investir numa revolução felizmente derrotada. Nós 
sabemos, atualmente, que aquilo que aconteceu em 1964 não foi uma revolução militar. Foi 

obviamente uma contrarrevolução militar, como disse anteriormente.  
É bom registrar que eu nunca tive problemas com eles, com os militares. Pelo contrário, 
sempre fui muito bem atendido nas unidades militares. Tinha um membro da minha Igreja que 

era um crente assim, muito enfezado... Muito estranho... Mas era um crente... Um chefe de 
família, bem bobinho, imprudente, tinha até porte de arma. Andava armado por esses trens da 

Central do Brasil. E, numa ocasião, uma patrulha do Exército estava conduzindo um preso e, 
naquele trem apertado, o preso quis fugir... Eles meteram o cassetete no preso e o cassetete 
pegou nele – nesse crente enfezado. Ele, então, xingou o soldado do Exército. O cabo que 

estava com a patrulha era chefiado por um tenente, e, o crente da minha Igreja disse: “um 
tenente desses deveria morrer!”. E essa ovelha estava armada. Ele caiu na tolice de ir ao 

quartel na Vila Militar, em um daqueles regimentos, prestar uma queixa daquela patrulha. 
Eles receberam a queixa dele, registraram, e chamaram-no para a audiência, para relatar a 
coisa toda. Acabou que ele foi indiciado por um crime porque tomaram o revolver dele, 

depois devolveram, pois esse crente tinha porte de arma. Minha ovelha tinha declarado, muita 
gente ouviu-o dizer, que aquele tenente merecia um tiro! Ameaça de morte é crime. Ainda 

mais uma ameaça dirigida a um oficial do Exército nas décadas de 1960 e 1970. Esse crente 
ficou apavorado e recorreu a mim: “pastor eu acho que vou morrer!”. Eu vou dizer para 
você... Porque falam que desapareceram pessoas, e tal... Que o governo militar está 

eliminando pessoas, dizem... Nunca se sabe, mas estou com muito medo. Eu peguei uma carta 
de um major, que era membro da Igreja, e me fez uma apresentação ao coronel, comandante 

daquele regimento (da patrulha). Eu disse ao coronel: sou o pastor Delcyr de Souza Lima e 
preciso conversar com o senhor sobre um assunto. Continuei... Peço ao seu superior que me 
atenda. De major para tenente coronel e coronel era pouca diferença. Eu tinha, naquele 

período, comprado um carro galaxie que alguém censurou dizendo que era carro de bichinha. 
Dou muita risada com isso. 

Era um carrão... Um carrão de luxo! A gente às vezes não sabe das coisas. Mas Deus age! 
Aquele carro me ajudou porque peguei a carta do major (muito pitoresco), peguei a carta de 
apresentação do major, peguei aquele carro e cheguei no portão do Regimento. Entrei com o 

carro até ficar com a metade para dentro, para ficar com a janela na guarita, na guarita da 
sentinela... E disse para o soldado: tenho uma carta, aqui, para o coronel comandante. Um 

tenente veio me atender... Chegou assim... Bateu continência para mim e falou: “às ordens, 
senhor”. Eu disse: “tenente, essa carta é para entregar nas mãos do coronel”. Aquele jovem 
tenente outra vez disse: “Pois não, senhor, queira entrar. Estaciona ali embaixo daquela 

mangueira que vou falar com o coronel”. Mas ele fez isso por causa do carro. Se eu entrasse 
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lá com um fusquinha não daria nada certo. Acho essa história muito engraçada. Que coisa, 
não? Se fosse um fusquinha ou se fosse de bicicleta ele não faria isso, não. Mas como era um 

carro de gente grande. Comprei usado, mas era novo... Cheguei lá com aquele carrão bonitão, 
cor de vinho. O tenente bateu continência imediatamente. Só pode ser coisa de Deus para eu 

poder entrar. Depois, lá veio o coronel para me atender embaixo de uma mangueira. Eu estava 
sentado num banco.  Ele disse: “reverendo, esse moço está incurso em três crimes militares”. 
Eu disse: pois não coronel, continue. O coronel completou: “ele está incurso com o crime tal, 

tal, tal. Está incurso tal, tal, tal, tal. Está incurso com o crime tal também”. Ele iria 
desaparecer, o rapaz, imprudente... Depois que o coronel explicou os crimes que ele estava, 

pensei bem... Disse-lhe: não vim aqui defendê-lo. Só que o coronel interrompeu para 
justificar: “é que meus meninos estavam trazendo um preso perigoso, subversivo, 
revolucionário e comunista. Esse moço agrediu a patrulha e disse que o tenente merecia um 

tiro. Ameaçou matá-lo. Então, ele não está em boa situação, não”. Eu disse: coronel, os seus 
meninos estavam cumprindo com os serviços deles... Fizeram o que tinham que fazer... Eu 

não vim para defender o moço da minha Igreja, não... Ele é um bobo... Fiz um gesto e disse: 
ele é um bobo, mas é um chefe de família... Têm três filhos. Você vê, é tão bobo que anda 
armado... Por que um crente, um religioso, vai andar armado? Ele é um bobo! Vim pedir ao 

senhor por sua misericórdia. Não vim defendê-lo, não! O senhor tem toda razão, pois a sua 
patrulha estava trazendo um prisioneiro. Ele é mesmo um bobo. Ele pensou, pensou, pensou... 

Franziu, assim, a testa e se virou: “O que posso fazer é mandar arquivar esse processo militar. 
Se ele não aprontar nada, se ele não fizer alguma coisa daqui por diante... Ele está livre, só vai 
morrer se...”. Eu falei emocionado, assim: Ah... tá... Agradeço muito... Vou voltar aqui para te 

dar um presente... Fui lá e dei uma Bíblia pra ele, depois. Fui bem recebido... Até almocei 
com os oficiais! Fui convidado para pregar lá. Depois, fui convidado para pregar em outro 

Regimento e assim foi... Preguei muito dentro dos quartéis. Convidaram-me também para 
levar o coral pra ser ouvido por todas as famílias, de todos os oficiais. Que bênção! 
O oficial, que comandava o Regimento lá, tinha mandado o capitão – ajudante de ordem dele 

– colocar todos os servidores civis naquele culto no qual eu iria pregar. Lembro-me até que o 
coronel perguntou: “capitão, o pessoal civil está todo aí?”. Mas o capitão disse: “coronel, não 

posso obrigar os civis a virem. Convidei-os apenas”. Então alguns não vieram. Aí o coronel 
bateu com a mão na cabeça, e disse: “mas eles têm que vir de qualquer jeito”. Militares são 
assim mesmo. Sei que o coronel falou: “eles têm que vir!”. Mas o capitão justificou: “não, 

coronel, não posso fazer isso, mas alguns vieram”. Eu preguei o evangelho lá, para os 
militares, e para as famílias dos soldados. Essa minha história é cheia de aventuras. Era só 

evangelho. Eu só pregava o evangelho. Havia, na ocasião, um padre também, pois esse 
católico foi convidado pelos militares para falar. Lembro-me até que na hora da oração ficou 
um clima estranho, pois os padres não sabem orar. Na hora da oração o padre começou: “Pai 

nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome”. Depois fui lá para fazer a minha parte. 
Orei para que o padre se convertesse e orei pelos militares. Falei, na oração, sobre o valor dos 

militares num país. Orei pelas famílias... Fiquei bem com eles.  
Houve uma ocasião em que fiz uma série de conferências e levei um general do Exército. 
Tratava-se do general, e poeta, Mário Barreto França. Você deveria ler as poesias dele. Ele era 

batista. Eu fiz um panfleto intitulado “general do Exército a serviço de Cristo”. Resultado? 
Encheu de militares... Soldados, sargentos... Todos queriam ouvir o general. Aconteceram 

muitas conversões entre os militares. Nós tínhamos, portanto, esse relacionamento bom com o 
Regime Militar. Nunca tive problemas. Problema era para quem levantava a cabeça, e o braço 
armado, dizendo que era comunista ou fazendo ações contrárias à ordem pública. Ainda bem 

que o Exército sufocou-os bastante. Não tivemos propriamente uma ditadura militar de um 
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único homem ditador. Porque eles tinham aquela... De quatro em quatro anos eles se 
revezavam e eram eleitos, bem como um Congresso Nacional inteiro. É claro que se tratava 

de um Congresso dominado pelas Forças Armadas. Só que eles tinham aquele revezamento 
constante... Faziam um rodízio de militares no poder maior. Tanto que o último general que 

liderou, naquele período, fez tudo segundo um plano preestabelecido. Quando assumiu o 
poder, ele, o Figueiredo,  chamou aquilo de abertura. Foi com o general Figueiredo que tudo 
se modificou novamente. Foi abertura gradual até entregar o país à democracia plena. Aquele 

regime não pôde se caracterizar como uma ditadura terrível, sanguinária, como essa dos 
comunistas... Do Fidel Castro que está até hoje no poder. Temos outros exemplos. Esse Hugo 

Chávez... Não houve isso aqui, no país... No nosso país não houve isso de jeito nenhum.  
Isso tudo me faz lembrar um pouco da Convenção em São Paulo que nomeou uma comissão 
especial para uma entrevista com o presidente Figueiredo. Essa comissão foi constituída do 

pastor Éber Vasconcelos – que era da Igreja de Brasília. Ele conhecia bem aqueles deputados 
que trabalhavam com o presidente. Era o pastor Ebenézer Soares. O pastor Nilson do Amaral 

Fanini e o pastor Delcyr. Encarregaram-me de ser aquele que abriria a reunião com o 
presidente, explicando-lhe o porquê de estarmos lá... Fui incumbido de ler um trecho da 
Bíblia, de explicar a Bíblia e de fazer uma conferência com o presidente João Figueiredo. 

Éramos quatro representantes da denominação batista para entregar para o presidente um 
memorial contra a imoralidade que estava tomando conta do país. A imprensa estava toda lá e, 

quando saímos, perguntaram-nos do que fomos tratar. Eu tinha dito aos colegas: não falem 
com a imprensa de jeito nenhum. Fiquem silenciosos... Só digam que foi uma entrevista para 
falar do evangelho. Mas um dos membros da comissão, entusiasmado coma a imprensa em 

cima perguntando, caiu na tolice de dizer: “viemos entregar um memorial ao presidente contra 
a imoralidade”. Nesse memorial tínhamos muitas informações importantes sobre pessoas e 

instituições. Imediatamente, aquele jornalista perguntou-lhe: “o senhor quer dizer, então, que 
o presidente apóia a imoralidade no país?”. Aí.... Aí... Felizmente ele ficou medroso, resolveu 
não falar mais e saiu correndo da imprensa. Eu tinha avisado para eles que a imprensa é 

assim: se você responder uma só eles pegam aquilo e depois publicam o que quiserem, mas 
não me atenderam. Quase que a “coisa entornou”. A pergunta do jornalista dava a entender o 

seguinte: “vocês vieram aqui para acusar o presidente de apoiar a imoralidade no país?”. Essa 
interpretação colocaria todo o trabalho a perder. Aliás, quero registrar nessa entrevista algo 
muito significativo. Registre-se que foi nessa ocasião que o pastor Fanini, muito querido dos 

militares, conseguiu a assinatura do presidente Figueiredo que autorizava a nossa televisão. 
Ele assinou na hora, lá. Na nossa frente! O Fanini aproveitou o gancho da pregação para sair 

com a televisão na pasta! Pena que não deu em nada depois... Mas o Fanini disse ao general 
Figueiredo: “O senhor se lembra disso aqui? O processo está todo aqui, “explicadinho”, só 
falta a sua assinatura”. Ele olhou e assinou na hora. Fui testemunha ocular disso...  

Sabe como foi a entrevista com o presidente Figueiredo? Leitura da Bíblia, explicação do 
evangelho e uma palavra de apoio. Aí ele chorou. Era o Regime Militar chorando bem na 

nossa frente. Ele chorou... O presidente Figueiredo chorou copiosamente. Ficou emocionado! 
Ele quis responder àquela saudação. A nossa entrevista estava marcada para durar 20 minutos. 
Durou muito tempo. O presidente ficou conversando... Chorou e disse: “eu fico muito...”. 

Custou para responder. Ele queria muito responder, porém a voz embargava e parava de falar. 
Queria responder, mas novamente embargava a voz e parava... Aí, finalmente, ele disse: 

“desculpem a minha emoção...”. Depois ele conseguiu falar. “Eu estou emocionado porque os 
senhores da igreja protestante, batistas, vieram aqui me dar esse consolo”. Consolo? Porque, 
na ocasião, ele estava sendo pressionado pela Igreja Católica, pela sociedade. Um padre 

italiano, Vito Miracapillo, tinha feito uma declaração muito atrevida contra a independência 
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do Brasil. Foi uma coisa meio estranha! Ele imediatamente expulsou o padre do país. Houve 
um grupo que se formou para impedir que ele expulsasse o ministro católico. Então ele disse: 

“se o Supremo Tribunal Federal”, (O assunto foi pro Supremo Tribunal... A expulsão de um 
padre), “se o Supremo Tribunal Federal, que está aqui do meu lado”, e mostrou pela janela o 

prédio do lado, “votar pela anulação da expulsão do padre... vai ser a maior tragédia para o 
país. Diante de vocês, pastores protestantes, eu garanto que será uma tragédia bombástica”. O 
que ele tinha em mente não se sabe... Um general, com certeza, não iria aceitar tamanha 

humilhação. Ele apontou para um tanque de guerra! Disse: “olhem pastores! Ó! O tanque está 
lá, ó. Ó! Estou com os canhões apontados lá para o Supremo Tribunal”. Nós olhamos pela 

janela e tinham dois tanques enormes. Eu dou risada com isso! É como sempre digo... Os 
protestantes se tornaram mais amigos dos militares que os católicos. Porém o general 
Figueiredo concertou aquilo que disse... Apontou para os tanques e falou: “isso aí é para a 

proteção dos ministros porque, se acontecer algum ataque, eles podem deliberar com 
tranquilidade”. Cômico, não é? Bem, mas o clima estava tenso e nós fomos usados por Deus 

para cuidar pastoralmente do presidente Figueiredo. Foi uma visita muito agradável para 
todos os presentes embora o presidente estivesse profundamente angustiado. 
O Figueiredo era um homem digno assim como os outros presidentes militares. Hoje, a Dilma 

está no poder. Uma comunista no poder do Brasil... Ex-ministra chefe da Casa Civil e, agora, 
presidente do Brasil. Comunista! Dirceu, comunista! Genoíno, comunista! Por exemplo, o 

Genoíno foi escoltado do Araguaia até Brasília por uma patrulha do Exército comandada por 
um 1° sargento que era membro da minha Igreja, em Realengo. Era um trabalho tão perigoso, 
escoltar aqueles prisioneiros para Brasília, que ele recebeu do Exército a medalha... A maior 

medalha do Exército Brasileiro que é do pacificador. Pacificador pelas armas. Tal era o perigo 
de comandar aquela patrulha com presos comunistas, subversivos... Não mataram todos os 

comunistas... Prenderam alguns. É exatamente por isso que eles brotaram de novo e estão aí 
no poder (porque não mataram todos os guerrilheiros). Bom, nossa convivência com os 
militares foi mais ou menos assim... Nessa base... 

Naquela época nós vivemos um período de afirmação teológica, com certeza. Porque tanto a 
identidade denominacional, quanto a identidade nacional estava em questão. Eram ameaças 

internas e externas também. Era a ameaçada religiosa pelo Movimento Renovação Espiritual, 
com “pentecostalização”, e, politicamente, estávamos correndo o risco de envolvimento em 
revolução armada. Tive que ser conservador, como sempre. Porque os jovens estavam sendo 

aconselhados a pegar em armas se fosse necessário. Era a pregação da revolução junto da 
juventude protestante. Era a pregação do comunismo junto da juventude batista brasileira. Era 

esquerdismo mesmo... Alguns líderes protestantes foram presos – como foi o caso de Juarez 
de Azevedo, conferencista.  
Depois ele voltou atrás... Voltou por causa da pressão que os militares fizeram. Botaram 

ordem no país. Lembro-me que nós vivemos um período no qual acontecia uma dezena de 
assaltos por semana. Era comunista assaltando bancos, assaltando casas de grande movimento 

financeiro, assaltando todos os dias. Vários assaltos por dia... Uma desordem revolucionária. 
Por isso, o governo militar baixou imediatamente um decreto de que assalto a banco seria 
crime de guerra e todos os meliantes seriam fuzilados. Não fuzilaram nenhum.  Foi uma coisa 

impressionante, pois todos os dias os jornais publicavam... O rádio dava noticias e a televisão 
falava sobre assalto aqui, assalto ali, assalto, assalto, assalto, como hoje. 

Fizeram uma lei que dizia que assalto era crime de guerra. A pena? Era fuzilamento. Não 
fuzilaram nenhum porque parou aquela coisa toda, comunista. Acabaram-se os assaltos. É por 
isso que digo que a força legal é extremamente necessária. O apóstolo Paulo disse: “não é em 

vão que trazes a espada”. A espada é símbolo da justiça, mas Paulo não pensou no símbolo de 
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justiça... E por que a espada é símbolo de justiça? Mesmo que seja o símbolo da justiça... É 
porque a espada era o instrumento para impor a ordem. Então Paulo, apóstolo Paulo, disse: 

“se queres receber o elogio das autoridades, das potestades, procedam bem. Procedam bem, se 
não... Não é em vão que trazem a espada!”. Para disciplinar, para manter a ordem, era 

necessária a espada. Para o poder legal, o poder de um país, é necessária a espada para conter 
o laço do mal. O ódio comunista não pode ser reprimido nem com educação, nem com 
exortação e nem com pregação. Tem um tipo de mal que é avassalador. É o mal catastrófico. 

Então, o governo militar assumiu aqui no Brasil e livrou o país das mãos do comunismo. 
Naquela época, já estava preparada toda revolução comunista. Cartilha, uniforme, armamento 

e divisão estratégica. Nós, protestantes, tivemos que apoiar a contrarrevolução de março de 
1964 porque existia uma obrigação moral sobre os nossos ombros. 
Tentavam arrecadar fundos através dos roubos assim como está sendo agora. Quero dizer uma 

coisa muito séria... Provavelmente nós estejamos, agora, num período pré-revolucionário. 
Provavelmente... Há uma suspeita porque existe muito assalto, muito dinheiro e já 

encontraram arsenais pequenos em vários lugares. Essas entradas de armas no país! Armas de 
outros países... Desarmamento do povo... De novo um sucateamento das Forças Armadas... 
Enfraquecimento do Exército... Desapareceu aquele Exército... Aquele Exército Brasileiro não 

existe mais. O povo não vê mais o Exército... Não vê mais nada. Sucateamento do armamento 
militar... Provavelmente nós estejamos em um período pré-revolucionário. Por isso que houve 

toda aquela revolução. Em 1964 estava tudo preparado para um golpe comunista. A coisa 
explodiu, pois o Exército tomou conta e impediu um verdadeiro golpe. O Lacerda, governador 
Lacerda, quando ele chorou, dizendo: “tanques estão vindo em direção do Palácio 

Guanabara.” O povo todo estava tenso ouvindo a noite inteira o avanço da revolução... 
Coitado do Lacerda que ficou acuado dentro do Palácio Guanabara.   

Eles tomaram, com o poder das armas, a Rádio Mairinque Veigas. Fomos informados que os 
tanques estavam vindo da Vila Militar para dar proteção ao Palácio Guanabara. E foi aquele 
“urra” que eles, os militares, deram... Os militares vieram, despachados lá da Secretaria de 

Educação, com metralhadoras nas mãos para defender os brasileiros. Porque os comunistas 
estavam avançando – é por isso só. O movimento militar instalou um Regime Militar, 

contrarrevolução, pois não foi uma revolução iniciada pelos oficiais. Tanto que eles soltaram 
o poder. Depois de 20 anos eles soltaram o poder. Sempre o governo militar, de quatro em 
quatro anos, alternava seus governantes... Um general sucedia o outro. O Figueiredo já veio 

com a incumbência de fazer a abertura política. E nós vivemos bem! Estamos vivinhos, aqui. 
E as igrejas continuaram com toda a liberdade graças à contrarrevolução militar como bênção 

recebida.  
Muitos militares eram crentes. Muitos mesmo... E nunca o governo militar baixou nenhuma 
ordem, nenhuma portaria, nenhum decreto, contra a igreja evangélica... Nada, nada, nada. Em 

nenhuma parte do país teve represália contra as igrejas evangélicas. Nem com o Golbery! 
Nem com o AI 5! Nada... Nada, nada, nada. Contra não teve nada... Nunca... A única coisa 

que eles fizeram foi proibir, ou restringir, as reuniões públicas para poder vigiar os espaços. 
Com isso, para fazer uma reunião evangélica, teria que dirigir-se para a autoridade e explicar 
o que era... E eles especificavam o espaço com os devidos limites... Mas nós tínhamos toda a 

liberdade de pregar o evangelho sem nenhuma restrição.  
Só houve uma coisa... Do governador Sette Câmara... Mas não foi por causa de militarismo, 

não. Foi por causa do ranço católico dele – do governador Sette Câmara. A Primeira Igreja 
Batista do Rio de Janeiro fazia, todos os domingos, às 14 horas, uma concentração na Praça 
Sáenz Peña, na Tijuca. Eu era presidente da Convenção Batista Carioca naquela época. Então, 

o líder daquele movimento da Primeira Igreja me telefonou no domingo à tarde me dizendo: 
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“pastor Delcyr?”. Respondi: sim. “Eu sou o Eurico Freitas, dirigente do trabalho da Primeira 
Igreja do Rio, na Praça Sáenz Peña, e, nós, agora há poucos instantes fomos impedidos de 

pregar por causa da polícia. E o governador Sette Câmara baixou uma portaria, um decreto,  
proibindo reuniões religiosas em praças públicas. Que podemos fazer, senhor presidente?” 

Falou assim. Eu disse: “desobedeça. Vai à Praça e pregue. Se estiver disposto a sofrer as 
consequências, reúna o povo, volte e pregue. Faça o que Pedro e João disseram às autoridades 
quando proibiram de falar em Jerusalém. “Não podemos deixar de falar o que temos visto e 

ouvido”... Importa é obedecer a Deus e não a eles. Os líderes daquele trabalho de evangelismo 
disseram: “graças a Deus... Ouvir uma coisa dessas do presidente da Convenção”. Ele lá, 

entusiasmado, reuniu o povo, foi pra lá e os soldados vieram... Mas eles disseram “nós 
recebemos ordem do presidente da Convenção para pregar”. Porque nós somos olheiros, 
somos pelo governo, defendemos o direito, defendemos a moral... Vocês são convidados 

nossos – fiquem aqui e ouçam. Informem depois o governador se tem alguma coisa errada em 
nossa mensagem. Aí os soldados ouviram a pregação... Eles pregaram... Depois parou! Não 

fizeram mais perseguição... Uma vez só que tentaram impedir. Não houve mais. Era mais 
porque o Sette Câmara era católico mesmo... Nem lembro em que período ele foi governador 
do Rio de Janeiro. Não foi propriamente o comando militar que fez aquilo.  Foi iniciativa do 

governador civil. Governador do Estado... O presidente da República era militar. Quero 
destacar, com ênfase, e para finalizar, que nós não tivemos uma ditadura rigorosa. Era um 

tempo de afirmação na teologia e na política. Ditadura com jeitinho brasileiro.  
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Você me encontrou depois de um momento difícil da minha 
vida, pois acabo de sair de um drama pessoal de saúde muito 

intenso. Fiquei com um câncer raro, perdi as funções renais 
e, agora que saí do hospital, estou com esses acessos no peito 

para hemodiálise, de um lado, e, do outro, para 
procedimentos de quimioterapia. Com isso, decidi que iria 
aceitar falar com você, sobretudo acerca da minha vida. 

Porque decidi viver, daqui para frente, intensamente todos os momentos da minha vida. 
Antes, eu estava com um “pé na cova”. Mas, que bom que você chegou até Curitiba, Paraná. 

Que bom que encontrou fácil a minha casa. Vou pedir para a Doris, minha esposa, deixar uma 
água perto de nós. Veja que, em cima da minha instante, tem um chazinho. Note também que 
minha sala é toda adaptada para os meus netos. Parece até um “playground infantil” e não a 

sala de um coronel do Exército Brasileiro. Eu tenho algumas anotações, mas percebo que 
você gosta da espontaneidade e, então, vou entrar no seu jeito de fazer as entrevistas. Tome as 

minhas anotações rascunhadas como me pediu e, se quiser, pode usar da maneira como achar 
melhor.  
Vamos abordar a minha vida nos seus diferentes momentos, desde quando eu era criança até 

servir o Exército, no pastorado luterano e quando me tornei oficial capelão. Quanto a esse 
período, gostaria de iniciar na data do meu próprio nascimento – que foi no dia 12 de 

novembro de 1944 na cidade de Panambi, antigamente Neu-Württemberg, no Rio Grande do 
Sul. A respeito desse meu nascimento, tem algo que me marcou muito e que só soube, quem 
sabe, cerca de 20 anos depois. Eu sempre notei que a minha mãe me tratava de modo diferente 

e eu desejava saber as suas razões. Por que minha mãe me tratava diferente? Um dia ela me 
contou que eu era o segundo filho... E que havia nascido o primeiro e, antes de saber que 

estava grávida outra vez, ela foi ao médico pedindo orientações e exames. Mas, o médico 
disse-lhe: ‟a senhora está muito debilitada, a senhora deve se fortalecer e, por enquanto, não 
deve engravidar!”. Ela disse-lhe: ‟mas, estou suspeitando que estou grávida!”. E verificando, 

descobriu-se que ela estava esperando a mim! E o médico disse: ‟Essa criança não pode 
nascer, jamais!”. Deu, portanto, para a minha mãe – ela me contou anos depois – três cápsulas 

que deveria ingerir para “envenenar o feto”. Ela tomou uma cápsula e, então, a consciência 
dela começou a pesar, atormentá-la à noite. Por isso, ela não dormia mais direito e não ingeriu 
as outras duas cápsulas, felizmente. E o feto continuou se desenvolvendo e algo estranho 

aconteceu: ela voltou a ter menstruação como se não estivesse grávida. Daí, ela foi ao médico 
e ele fez exames para, em seguida, esbravejar: ‟O que, que a senhora foi fazer? Não tomou as 

outras duas cápsulas? Agora essa criança vai se desenvolver... E como vai se desenvolver? 
Agora não tem mais o que fazer, pois temos que deixar correr o tempo!”.  
Quando eu estava no oitavo mês, ela ainda ordenhava vacas... Ela gostava de trabalhar no 

campo. Era no interior que nós morávamos, quer dizer, eu estava ainda no ventre. Eu digo 
“nós morávamos...”. Mas eu morava mesmo, isto é, já estava ali na barriga e, naquele dia, o 

pai tinha trazido também uma vaca mais xucra. Minha mãe foi ordenhar a vaca que o pai 
trouxe, mas ela deu um coice no ventre da mãe. E rompeu a bolsa! E começou a vazar um 
pouquinho de líquido... O pai colocou a minha mãe grávida em cima de uma carreta, carreta 

de bois, e, por 12 quilômetros até o hospital ele a conduziu às pressas. Então, o médico que 
tinha solicitado que eu fosse eliminado do “rol dos viventes”, recebeu a oportunidade de 

cuidar do parto. Nasci... Diz a mãe que o médico me levantou e que eu parecia assim meio 
inerte, não respirava direito... Ele deu umas três palmadas no meu traseiro até que abrisse um 
berreiro para limpar os pulmões. Aí ele colocou aquele serzinho ao lado da mãe e ela disse 

que olhou, assim, aquela crosta de placenta meio ressecada e disse: ‟esse serzinho estava ao 
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meu lado, mas era como o sol que raiava de novo no meu coração e Deus teve piedade porque 
não deixou morrer essa criança que quase eliminei”. Por isso, “ao ver o meu filho”, dizia 

mamãe, “lembro-me da besteira que quase fiz”. Essa é uma história que me marcou muito, 
pois mudou todo o meu modo de viver. Quando eu soube disso, pensei, assim: deste momento 

em diante a vida não é mais minha e se alguém me segurou em vida foi o meu Deus, o pai 
criador; Cristo, meu Senhor, que tem algo reservado – algum plano, alguma coisa comigo. 
Porque fiquei, aqui, vivo e com saúde. Fiquei vivo e sem problemas físicos. Afinal, nunca 

estive doente na infância, nem tampouco quando, mais tarde, tornei-me um militar. Nunca 
“baixei” ao hospital e sempre tive saúde boa. Só, agora, na aposentadoria que quase morri há 

poucos dias. Desculpe por essa divagação.  
Mas, voltando aos tempos antigos, um dia disse: mãe eu quero servir o Exército! A mãe dizia: 
‟não, meu filho, não vá, pois o Exército não é lugar para você, porque lá tem guerra, lá as 

pessoas matam as outras pessoas... Imagine se você tiver que ir para guerra?”. Porque eu tinha 
nascido em 1944, na época da guerra, e, por isso, eles estavam muito marcados, a perseguição 

aos alemães e aos japoneses; aos italianos no Brasil... Havia sido muito forte e a língua alemã 
havia sido proibida. Então, ela sabia do que estava falando, mas só que eu não tinha 
vivenciado isso com tanta, desta mesma forma, com tanta intensidade. E eu me criei num 

meio onde meus colegas estavam desejosos de servir ao Exército Brasileiro. Na proximidade 
de Cruz Alta, se estabeleceu o 17º Regimento de Infantaria e havia mais um quartel de 

artilharia que precisava de muitos jovens. E muitos iam, de fato. Eu também queria ir! Assim, 
em 1964 parti para servir à pátria no Exército Brasileiro. Foi no início da... Aliás, foi antes de 
iniciar a Revolução de 31 de março de 1964. Eu me apresentei no quartel e, logo, entrei em 

curso especial para me tornar cabo. Tornei-me cabo infante combatente que era o máximo 
para um jovem que saía do interior do Rio Grande do Sul.  

Deixe-me ver detalhes que posso contar... Bem, peguei dez meses de prontidão – vida difícil. 
Aprendi a viver na dificuldade de ser soldado, pois não era guerra – guerra é bem pior – mas 
uma prontidão é um pequeno retrato do que se espera daquele soldado que precisa estar 

sempre pronto em defesa da pátria para ser mandando para qualquer lugar. O soldado não 
sabe para onde terá que ir. E eu fui treinado, naquele tempo, para ser um líder dentro do 

quartel. Quando voltei, voltei como um líder preparado e fui eleito presidente da UESP – 
União dos Estudantes Secundaristas de Panambi. Isto trouxe, para mim, uma trajetória que 
marcaria toda a minha existência, pois, mesmo o quartel, em 1964, foi um marco, um marco 

forte. Ali, no serviço à pátria, conheci um capelão militar: padre Duílio Antônio Antonini. 
Nunca esqueço aquele homem bonachão, gaúcho, que tratava bem a todos, quer fossem 

católicos, quer fossem evangélicos. Não fosse de nada, o padre Duílio era um paizão... Assim 
que nos reuníamos, ele começava com um toque de humor para nos deixar à vontade e vinha 
com histórias sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. Mas sempre ficou, para 

mim, aquela pergunta, já naquele tempo: porque não existe um pastor evangélico como 
capelão, no quartel? Por que só padre? Aí fui verificar e a Igreja Católica, naquela época, 

ainda tinha um domínio muito acentuado sobre todas as coisas em nível nacional, em todas as 
repartições públicas e, particularmente, na capelania militar. Porque a capelania militar 
protestante só teve aquele momento na Guerra onde o pastor batista, João Filson Soren, e um 

metodista, não me lembro do nome dele agora, estiveram naquela Grande Guerra. Mas, 
voltaram e não prosseguiram no Exército. Então, deu um vácuo, uma ausência da presença de 

evangélicos no meio militar para o exercício do pastorado, para o exercício da capelania 
militar. Isso já me chamou atenção em 1964 e, por isso, trata-se de um marco que aponto e 
quero acentuar aqui. 
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Até 1964, tive uma vivência, por certo, enquanto criança, adolescente e jovenzinho dentro da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB, e, certamente, minha família tem 

origens luteranas dadas as próprias origens alemãs. Eu só frequentei escolas evangélicas na 
minha infância e na mocidade, porque a minha cidade natal era predominantemente de 

imigração alemã, evangélica, luterana e batista. Existia a Igreja Luterana na cidade e os 
batistas estavam ligados ao Nilson do Amaral Fanini. Ele até se casou com uma filha da 
minha terra natal, pois havia esses vínculos. Eu conheci o Fanini que aparecia lá por causa 

desse vínculo familiar. Por causa dessa vivência exclusiva, fiquei religiosamente até um 
pouco bitolado porque os evangélicos, naquela época, educavam os jovens para se fazer valer 

no meio às vezes hostil católico. Não era fácil e, então, essa base do lar dos meus pais 
evangélicos, luteranos, imigrantes, filhos de imigrantes, fez-me lembrar de que eles trouxeram 
da Alemanha as suas bíblias em língua alemã. Não praticavam lá tanto assim, mas passo a 

passo, enquanto a gente crescia e se envolvia dentro da escola e da Igreja, eles também foram 
participando mais. A minha mãe, depois, se tornou uma líder extraordinária que fiquei 

admirado de como ela se dedicava aos grupos de senhoras que reunia para estudos bíblicos. 
Admirei-me de como ela se reunia com os jovens, de como fazia reuniões na cidade ou no 
interior. Ela se dedicou muito às crianças ao fazer a Escola Dominical, Escola Bíblica, Escola 

Bíblica de Férias. Foi um exemplo materno que me marcou profundamente a tal ponto que, na 
minha família, três são pastores. O mais velho foi o primeiro pastor; depois, eu e o meu irmão 

seguinte. Os três mais velhos se tornaram pastores por influência, digo eu, da escola e do lar. 
Pois é assim: o lar é essencial na formação espiritual de uma pessoa, principalmente das 
crianças e dos jovens. 

Depois, o tempo passou e servi o Exército em 1964 com um clima de tensão no ar. Naquele 
momento, havia um desenvolvimento de uma forma de consciência dentro do Brasil e do 

mundo, na realidade. Porque era um mundo dividido na Guerra Fria, entre os países aliados 
dos Estados Unidos e os alinhados à União Soviética – que era o oposto. Tinha muita 
propaganda ideológica do lado da esquerda. Quero falar um pouco do ambiente que tínhamos 

no Brasil naquele período. Eu não diria sobre um ambiente tensivo apenas no Exército, mas 
também no Exército. Da mesma forma, no movimento estudantil. Tornei-me presidente da 

União dos Estudantes e, como ex-soldado, ex-cabo combatente, destoava do restante dos ex-
presidentes da União dos Estudantes no Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos uma linguagem 
idêntica, pois discordávamos de assuntos ideológicos. Quem foi soldado, sempre será 

soldado. Por exemplo, eu era contra essa ideia de “cubanizar” o Brasil, de ir para Cuba, de ir 
lá para preparar líderes com a finalidade de subverter, de assaltar bancos, de sequestrar, de 

atacar quartéis, de roubar armas.  
Eu tinha vivenciado tudo isso, estava no quartel e, quando entrei no quartel, fiquei dez meses 
de prontidão para a ação em qualquer momento. E, por quê? Porque tínhamos que guarnecer 

os pontos essenciais de Cruz Alta que era uma cidade importante, com centrais elétricas, com 
correios e com telégrafos, bem como com outras repartições públicas que eram visadas, 

atacadas. O nosso quartel foi atacado duas vezes na tentativa de roubar armas. Obviamente, os 
subversivos não tiveram êxito. Quando estava de serviço numa central elétrica, guarnecendo 
com meia dúzia – eu cabo, meia dúzia de soldados e mais um sargento, nós fomos atacados à 

noite. No ponto onde estava, uma bala disparada no escuro passou a dois centímetros da 
minha cabeça. Não me atingiu, mas o visado era eu que estava na luz porque os demais 

estavam protegidos. Estive na mira de comunistas. Eu estava me locomovendo para trocar a 
guarda... Naquele momento, senti o quão difícil era a situação, o quão difícil era para o povo 
discernir aquilo que de fato estava acontecendo no Brasil. Porém, eu estava vivendo aquilo lá 

e a tensão com os subversivos. Quando eu visitava a terra natal, havia muita gente que não 
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acreditava no que estava acontecendo... Entendiam que nós, militares, éramos prepotentes e 
que queríamos apenas o poder pelo poder. Em meio àquela luta, eu era um garoto, mas já 

estava ciente do Brasil pelo qual lutei. Naquele momento, em 1964, os militares não estavam 
tão interessados no poder, porém estavam interessados, sim, em barrar essa iniciativa que 

iniciou com gente treinada em Cuba, em China. Digo em Cuba e em China porque eles eram 
divididos em diferentes facções terroristas, subversivas. Mas o Exército Brasileiro estava 
unido em torno da pátria, embora existissem diferenças entre as várias linhas estratégicas 

militares. 
Um amigo meu, que foi cabo ao meu lado, Bruno Ritter Schneider, se tornou pródigo ao 

caminhar distante dos ideais de um bom soldado da pátria. Quando saímos do quartel, meses 
depois, ele me procurou: ‟Elio, gostaria que você nos acompanhasse, pois recebi um convite 
e, rapidamente, fui lá e me inscrevi porque vou entrar para a guerrilha... Nós vamos tomar o 

poder e, lá, a gente tem chances de subir mais rápido!”. Aí ele foi contando o que fariam e o 
que não fariam, além de quem o havia aliciado. Eu estava escutando com tristeza, porque era 

um companheiro que sentou comigo na sala de aula desde adolescente na escola... Estudamos 
lado a lado e ele foi embora de uma forma triste, pródiga. Essa é uma história à parte que não 
vou contar aqui, mas já registrei em escritos de memória – está registrada. Conto essa história 

triste do que aconteceu, depois, com o cabo Bruno... Ele não morreu na guerrilha... Ele foi 
para o Chile, voltou... E tudo isso... Bem, não tenho espaço para contar aqui, certo Leandro? 

Só se você me deixar à vontade para descrever as minhas memórias sobre meu amigo Bruno. 
Posso ficar à vontade? Tudo bem. Abri meus olhos, naquele momento, quando percebi que 
um jovem cheio de ilusões, cheio de promessas, ele conversava sobre uma série de coisas para 

o futuro... Mas, após descrever seus planos junto à guerrilha, impossíveis de serem realizados, 
veio me convidar para ingressar nas fileiras da subversão. Disse-lhe: não aposto nisso aí... 

Não acredito... Não aceito “cubanizar” o Brasil, torná-lo de linha castrista, marxista, isso vai 
dar errado... Isso fere as minhas convicções de fé em Jesus, em Deus, no evangelho, na Bíblia. 
Só que ele disse: ‟eu não estou ligado igual a você na Bíblia, pois estou mais livre disso: não 

fui picado por essa mosca!”. Bem, ele seguiu o caminho pródigo dele – já que você disse que 
posso ter a liberdade de contar. Esse jovem sumiu por anos, sumiu na clandestinidade... 

Nunca mais tinha ouvido falar dele até o momento em que eu era capitão do Exército, aqui, 
em Curitiba, e um dia... Quem aparece tocando a campainha do meu apartamento? Eu estava 
em casa. Dobrando meu pescoço, olhei e não reconheci. Fui até o portão e ele disse: ‟Eu sou o 

Bruno, nós fomos colegas, não te lembras?”. Atônito, perguntei-lhe: você é o Bruno 
Schneider? Ele, meio que cabisbaixo, reconheceu: ‟é, sou eu e vim aqui, em sua casa, para 

pedir a sua ajuda”. Convidei-lhe... Olhe, entre, por favor! Sentamos por horas na sala e ele 
almoçou em minha casa... Aí ele ficou contando a trajetória dele e que ele foi para uma 
guerrilha lá no interior do Araguaia... Não morreu, pois conseguiu fugir. Depois, fugiu do 

Brasil e foi para o Chile – principalmente quando Salvador Allende estava lá. Schneider se 
casou no Chile e teve duas meninas com uma chilena e aí Allende caiu... Ele fugiu e deixou a 

esposa... Deixou, tristemente, as duas crianças para trás e veio de volta para o Brasil. Aí ele 
estava chorando arrependido na minha sala e ele disse: ‟olha, eu choro porque tomei 
conhecimento que a minha esposa foi morta, assassinada pelos militares chilenos e minhas 

filhas não sei onde estão... Não sei onde estão, não consegui... Não consegui localizar... Elas 
foram entregues para um casal e adotadas e receberam um novo nome... Eu não tenho como 

voltar para lá... Não vejo como reencontrar as minhas filhas – estou desesperado”. Ele chorou 
muito... Chorou amarga e copiosamente... Depois disso, falou-me: ‟quero ir para a minha 
casa, para a minha terra natal, para Panambi e rever minha velha mãe, meus irmãos... Tu me 

deixas na rodoviária, Elio?”. Falei-lhe compadecido: Não tem problema! Fomos até a 
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rodoviária e ele me disse: ‟só que não tenho dinheiro para a passagem! Fui lá e comprei a 
passagem dele. Ele concluiu: ‟eu não tenho dinheiro para comer durante a viagem e, então, 

você, por favor, você como capitão do Exército, alguma coisa pode me dar...”. Ao que lhe 
respondi finalmente: é, com certeza posso dar! Fomos colegas de infância e tenho boa 

memória de ti, porque nós servimos à pátria juntos... Usamos a farda juntos... Juramos diante 
da bandeira defender a pátria contra agressões e todos os malefícios... De alguma forma, 
estamos juntos. Porém, ele ainda emendou: ‟eu olho para ti e te invejo, Müller!”. Tomei um 

susto: mas, por quê? ‟Porque você alcançou o que sempre quis: ou seja, ser oficial do 
Exército e, você, hoje é um capitão!”. Mal sabia ele que eu lá era apenas um capitão, que eu 

ainda tinha toda uma trajetória pela frente... E uma trajetória no quartel não é de graça... É 
com muita dedicação, com muito trabalho, com muito empenho... A gente é observado nos 
mínimos detalhes: conduta, caráter, desempenho profissional – mesmo um capelão é 

qualificado, é pontuado. Vendo isso, sempre levei ao máximo esse aspecto de me apresentar 
adequadamente para ser bem avaliado. Isso faz parte do meu ser evangélico! Eu quero ser 

avaliado e bem avaliado como alguém que vive e serve integralmente à causa, à missão para 
qual fui designado. Sabe, eu me senti como o “irmão mais velho” do filho pródigo, pois 
sempre fui fiel ao pai e não queria ser o pai do Bruno porque ele traiu o Brasil e virou 

comunista. Entretanto, isso não pude transmitir para ele, para o Schneider. Ele foi à Panambi 
e, poucos dias depois, faleceu. Então acabou-se aquela história que me marcou profundamente 

e que até me dói um pouquinho. Sinto-me frustrado, pois não soube, não tive argumentos para 
arrancá-lo daquela iniciativa. Há situações que nós não temos poderes para tirar alguém 
daquilo que está intentando fazer quando isso está enraizado na sua forma de ver as coisas... 

São escolhas... Ele escolheu um caminho... Mesmo... Mesmo tendo sido alertado... Mas ele 
escolheu e quis seguir! Somos, afinal, livres e queremos a liberdade pessoal. Ele foi pródigo, 

gastador e deixou-se iludir pelos lesas-pátrias. Eu, dentro e fora do Exército, quis um Brasil 
livre onde podemos ser, exercer, seja a fé, seja a vida política, seja em que setor for – assim 
penso. Esta confissão de fé na pátria, contudo, vem desde aquele tempo do quartel em 1964. 

Esse meu pensamento foi um marco que, ali, está estabelecido e que me acompanhou. Antes, 
minha confissão de amor à pátria, ao contrário do Bruno, aconteceu no mesmo ano de 

nascimento da “Redentora”, isto é, da Revolução de março de 1964. 
Somente depois, parti para o estudo de teologia. Saí do quartel e o... Não queria ser pastor... 
Eu dizia para o pastor da minha cidade: pastor... Ele pregava em língua alemã em um culto de 

duas horas. Achava aquilo enfadonho, pois não entendia o vocabulário dele. Disse-lhe, então: 
não quero ser pastor porque gostaria de ser mesmo um missionário e, quem sabe, um 

missionário em alguma área entre índios, entre pessoas que não são do dia-a-dia da Igreja, que 
não estão contaminados com a conduta meio difícil de modificar, de se evangelizar... 
Leandro, evangelizar os evangelizados não é nada fácil. Se eles estão com manias e certos 

aspectos de condutas, principalmente, se são racistas, tudo fica ainda mais complicado. O 
racismo sempre existiu na minha Igreja... Havia racismo sério contra todo aquele que não 

fosse de origem alemã. E aquilo me machucava também. Eu nunca fui racista... A minha 
família, por parte de avô... Veja, o a meu avô, como filho de imigrantes, era bilíngue aberto. 
Nós herdamos uma abertura, uma visão, assim, de ir ao encontro das pessoas independente da 

cor de pele, de credo religioso ou de partido político. E não brigar com eles, com os 
diferentes, mas tentar entendê-los e aprender com eles... Devemos conviver com eles porque 

somos todos nascidos debaixo do mesmo céu e o mesmo sol nos ilumina. Então, essa é a 
visão que me acompanhou fortemente. Fui para o estudo de teologia que foi, por sua vez, 
extraordinário – escolas muito boas, profundas. Após isso, fui enviado, não estando ainda 

pronto, pois faltavam pastores e a minha Igreja me chamou: ‟precisamos de ti, queremos te 
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enviar para um lugar chamado Três Forquilhas no Vale do Rio Três Forquilhas – no Rio 
Grande do Sul”. Nunca tinha ouvido falar desse lugar e não sabia nem que existia. Eu me 

arrepiei todo e pensei: ir para aquele cafundó que nunca ouvi falar? Deve ser um lugar muito 
complicado e difícil... Se ninguém quer ir deve ser brabo mesmo... Bah, e vão enviar um 

novato? É porque ninguém quer ir... Os que são antigos e bons, mas ninguém quer ir? Bah, 
mas depois pensei: se Deus me chama e, atrás disso, está o chamado do Senhor: eu vou! E fui 
num passo de fé...  

Em 1970 – era 1º de janeiro de 1970 – eu assumi uma comunidade religiosa, uma paróquia 
com 17 filiais, com 17 pontos de pregação. Era um vasto espaço no litoral norte do Rio 

Grande do Sul, desde Torres até Osório, ou então, subindo a Serra de Cambará. É enorme 
aquela região... Foi outro ponto... Um marco na minha vida, porque ali eu encontrei aquela 
que se tornou a minha futura esposa – descendente do primeiro pastor daquela colonização, 

uma colonização de 1826. Eu poderia imaginar que aquele passo iria me ligar tão 
profundamente àquela terra, à história daquela gente – que não é a minha história porque é 

evidentemente a história deles – ao ponto de escrever livros que só agora ficaram prontos? Eu 
estava escrevendo, mas sempre fui “perfeccionista em demasia”. Não chegava a publicá-los, 
pois queria fazer um volume só de 2.000 páginas – um tijolo. Quando fui ao nordeste e 

conheci a literatura nordestina, aprendi com eles que literatura tem que ser literatura popular 
com títulos chamativos. E tem que ir ao encontro do leitor, simples, na linguagem do povo e 

nada de tema rebuscado. Tive, é claro, que modificar meus livros. Isso foi possível e, somente 
depois, quando entrei para a reserva e saí do Exército para a reserva que passei a publicar um 
após o outro.  

Mas, voltando então a esse envio da década de 1970, que foi outro marco importantíssimo, 
pois estava despreparado, não estava pronto... Pensa em alguém nessa situação... Eu falo, em 

“Os Peleadores”, bastante sobre esse problema... Porque fui um peleador. Os peleadores... Aí 
eu falo em Revolução Federalista... Os Federalistas quiseram fazer uma revolução sem serem 
soldados, sem estarem preparados... Então, chegaram a cercar Lapa e a invadir Curitiba. O 

general fugiu daqui e, depois, tomaram Curitiba, mas não chegaram até a Capital Federal e 
não derrubaram Floriano Peixoto. Quando, na verdade, eles queriam derrubar era o Borges de 

Medeiros no Rio Grande do Sul. Fizeram tudo errado, pois não eram militares, mas eram 
peleadores. Aí, olhando para eles, e olhando para mim, eu também, ao longo da minha 
trajetória, tive que ser um peleador tantas vezes não pronto, não preparado, mas dando passos 

de fé. Interessante que, nas horas mais difíceis, era socorrido, era iluminado de alguma forma 
para acertar onde, ali, o mais experiente não tinha coragem de mexer.  

Lá no interior, evangelizei os japoneses – num dia só eu batizei 21 japoneses que se 
interessaram. Como tinha essa abertura, partia ao encontro deles, porque se era budista, se era 
católico, se era chinês não interessava. Eu tinha esse preparo e essa abertura para receber 

todas as pessoas com a maior satisfação. Dizia que eles faziam parte da minha vida e que, os 
japoneses, de forma extraordinária, no início eles eram cautelosos, mas quando eles 

confiavam... Olha, nunca tinha visto um povo mais extraordinário do que essa gente e nunca 
vi gente mais atenta para os ensinamentos que eu mesmo transmitia acerca do evangelho... A 
ponto de eles me cobrarem, depois, no templo o porquê que a maioria desses povos que 

frequentavam aquela Igreja não praticava o evangelho. Perguntavam, então: “por que eles 
mentem pra gente, roubam da gente?”. Ou, “por que eles fazem isto, isto e isto?”. E era a mais 

pura verdade! Minha Igreja era cheia de ladrões, de mentirosos, de corruptos e, assim, 
vivemos nas Igrejas fazendo teatro, fazendo de conta que tudo está bonito. Para mim, os 
japoneses foram um bálsamo. Deus me deu essa possibilidade de poder trabalhar com gente 

nova, com gente diferente, com sangue novo. Isto mexeu um pouquinho com toda a situação 
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falha, mal organizada, mal estruturada em que vivíamos como comunidade de fé. Esse foi um 
relevante marco, de 1970, até 1975, quando, depois, saí. Saí para duas outras comunidades – 

uma em Sobradinho, na qual fiquei pouco tempo; depois, em Novo Hamburgo, na qual fiquei 
sete anos.  

Entrei numa nova fase, no ano de 1983. Diria que foi outro marco importantíssimo. Por que 
1983 representou outro marco? Porque abriram vagas para capelães e, pela primeira vez, 
apareciam, aí, para fazer estágio na AMAN os aprovados para serem pastores no Exército 

Brasileiro. Seria, portanto, a primeira turma a ir para a AMAN composta por um evangélico e 
dois católicos, mas, antes, éramos em 66 pastores que nos apresentamos como candidatos. 

Dos 66, apenas um seria escolhido. Fui eu e por quê? Eu nem espera ser chamado quando, em 
um dia qualquer chegou um telegrama, de Porto Alegre, do Comando Militar do Sul, dizendo 
que em três dias eu deveria me apresentar na AMAN. Mas, perguntei: mas, em três dias, 

como é que faço para me desvincular da comunidade na qual sirvo como pastor? Só que a 
comunidade sabia, porque eu tinha comentado com eles, com os presbíteros, com a diretoria, 

com todos e com o presidente da comunidade (de que eu iria me inscrever). Eles diziam: 
‟sim, pode tentar e, se você for aprovado, a gente apoia com certeza”. Mas, eles não 
esperavam uma saída tão rápida.  

Nesse tempo, eu era muito machista e todas as minhas contas bancárias estavam em meu 
nome. Nada de conta conjunta com a esposa! Tive que ir a um cartório e declarar que a minha 

esposa poderia fazer absolutamente tudo em meu nome. O primeiro escrivão perguntou-me: 
‟o senhor está de sã consciência pedindo isso? O senhor vai dar essa autoridade para a sua 
mulher em que ela pode vender tudo?”. Superei meu machismo naquele momento e respondi-

lhe: não! Mas assim como eu poderia... É dela também... O que é meu, é dela e eu tenho que 
fazer porque errei durante a vida toda até este momento... Nós temos que olhar de forma 

diferente para as nossas esposas e para as mulheres em geral. Naquele momento, assinei que 
ela estava em condições de fazer absolutamente tudo em meu nome.  
Parti, então, para a AMAN. E lá cheguei – tudo novo. Eu estava na Academia Militar das 

Agulhas Negras: o coração do Exército Brasileiro. Jamais poderia esperar que isso 
acontecesse um dia em minha vida. Jamais poderia sonhar que pudesse chegar até lá. Não 

esteve no meu pensamento em nenhum momento essa possibilidade. São caminhos que vão se 
desenhando em nossas vidas. Quando, depois, passei a ver os propósitos de Deus em tudo. Eu, 
ao longo dos anos, passo a passo, fui sendo preparado e encaminhado para essa tarefa que 

viria a ser, quem sabe, a tarefa principal e a mais difícil da minha vida: ser capelão militar. 
Não é tão simples como muitos pensam. Não é, assim, para se envaidecer, não é para ganhar 

medalhas, porque capelão não vai atrás de medalhas nem de postos. Se eles, os postos, vêm o 
capelão os recebe em cada promoção como mais uma possibilidade, uma oportunidade de 
servir. Mas, a vaidade não deve estar presente no peito do capelão militar, pois ele deveria ser 

sempre aquela expressão humilde do servidor que está de serviço principalmente dos mais 
fracos, do soldado mais pequenino que está lá na ponta mais curta da corda onde tudo 

arrebenta. Ali ele precisa estar quem sabe... Porque são milhares de soldados, e eu me 
dediquei exemplarmente aos soldados, me preparei para isso na AMAN e, depois, também 
procurei de todas as formas – fazendo contato com capelanias da Áustria, da Alemanha, dos 

Estados Unidos para ver como eles trabalhavam. Eu queria ter uma noção além daquilo que os 
padres me ensinavam. Aprendi muito com os padres, porque encontrei padres extraordinários 

como outros também fechados que entendiam que um protestante, um evangélico é um 
herege, mas encontrei aqueles de “mente aberta”, positiva, que compartilhavam comigo 
aquilo que eles tinham aprendido. Quem mais me ajudou foi o primeiro chefe do SAREx, 

aquele que esteve na guerra, que voltou e organizou o SAREx – Serviço de Assistência 
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Religiosa do Exército, monsenhor Alberto da Costa Reis. Estreitei com ele, então, laços de 
confiança e de amizade. E aí aconteceu algo... Fui designado, inicialmente, para Curitiba que 

era o reduto dos evangélicos no Paraná e em Santa Catarina. Da minha Igreja, então, em 
Blumenau, Joinville, havia grandes comunidades e até mesmo no norte do Paraná, mesmo em 

Curitiba. Então, eu estava num “ninho de gente” da minha própria denominação de fé. Só que, 
para a minha surpresa, o Exército, para me testar, mandou-me para que lugar? N-o-r-d-e-s-t-e, 
nordeste! Eu, um pastor luterano! Mandaram-me para o nordeste onde eu era alguém 

totalmente fora da situação... Eu era o único evangélico luterano. Havia alguns poucos 
batistas, mais pentecostais, adventistas, muitos espíritas das mais diferentes situações. Fui 

para um meio totalmente inesperado para ser subchefe em nível nacional da Bahia até 
Maranhão em 1994.  
Em 1994 eu já estava no posto de tenente-coronel, porque, em nove anos, fui de aspirante a 

tenente-coronel – algo que nunca mais vai acontecer. Foi outro fator que aconteceu comigo, 
não para me envaidecer, não que eu fosse melhor do que esse ou aquele, pois os padres eram 

tão dedicados quanto eu era. Só que eu era o número um da ponta para as promoções, ou por 
causa da minha idade, não por concursos de provas, mas a minha idade favorecia porque eu 
era o mais velho. Pela pontuação que eu tinha recebido, fui sendo promovido... Em nove anos 

cheguei a tenente-coronel... Como tenente-coronel, fui ao nordeste já como oficial superior 
podendo viajar de avião para todas as capitais para visitar os quartéis, para orientar os 

capelães e, surpreendentemente, quem eu encontrei no Recife? Monsenhor Alberto da Costa 
Reis – primeiro chefe do SAREx. Já estava velho, com 80... Beirando os 80 anos de idade e 
como ele se alegrou... Eu caprichei porque em, pelo menos, cada duas semanas ia visitá-lo na 

Rua Nova, no Recife, na Igreja onde ele rezava missas. Estreitou-se, ainda mais, aquele 
vínculo de amizade, pois ele era muito amigo do ministro do Exército, general Zenildo 

Gonzaga Zoroastro de Lucena. De um tempo em diante, de um momento em diante, em um 
determinado momento, o monsenhor Alberto começou a falar uma coisa que me intrigava: 
“quando você for chefe do SAREx, você vai fazer isto, você vai fazer aquilo”. Eu olhava para 

ele e perguntava: o quê? Você está apostando que eu vou chegar, onde não se pode chegar? 
Ninguém, nenhum evangélico pode ser chefe do SAREx! Como é que eu vou ser chefe com 

50 e tantos padres? Tenho eu o direito de aspirar tal função? Tal posição? Mas, vindo dele, 
um líder temperado em tempo de guerra, capelão vivido... E ele dizia: ‟você faz pelos meus 
padres o que muitos bispos não estão fazendo e você se consagra e vai e ajuda os meus padres 

nas mais diferentes situações e dificuldades que eles enfrentam”. Era verdade, pois eu viajava 
aqui, viajava ali, e, o padre estava com problema, eu estava junto dele: onde eu posso ajudar? 

Sinceramente, fazia isso como algo que era parte da tarefa administrativa que me cabia e não 
doutrinária, porque não ia lá para “ensinar padre a rezar missa”. Ele estudou como eu 
estudei... Eu não me metia no assunto da pregação dele, como ele também não tinha como 

querer me ensinar como seria o modo evangélico na sua compreensão das escrituras. Mas, 
crescemos nesse diálogo mutuamente nos afinando, aprendendo, deixando de lado certas 

arestas doutrinárias, para termos uma mensagem comum a ponto de padres e pastores estarem 
lado a lado. Eu com eles falando diante de general, diante de oficiais, diante da tropa, para 
termos uma mensagem comum sobre a boa-nova de Cristo e o resto que nos distanciava, que 

cada um cuidasse da sua própria igreja, mas não dentro do quartel. Aprendemos a diferenciar 
o que se faz dentro do quartel e o que se faz dentro das nossas igrejas. 

Olha, é possível dizer que sustentei uma postura ecumênica apesar dos ditos ecumênicos 
serem os progressistas das igrejas protestantes e, muitos deles, eram também os comunistas. 
Nunca fui progressista e nem comunista – graças a Deus. A postura ecumênica não era aceita 

por muitos segmentos evangélicos e, por causa disso, eu tinha que me cuidar muito... Eu não 
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pude dizer: sou ecumênico. Os católicos, sim. Eles saudavam e diziam: “você é ecumênico”. 
Os bispos da região toda, tais como o Dom Lucas Neves, que estava na Bahia, me 

consideravam ecumênico. Fui conduzido pra ser recebido por ele. Ele queria me conhecer e, 
por seu turno, o bispo de Olinda e Recife, recebeu-me em seu gabinete. Ele me disse, assim: 

‟eu nunca tive atividade ecumênica, mas contigo, capelão... Você é quem está do lado do meu 
padre no Exército e, com isso, estou disposto a abrir uma exceção, porque nós estamos vendo 
como vocês caminham ladeados, no meio militar, como capelães e nos incentivam.” Então, os 

bispos passaram a nos olhar com um crivo muito severo porque eles, afinal, são zelosos e isso 
faz parte do zelo que eles devem ter pela sua própria Igreja. Cuidar, quem não faz isso em 

relação à sua própria igreja ou comunidade? Cada um não tem zelo por sua comunidade de 
fé? Assim como eu tinha pela minha comunidade, o bispo mais ainda tinha pelos padres para 
dar conta de todos os problemas que são muito maiores do que aqueles que nós enfrentamos 

por causa do número enorme de povo que está se dizendo católico. Quantos praticam isso, não  
é problema meu! Porque há muitos católicos “nominais”. Mas, isso é um problema que eles 

enfrentam. Eu era um ecumênico? Acho que sim porque estive com todos os credos e celebrei 
junto a nossa unidade, mas não era como aquele pessoal subversivo que se declarava 
ecumênico nas igrejas. Alguns sofreram coisas difíceis no Regime Militar.  

Só voltando um pouquinho, assim, nas décadas de 1960, 70, 80, a postura da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, era bastante dividida porque alguns elementos 

eram declaradamente comunistas, enquanto outros eram mais alinhados à defesa da pátria. 
Sempre me posicionei ao lado da pátria e contrário aos subversivos. Vivi diferentes momentos 
dentro da minha trajetória ministerial, pois, quando estava como estudante, em 1968, foi 

aprimorada e, digamos, criada mesmo a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – 
em nível nacional, a IECLB. Ela não existia em nível nacional, pois existiam sínodos: Rio 

Grande do Sul, sínodo Riograndense, sínodo do Paraná, sínodo de Santa Catarina e, depois, 
sínodos de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com os sínodos separados, nós tínhamos pouco 
intercâmbio entre nós, pois os pastores pouco dialogavam entre si. Eles conseguiram dar um 

passo extraordinário, em 1968, quando estava na fase final daquele primeiro período de 
formação. Estava surgindo um novo momento na minha Igreja... Formava-se uma Igreja de 

nível nacional e esse feito foi muito importante para ser representativa diante de uma Igreja 
Católica estabelecida com estrutura nacional ou internacional. As igrejas e, também o Sínodo 
de Missouri, luterano, organizaram-se assim... As igrejas batistas procuraram da melhor forma 

possível uma organização em nível nacional, pois o pastor Fanini procurou sempre explicar a 
luta e a dificuldade que enfrentavam para ter uma Convenção em sentido nacional. Fanini 

sempre falava de como os batistas conseguiram esse feito. Hoje, pentecostais, seja de que 
igreja for, se organizam em nível nacional. Precisavam mesmo, pois a representatividade é 
necessária e é vital para a presença da igreja evangélica no cenário brasileiro.  

A minha Igreja era muito fechada quando eu era jovem... Quando era estudante, ela era ainda 
um tanto bitolada porque estava voltada só aos alemães. Eram verdadeiros guetos de língua 

alemã ligando à fé em Cristo e à fé no evangelho. Tudo com língua alemã, sem a abertura 
com a qual esse evangelho deveria chegar para todas as criaturas. Esse evangelho não deveria 
chegar somente para determinadas pessoas, para determinadas raças. A minha Igreja foi se 

abrindo consideravelmente depois de 1968, entretanto vieram as novidades políticas e a Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil foi mais aparelhada e deu uma guinada à 

esquerda. Foi um verdadeiro absurdo, pois tínhamos tudo para continuarmos fiéis a Deus e ao 
seu filho Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo em que nos organizamos, voltamo-nos mais à 
esquerda. Dentro da Faculdade de Teologia – eu já não estava mais lá – começaram, já, uma 

guinada a partir da Teologia da Libertação. Obviamente, a Teologia da Libertação foi um mal 
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que começou a tomar conta da IECLB e, quando se viu, aqueles jovens da EST estavam todos 
infectados com essa subversão. Mas, de forma, assim, sempre direcionada para Cuba, para a 

Albânia como exemplos de países. Os exemplos de países bem sucedidos ideologicamente 
eram sempre China, Cuba. Dá para imaginar, Cuba? Era isso... Veio a Teologia da Libertação 

e, depois, nasceu o Partido dos Trabalhadores, PT, como sendo o único condizendo com os 
evangélicos. Na verdade, isso era o que os subversivos da minha Igreja diziam: “o PT”, 
diziam. Isso não me agradava. Eu não aceitava! E uma boa parcela de colegas meus, pastores, 

ficaram sendo meus contrários porque nós passamos a estar em lados quase que opostos 
dentro da mesma Igreja Luterana. Eu era considerado “em cima do muro”, porque não queria 

ser totalmente daquela linha ultrapassada, racista, da qual nunca gostei. Era uma linha voltada 
somente para a língua alemã. Isto era fato, mas eu também não queria, agora, aderir a uma 
esquerda teológica, a uma esquerda ideológica. Menos teológica e mais ideológica, digamos. 

Então, isso me trouxe dificuldades e, mais ainda, quando dei o passo de entrar na capelania 
militar.  

Para contar somente um lance, em 1983, quando eu tinha acabado de prestar o estágio na 
Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, cheio de satisfação e alegria... Por ser o 
“número um” da turma, ganhei logo a minha divisa de aspirante, que nem posto militar é 

(porque o primeiro posto é o de 2º Tenente), mas já era aspirante a oficial. Onde é que fui? 
Fui à Faculdade de Teologia, EST, querendo me mostrar fardado, a respeito da minha 

conquista, para os jovens estudantes que lá estavam. Eu queria me mostrar para eles. Estava 
cheio de alegria, de satisfação. Lá fui eu e, jamais esperava o que aconteceria depois, pois fui 
vaiado... Fiquei sem jeito, não sabia onde me meter e eles me cercavam: ‟BUUUUUUUU”. 

Grito daqui, grito dali, e, parece que, naquela hora, todos – mesmo aqueles que nem tinham 
tantas tendências comunistas – se juntam para me vilipendiar fardado. Eu estava sozinho, 

indefeso e não poderia reagir. Até que veio o reitor, viu a minha situação e me chamou: ‟Elio, 
vem cá!”. E todos ridiculamente me olharam. ‟Vem para cá!”, disse o reitor. Aí abriram um 
caminho, pude entrar nas salas, no prédio da reitoria e o reitor me recebeu. Mas, naquele dia, 

eu pensei assim: nunca mais vou pisar no Morro do Espelho, em São Leopoldo. Porque ser 
hostilizado dessa forma por jovens teólogos e estudantes de teologia, me recebendo como 

“hienas raivosas”, “rilhando os dentes” na minha direção? Estou contando isso indignado, 
pois, como puderam proceder assim comigo? Eu pensava: mas isso é expressão do 
evangelho? É isso que eu posso esperar da minha Igreja? Eu estava entrando para a capelania 

militar, o que eu levo para resguardar as minhas costas? E quanto às orações, às interseções 
para uma jornada de extrema dificuldade? Quem vai orar por mim? Encontrei pessoas dentro 

da minha própria Igreja, na comunidade, a última que pastoreei, em Novo Hamburgo... A 
comunidade, integralmente, voltou-se para mim, visitaram-me, aqui, em Curitiba – porque foi 
o meu primeiro campo de trabalho onde fiquei 11 anos. Por que estou tão ligado a Curitiba? 

Percebe?  
E no lugar que chego, sozinho ou com minha esposa, os militares ainda me conhecem. Muitos 

me conhecem... Os anos vão passando e todos vão ficando velhos, todos vão para a nostalgia 
da reserva, mas, por enquanto, ainda sou conhecido. Tem os mais antigos que me recebem 
como capelão – o “pastor alemão”, apelido carinhoso com o qual me tratavam desde a 

AMAN. Isso faz com que me sinta bem, mesmo na reserva. Fui acompanhado de orações, 
felizmente. Pude seguir uma trajetória extremamente difícil. Que ninguém pense que ser 

capelão militar seja um caminho de glórias e honras, pois pode ser até um caminho, às vezes, 
de humilhações e dificuldades. De sofrimentos... Não de lágrimas que deslizam, pois somos 
militares, mas, de lágrimas íntimas diante da incompreensão daqueles que tem o poder, que 
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tem a força. E a gente precisa enfrentar as situações mais inesperadas e levar o evangelho da 
forma mais pura e certa... Da forma como deve ser pregado e dito para que faça a diferença.  

Quantas e quantas coisas boas eu pude ver no meio militar... De generais ávidos de ouvir a 
boa-nova do evangelho, de valorizar a bandeira que levantei, não digo ecumênica, mas do 

espírito fraterno, do respeito mútuo. Eles diziam ‟é isso que nós queremos”. A bandeira que 
levantei foi notada pelo Alto Comando do Exército, que disse: ‟é isso que queremos, pois 
gostaríamos que todos os capelães levantassem a bandeira do respeito mútuo”. Mesmo sendo 

incompreendido por seguimentos evangélicos, por alguns seguimentos católicos, fui 
avançando e algo que parecia impossível aconteceu: tornei-me chefe do SAREx. Em 1998, 

com um país teoricamente redemocratizado, quando o general de Exército Zenildo Gonzaga 
Zoroastro de Lucena, pernambucano, nascido no interior de Pernambuco, que vivia 
constantemente lá no Recife, era responsável para promover o novo capelão e nomear o novo 

chefe... E, ali, surgiu algo que me surpreendeu, porque não poderia esperar. Até estava 
pensando meio chateado: se eu for preterido, como o mais antigo, tenho mesmo que ir para a 

casa e ficar na reserva... Eu era protestante, mas, ao mesmo tempo, o mais antigo capelão em 
atividade no Exército Brasileiro... Era o momento dramático de verificar tolerâncias e 
intolerâncias dentro do meio militar que tanto amei. Mas, estava tudo planejado, preparado. 

Os católicos ainda ditavam as regras. Mas, os generais me diziam... O general Leite e outros 
generais, como, por exemplo, o general Molinaro, que agora mora aqui em Curitiba, dizia: 

‟não, não vá para a reserva, espere, tenha confiança, espera”. O general Molinaro disse, 
assim: ‟o que é do homem o bicho não come – espera!”. E o monsenhor, Alberto da Costa 
Reis, primeiro chefe do SAREx, homem que enfrentou a dificuldade da guerra, temperado 

pelas lutas, e que por dez anos foi chefe do SAREx, dizia ‟você vai para lá!”. Eu não sabia 
que ele era amigo do general Zenildo e que ele tinha feito, parece-me, o casamento do general 

Zenildo. Ele atendia aos assuntos da família do general... Houve diálogo de bastidores entre 
eles e, quando menos se esperava, um dia foi anunciado: “promovido a coronel Elio Eugênio 
Müller, do Recife, e nomeado novo chefe do SAREx”. Não era somente a patente de coronel, 

que é a mais alta para um capelão, mas a chefia do SAREx – entrei para a história do Exército 
Brasileiro. Eu recebi isso, por um lado, com uma alegria profunda; por outro lado, com 

humildade. Estava disposto a ir me esvaziando de mim mesmo para continuar aquilo que 
sempre tinha sido: um administrador fiel para estar atento aos padres e pastores. Já tínhamos 
seis pastores, na época, evangélicos. Tinha conseguido o ingresso do Gaby, aqui, de Curitiba 

– um pentecostal. Era o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gaby, pentecostal da Assembleia de 
Deus, aqui de Curitiba. Foi o primeiro capelão pentecostal do Exército Brasileiro, mas não 

ficou muito tempo – saiu como major. Voltou para a casa, mas, agora, é da direção de uma 
igreja pentecostal de Curitiba.  
Nós tivemos a abertura para trazer pastores de diferentes igrejas, sempre pensando que o 

exclusivismo não era permitido. A evangelização não pode ser exclusivista, porque não posso 
entrar num quartel e pensar que vou anunciar a boa-nova da forma que bem entender. Não 

posso pensar que deva falar para os jovens com o intento de puxá-los para o meu credo 
particular, para dizer que a minha Igreja é a única certa, para dizer que só quem pertence à 
minha igreja é salvo. Deixei de lado essa postura exclusivista. Veio-me um entendimento de 

que tinha que dar esse final feliz na minha jornada, no ápice do posto máximo daquilo em que 
acreditava. Então, tornou-se importante o respeito mútuo, o espírito fraterno. Aprender com 

os outros, mesmo com os católicos, mesmo com os pentecostais, com os batistas, com os 
luteranos... Se quero procurar erros, sabe em que lugar devo procurar? Na minha própria 
Igreja! Dentro da minha própria Igreja eu sei os erros que se tem... Agora, claro que não vou 

anunciar aos quatro ventos. Quero sempre pecaminosamente apontar os erros de outra igreja, 
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não é assim? É a tendência que é muito humana. Dá para entender! A gente vê o erro dos 
outros, as falhas dos outros. Agora, se eu for consciente, correto, consciencioso comigo 

mesmo e observar o estado que está a minha comunidade de fé, ou mesmo como estou, antes 
de começar pelos outros pastores, começar comigo mesmo, tudo muda. Um pastor, 

missionário que veio da Europa, um dia me disse o seguinte: ‟quando você aponta um dedo, 
outros três dedos estão apontados para ti”. Aí eu olhava, assim: ah é? Sim, você então acusa 
ali sendo que três dedos estejam te acusando. “Vá com cuidado quando você acusa”, dizia o 

missionário. Tudo isso foi no conjunto: lições, ensinamentos que, naquele momento, lá em 
Brasília, me serviram muito.  

Eu procurei, em breve tempo na chefia do SAREx, dar aquela marca que hoje vejo que foi 
frutífera. Esses dias, quando estava no pior dos meus sofrimentos, depois de sete dias de UTI, 
dois meses em quarto de hospital, quem é que veio me visitar? O chefe atual do SAREx, 

padre José Eudes da Cunha. E quem é José Eudes da Cunha? Ele foi meu subordinado no 
Recife e eu apostei nele. Ele trabalhava ao meu lado! Eu apostava nele... Era meu subordinado 

direto, mas sempre valorizei o padre Eudes. Acreditava nele. Que alegria ver que ele chegou à 
chefia do SAREx. Nisto, vejo um pouquinho da minha contribuição na vida dele, mesmo de 
outras pessoas. Ele recebeu uma primorosa formação. Dei a minha parte de contribuição, 

lapidando-o para ter a abertura necessária, para ter aquela visão, como nordestino, de forma 
positiva. É isso! Ele veio, aqui, me visitar no hospital. Ele veio lutar por mim, interceder por 

mim diante de Deus. Eu fiquei surpreso! Ele veio aqui na minha casa! Eu recebi alta 
hospitalar naqueles dias e ele ficou mais uns dias comigo. Veio aqui em casa... Eu estava 
fraco e quase não conseguia caminhar... Que alegria! Nós tiramos fotos juntos e ele voltou 

para Brasília no afã de reassumir a sua cadeira. Ele me dizia: ‟eu queria te levar para 
Brasília!”. Porque até os 60 anos eu poderia voltar, atuar, vestir uma farda ou estar lá mesmo 

em trajes civis. E ele disse: ‟você vai ser meu assessor”. Deus mostrou que não era esse o 
caminho. Bem, tive que enfrentar todas as dificuldades... Deus me mostrou, além disso, que 
as dificuldades são como um prato de mingau quente... Muitas vezes a gente não vai meter o 

bico direto no mingau quente, mas vai comendo pelas bordas. Eu disse para o padre Eudes: 
meu amigo, aprenda a lidar com as dificuldades... Elas vem e você, como chefe do SAREx, 

precisa ser aquele que vai com a iluminação, com a graça de Deus, decidir, liderar e guiar... E 
quando não sabe, procure alguém mais velho... Escreva para mim, me mande um e-mail. 
Disse tudo isso para o capelão, atual chefe do SAREx. Esse vínculo, hoje, tantos anos depois, 

com a satisfação estamos em 2014 e o padre Eudes na chefia do SAREx. Esse vínculo 
profundo que me une a ele e ele a mim foi construído a partir das gloriosas honras de servir a 

Deus e à pátria. A trajetória que tinha para descrever aconteceu nesses termos. Claro que 
muita coisa teria para contar, mas a gente deve ficar em alguns aspectos que possam, de 
alguma forma, oportunizar reflexões, para estudos, para avaliações, para críticas. Porque 

aquilo que falam está sujeito também a sérias avaliações, a críticas, para ver se o pensamento 
do camarada foi certo. Deve-se perguntar: “ele acertou no rumo?”. Pergunte-se: “o pastor Elio 

chegou por que deveria chegar lá ou usou de artifícios?”. Respondo que cheguei com garra, 
com raça e cumpri como o apóstolo Paulo dizia: ‟completei a minha carreira, guardei a fé!”. 
Houve algumas dificuldades na minha carreira militar que eram trazidas pelos segmentos 

religiosos, quer fossem trazidas por católicos, quer fossem trazidas por evangélicos. Quando 
cheguei à Brasília, fui chamado às pressas porque veio uma reclamação de que os evangélicos 

estavam fazendo um trabalho altamente agressivo contra os católicos. Eu fui ao culto que 
estava sendo realizado no Departamento Geral, aliás, de Pessoal, e entrei em uma das salas, 
quietinho, recentemente chegado... Quase ninguém me conhecia... Não sei se alguém me 

conhecia, daquele meio, e sentei lá no fundo e fiquei para observar, para analisar. E o militar 
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que estava responsável para oficializar o culto, começou de forma desastrosa, porque puxou 
um pouquinho a cortina ao iniciar o culto. Isso não é forma de se iniciar um culto, pois ele 

disse: ‟aqui, atrás dessa cortina, estão os objetos dos idólatras católicos!”. A cortina fechava... 
Quando abria, atrás, tinha-se um altar, um sacrário, a Virgem Maria e não sei o que mais... 

Mas, são sinais que acompanham os católicos nas missas. Ele, contudo, fechava a cortina e lá 
havia o púlpito que era trazido pelo lado de fora e que, a partir de lá, era para oficiar o culto. 
Quem havia dado a incumbência de verificar isso era um general subchefe, não o próprio 

chefe, mas o subchefe que era general de três estrelas na época, general Valdésio. Ele disse: 
‟olha, veio a reclamação e você, por favor, examine se confere que os católicos estão sendo 

agredidos de forma indevida durante os cultos protestantes”. Fiquei triste porque, de fato, o 
que eu vi não cabia a um momento de culto. O que, que importava aquilo que estava atrás 
daquela cortina? Para ser correto era só iniciar o culto de forma adequada, com louvor, com 

cânticos, com anúncio do evangelho ou mesmo que dissessem: “nessa sala nós não vamos, 
pois é inadequada e queremos outro local”. Receberiam outro local, evidentemente. Mas, 

jamais desvirtuar ou colocar termos pesados, ofensivos, em posições difíceis de administrar. 
Então, esse foi um momento difícil. Outro fato... Eu estava fazendo uma palestra para 
soldados e procurava sempre reunir todos: católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, sem 

credo, judeus... Às vezes tinha um menino judeu lá junto da gente. E estava eu, no meio da 
palestra, e, por sua vez, um soldado levantou e disse: ‟capelão, que bom... Soube que nós 

temos, agora, um pastor, o senhor é pastor, não é?”. Disse-lhe: sou. O jovem me indagou: ‟eu 
gostaria que o senhor explicasse, aqui, para toda essa turma, por que devemos guardar o 
sábado?”. Bah! Barbaridade! Aí fiquei no primeiro momento um pouco chocado, mas tinha 

que continuar... Eu não poderia ficar embasbacado com uma questão aparentemente fácil... 
Mas era uma dificuldade, lá. Então, disse-lhe: você pertence a uma comunidade adventista? 

‟Sim, senhor” – respondeu o jovem. Perguntei, ainda: ‟você gosta da sua comunidade? 
‟Gosto, Senhor”. Concluí: quero muito respeitar a sua comunidade e não vou falar contra 
aquilo que você lá pratica, como também não vou contra aquilo que os católicos e os batistas 

praticam... Fui enveredando uma resposta... Ele ficou me olhando, assim, espantado: era um 
jovem de 18 anos. Não se tem muitos argumentos mesmo nessa fase da vida. Eu consegui, 

felizmente, graças à falta de base maior dele, convencê-lo de que era melhor vivermos em 
comunhão. Ele foi aceitando... Consegui sair bem... Era uma dificuldade! Se eu não cuido 
teria dado uma situação altamente desagradável. Essa última história de dificuldade pastoral 

aconteceu aqui em Curitiba. Uma situação difícil, a primeira que aqui contei, foi em Brasília 
e, esta última, a outra, foi em Curitiba. Em Brasília peguei diversas situações nas quais não 

sabiam que eu era pastor... Achavam que eu era padre e um menino católico levantando dizia: 
‟oh, tem esses bodes aí no meio!” Eu indaguei-lhe: quem são os bodes? Ele me disse sem 
segredos: ‟são esses protestantezinhos, esses evangélicos aí”. Reforcei, então: ah, eles são os 

bodes, é? Eu tinha que trabalhar em cima disso e fui descobrir de onde veio essa história de 
bodes como sendo protestantes: de onde vocês tiraram essa história de bodes? Ele terminou, 

dizendo: ‟não, isso veio do tempo dos holandeses no Brasil, pois os holandeses eram bodes e 
eles foram expulsos... Nós expulsamos os protestantes hereges e holandeses”. Veja o meio no 
qual tive de ter “jogo de cintura” para não enfrentar a faca de peito aberto. Esta história, é 

claro, aconteceu em Recife. Ele certamente estava se referindo à história dos holandeses no 
Brasil, assim como nós a conhecemos. Ele, o soldado, conhecia um pouco de história... E 

contando para mim quem são os bodes, eu quis saber: são os protestantes, os evangélicos, 
esses bodes? Ele apontou para alguns lá dentro que eram bodes... Só que ele não sabia que eu 
não era padre, pois ele estava achando, piamente, que estava falando com um padre avesso 

aos protestantes. Revelou-me tanto que havia padres avessos aos protestantes, quanto que ele 
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mesmo representava um preconceito entre alguns soldados. Eu não disse que era o capelão 
militar, pois tinha ido para fazer palestra. Não me interessava o que tinha que anunciar lá, mas 

que faria de forma positiva e pensando no bem deles. Só que, ali, fui desafiado a ter que fazer 
uma viagem pela história... Fazê-lo puxar um pouquinho da história. Ele me vem com essa: 

‟os hereges... Vi que eles foram expulsos... Nós os expulsamos... Nós, de origem portuguesa, 
expulsamos essa gente...”. Referiu-se a mim como se eu fosse padre: chamou-me de padre. 
Foi uma dificuldade e não sei se era nesse sentido que talvez você quisesse saber, pois havia 

outras dificuldades que não gostaria de entrar porque são do terreno da disciplina, das 
punições. Eu tinha que intervir quando o comandante punia, quando a punição era muito 

severa. A gente tinha que ter um tato extraordinário e não poderia jamais deixar o comandante 
mal diante da tropa, pois se ele puniu, e ele tem que amenizar a pena que aplicou, se ela foi 
muito pesada, era algo constrangedor. Nessa área, pude muitas vezes intervir e ajudar os 

jovens que, na bobeira, faziam coisas que um jovem faz. Eu fui jovem e todos nós fomos 
jovens. Muitas vezes, de forma impensada, dissemos ou fizemos algo que nem é do nosso 

feitio e, ali, a gente também tinha que ficar atento. 
Quero retornar um pouco, se você me permite. Quero voltar, lá, no jovem soldado e, depois, 
no jovem cabo de 1964. No dia 31 de março de 1964, estava dentro do quartel em Cruz Alta, 

Rio Grande do Sul – no 17º Regimento de Infantaria. Não era cabo, ainda. Era um jovem 
recruta que tinha entrado em fevereiro. Eu não tinha iniciado ainda o curso, pois estava, mais 

ou menos, me acostumando com a farda, com os coturnos, com a marcha, com o manuseio de 
armas, com o mosquetão (aquele velho mosquetão), e com o tiro ao alvo. Ah, o 31 de março... 
Lembro-me muito bem da Revolução redentora que chamo de “A Redentora”. Nós fomos 

reunidos no pátio e o nosso comandante comunicou que no Brasil tinha acontecido um 
momento difícil... Que os militares tinham feito uma intervenção na área política e 

administrativa da nação... Na época, foi-nos comunicado exatamente assim. Depois, quando 
voltamos para a nossa companhia, o capitão, num circulo mais restrito, na companhia em que 
estávamos, com “cento e poucos” soldados, pôde-nos falar melhor e explicar: ‟olha, isso aqui 

vai trazer consequências e vocês vão ter uma vida mais difícil, agora. Vão ter que tirar mais 
serviço e vão ter que ficar de prontidão... Vão ter que sair para guarnecer locais que são 

visados para ataques e, principalmente, as centrais elétricas, os correios e todas as áreas de 
serviços públicos vitais para o bom funcionamento de uma cidade...Vão ter que guarnecer os 
quarteis...”. Nós guarnecemos o nosso próprio quartel, pois os quartéis eram muito visados 

por causa das armas. Os comunistas gostavam de roubar as armas das Forças Armadas. Houve 
assalto a quartéis como, por exemplo, em São Paulo... Mário Kozel Filho, soldado que estava 

de serviço, em São Paulo, foi estupidamente eliminado por agressores da pátria que o 
fulminaram a tiros na tentativa de invadir o quartel e roubar armas. Felizmente, eles não 
tiveram êxito, mas, em alguns lugares, tiveram êxito e roubaram armas. No nosso quartel, 

felizmente, não tiveram êxito. Estávamos “mil e tantos” soldados... Erámos um Regimento, na 
época, de “mil e poucos” soldados. Nós éramos formigas! Éramos um formigueiro e, para os 

guerrilheiros entrarem, ali, tinham que ser muito loucos porque certamente sairiam apenas os 
cadáveres dos comunistas.  
Naquele contexto, deu para verificar, de forma muito tímida, que alguns sargentos, assim, 

quem sabe, uma dúzia foram expurgados do Exército porque eles aderiram ao apelo que o 
governador (não sei se na época governador), mas que o Leonel Brizola, em discurso à nação, 

pediu que os sargentos se revoltassem contra os “gorilas” e tomassem os quartéis. Ele estava 
se referindo aos oficiais e os sargentos... Em alguns lugares, os sargentos aderiram e houve 
consequências, pois os que foram identificados e que se expressaram achando que teriam 

êxito, não tiveram êxito e perderam a carreira... Foram expurgados! O que aconteceu? Por 
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exemplo, formei-me cabo e, já na primeira semana, tive que tirar serviço de Sargento de Dia, 
porque faltavam sargentos. Aí... O que falei, despreparado, foi: mas não estou pronto. Sabe, 

na vida acontece que a gente não está pronto e não está preparado, mas é chamado para 
cumprir uma missão... Para onde fui enviado? Recebi a tarefa de conduzir o pelotão que 

deveria guarnecer o Quartel General de Cruz Alta e o general viria pela manhã... Fiquei muito 
nervoso! O que, que eu fiz de errado? O general vinha chegando e eu estava nervoso... 
Coloquei a guarda em forma no lado errado... Quando mandei olhar à direita, todos olharam 

para o lado contrário do general... Aí eles olhando, para lá, para o lado oposto, e o general, 
disse-me: “venha aqui”. Pensei, então: agora estou morto, pois certamente o general vai me 

punir. Mas, o general chegou perto de mim e perguntou: ‟qual é o seu nome?”. Respondi-lhe: 
meu nome é Müller, senhor. “Você notou o que acabou de fazer, Müller?”. Falei meio 
desmotivado: ‟é, general... Eu coloquei o pelotão do lado errado”. No auge da sua bondade, o 

general me disse: ‟então vamos fazer o seguinte... Esqueci minha agenda lá no carro... Vou 
voltar e pegar a minha agenda... Você coloca esses guardas do lado oposto e, quando eu vier, 

você faz o comando novamente... Você vai ver que isso dá certo... Você tem que acreditar que 
dá certo.” Ele saiu sorrindo. Ele saiu! Eu respirei aliviado, pois não estava morto, não. Ele não 
me puniu, mas ele me orientou e eu tive uma visão nova a respeito de um general que tinha 

poderes totais em cima da gente. Era “a última palavra” e, depois dele, não tinha mais 
ninguém. Em Cruz Alta, o general era o homem mais poderoso. E ele agiu assim comigo e 

isso me marcou de forma tão benéfica que, dali para frente, sempre passei a confiar quando 
tinha algum assunto muito delicado e muito difícil. Sempre que isso acontecia, eu pedia para 
falar, em particular, com o general. Isso foi, aqui, em Curitiba, no Recife e em Brasília 

quando eu me tornei coronel. Eles sempre me atenderam bem e, às vezes, eram assuntos 
cabeludos, difíceis, complicados... Tudo isso a respeito de vidas de pessoas que usam a farda 

e que precisavam, de alguma forma, ser alcançados por alguém. Eu, como capelão, depois, 
poderia fazer sempre algo a mais. Queria que o chefe soubesse e dissesse: ‟sim, você vai e 
faz”. Para ter as costas quentes, para ter autonomia e liberdade. Eu fazia e, quando vinha 

alguém, que dizia: ‟como é que você se meteu aí?”. Sempre respondia: falei com o general. 
Então, aprendi a confiar nessa pessoa que tem uma autoridade, uma responsabilidade muito 

grande e não era tão prepotente conforme se pinta. Aprendi isso como cabo, mas utilizei essa 
lição até chegar a coronel. Os generais eram “muito humanos”, sabendo enxergar aquilo que 
acontecia. Principalmente com um jovem despreparado, não pronto e, incapaz ainda, de 

acertar todas as coisas. E eles sabiam forjar um futuro líder. 
Você percebe que essa entrevista está sendo muito importante. Por exemplo, eu estava lá, no 

início da Revolução que salvou a nossa pátria, e, depois, quando o regime terminou, quer 
dizer, quando houve aquela transição para o poder exercido por um civil, estava também em 
um lugar estratégico. Eu estava voltando... Já era pastor... Já era considerado quase que 

veterano, pois tinha passado por três comunidades diferentes – Três Forquilhas, Sobradinho e 
Novo Hamburgo. Note que Novo Hamburgo era uma comunidade extraordinária onde pude 

aprender muito para ser um pastor de comunidades. E a própria comunidade me ajudava 
muito. Em 1983 era o final, com o general Figueiredo. No final do período militar, eu estava 
chegando para entrar na AMAN, para fazer o estágio. Só que, para fazer um estágio, nós 

ficávamos bastante confinados naquele mundo da Academia Militar das Agulhas Negras, 
daquelas palestras. Acompanhávamos os cadetes no campo, na infantaria, na artilharia. 

Tínhamos que acompanhar a engenharia, a navegação em botes no rio Paraíba e em exercícios 
militares nos mais diferentes lugares. Tínhamos que acompanhar as comunicações, sobre 
como eles estabeleciam a comunicação. Tinha tiro real de artilharia à noite, lá no campo, nas 

mais diferentes e inesperadas situações. Então, a gente, naquele final do período militar, 
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estava bastante envolto na preparação para ser capelão que, quando de fato me tornei capelão, 
já estava ali surgindo um poder novo... O poder civil... Ali, então, meus primeiros passos 

foram para uma nova realidade. Eu não estranhei absolutamente nada... Tudo continuou como 
era antes. Não vi, para o meu exercício, dentro dos quarteis, nenhuma diferença antes e depois 

porque o quartel, em tese, não muda o modo de ser. Os valores, a ética militar – não mentir, 
não roubar. Tudo era rigorosamente punido, pois o caráter do militar tem que ser honrado, 
tem que ser um bom chefe de família e, de preferência, para ser pontuado, para ter futuro, ele 

tem que ter aspectos que o qualifiquem como líder, como modelo, como exemplo. Isso antes e 
depois, pois eu não vi nenhuma diferença. Absolutamente, nenhuma! E não vejo, em curto 

prazo, que um militar vai mudar somente porque um regime político se modificou. Talvez 
tente em médio prazo, mas, imagine: tentar “cubanizar” o nosso meio militar? Os militares 
não se prestariam a isso, seria uma afronta e isso até... Sobre isso, nem é bom que eu me 

aprofunde aqui nesta entrevista. Vivenciei, como soldado e cabo, portanto, o início do Regime 
Militar que salvou o Brasil dos comunistas – para a glória de Deus – e, depois, como oficial 

capelão, vivenciei o término daquele Regime: cabo Bruno se perdeu e eu conquistei, depois, 
como oficial capelão, tudo na vida: o que você escolhe? 
Quero dizer que sempre tive um contato intenso com os “boinas azuis” – A Força de Paz. Por 

quê? Depois de 1964, quando dei baixa como cabo, me inscrevi para seguir no Batalhão Suez 
e fui aceito. Cheguei em minha casa e disse: mãe, vou acompanhar o Batalhão Suez. A minha 

mãe não parava de chorar, chorou muito: ‟meu filho, sei que se você for, você morrerá... Isso 
é uma guerra entre árabes e israelenses, mas eu vou perder o meu filho”. Respondia-lhe: não, 
mãe, Força de Paz é diferente, pois se trata de manter afastados os que querem fazer a guerra. 

Minha mãe... A mesma mãe que um dia fez uma escolha de não tomar as outras duas pílulas 
em prol da minha vida, não sossegava, não parava... Eu não poderia mais ver a mãe daquele 

jeito e, então, fui para Cruz Alta e disse: olha, não vou mais! Eu fui repreendido: ‟olha, você 
se inscreveu e disse que fala duas línguas – o português e a língua alemã, mas estávamos 
apostando, porque você iria para o Rio de Janeiro nas próximas semanas... Você pode ter 

atrapalhado alguém que teria esse  lugar, mas vamos ver se ainda conseguimos achar 
alguém”. Mas, isso me despertou desde então para o valor da Força de Paz e eu acredito muito 

que o nosso Exército está empenhado, cada vez mais, por causa das missões no Haiti, em mais 
de dez locais nesse momento. Temos soldados brasileiros nesta inestimável missão que é 
humanitária – ter a arma sem usá-la para ver se é possível viver melhor. Preciso da arma, mas, 

se possível, jamais devo usá-la para evitar que os outros entrem em conflito. Então, tenho 
sempre dado até apoio quando possível, entretanto, agora, por causa da enfermidade não 

tenho essa possibilidade, mas havia encontros de veteranos da Força de Paz. Os jovens, 
quando voltavam, eram tratados por mim mesmo porque eu realizava celebrações de cultos. 
Uma celebração de todos e eles me aceitavam. Faziam questão de que eu e o comandante, e o 

padre, portanto, e diziam: ‟não, você vai lá”. Eles confiavam em mim e eu fazia aquela 
celebração de fé com liturgia, com cânticos, com pessoas convidadas que me auxiliavam para 

valorizar esse trabalho. Quanto mais, todos nós formos contagiados por esta nova linha que 
vai predominar em nosso meio brasileiro, de Sul ao Norte, de Leste ao Oeste. Em todos os 
quartéis será isso no coração, digamos. Por sermos “boinas azuis”, no coração mesmo – 

porque eu era “boina verde” – e fui “boina preta” por um tempo quando ia para os quartéis da 
artilharia. E tudo mais eu fazia, mas, lá no fundo, sempre me identifiquei com os “boinas 

azuis”. 
Quero registrar ainda que, talvez, no meu primeiro momento como oficial, eles me apelidaram 
de “pastor alemão” porque se lembraram do general Geisel que era luterano assim como eu 

sou. Tentaram dar ao presidente Geisel o apelido de neto de “pastor alemão” – porque ele era 
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neto de pastor alemão mesmo. Porém, não pegou. Ele era neto de pastor alemão, mas, agora, o 
meu caso era diferente porque, quando entrei na AMAN, eu, Müller, de origem alemã, e 

pastor: juntou pastor Müller com alemão e deu “pastor alemão”. Tinha um coronel que, ali na 
frente de todo mundo, na frente do general, chamou-me de “pastor alemão”. Todos riram e 

gostaram e, então, pensei: se tenho que ter um apelido, seja este, de “pastor alemão” porque 
deste eu gostei. E apostei nesse apelido. Deste, eu gostei. Disse para todos: podem me chamar 
assim. Quando cheguei à Escola de Sargentos das Armas, ESA, para conhecer a ESA, e tudo 

mais, em Três Corações, eu fui levado ao gabinete do comandante. E ele disse: ‟eu já sabia, 
pois já são dois padres e um pastor alemão”. Tá, tudo bem. Quando cheguei a Curitiba, algo 

inesperado me aguardava. Existe o trote que os aspiras tomam. E o aspirante, voador, novato, 
tinha que levar um trote... O trote foi muito bem aplicado, pois quem teve a ideia foi genial. O 
que, que fizeram? Colocaram um veterinário para ser o meu guia e disseram: ‟capelão, o 

tenente veterinário vai te mostrar o aquartelamento e as diferentes dependências”. Ele saiu e 
me levou direto ao canil da Polícia do Exército... Entrou no canil da PE e começou a falar, 

dizendo: ‟aqui os pastores alemães tem alimentação balanceada... Aqui os pastores alemães 
tem treinamento regular e, aqui, os pastores alemães isto e aquilo”. Aí ele insistiu demais 
nessa palavra – “pastores alemães”. Aquilo começou a mexer comigo... Eu olhei... Caí no 

trote! Aí olhei para o alambrado e tinha majores, tinha tenentes, tinha majores, tinha 
soldados... Todo mundo chegou, lá, rindo e achando graça do grandalhão lá no meio dos cães 

juntamente com o veterinário sendo apresentado para os cachorros. No outro dia, o general 
Paiva, que esteve na guerra, e que era o nosso general por pouco tempo, mas era veterano, 
antigo, sisudo, que não ria para nada... E, querendo fazer rir, começou o “bom dia do general” 

com as seguintes palavras: ‟tomei conhecimento de que nós temos, entre nós, um pastor 
alemão”. Bah! Eu tomei posição de sentido: sou eu general: pastor alemão, porém vacinado. 

Alguém me cutucou, dizendo: ‟você é doído, o general vai te punir”. Mas, o general queria 
dar um toque de humor! Só que ele era tão sério, tão sisudo, que ninguém tinha coragem de rir 
e eu, novato, bobo, estava achando que era comigo mesmo. Depois, ele gostou! Convidava-

me para determinados assuntos que tinha que cumprir, nos desfiles e em outras atividades. Ele 
dizia: ‟fique, aqui, comigo, ao meu lado”. Eu notei que, no fundo, no fundo, ele queria apenas 

se comunicar melhor, mas temperado por dificuldades e quem sabe o que este homem passou 
no fronte da Itália? Ele esteve lá na frente de batalha... Que horrores pode ter visto? Quem 
somos nós para julgar aquele que teve que enfrentar a guerra, o horror da guerra? Tomara que 

nós nunca, no Brasil, tenhamos que enfrentar novas guerras ou revoluções. Mas, o Exército, 
ainda hoje, está sempre pronto para qualquer ação de intervenção.  

Você me fez algumas perguntas que entendi mais como estímulos mesmo, pois não foram 
perguntas tão diversas. Tenho o prazer de respondê-las, pois, afinal de contas, sou um 
camarada altamente envolvido em todos os acontecimentos porque sempre me mantive muito 

atento ao participar das reuniões, nos quarteis com generais, com coronéis. Nós somos um 
pessoal muito unido e irmanado em uma causa que nos move para uma missão, para uma 

tarefa que assumimos e queremos cumpri-la à risca. Vou começar a finalizar, diante de sua 
provocação ao diálogo sobre a Comissão Nacional da Verdade. Para mim, não existe 
Comissão da Verdade... Temos uma “Comissão da meia verdade” porque ela só olha para um 

lado, para o lado dos militares, mas não olha para o outro lado – dos bandidos, terroristas e 
sequestradores que roubaram, que sequestraram, que sequestraram embaixador, que mataram 

aquele oficial norte-americano lá no Rio de Janeiro na frente das crianças. Esses bandidos que 
aprontaram no quartel de São Paulo estão isentos desse olhar. São centenas de casos que, 
quando olhei o rol das coisas que foram feitas, as próprias guerrilhas não eram para ajudar o 

Brasil... Era para buscar... Para estabelecer um plano de poder, puramente. Esse cabo Bruno 
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me disse: ‟nós almejamos conquistar o poder e não alcançamos, pois nós queríamos os cofres 
da nação em nossas mãos, pois aí nós poderíamos, sim, planejar os passos seguintes para a 

tomada de poder no Brasil”. Precisava do poder! Primeiro, queriam chegar ao poder! Ele, em 
poucas palavras, pintou para mim coisas que entre eles se falava e que eles, em geral, não 

deixavam vazar nem com coisas duras. Ele já estava sofrido, todo quebrado, todo no fim da 
vida... Ele não atinou que estava contando para mim coisas que eram mais do mundo deles... 
Algumas coisas até sigilosas. Eu fiquei espantado olhando para esse meu amigo de infância, 

colega de banco escolar, colega de farda e que teve uma vida tão inglória indo atrás desses 
convites que desgraçaram sua história pródiga. Simplesmente, virou um desgraçado! 

Ninguém teve pena dele, ninguém o ajudou no momento difícil. Veio procurar quem? Um 
capitão do Exército Brasileiro, um capelão, um religioso e confiou porque, naquela altura do 
tempo, já não havia mais tanto peso no Regime Militar. Eu, porém, não fui o delator do cabo 

Bruno. Tranquilamente, ele poderia ir e vir sem problemas, poderia falar, mas eu gostaria de 
ver tudo isso sendo examinado na Comissão Nacional da Verdade. Esses casos precisam ser 

verificados. Cabo Bruno, ou melhor, guerrilheiro Bruno, deveria ser mencionado apesar de ter 
sido meu companheiro de farda. Esses aspectos de crueldade, de infâmia, de más intenções, 
contra a própria pátria e que, agora, os lesas-pátrias dizem que era em busca da democracia. 

Jamais foi pela democracia! Jamais foi em busca da democracia, pois ela estava ameaçada. 
Sabe-se que os militares não implantaram a democracia, porquanto o Regime Militar não foi 

democrático. Mas foi necessário porque a pátria estava sendo entregue aos terroristas 
perniciosos.  
Os militares exageraram? Certamente; Houve excessos? Houve excessos; Mataram pessoas? 

Mataram pessoas. Houve tortura? Certamente, houve. No meio do “fervo”, tudo acontece. 
Porque era um choque ideológico e a coisa não era limpa. Não era limpa de nenhum dos dois 

lados. Definitivamente, não era limpa mesmo, porque o outro lado também não jogou limpo. 
Só que hoje eles se apresentam como os bonzinhos, como os anjos da pátria. Aí, tome-se 
cuidado. Sou militar e acredito que nós salvamos a pátria, mas um salvador da pátria aos 

moldes socialistas, comunistas? Nós não precisamos dessa figura! Nem existe salvador da 
pátria que seja comunista porque isso é religiosamente impossível. Quando noto que 

determinada pessoa, diz: “nunca na história deste país...”. Quando ouço isso, me arrepio todo 
e penso: esse camarada extrapolou. Aí me lembro da pessoa que ele lançou ao governo: 
guerrilheira. Aí me lembro de Hitler, lembro-me de Mussolini... Lembro-me de todos aqueles 

que, lá no fundo, no fundo, tinham os espíritos de ditadores piores do que os militares, pois 
queriam poder para dominar e imprimir sobre a nação alguma coisa que não seria benéfica 

para nós que acreditamos nos valores do evangelho, da fé em Cristo, da liberdade, da 
liberdade plena, absoluta, do respeito mútuo. Todas essas coisas que tanto valorizei... Eu, 
agora, vejo ameaçadas por um plano que está sendo estabelecido sob a aparência democrática 

a partir da década de 1980. Se, agora, ele passar, ou seja, esse plano passar através da 
candidata dele, nós podemos viver dias complicados. Digo-o como militar. De qualquer 

forma, o Brasil não está em dia com a sua vida política, com a sua vida administrativa. O 
Brasil está em débito principalmente da parte dos políticos. Lembre-se que quando os 
militares interviram no Brasil de 1964, os escândalos de corrupção eram evidentes na política 

nacional. E hoje? De toda a classe política porque a maior parte deles é corrompida e não 
podemos acreditar neles, pois eles são eleitos... Mas, não estão lá para nós. Eu não sei mais 

em quem acreditar... Eu olho e está contaminada a nação, mas, ali, entenda: dá para ver uma 
possibilidade de purificação, de limpeza não sei de qual forma. Eu não tenho a solução! Eu 
sou fraco e impotente, sou pequeno – não cabe a mim. Agora, no conjunto... Muitos juntos, 

cabeças pensantes, homens de fé, homens lúcidos, intelectuais, homens que olhem, que levam 
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a mente para Deus, que olhem para Cristo o qual foi à Cruz... Estes devem se levantar em 
favor da pátria. Nós temos um dever que vai além disso. Porém, eles, os comunistas, estão 

intentando: as intentonas. Houve intentona comunista em 1935! Estão intentando novamente, 
mas sempre quando intentam eles prestam a atenção em tudo. Está havendo uma armação no 

cenário e tomara que o povo, em geral, acorde. E o povo anda muito adormecido em “berço 
esplêndido” – eu temo.  
Felizmente, não parti no dia 25 de maio quando estava com o “pé na cova” e hospitalizado. 

Cristo me tirou da cova e estou aqui podendo falar isso hoje para você. Posso fazer essa 
entrevista, e, como disse, para mim, agora, depois dessa passagem que tive, por UTI, por 

quarto de hospital, sofrimento profundo, eu olho para cada novo dia que está diante de mim 
como um presente. Se hoje estou vivo: ‟obrigado pai”. Se amanhã estiver por aqui vou 
cumprir a minha parte até onde puder. Eu tenho sido zeloso... Estou tentando manter a 

bandeira que levantei como capelão, de respeito mútuo, de espírito fraterno. Se isso que 
preguei no Exército fosse implantando também na esfera política, administrativa – mais 

caráter, mais vergonha na cara – nós teríamos um Brasil forte, sólido, de bem-estar no qual 
milhões de reais que estão saindo pelo ralo deixariam de ser surrupiados por gente que pensa, 
que é esperta. E nós? Nós, os bobos. Então, o brasileiro tem que parar de ser bobo! Temos que 

olhar para a nossa tarefa de cidadãos. A cidadania é coisa importante e não está com os 
esquerdistas. Isso me chama a atenção, neste momento. É fundamental e todos nós, homens 

de bem, deveríamos estar dedicados a despertar maior senso de cidadania entre jovens e na 
classe adulta – onde é mais difícil. Mas é sempre possível acreditar que podemos construir um 
Brasil melhor, assim como os militares revolucionários fizeram em março de 1964 com a 

ajuda de todos os soldados da pátria. Alguns ajudaram apoiando, mas eu ajudei lutando contra 
os comunistas, primeiro, como soldado e, depois, na vida inteira. Agradeço a sua presença e a 

sua entrevista em minha casa. Peço que você faça orações e interceda por mim diante de 
Deus. 
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Eu jamais contaria a minha experiência para outra 
pessoa, mas vou falar para você. Sou mais velho e 

penso que minha história tem muito a ensinar. Além 
disso, quem te apresentou foi meu amigo, pastor 

Mauricio Carvalho, que é presidente da Convenção 
Batista Nacional. Somente por esses motivos vou falar hoje. Quero perpetuar a minha 
memória. Porque foi uma experiência tremenda! 

Em 1950, eu era o diretor geral do Colégio Batista Brasileiro e pastor da Igreja Batista de 
Perdizes. Atualmente, o pastor João Marcos está no meu lugar. Sou o fundador da Faculdade 

Teológica Batista de São Paulo, onde você inicialmente estudou. Minhas atividades no 
Colégio Batista, na Igreja e na Faculdade Teológica foram muito intensas, pois tive muitas 
atribuições no campo missionário batista brasileiro e, principalmente, no campo de trabalho 

paulistano.  
Por isso, minha permanência em todos os lugares era repleta de atividades, e com razões 

espirituais fortes, sempre realizei o trabalho árduo de quatro homens. Naquelas décadas, entre 
1950 e 1960, Deus me abençoou bastante e vivenciei a experiência com o Espírito Santo. Fui 
poderosamente batizado no Espírito Santo em 16 de agosto de 1958. Durante aquele período 

passei por experiências notáveis, pois Deus tinha um trabalho para eu fazer fora do que, por 
tradição, nós estávamos acostumados a realizar.  

Na experiência de batismo com o Espírito Santo, Deus mandou que eu deixasse tudo o que era 
importante para mim. Sempre fui um filho obediente em ouvir a voz de Deus! Foi exatamente 
por isso que, naquela época, o Colégio estava no apogeu – devido às grandiosas bênçãos de 

Deus. Tamanha era a credibilidade do Colégio naqueles tempos. As bênçãos eram tão grandes 
que nós ficamos por três anos sem inspetor federal. Eu mesmo era o inspetor e fazia todo o 

trabalho com muita competência! Esses trabalhos me custaram bastante e, hoje, ainda sinto 
um grande cansaço. Até o batismo com o Espírito Santo, sempre tive muita disposição para 
dirigir o Colégio. Mas nós tínhamos muitas outras obras para fazer.  

Foi entre as décadas de 1950, e de 1960, que Deus fez uma revolução não esperada na minha 
vida, pois eu era um homem bastante pacífico e muito caseiro. Não estava acostumado a sair 

com frequência, mas era dedicado ao trabalho do Senhor. Sempre gostei do convívio com os 
meus familiares. Mesmo assim, Deus me tirou de casa e me jogou com força nesse Brasil por 
onde viajei por quase 20 anos, sem parar e sem ficar doente. Foi uma experiência tremenda! 

Foi naqueles tempos que irrompeu um grande avivamento na Igreja Presbiteriana do 
Cambuci, quando um missionário americano chamado Boatrigth veio para o Brasil motivado 

por uma visão espiritual. O missionário não conhecia ninguém aqui, mas confiou em Deus 
que lhe deu a vitória do sucesso com o evangelismo. Certa feita, Harold Williams foi procurar 
Boatrigth, que estava em São João da Boa Vista. Ao se encontrar com Boatrigth, o 

missionário Harold Williams teve uma experiência notável com a filha do delegado de São 
João da Boa Vista a qual era terrivelmente endemoninhada e nenhum pastor tradicional 

conseguia expulsar aquele demônio. Na praça pública, onde estava a moça endemoninhada, 
Boatrigth fez um grande milagre no poder do Espírito Santo e a moça finalmente ficou livre 
de todo o mal. Houve uma repercussão tremenda na cidade. Todos souberam daquela 

experiência de libertação.  
Depois daquilo, Boatrigth veio para São Paulo e visitou a Igreja Presbiteriana Independente 

do Cambuci e, a partir da sua visita, aquela Igreja experimentou um avivamento tremendo. 
Mesmo quando nós não fazíamos apelo para a salvação, e para o batismo com o Espírito 
Santo, as pessoas vinham se entregando para Cristo. Às vezes eram 100 pessoas e, às vezes, 

eram mais de 100 pessoas em um mesmo templo. O movimento evangelístico interrompeu até 

Enéas Tognini – Entrevista I 
Batista renovado 

17 de março de 2008 
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o trânsito intenso das ruas de São Paulo. Foi tremendo o que aconteceu na Igreja Presbiteriana 
do Cambuci. 

Por causa do avivamento, na Igreja Presbiteriana do Cambuci, três igrejas tiveram início, são 
elas: a Igreja do Espírito Santo, do reverendo Dias; A Igreja do Mário Borges, no Cambuci; A 

Igreja Evangélica da Bíblia, do reverendo Epaminondas Silveira Lima, no Jabaquara. Foi uma 
experiência tremenda! 
Os pentecostais, naquele tempo, armavam umas tendas enormes e o trabalho todo era 

chamado de “movimento de tendas”, que culminou num avivamento tremendo! O avivamento 
começou na Igreja Presbiteriana Independente, que se misturou com algumas igrejas 

pentecostais. Na verdade, o movimento se misturou com as igrejas neopentecostais porque 
não tinha nada a ver com a Assembleia de Deus. Foi assim que Deus acendeu um fogo 
tremendo!  

Com o mesmo fogo, o pastor José Rego do Nascimento veio me visitar em São Paulo. Ele 
veio para dirigir um trabalho com a mocidade nas dependências do Colégio Batista Brasileiro. 

Naquela época, como disse anteriormente, eu era o diretor do Colégio. Durante uma reunião 
matutina do conclave, o pastor José Rego do Nascimento dirigiu alguns momentos de oração 
e a dona Rosalee Mills Appleby, já falecida, ajudou bastante na condução de todos os 

trabalhos. Nós só parávamos para tomar café, mas logo nos dirigíamos para o auditório onde a 
mocidade se reunia para ouvir as fervorosas pregações do pastor Rego. 

Antes das experiências que mudaram a minha vida, eu era completamente avesso a qualquer 
obra de avivamento. Eu era um tradicional. Detestava e combatia veementemente os 
pentecostais. Tenho muita coisa escrita combatendo o batismo no Espírito Santo e os dons 

espirituais, além de outras doutrinas avivadas. Eu tinha uma ojeriza muito grande aos 
pentecostais. Durante as reuniões do conclave, eu ouvia o pastor Rego pregando, mas entrava 

por um ouvido e saía pelo outro. É como se diz: “eu tinha ouvido de mercador”.  
Assisti a todos os trabalhos do Rego e, na última reunião, alguma coisa tocou profundamente 
o meu coração. Saindo da última reunião do Rego, fui até a cidade para tratar de assuntos 

administrativos do Colégio Batista. Enquanto estava voltando, fiquei com o coração 
completamente quebrantado. No ônibus, chorei como nunca antes! Quando cheguei à casa 

pastoral fui para o meu escritório e percebi que a Bíblia era um livro novo para mim. Percebi 
também que a oração era uma coisa nova para mim. Foi uma experiência tremenda! Não sei 
identificar tudo o que experimentei, no entanto tudo era novo e estava em profunda renovação 

na minha vida. Renovação espiritual.  
 Fui alimentando tudo, em meu coração, por meio daquela experiência que tive durante a 

mensagem do pastor Rego. Quando chegou o mês de agosto, no princípio de agosto, eu estava 
sozinho na casa pastoral, quando minha esposa e minhas filhas estavam todas no Colégio. 
Todo mundo estava no Colégio, menos eu. A empregada havia saído e eu estava realmente 

sozinho. Só eu e Deus! Só, só e só. Ouvi, então, uma voz intrigante que dizia: “eis que estou 
para fazer uma coisa nova na sua vida”. Como não conhecia nada sobre o assunto, de ouvir 

vozes, fui correndo para perto do telefone e tentei ligar para várias pessoas – inclusive para 
alguns pastores. Chamei um, chamei outro, e outro, mas não consegui encontrar ninguém que 
pudesse me ajudar. Só depois pude ver a obra que Deus queria que eu fizesse, uma vez que a 

revelação do Senhor é progressiva na história da igreja e na vida das pessoas. 
Meu dia começava sempre às 5 horas, quando levantava todas as manhãs para orar e, após as 

orações, me dirigia para o Colégio. Foi assim durante algum tempo até que, num sábado, dia 
16 de agosto, era feriado, não havia aula no Colégio, minha família estava dormindo e eu 
levantei novamente às 5 horas para orar. Certamente, naquele dia, o céu era de bronze! Nada 
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respondia! Só interrompi as minhas orações devocionais, depois de 1 hora e meia para tomar 
um café fresquinho na cozinha. 

Quando voltei do cafezinho, continuei orando e o céu permanecia de bronze. Ali pelas tantas, 
levantei dos joelhos, sentei-me na poltrona do escritório, coloquei os cotovelos sobre a mesa, 

apoiei minha cabeça nas mãos, e disse: Oh Deus, Tu não respondes! Ao terminar a frase, ouvi, 
no meio da grande biblioteca, a voz de Deus que me dizia em bom som: “entrega!” Era 
semelhante à voz que eu tinha ouvido anteriormente, após a pregação do Rego. Perguntei: o 

que eu preciso entregar Senhor? Veio uma voz, que disse: “o Colégio”. Eu tinha uma 
admiração muito grande pelo Colégio, estava sendo abençoado e era um dos principais 

colégios da cidade, mas, mesmo assim, eu falei: entrego! A voz de Deus continuou: “a 
Faculdade?”, respondi: entrego! E perguntou: “a Igreja de Perdizes?”, foi quando novamente 
disse: entrego! Na última pergunta, parei para pensar um pouco, pois a voz de Deus me 

perguntou outra vez: “e a família?” Então, com bastante medo, respondi sussurrando: 
entrego... Na verdade, nunca abandonei a família, mas ela ficou em segundo plano. Naquela 

hora, veio um poder tremendo sobre mim, quase insuportável! Era um poder muito grande 
que eu não sei explicar direito. É indizível! Foi uma experiência tremenda! 
Quando acordei, sem que tivesse dormido, senti que a mesa estava banhada de lágrimas. A 

partir dessa experiência, comecei a colocar em prática tudo o que havia prometido para Deus. 
No período de um ano tive que preparar um diretor para o Colégio Batista. O meu sucessor foi 

o pastor Werner Kashel. Fiquei mais três anos na Igreja, mas no primeiro dia de janeiro de 
1964 deixei a Igreja Batista de Perdizes e comecei a fazer viagens missionárias. 
Especificamente, minha missão foi direcionada para levar o poder do Espírito Santo às igrejas 

tradicionais. Entre elas, especialmente, às igrejas batistas, presbiterianas e metodistas. 
O grande problema era que a pessoa, após o batismo com o Espírito Santo, corria para uma 

igreja pentecostal... Desaparecia completamente do mapa... Caía no anonimato! Sabíamos que 
as igrejas pentecostais já estavam no poder do Espírito. Nós não precisávamos ajudá-los. As 
igrejas históricas estavam completamente abandonadas do poder do Espírito Santo de Deus! 

Os históricos permaneciam distantes dos olhos pastorais daqueles que pregavam o 
avivamento do Senhor! 

Os irmãos da Convenção Batista Brasileira não entenderam a minha experiência com o 
Espírito Santo. Por isso, o presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Rubens Lopes, 
que antes era meu amigo íntimo, também não entendeu a minha experiência. Nós éramos tão 

amigos que passávamos férias juntos, porém ele não me entendeu mesmo... O pastor Rubens 
Lopes virou um bicho contra o trabalho de renovação espiritual. Quase um demônio! Fui 

jogado com força em um deserto que representou a minha provação espiritual, a qual me 
tornou apto ao Reino de Deus. Numa ocasião, em que fui à Sumaré, para participar do retiro 
espiritual dos pastores batistas, o Rubens mandou que me retirasse de lá sob a acusação de ser 

pentecostal. Foi algo bastante vergonhoso e desagradável para mim. Saí humilhado para ser 
exaltado. 

Inclusive, o pastor Rubens Lopes se meteu com a Campanha de Evangelização, em 1965. A 
Campanha, porém, foi um fracasso porque seus propósitos evangelísticos não se realizaram. 
Apesar de ter o bom apoio político dos militares, esse trabalho foi um fracasso absoluto. O 

mote do trabalho era: “nós somos 250.000 e, no final da campanha de 1965, deveríamos ser 
500.000. Porque 250.000 mais 250.000 são iguais a 500.000 batistas”.  

Para ser batista a pessoa precisava se converter e, depois, passar pelo batismo nas águas, que 
acontecia no templo de qualquer igreja batista. Os presbiterianos, metodistas e luteranos são 
diferentes nisso. Caso contrário, se não fosse batizado assim, não era batista! E o que 

aconteceu? Houve apenas 110.000 decisões. Conforme a práxis, a gente aproveitava das 
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decisões só 10% das pessoas – o que mostra o absoluto fracasso de Rubens Lopes na 
execução da sua Campanha. O pastor Rubens Lopes liderou também a Campanha das 

Américas, mas foi outro grande fracasso. Foi sua recompensa por fazer um trabalho contrário 
ao Espírito Santo.  

O Rubens pegava o avião pra lá e pra cá, sempre indo e vindo... O maior núcleo batista, que 
estava nos Estados Unidos, com 22.000.000 de batistas, não ficou nem sabendo da Campanha 
das Américas e, tampouco, do Rubens Lopes. Foi realmente um fracasso... Na América 

Latina, as igrejas eram minúsculas... Principalmente as igrejas batistas. Quando chegou a 
Campanha Mundial de Evangelização não aceitaram mais o Rubens Lopes como presidente. 

Com isso, o Rubens ficou muito triste e adoentado... 
Certa vez, em grande tristeza, o Rubens foi passar um tempo no Canadá. Na volta, visitou os 
Estados Unidos... Passeando em uma praça americana ele levou um tombo e, quando acordou, 

estava mal em um leito de hospital. No seu retorno ao Brasil, o Rubens me chamou para 
conversar na casa dele. Na ocasião, disse-lhe: Rubens, eu vim aqui conversar com você 

somente por alguns minutos. Não me tire a paciência só porque você está doente! O Rubens 
conversou comigo por duas horas seguidas. Durante a conversa, ele mostrou um pouco de 
arrependimento por tudo quanto fez comigo sem motivos. Se eu recebi uma bênção de Deus, 

como ele pôde me alijar? Como pôde me excluir? Como pôde me considerar herege? 
O pastor Antonio Elias, que faleceu recentemente, recebeu uma bênção do Espírito Santo na 

Igreja Presbiteriana, mas os irmãos advertiram: “Antonio Elias, tome cuidado com o que você 
vai fazer. Nós, presbiterianos, confiamos em você”. Foi assim mesmo que aconteceu, pois o 
pastor Antonio Elias passou toda a sua vida na Igreja Presbiteriana. Só que eu, infelizmente, 

tive que sair da igreja batista por incompreensão e por política denominacional barata.  
Após minha saída, começamos a organizar outro trabalho... Passei, então, a viajar no intuito 

de visitar várias igrejas tradicionais. Mesmo visitando muitas igrejas, nunca recorri ao 
proselitismo evangélico. Ainda assim, conseguimos fazer com que o trabalho se expandisse 
significativamente. Nós, pastores pentecostais renovados, fomos excluídos da Convenção 

Batista Brasileira. A exclusão aconteceu em 1965. Foi durante a reunião da Convenção 
Batista Brasileira ocorrida na cidade de Niterói, no Caio Martins. Naquela ocasião foram 32 

igrejas excluídas. Posteriormente, mais 52 igrejas foram desligadas do rol eclesiástico da 
Convenção Batista Brasileira. Uma vergonha!  
Sempre disseram que nós dividimos o trabalho batista brasileiro, mas não houve nenhuma 

divisão. Por exemplo, se eu tenho uma igreja de 1.000 membros e saem 50, não se trata de 
uma divisão! Quando isso acontece existe punição. Há exclusão! Não existe necessariamente 

uma divisão na igreja local. Nós, portanto, não dividimos nada, antes, fomos alijados do seio 
da Convenção. Nós fomos excluídos injustamente, sem qualquer critério, sem qualquer ordem 
ou decência!  

Daí pra frente viajei por todo o Brasil, com o desejo de fazer um grande trabalho debaixo da 
bênção de Deus. O trabalho foi realmente grande, pois hoje nós somos 1.400 igrejas e 2.000 

congregações. Atualmente, estamos com mais ou menos 250.000 membros, 16 seminários 
teológicos e uma editora, a Lerban. Creio que Deus fez uma grande obra de renovação 
espiritual. Por isso, trabalhei 20 anos sem parar, de Norte a Sul, de Leste a Oeste e até ao 

Centro. Naquele tempo, viajava de ônibus, exceto se fosse para os lugares mais distantes, de 
difícil acesso.  

Atualmente, nós temos um trabalho muito grande. Eu mesmo já ouvi líderes da Convenção 
Brasileira dizendo: “se nós tivéssemos a mentalidade de hoje vocês nunca teriam saído de 
nós”. Penso que, agora, é muito tarde para fazer este tipo de comentário. Há muitos grupos de 

batistas em todo o mudo. Só nos Estados Unidos existem mais ou menos 60 denominações 
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batistas. Aqui, no Brasil, somos em mais ou menos oito grupos de batistas. Um batista é 
regular, outro é batista da Lapa e alguns são oriundos de quaisquer outros grupos. Até batistas 

do sétimo dia nós temos... Quero dizer que todos são batistas. Todos fazem parte da Aliança 
Batista Mundial e nós também.  

Após deixar a Igreja Batista de Perdizes e, depois de 18 anos de viagens ininterruptas, minha 
esposa morreu. Eu estava voltando de Belém quando essa tragédia aconteceu. Foi quando não 
aguentei, e disse: Oh, Senhor, agora estou cansado, vou “pendurar as chuteiras” porque já 

viajei tanto... Já trabalhei muito... Deus me disse: “organiza a Igreja”. Obedeci mais uma vez 
ao Senhor, pois organizei a Igreja Batista do Povo em 1980, na Vila Mariana, aqui em São 

Paulo. Hoje, a Igreja tem mais de 2.000 membros... O fogo do Espírito Santo estava aceso! A 
labareda ardente continuou até os dias de hoje no meu ministério!  
Houve muita incompreensão! Foi muita injustiça para conosco, pois eles, da Convenção 

Batista Brasileira, tinham O Jornal Batista nas mãos. Nós, do Movimento de Renovação 
Espiritual, não podíamos publicar nada. Eles nunca publicavam o que nós escrevíamos. Se 

nós nos valêssemos da lei de imprensa, quanto ao direito de resposta, poderíamos nos 
defender, mas nunca quisemos apelar para a lei dos homens. A dona Rosalee Mills Appleby, 
aquela santa mulher, me dizia: “pastor, não responda nada, fique quieto...”. 

Criei, então, um jornalzinho para enviar artigos aos pastores. Lembro-me de ter escrito que, 
quando assentasse o pó daquela efervescência, daquela confusão terrível, me achariam no 

mesmo lugar em que sempre estive. Na verdade, nunca deixei de ser batista, nunca neguei os 
princípios batistas, mas se recebi uma bênção de Deus, o que posso fazer? Os batistas não 
entenderam, porém foi Deus quem me mandou fazer um trabalho na liderança batista 

renovada.  
Para se ter uma ideia, gastei 40 anos tentando provar que fui o fundador da Faculdade 

Teológica Batista de São Paulo. Tanto que, quando você entra na sala dos professores, você 
vê a fotografia de todo mundo, mas a minha não está lá! Aliás, nunca esteve! A minha 
fotografia não está na sala dos professores porque o diretor, professor Lourenço Stelio Rega, 

não quis colocá-la. O Lourenço não acha que sou o fundador. Para ele, o fundador é o Lauro 
Bretones. 

Certa vez, num dos aniversários da Faculdade, me encontrei com o Lauro por coincidência e 
perguntei sobre a Faculdade Teológica. Naquele ensejo, o Lauro me disse categoricamente 
que a Faculdade era do Colégio Batista e que eu era o diretor, que a folha de pagamento vinha 

do Colégio porque a Faculdade não tinha verba. A casa da esquina, onde os alunos da 
Faculdade se reuniam, pertenceu a mim, diretor, mas preferi deixar para a Faculdade 

Teológica. Tudo começou naquela casa. Por isso, o trabalho prosperou bastante embora 
alguns não reconheçam.  
Se nós estivéssemos juntos a igreja batista seria uma denominação razoável... Como não 

estávamos juntos, a Assembleia de Deus tomou a liderança – sendo a maior denominação 
evangélica do Brasil. Se considerarmos os grupos pentecostais, como a Assembleia de Deus, a 

Universal, a Quadrangular, O Brasil Para Cristo, a Convenção Batista Nacional, nós temos 
um trabalho tremendo! Nós pentecostais, juntos, somos três vezes maiores do que todas as 
denominações históricas no Brasil. Não sou bem pentecostal, pois mantenho muita coisa do 

protestantismo histórico. 
Dona Rosalee era uma mulher de oração, ela não era de combate ou de entrar nas pelejas... 

Ela era uma mulher de grande humildade. Os livros de dona Rosalee, publicados nos Estados 
Unidos, foram premiados por causa da sua habilidade e devoção poética. No Brasil, a 
missionária escrevia os chamados “Folhetos de Poder” e os conhecidos folhetos “Vidas 

Poderosas”.  
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A missionária Rosalee mandava os folhetos para igrejas de todas as denominações, para os 
pastores em geral e, principalmente, para os pastores batistas. Rosalee realizou um trabalho de 

oração principalmente com a mocidade das igrejas. A missionária conduziu a mocidade para 
uma vida de dedicação e de consagração na obra do Senhor! Tratava-se de uma coisa muito 

grande! Dona Rosalee, desde que pisou no Brasil, orou por avivamento espiritual. Ela punha 
nas cartas: “ore por um avivamento espiritual no Brasil”. Por isso, tratava-se de um trabalho 
muito grande! Foi uma experiência tremenda! 

O pastor José Rego do Nascimento estava no Rio de Janeiro. Antes, era funcionário de um 
banco estrangeiro muito importante. Quando o pastor Valdívio de Oliveira, de Salvador, 

passou no Rio de Janeiro, foi se encontrar com o Rego, e disse: “Rego, você está vendo este 
meu sapato? É um sapato ordinário, mas foi Deus quem me deu. Esse que você está calçando 
é de cromo alemão, só que foi o banco que lhe deu. Este meu terno é bem “roscofi”, mas foi 

Deus quem me deu. Esse terno aí, importado, foi o banco que lhe deu. Tenho uma igreja para 
você numa cidadezinha da Bahia chamada Laje. Você topa?”.  

Depois desse encontro, o pastor Rego acabou indo para Laje e, durante aquele pastorado, foi 
poderosamente batizado no Espírito Santo. Após a experiência do batismo com o Espírito 
Santo, Rego pulou para uma cidade maior. Ele foi para Vitória da Conquista, mas acabou indo 

morar em Belo Horizonte. Rego recebia convites de todos os lados para preleções. O povo 
estava ávido pelo avivamento. Dona Rosalee já havia semeado, mas com o ministério do 

Rego o povo estava colhendo... Foi quando a Convenção Batista Brasileira tomou uma 
posição contrária.  
A Convenção Batista Brasileira era liderada pelos americanos, porém eles perderam e foram 

tirados do Brasil por um processo de nacionalização do evangelho. Grande parte da 
responsabilidade em tirar os americanos do Brasil foi do Movimento de Renovação Espiritual. 

De qualquer maneira, eles perderam definitivamente a liderança. Os americanos eram 
medrosos, mas perderam! Já faz tempo que não temos um missionário da Junta de Richmond 
no Brasil. Quer dizer, eles perderam tudo porque com a obra do Espírito ninguém brinca! 

Quem se mete com Renovação Espiritual não sai ileso, pois Deus sempre foi conosco e ainda 
hoje. 

O pastor Rosivaldo de Araújo, que foi um grande líder da Renovação Espiritual no Nordeste, 
escreveu aquele hino: “ninguém detém, é obra santa... essa causa é do Senhor”. Este hino 
ainda é cantado em todos os lugares do Brasil. Em contrapartida, os hinos da Campanha 

Nacional de Evangelização da Convenção Batista Brasileira, dirigida por Rubens Lopes em 
1965, desapareceram totalmente. Os nossos hinos são santos, mas os hinos dos tradicionais 

são frios, são gelados. O hino oficial da Campanha de Evangelização, escrito por Mário 
Barreto França, morreu porque não tinha significação nenhuma. Todavia, o hino “obra santa” 
é cantado no Brasil inteiro há anos e anos, e anos e anos... Nunca passou a novidade desse 

hino. Aquilo que permaneceu foi “obra santa”. Ninguém nos deteve! Ninguém nos detém! 
Ninguém nos deterá! 

O papel da missionária Rosalee foi de influenciar líderes denominacionais no Brasil. Ela 
incluía todas as denominações... Não ficava só na batista. Esse era o trabalho da dona 
Rosalee. Ela o fazia com maestria, pois sempre era convidada por muitas igrejas para dirigir 

principalmente as reuniões de oração, além de ter produzido uma literatura muito boa. Dona 
Rosalee escreveu vários livros, sendo que um deles foi premiado pelo Ministério da Educação 

– MEC. Quando a missionária orou o pastor Rego foi decididamente para a batalha! Com a 
diferença de que o Rego respondia para todo mundo. Jamais obedeceu a dona Rosalee... Ele 
realmente respondia para todo mundo! O pastor Rego não levava nada enrolado para a casa, 

ele respondia mesmo... Ele era uma pessoa de combate. Era combativo!  
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Quando começou a pregar, Rego se tornou um grande líder de renovação. Falam muitas 
mentiras sobre o Rego, mas ele foi um grande líder! O Reis Pereira, por exemplo, escreveu 

uma “história dos batistas” para a celebração do centenário dos batistas no Brasil. No livro, o 
Reis contou que José Rego do Nascimento tinha só o curso médio do Seminário Teológico 

Batista do Sul do Brasil, mas não é verdade porque o Roberto Bracci dava aulas particulares 
de grego para o Rego. O professor Roberto Bracci é um nome mundialmente reconhecido. 
Agora, o pastor Rego era de combate. Quando ele era atacado, depois de pregar nas igrejas, 

sempre respondia de maneira contundente. Por tudo isso, sua personalidade era bastante 
definida. 

Formou-se, em Belo Horizonte, um ninho de cobras contrárias à Renovação Espiritual... Só 
que o Rego respondia um por um... Até que escreveu o livro “Calvário e Pentecostes”, que é 
de combate. Esse livro tem um conteúdo teológico de bastante profundidade, porém sua 

principal característica é ser combativo. Por isso, o pastor Rego foi o grande desbravador... 
Foi lutador! Ele verdadeiramente derrubou a mata! Após todos os conflitos, o Rego ficou 

muito doente... Foi uma experiência tremenda! 
Eu comparo a vida do Rego como uma vela... A vela se acabou, pois faz 35 anos que o pastor 
Rego está parado e ninguém sabe exatamente dos seus motivos. Foi nesse combate, nessas 

coisas todas, que o Rego se acabou por inteiro. Está lá, mas está firme... Está lúcido... Você 
poderia entrevistá-lo, sem nenhum problema... Acho que ele poderia dar muitas informações a 

respeito do Movimento de Renovação Espiritual. Isso se tiver saúde para dar entrevistas pra 
você... 
Quem derrubou a mata foi o pastor Rego. Ele derrubou as árvores! Derrubou os cedros do 

Líbano! O Rego derrubou tudo! A mensagem do Rego era de fogo e, como consequência, as 
pessoas eram poderosamente batizadas no Espírito Santo do Senhor. Foi assim que, então, se 

levantou uma oposição forte no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Posso dizer que as 
atitudes contrárias ao Rego foram desumanas... Ao chegar à reunião da Convenção Mineira, 
em Juiz de Fora, os batistas tradicionais já tinham planejado excluir a Igreja da Lagoinha e 

excluíram mesmo. Foi triste! Eu até me emociono de lembrar os episódios dolorosos pelos 
quais passamos por perseguição política e por perseguição diabólica. 

Para se ter uma ideia... Havia um pastor chamado Florentino, ele já está na glória com o 
Senhor, mas durante a Assembleia da Convenção Batista Mineira, o Florentino disse: “Pra 
botar a Igreja da Lagoinha para fora eu voto até com os pés”. Após assistir toda a Assembleia 

da Convenção Batista Mineira, o pastor José dos Reis Pereira, me escreveu dizendo: “Enéas, 
foi uma coisa dolorosa o que aconteceu lá... Se batista é isso, então, não adianta ser batista”. 

Depois, o Zé Reis ficou mais ou menos com medo da política denominacional e não disse 
mais nada. Ele ficou firme na Convenção Batista Brasileira... Infelizmente... 
Antes de morrer, quando ficou adoentado, o Zé Reis me chamou para conversar. Relutei um 

pouco, mas resolvi ceder... Passei 24 horas com ele, na casa dele, como era acostumado. 
Então, disse: Reis, você é um idiota! Eu recebi uma bênção e você interrompeu a nossa 

amizade de 20 anos por isso ou por aquilo. Pouco tempo depois, o Reis veio em casa para 
almoçar comigo. Ele fez coisas incríveis... Fez coisas de criança! Foi um burro por mais 
intelectual que ainda fosse. 

O Reis estava com medo de perder a posição de articulista de O Batista Brasileiro. Antes, 
tínhamos bastante amizade! Nós nos carteamos durante o período de 20 anos, todos os meses 

era carta pra lá e carta pra cá. Nós dois escrevíamos um para o outro. Por causa da renovação 
espiritual, porém, o Reis suspendeu as cartas! Na verdade, fui considerado um herege! Não é 
bom andar com um herege... Não é bom escrever para um herege...  
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Como disse, o pastor Rego era um homem combativo. Ele era mesmo do combate! Por isso, 
acabou a saúde. Está parado em casa há 35 anos. Não se sabe o motivo, pois ele conversa, ele 

lê, mas infelizmente não pode pregar. Teria alguma razão espiritual para isso? Não sei...  
Oração e combate foram dois elementos fundamentais para o Movimento de Renovação 

Espiritual. Dona Rosalee cumpriu o papel de intercessora, enquanto Rego colocou em prática 
o combate. Entre tantos Encontros de Renovação, lembro-me do segundo Encontro de 
Renovação Espiritual, em Belo Horizonte. No Teatro do Parque, o conclave contou com mais 

de 1.000 pessoas de todas as denominações tradicionais e pentecostais. Eu preguei por 2 horas 
e 20 minutos naquela reunião. Não sei como, nem eu acreditei, porque parecia ter passado 5 

minutos apenas. As pessoas não sentiram o tempo da pregação. Todas saíram extasiadas 
daquele Encontro. Foi uma experiência tremenda! Durante aquele Encontro, uma senhora teve 
visão de anjos que traziam duas bandeiras, uma de renovação espiritual, entregue para mim, e 

outra, de batismo no Espírito Santo, entregue ao Rego.  
Aconteceu, porém, que o Rego ficou doente. Eu, então, tive que levantar as duas bandeiras! 

Fiz o meu trabalho e o do Rego! A minha parte, de renovação espiritual, era a mais fácil. Eu 
tinha tudo na mão, embora o livro do Rego, Calvário e Pentecostes, não servisse para falar de 
batismo com o Espírito Santo por ser altamente combativo. Por isso, Deus usou o meu livro... 

O Batismo no Espírito Santo cuja primeira edição foi em 1960. Desde lá, não para de sair 
novas edições. Os meus livros são inspirados pelo Senhor! Foi o meu livro que realizou o 

trabalho do Rego! Milhares e milhares, e milhares e milhares de pessoas foram batizadas no 
Espírito Santo. Foi uma experiência tremenda! Honrosamente, levantei a bandeira de 
renovação espiritual e de batismo no Espírito Santo! Deus me escolheu. Fiz mais que o Rego. 

Graças a Deus que me deu a vitória! 
Mas, o Rego é esse homem que descrevi. Agora está parado... O que se vai fazer? Está com 

87 anos mais ou menos. Ele até lê, mas não reage mais. Quando saiu o Novo Testamento 
Interlinear eu o presenteei com um exemplar. A experiência que o pastor José Rego viveu na 
biblioteca do Seminário Teológico do Sul do Brasil marcou o início do Movimento de 

Renovação Espiritual. Nós já conhecíamos o Espírito Santo, mas os irmãos ainda não... Não 
foi propriamente o início, mas como a rapaziada do Seminário estava desgostosa com o 

Reitor, que era o Dr. Oliver, eles convidaram o Rego para um trabalho fenomenal. Era uma 
semana de avivamento ou qualquer coisa assim... O pastor Rego dirigiu o trabalho naquela 
semana de avivamento... Era um trabalho de fogo... No ano seguinte, convidaram-me para 

pregar também. Foi uma experiência tremenda! 
Os seminaristas estavam gostando da mensagem, pois todos permaneceram do lado do Rego 

na semana de avivamento. Numa das noites, o Rego foi pregar numa igreja do subúrbio do 
Rio, eu não me lembro que subúrbio era esse, mas sei que, na volta, havia um grupo de alunos 
que estava esperando o pastor Rego para uma vigília de oração. E fizeram a vigília naquela 

noite... Durante a vigília, foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre todos. Alguns alunos 
não eram convertidos, não pertenciam a nenhuma denominação, e, para piorar, estavam 

brigados com o Dr. Oliver. Durante aquela madrugada, os alunos foram bater na porta da casa 
do Reitor para pedir perdão. 
Outro exemplo de regeneração foi o de um aluno que era noivo no Paraná, mas era muito 

namorador. Esse aluno, que levava uma vida meio atrapalhada, meio torta, foi poderosamente 
batizado com o Espírito Santo. Depois, ele deu testemunho do seu concerto com Deus. Foi 

uma experiência tremenda! 
O poder do Espírito Santo estava trabalhando naquela madrugada. Quando quiseram fechar as 
janelas que davam para a casa do Reitor, os alunos foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles 

caíram no poder do Espírito. Foi uma noite memorável de reconciliação... Não foi trabalho do 
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Diabo porque o Diabo não reconcilia ninguém, nem promove reconciliação. Era um trabalho 
de Deus, mas os nossos colegas pastores não entenderam nada. Surpreendentemente, a noite 

no Seminário foi memorável! Foi marcante! O Reitor foi o maior beneficiado com a vigília de 
oração, mas também foi o primeiro a escrever uma página em O Jornal Batista contra o Rego. 

Eu, naquele tempo, era da Junta Administrativa do Seminário e nós tivemos muitas discussões 
difíceis. Oliver era irredutível! Era muito autoritário! Era um verdadeiro texano! Você vê 
como são os americanos? 

Com isso, o Rego respondeu a todos! Acabou com a própria saúde. Sobre aquela noite no 
Seminário, eu tenho um trabalho que o Rego escreveu, mas não vou te dar nada. Quero deixar 

que ele te conte com minúcias tudo o que aconteceu – se tiver saúde. Aquela reunião do 
Seminário foi bastante significativa... Foi bastante marcante... No ano seguinte, convidaram-
me para palestrar aos alunos. Foi uma bênção também porque a rapaziada ficava toda junta e 

não saía do meu quarto, nas dependências do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. 
Todos queriam saber de tudo sobre o Espírito Santo. Foi uma coisa maravilhosa! Digo 

novamente: foi uma experiência tremenda! 
Para explicar melhor, quero fornecer alguns pormenores sobre a minha experiência com o 
batismo no Espírito Santo. Como disse, levantei às 5 horas, como era acostumado, e fui para o 

escritório – era dia 16 de agosto de 1958 – toda a minha família estava dormindo. Era feriado 
e, por isso, não havia aula no Colégio Batista. Comecei a orar, mas não consegui orar direito... 

Parecia que o céu era de bronze. Depois de 1 hora e 30 minutos, tendo lutado com Deus, fui 
tomar café na cozinha. Foi um café angustioso, mas, no fim, o melhor café que já tomei em 
toda a minha vida.  

Quando voltei, reiniciei minha luta com Deus. Então, quando me levantei dos joelhos, mais 
ou menos 1 hora e 30 minutos depois, sentei na poltrona, apoiei os braços e ouvi uma voz que 

vinha da biblioteca: “entrega!”. Eu já havia ouvido aquela voz antes. Depois, nunca mais 
ouvi. A voz dizia: “eis que estou para fazer uma coisa nova”. Em Isaías, no capítulo 49, 
consta que Deus salvou Israel de todo o mal e, da mesma forma, ele estava me chamando para 

livrar o meu povo do pecado, do Diabo e da carne. Ah, mas eu não sabia em que lugar estava 
a passagem, tive que procurar na concordância bíblica. Deus disse: “entrega!”. Eu perguntei: 

entrega o que, Senhor? Ele respondeu: “a biblioteca”. A biblioteca era um ídolo para mim. 
Tinha mais ou menos 4.000 volumes. Era verdadeiramente um ídolo! Só que Deus não levou 
a biblioteca porque Ele não precisava dela, mas, para mim, os livros ficaram em segundo 

plano. Acima da teologia está a experiência! E Deus continuou: “entrega a direção do Colégio 
Batista”, que era outro ídolo para mim. Respondi novamente: entrego! “A Igreja de 

Perdizes?”, perguntou Ele. De novo eu disse: entrego! Quando chegou a vez da família, fiquei 
parado um pouquinho, mas maior era Deus que pedia. Finalmente, eu concluí: entrego 
Senhor! Claro que eu nunca abandonei a família como andaram dizendo... Nunca deixei de 

sustentar a família: Deus sempre me abençoou!  
Após a minha experiência fui muito cercado, pois muitos americanos vinham conversar 

comigo. Um dos americanos, chamado Clinton, que tem o mesmo nome do ex-presidente dos 
Estados Unidos, acho até que ele já morreu num desastre muito grande na estrada. O Clinton 
chegou dizendo: “pastor Enéas, o irmão é 100 e o Rego é zero”. Foi quando eu disse ao 

Clinton: muito bem, divide 100 por dois e fica metade para cada um. Eles trabalharam de 
todos os jeitos para me tirar da liderança! Principalmente os americanos porque eles não 

queriam que os evangélicos assumissem um estilo mais brasileiro de ser. 
A minha palavra sempre foi muito pesada na denominação. Por isso, eu ajudei alguns 
americanos a fazer acertos de contas dos negócios deles. Depois da minha experiência com o 

Espírito Santo os americanos fizeram uma guerra tremenda contra mim. Guerrearam contra 
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tudo! Tanto é verdade que a mocidade batista fluminense me convidou para pregar, para ser o 
orador deles, e eu fui, mas tive sérios problemas com a liderança carioca. 

Aceitei o convite da mocidade. A confusão foi armada, pois o Renfro, que era um missionário 
aqui em São Paulo, já falecido – foi o antecessor do Nilson do Amaral Fanini na Primeira 

Igreja Batista de Niterói – chamou os líderes da mocidade fluminense e disse: “se o Enéas 
pregar, a porta do templo estará fechada e vocês vão procurar outro lugar para fazer o culto”. 
Foi então que a mocidade me telefonou: “pastor, o Renfro está indo para São Paulo de avião 

para ver se o senhor desiste do convite”. Eu disse: estou pronto a desistir! Mas, o Senhor, que 
estava ao lado de renovação espiritual, não me deixou desistir. 

A mocidade, então, me encorajou: “o senhor não vai desistir, custe o que custar, o senhor não 
vai desistir”. O Renfro chegou a minha casa e procurou me convencer, mas eu lhe disse: não! 
Tendo fechado as portas da Igreja, nós fomos nos reunir lá na Igreja do Fonseca. Para se ter 

uma ideia, às 4 horas da tarde a Igreja já estava cheia de jovens. Fui pregar às 7 da noite e não 
tinha lugar para ninguém, dentro e fora do templo. Deus trabalhou ali. Evidentemente, o 

Renfro foi embora, saiu do Rio de Janeiro naqueles dias. Nem acompanhou os trabalhos. Não 
queria nem saber se o Movimento de Renovação Espiritual era ou não de Deus. Ele era 
radicalmente contrário! É como dizem os espanhóis: “há governo nesta terra, eu sou contra!”. 

Acho que a pessoa precisa primeiro saber do que se trata para depois se posicionar.  
O Rubens Lopes se posicionou de forma absolutamente contrária ao Movimento de 

Renovação Espiritual. Ele chegou a me expulsar do acampamento batista, no retiro de 
pastores que é anualmente realizado na cidade de Sumaré. Na verdade, fui enxotado de lá! Fui 
tratado como se fosse um cachorro! Eu já havia deixado o pastorado da Igreja Batista de 

Perdizes, mas, naquela época, permaneci como membro da Igreja e o Estatuto da Ordem dos 
Pastores Batistas do Brasil, Secção São Paulo, diz: “ligado na Igreja, ligado na Ordem, 

cortado da Igreja, cortado da Ordem”. Por essa razão, o pastor Rubens Lopes não poderia ter 
me expulsado do retiro dos pastores.  
Na Igreja Batista de Perdizes, eu já havia passado o pastorado para o Alberto Blanco, mas 

ainda fazia parte da Convenção Batista Brasileira. Só que o Rubens me expulsou 
arbitrariamente. Fui tratado como um herege!  

Sendo eleita em 1962, na cidade de Curitiba, a Comissão dos 13 se constituiu num ano 
importante para mim, tanto para mim, quanto para o Movimento de Renovação Espiritual. É 
preciso saber que a Comissão dos 13 foi a maior falácia que nós podemos imaginar. O 

objetivo maior da Comissão dos 13 era o de cuidar doutrinariamente das questões de 
renovação espiritual, apresentando relatórios às assembleias da Convenção Batista Brasileira. 

Essa tal Comissão foi eleita com 13 participantes, sendo três a fazer de renovação espiritual, 
três contrários à renovação e sete para julgar as questões doutrinárias. Ocorre que, quando 
chegava à reunião da Comissão, o Rubens Lopes se colocava indistintamente. É claro que nós, 

do Movimento de Renovação, naturalmente, sempre perdíamos os debates. 
Havia um rapaz, que está vivo ainda, chamado Delcyr de Souza Lima. Esse pastor Delcyr foi 

um combatente feroz deles! Ele escrevia contra nós. Ele fazia um monte coisas contra nós! O 
pastor Delcyr pertencia à Comissão dos 13 e sempre perdia as estribeiras, ofendendo um a 
um. Depois, quando o tempo passou, o pastor João Soren, que já está na glória, disse para o 

Delcyr: “eu não sei onde é que eu estava que não te quebrei a cara!”. Nós todos e, eu mesmo, 
sempre fomos atacados pelo modo ofensivo como o Delcyr falava. A Comissão dos 13, na 

verdade, existia para nos excluir! Foi um verdadeiro fracasso, nos relacionamentos e nas 
decisões. Eu acho mesmo que a Comissão dos 13 era manipulada contra nós, de renovação. 
Numa das reuniões – porque eu pertencia à Comissão dos 13 – o Reis Pereira disse: “olha 

aqui, na Comissão nós temos seis opiniões diferentes sobre o batismo com o Espírito Santo, 
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como vai ser no plenário?”. Eu até dou risada porque se tratava de uma Comissão dos 12, pois 
um dos membros tinha ido embora para os Estados Unidos. Só que a Comissão se baseava 

naquela Assembleia da Convenção de Juiz de Fora, que foi desumana com o Rego, que teve a 
Igreja Batista da Lagoinha excluída do rol eclesiástico. 

A princípio, a Igreja Batista da Lagoinha não foi excluída da Convenção Batista Brasileira e, 
como aquela onda continuou, o desfecho foi em Niterói, em 1965. Por isso, na Convenção de 
Niterói, quando foram votar o alijamento das igrejas, a luz apagou misteriosamente. Eles, 

então, não puderam votar porque já estava tarde. A decisão ficou para o dia seguinte... 
Quando foram votar, novamente um mistério: a grande faixa que anunciava a Campanha de 

Evangelização, do Rubens Lopes, em 1965 caiu no chão. Não era um sinal de Deus? Deus 
estava falando! Deus é herege também? Quero falar algo muito sério, pois, da mesma forma 
como a luz do dia apagou na morte de Jesus Cristo, meu mestre, também a luz apagou quando 

quiseram nos martirizar naquela hora conforme havia previsto José Rego do Nascimento. 
Como é que vocês foram dividir? Esses homens que receberam a bênção do Espírito Santo 

vão sair fora? Eu entendi que Deus estava falando por meio desses episódios. Eles não 
entenderam nada. Estavam com muita raiva, com muito ódio! Foi uma experiência tremenda! 
Expulsaram 32 igrejas e, no fim do ano, o número chegou a 52. A Convenção Brasileira 

expulsou as igrejas com ódio! Com ódio! Ódio! Ódio! Ódio! Um ódio tremendo! O Rego 
chamava isso de “Ódhium Teológicum”. O ódio teológico é o pior que existe! Dos sete 

integrantes da Comissão dos 13, que deveriam ser neutros, alguns se simpatizaram conosco. 
No entanto, eles não foram batizados no Espírito Santo porque o Rubens influenciava muito. 
Havia muitos americanos no meio da denominação. Os americanos estavam contra nós! 

Mesmo assim, nós tínhamos pessoas conosco. É difícil dizer, mas o João Soren e outros 
mantiveram uma atitude pacífica, embora não pendessem para o nosso lado. Pelo menos, 

alguns tiveram atitudes pacíficas e amorosas. Agora, o Delcyr, e outros, eram somente ódio, 
ódio, ódio e ódio.   
Em janeiro de 1965 aconteceu a exclusão das igrejas, que ocorreu inteiramente por causa do 

batismo com o Espírito Santo. A exclusão se deu pelo batismo com o Espírito Santo e por 
algumas relações de muito ódio e de poder. O fundo será esse, mas, no nosso Estatuto, da 

Convenção Batista Nacional, dizemos: “batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta do 
novo nascimento e uma realidade para hoje”. Pensamos que os dons espirituais são possíveis 
para os dias de hoje. Foram esses os dois pontos doutrinários fundamentais que motivaram a 

exclusão das igrejas. 
O batismo no Espírito Santo não serve para entrar no céu. É necessário nascer de novo para 

entrar no céu, mas batismo no Espírito Santo é para trabalhar! Um exemplo é que os apóstolos 
de Jesus não trabalharam quase nada até o pentecostes, mas quando eles foram cheios do 
Espírito, trabalharam tremendamente. Então, aquelas pessoas batizadas no Espírito Santo 

poderiam trabalhar na renovação espiritual. Os batizados com o Espírito Santo não 
aguentavam e aderiam ao Movimento de Renovação. 

Depois da expulsão, nós todos ficamos avessos à Convenção Batista Brasileira, por causa da 
injustiça cometida. Começamos a trabalhar mais arduamente... Nós tivemos uma AME, 
chamada Aliança Missionária Batista, que funcionou durante dois anos, mas não deu muitos 

resultados. Em 1967, no dia 16 de setembro, organizamos a Convenção Batista Nacional, que 
perdura até hoje. Nosso trabalho é semelhante ao da Convenção Batista Brasileira, pois as 

organizações são iguais, mas com a diferença de que nós temos o Espírito Santo. 
Como eu disse, não há muita diferença, mas o que nos distingue dos batistas tradicionais é a 
crença no batismo com o Espírito Santo como bênção distinta, presente no Novo Testamento, 

e nos dons que são realidade para hoje. Só isso! De resto, nós somos batistas. A eclesiologia 
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teológica existe da mesma forma. Não tem nenhuma diferença. Nós não abjuramos uma 
vírgula da doutrina batista. Eu mesmo fui da escola do W. C. Taylor, que era o maior batista 

de todos os tempos. Era uma coisa tremenda... Não fui aluno dele, pois ele morava no Recife, 
mas depois ele se mudou para o Rio de Janeiro e nos tornamos amigos íntimos. Tenho até 

várias coisas do Taylor guardadas. Nós trocávamos correspondências todo mês! 
Eu, que fui Diretor do Colégio Batista Brasileiro, que fundei a Faculdade Teológica Batista de 
São Paulo, que fui pastor da Igreja Batista de Perdizes e que vivi a experiência do batismo no 

Espírito Santo, depois da Assembleia de 1965, digo chorando, que sinto uma única coisa: 
saudades. Guardei, no meu coração, uma saudade muito grande da Convenção Batista 

Brasileira, dos colegas e de tudo mais. Só que, não tenho muito que fazer, depois da exclusão, 
tive de trabalhar em outro setor, mas eu continuei amando... Nunca respondi nada pra 
ninguém! Tenho muitas saudades! Muita dor! 

Constantemente, levava os meus livros quando viajava para as cidades, no entanto, os 
pastores batistas já preveniam o povo: “oh, cuidado porque lá vem o herege”. O povo sempre 

me assistia para ver se era heresia mesmo. Quando compravam o livro, recebiam a bênção do 
batismo com o Espírito Santo. Recentemente, preguei numa igreja em São Paulo, e levei o 
meu livro “Vidas poderosas”. Vendi muitos exemplares... Uma senhora que comprou o livro, 

começou a ler em casa, e foi batizada no Espírito Santo. No dia seguinte, ela me telefonou 
perguntando: “e agora?”. Respondi: “agora segue pra frente”. O que o pastor dela vai dizer? 

Não quero nem ouvir... 
Creio que o ponto mais alto do trabalho, que Deus me mandou fazer, contudo, foi no dia 15 
de novembro de 1963, quando aconteceu o dia de jejum, oração e humilhação. Os comunistas 

já estavam agindo, pois apreenderam em Paris, o plano dos chineses para influenciar o Brasil. 
Já estava tudo pronto! Os grupos de extermínio já estavam prontos aqui no Brasil, mas o povo 

estava dormindo! Infelizmente, o povo não percebia! No dia 15 de novembro nós mudamos o 
coração do povo brasileiro. Nós oramos bastante e o temor de Deus caiu sobre todos. Foi uma 
experiência tremenda! As emissoras chegaram a nos convidar para fazer programas de rádio e 

de televisão. Tudo isso foi feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo!  
Foi assim que Deus respondeu a oração de 15 de novembro de 1963 com 31 de março de 

1964, quando o Brasil ficou livre do comunismo. Por causa dessa campanha nós temos a 
liberdade! Naquele tempo, entre 1963 e 1964, nós, batistas, éramos em 12.000.000, mas hoje 
nós somos em 35.000.000. Nunca existiu um avivamento com uma renda tão grandiosa. Sem 

liberdade nós não teríamos crescimento! Nós seríamos dizimados! Com liberdade nós 
crescemos muito.  

Infelizmente, aquele foi um trabalho que poucas pessoas reconhecem, porém eu o descrevi na 
minha Autobiografia. O trabalho de 15 de novembro de 1963 continua até os dias de hoje. 
Atualmente, nós temos outros meios de divulgação, com a tecnologia do nosso lado. Não 

precisamos mais fazer as coisas por escrito. Hoje, nós fazemos por rádio, por televisão e por 
todas as maneiras possíveis. O Rubens Lopes não participou da campanha de jejum, oração e 

humilhação. Ele, inclusive, nos combateu pelo rádio e por todos os meios possíveis. 
Segundo o que dizia ele “jejum é do Velho Testamento”. Na verdade, parece que o Rubens 
não fazia teologia, pois o que ele falou foi uma “bestiologia” qualificada. Sabemos que fome é 

fome... Não tem fome do Velho Testamento que tenha diferença com fome no Novo 
Testamento. Jejum é jejum e fome é fome. Nunca respondi ao Rubens, sempre o deixei 

falando sozinho. Fizemos o trabalho! Penso que o importante é que o Brasil evangélico 
inteiro, com exceção do Rubens Lopes e da Igreja Batista de Vila Mariana, participou da 
Campanha que salvou o Brasil do Demônio! 
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Enquanto tudo acontecia, no dia 15 de novembro de 1963, a Igreja Batista de Vila Mariana, 
motivada por seu pastor, Rubens Lopes, estava fazendo um piquenique. Não tem problema, 

pois Deus libertou o Brasil do mesmo jeito! O Senhor libertou o Brasil das garras do 
comunismo chinês, que era o pior! Deus fez, está feito! É inquestionável! Atualmente, todo 

mundo reconhece o meu trabalho. Por isso, o trabalho evangélico no Brasil cresceu 
assustadoramente a ponto de abalar o Vaticano.  
Tenho certeza também de que o ex-presidente da República, João Goulart, era comunista 

porque quando fizeram a passeata no Rio de Janeiro, dos comunistas, ele deixou Brasília e 
participou junto com a turma. Então, o João Goulart era comunista em essência e, tanto, que 

foi deposto quando os militares tomaram o governo. A princípio, os militares salvaram o 
Brasil, pois foram usados por Deus em resposta das nossas orações. Acontece, porém, que os 
militares depois, quando estavam no poder, tomaram o caminho de uma grande oposição. 

Mas, o Império da Iniquidade claramente estabelecido em torno do ex-presidente João Goulart 
e dos comunistas não prevaleceu porque nada do que é contrário a Deus pode sobreviver. 

A minha opinião é a de que, com os militares no poder, nós tivemos o melhor período da 
história do Brasil. Eles tinham as armas e tinham também o poder absoluto sobre o povo. Foi 
muito bom! No regime militar, eles fizeram muitas coisas que o Congresso de hoje jamais 

conseguiria fazer. Por exemplo, os militares, com Geisel, dividiram o Estado do Mato Grosso 
e, além disso, eles conseguiram conter a inflação que antes era desenfreada. Nós sabemos que 

eles fizeram coisas injustas, mas somente porque eram atacados e precisavam se defender. Os 
militares sofreram muito com esses terroristas que hoje estão no poder, os quais mataram e 
atacaram muitas pessoas inocentes. Por isso, eles tinham mesmo que se defender!  

Se os comunistas assumissem o governo brasileiro nós teríamos primeiramente o risco de nos 
tirarem a liberdade. As igrejas perderiam a liberdade porque eles já tinham preparado tudo em 

conjunto com o grupo de extermínio. Os militares não permitiram a ação comunista. 
Certamente, eu também seria exterminado, pois quando terminava de atacar os comunistas 
nos meus programas na Rádio América, eles me telefonavam. Tinha sempre um telefonema 

me esperando! Os comunistas diziam: “quem é você pra atacar? Você não sabe de nada!”. Eu 
era muito ofendido e sempre terminava por desligar o telefone na cara deles. Tanto os líderes 

denominacionais, quanto os comunistas me atacaram por todos os lados. 
Havia um grupo de extermínio, dos comunistas, que era chamado de “Grupo 18”, que mataria 
muita gente no Brasil. Tratava-se de um governo do terror! Creio que Deus livrou o povo 

brasileiro por meio das nossas orações porque o Brasil evangélico, com exceções, foi aos 
joelhos em prol da pátria. Em oração, os evangélicos fizeram com que Deus mudasse a face 

da coisa.  
Chefiando o Serviço Secreto do 2º Exército, um dos militares mandou me chamar e, na 
conversa, mostrei para ele o plano de jejum, oração e humilhação para salvar o Brasil dos 

comunistas. Ao apresentar o meu plano ao militar, que é incrédulo, e que hoje é um general, 
ele me disse: “reverendo, se o senhor fizer isso, é a salvação do Brasil!”. O plano de jejum, 

oração e humilhação, aqui no Brasil, foi baseado no plano dos Estados Unidos, na época de 
Abraham Lincoln, um século antes. No caso do Lincoln, foi em 1863 e no nosso foi em 1963. 
O chefe do Serviço Secreto era incrédulo e me ajudou, enquanto o Rubens estava me atacando 

pelo rádio. Você vê? Minhas pregações eram normais. Eu não prego contra o comunismo! 
Claro que, naturalmente, eu ataquei o comunismo porque eu tinha algumas “tacadas” contra o 

comunismo e contra as pessoas envolvidas. Ofendiam-me muito por causa dessas ações 
evangélicas. 
Todos os integrantes do Movimento de Renovação Espiritual eram, necessariamente, 

contrários ao comunismo por causa do ateísmo. Como nós podemos ser a favor do 
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comunismo se ele é ateu? O comunismo tem raízes demoníacas. No meu livro Uma cilada do 
Diabo: um pus na orelha, eu mencionei um pastor batista dos Estados Unidos que dizia que 

Hitler tinha os seus acessos porque via o Demônio! Hitler dizia: “ele está aqui... não... ele está 
ali...”. Ele tinha acessos terríveis com os ataques do Demônio! Por isso, o comunismo é do 

Diabo! Como nós podemos ser do Diabo?  
Veja o que o comunismo fez na Rússia e na China: exterminou o povo! Matou milhões, não 
foi brincadeira não. O Stalin... O Mao Tsé-Tung... Mataram milhões de pessoas. Isso não é 

coisa de Deus. Quem comandava o Mao Tsé-Tung era a mulher dele... Durante os governos 
comunistas, os missionários estrangeiros eram expulsos. Veja o que aconteceu na Coréia, por 

exemplo.  
Os coreanos estavam unidos, mas mataram mais de 400 pastores. No Brasil fariam a mesma 
coisa! Tudo o que era de Deus, era combatido pelos comunistas. Eles eram do Diabo! 

Tratava-se, pois, de uma luta entre Deus e o Diabo, entre aqueles que eram de Deus e aqueles 
que eram do Diabo. Travou-se uma luta da luz contra as trevas... Era como se o Estado fosse 

mesmo uma pessoa, como já ouvi dizer, e, por causa disso, estivesse possuído sem qualquer 
esperança que não fosse o comunismo. No Brasil, os militares com a nossa ajuda, ou seja, 
com a ajuda dos civis, dos religiosos não somente protestantes, fizeram uma espécie de 

exorcismo – acho que a esquerda foi o Demônio mais difícil de ser expulso. Mas, creio que 
Deus não ouviu os católicos... Deus ouviu os evangélicos. Na verdade, na verdade, Deus me 

ouviu e ouviu ao Movimento de Renovação Espiritual. Acho que ouviu os outros também... 
Era legião... 
Hoje eu não sei mais quem era o chefe do Serviço Secreto porque não guardei o nome dele e, 

com o passar dos tempos, passou também da minha cabeça. O militar foi subindo na 
hierarquia e, depois, foi sendo transferido... Não gravei o nome dele... Infelizmente, não 

gravei o nome dele. Ele era o chefe do Serviço Secreto... O que ele me confidenciou não 
posso contar de maneira nenhuma. Foi uma experiência tremenda! 
Enquanto nós conversávamos, entraram dois homens na sala, mas o militar interrompeu a 

conversa, quando os dois homens saíram, ele me disse: “reverendo, vamos tomar um café!”. 
Fomos tomar o café na rua do antigo Mappin... Esqueci o nome da rua... Quando estávamos 

tomando café, o militar me disse em segredo: “reverendo, não sei quem eram aqueles homens, 
hoje nós temos que tomar cuidado porque estamos cercados, até mesmo dentro do Exército 
temos comunistas”. Ele fechou tudo, a janela e tudo, então conversamos... Ele não transpirou! 

Quer dizer: aquele militar foi um anjo de Deus! Tenho um livro escrito, que não publiquei 
ainda, sobre os anjos. O que sei é que o anjo de Deus trabalhou naquela ocasião. 

Certa vez, este mesmo major mandou o sargento Primo, que trabalhava na introdução do 
quartel, que me buscasse. Ao chegar, o sargento disse: “pastor, o chefe do Serviço Secreto 
gostaria de ter uma conversa com o Senhor”. Depois, fui e conversei! Ao final da conversa, o 

major – que era incrédulo – me disse que eu deveria salvar o Brasil. Quando deixei o local, a 
sala do major, nem sentia quando pisava no chão, de tanta alegria. Enquanto os outros batistas 

estavam me atacando com esse negócio de jejum, nós permanecemos orando e jejuando em 
favor do Brasil! E Deus libertou o Brasil! 
Se esse pessoal está gozando de liberdade hoje, e já faz tempo, é porque nós salvamos o Brasil 

naquele dia de jejum e oração. Foi uma experiência tremenda! Teve gente que ficou dois ou 
três dias sem comer e sem dormir. Em um templo da Igreja Católica, sei lá de onde, 

combateram meu trabalho, mas o templo caiu. O templo caiu sozinho com uma tempestade 
tremenda. O templo caiu!  
Aconteceram coisas incríveis, que nem sei. Um dos americanos publicou um artigo, que não 

guardei, o qual dizia que o golpe militar foi uma revolução sem sangue de civis. Havia 
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pessoas de todos os tipos, pois nem todos os protestantes eram contrários ao comunismo. 
Creia: alguns eram a favor. Entre os militares mesmo tinham aqueles que eram favoráveis ao 

comunismo. Lembro-me de que o major me disse: “nós estamos cercados aqui, não é 
brincadeira não”. Estava tudo minado! O próprio presidente da República, João Goulart, 

deixou Brasília para tomar parte das passeatas do Rio de Janeiro. Com isso, com as Reformas 
de Base, com o Plano Trienal, não preciso dizer mais nada... 
O João Goulart foi exilado junto com o cunhado dele, o Brizola. No dia 31 de março tivemos 

a resposta de Deus. Foi resposta de Deus! No governo do Castelo Branco e do Costa e Silva 
havia um clima mais favorável ao evangelismo, pois tínhamos liberdade. Quando há 

liberdade, então há! Nós podemos fazer Bíblias hoje. Por exemplo, a Sociedade Bíblica, da 
qual eu sou o presidente, tem uma das maiores gráficas da cidade. Nós, hoje, estamos 
imprimindo quatro milhões de Bíblias para o mercado interno e quatro milhões ou mais para o 

mercado externo. Tudo isso é benefício daquele dia de liberdade! Se nós não tivéssemos 
liberdade as Bíblias seriam queimadas como na China e já teriam desaparecido. Com 

liberdade nós conseguimos avançar! 
Embora se tenha suspeitas, a Campanha Nacional de Evangelização “Cristo é a única 
esperança”, que foi dirigida pelo pastor Rubens Lopes, em 1965, não foi resposta ao golpe 

militar, mas foi nitidamente contra o Movimento de Renovação Espiritual. O Rubens pensava 
que, com essa Campanha, abafaria todo o nosso trabalho, mas a Campanha foi o maior 

fracasso porque, quando a Igreja do Rubens Lopes foi dar o relatório na Convenção Batista 
Brasileira, o povo reclamou e disse: “250.000 com mais 250.000 são 500.000 e, no entanto, 
nós estamos com 110.000 decisões”. Sabemos com a experiência pastoral que, dos números 

apresentados, se aproveitaria cerca de 10.000 novas pessoas.  
O que sei é que o Rubens ficou nervoso durante a Assembleia da Convenção, mas eu não 

estava. Segundo o que fiquei sabendo, o Rubens se encheu de brio e pediu renúncia da 
presidência, mas não concederam. Na ocasião da Campanha da América Latina aconteceu 
outro grande fracasso. Os batistas americanos nem tomaram conhecimento desta Campanha... 

Veja que as igrejas por aqui, no Paraguai, na Argentina, no Chile, são predominantemente 
batistas, mas são muito pequeninas. No período da Campanha Mundial de Evangelização, o 

Rubens foi tirado da presidência e, por causa disso, ficou muito doente. Ele ficou 
tremendamente doente... 
Na Campanha com o Billy Graham, que foi em 1962, eu fui o presidente e, então, houve 

8.500 decisões. A Campanha aconteceu no Estádio do Pacaembu. Em todas as noites o 
Pacaembu ficou cheio. Numa das noites choveu – foi uma chuva fraca – mas choveu bastante. 

Eu devo ter uma fotografia guardada que mostra o povo com as sombrinhas ouvindo o Billy 
Graham. Foi uma experiência tremenda! 
Nós tivemos muito sucesso na Campanha de 1962 e, por isso, o Rubens quis fazer a 

Campanha Nacional de Evangelização, mas a dele foi um fracasso. O Rubens era um pouco 
vaidoso, porém o trabalho dele foi contra a obra do Espírito – ele estava combatendo aquilo 

que lhe dava ganhos – mas perdeu! Tudo foi um fracasso para o Rubens. No Brasil, a 
Campanha foi um fracasso, a Campanha da América foi um fracasso e, se você quer saber, a 
Campanha Mundial nem começou. 

Ainda em 1962 houve uma Conferência Ecumênica no Nordeste, mas não havia ecumênicos 
entre os batistas nacionais. Eu não tenho certeza se os batistas brasileiros participaram, mas 

sei que eles são contra o ecumenismo também. Quanto a isso, nós somos iguais. Hoje, nos 
Estados Unidos, alguns batistas perderam para o modernismo. Os seminários, aqueles grandes 
seminários dos Estados Unidos, que trabalharam muito, e que são famosos, se inclinaram para 

o modernismo. Há muita gente modernista nos Estados Unidos. 
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Nós todos éramos poucos, tanto os batistas renovados, quanto os presbiterianos renovados, os 
metodistas renovados, os presbiterianos independentes e os congregacionais. Por isso, nós 

reunimos todos os líderes das igrejas renovadas e fizemos dois ou três Encontros de 
Renovação, em Belo Horizonte. Posteriormente, tivemos um Encontro em Recife, depois em 

João Pessoa e assim por diante. Esses Encontros eram indenominacionais. Por último, 
tivemos um Encontro de Renovação na América Latina, que reuniu todos os países da 
América Latina, em Porto Alegre. Ninguém sabia quem era batista ou quem era presbiteriano. 

Era um trabalho de amor e nós tínhamos um grande poder.  
No primeiro Encontro de Renovação, em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Floresta, houve 

muita gritaria porque o pessoal estava recebendo a bênção e não tinha prática de se expressar. 
Com isso, o povo todo queria imitar os pentecostais com as gritarias. Eu e o Rego levantamos 
no meio da gritaria e combatemos aquela atitude. Foi a partir disso que temos aquela frase: 

“panela cheia não faz barulho”, pois passamos a combater aqueles extremismos. 
No decorrer do tempo, depois de muitos anos, em 19 de julho de 2001, eu, pela Convenção 

Batista Nacional, escrevi uma carta à Convenção Batista Brasileira pedindo perdão pelos 
ferimentos causados aos irmãos. Tive essa ideia após o Encontro da Aliança Batista Mundial, 
quando nós chegamos à conclusão de que não há diferença entre batismo no Espírito Santo e 

enchimento do Espírito Santo. O que nos diferencia é o modo do louvor. Lá, nós ouvimos o 
modo gospel, o modo contemporâneo e o modo clássico de louvor.  

Chegamos à conclusão de que todos nós somos batistas, não importa o louvor, se é gospel ou 
se é tradicional. Posteriormente, eu escrevi uma carta que não foi bem entendida. Na carta eu 
disse: “nós estávamos em guerra”. Está lá, a carta está clara: “nós estávamos em guerra, numa 

guerra, nós ferimos e somos feridos”, e, então, nessa guerra, se nós ferimos alguém da outra 
Convenção, nós pedimos perdão. Eles mandaram uma carta igual. Não era bem para pedir 

perdão, era “se nós ferimos”, porque a carta está bem clara. Eu, porém, sinto que houve 
realmente um perdão entre as duas convenções.  
Quem recebeu a carta foi o presidente da Convenção Batista Brasileira, o pastor Fausto 

Aguiar. Mas o Fausto gastou muito tempo porque teve que reunir algumas pessoas, como o 
Reitor do Seminário Teológico do Sul do Brasil, pastor Israel Belo de Azevedo. Escrevi a 

carta de moto próprio porque sou um dos pioneiros da renovação, mas não foi assim com o 
Fausto.  
Encontrei-me com o Israel Belo e ele me disse que o Fausto gastou muito tempo para ver 

como deveria responder, mas depois chegaram de fato a responder minha carta. A carta é 
muito clara: “guerra!”. Na guerra se fere e é ferido, “se nós ferimos vocês, nos perdoem”. E 

eles escreveram também: “se nós ferimos vocês, nos perdoem também”. É um perdão que não 
tem objetivo de união porque muitos pensam que quisemos unir as convenções, mas não dá 
para unir.  

Se nós nos uníssemos teríamos quatro convenções ao invés de duas. Nós temos pessoas que 
são contra e temos pessoas favoráveis, na Brasileira a mesma coisa. Então, nós teríamos 

quatro convenções ao invés de duas. A Igreja Batista da Lagoinha, por exemplo, então 
pastoreada por José Rego do Nascimento, foi excluída da Convenção Batista Brasileira junto 
com as outras. A exclusão se deu primeiramente em Juiz de Fora, na Convenção Batista 

Mineira, e depois a Convenção Batista Brasileira homologou a decisão de Juiz de Fora, 
expulsando 32 igrejas inicialmente. A Igreja Batista da Lagoinha é muito grande e o seu 

crescimento se deve a obra do Espírito Santo, pois hoje a Igreja está com 38.000 membros. É 
uma das maiores do Brasil... Tudo o que contei foi uma experiência tremenda! 
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Os melhores anos da minha vida foram naqueles 
primeiros – de quando fui batizado pelo Espírito 

Santo. Isso foi em 1958. Foi quando tive que deixar 
a direção do Colégio Batista, deixar a direção da 

Faculdade Teológica Batista de São Paulo e deixar de vez a Igreja Batista em Perdizes. Fui 
deixando tudo... Comecei a trabalhar por renovação espiritual depois de ter deixado tudo. 
Gastei, no mínimo, de dois a três meses para obedecer a Deus. Porque Deus mandou deixar 

tudo... Então eu deixei, mas não podia imediatamente largar o Colégio Batista Brasileiro nas 
mãos de qualquer pessoa. Precisava ser uma pessoa especializada, uma pessoa competente. 

Mas aceitei e arranjei o pastor Werner Kaschel... Ele veio e, passado o tempo, ficou oito anos 
na direção do Colégio. Depois foi passando para outros diretores. 
No princípio, fiquei desarvorado porque não sabia como era trabalhar assim... Eu estava 

acostumado com aquele mesmo ritmo de trabalho. Mas fiquei sem o Colégio, sem a Igreja, 
sem nada. Fui ficando de mãos vazias. Aí comecei a trabalhar conforme Deus mandou, pois 

não tive muitas alternativas. Deus proveu tudo financeiramente ao usar, inclusive, minha 
esposa. No primeiro ano, não tive muitos convites para pregar porque não tinha 
disponibilidade para aceitá-los. Eu tinha, antes, tantas responsabilidades... Depois, contudo, 

comecei a receber convites pra falar no Brasil inteiro. Comecei a viajar... Viajei por 18 anos 
consecutivos – quase sem parar. Nesse período, de 18 anos, a família ficou aqui em São 

Paulo. Eu vinha periodicamente para São Paulo. Mas não estava sempre com a família como 
era acostumado antes.  
Comecei a trabalhar, então, em alguns lugares. Nós fazíamos tudo. A cidade às vezes não era 

tão grande e, por isso, os pastores se uniam para realizarmos umas cruzadas evangelísticas. 
Estivemos em diversas partes do Brasil fazendo isso. Em outras vezes, nós aceitávamos os 

trabalhos com algumas igrejas. Então, quando a gente chegava nessas igrejas geralmente 
levava a marca do pentecostalismo. Quanto aos pastores, alguns aceitavam o pentecostes, mas 
outros não... Reagiram duramente. Era difícil fazer um trabalho em conjunto, mas tivemos 

diversas atividades no Brasil com outros ministros. Abrangíamos quase todas as pessoas 
daquela cidade. Depois, tinha tantos convites que precisava juntar de um ano para o outro. 

Isto é, eu aceitava com um ano de antecedência porque era tudo organizado. Tinha que 
observar a parte geográfica e tinha que observar a parte climática que, às vezes, era bem 
rigorosa. Por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para nós fazermos um 

trabalho no mês de Junho, Julho, Agosto, era bem difícil. Porque sopra um vento chamado 
minuano o qual destrói até os ossos da gente. É uma coisa séria.  

Depois, então, começamos... Quando eu estava parando, depois de 18 anos, a minha esposa 
morreu (tínhamos 39 anos de casados). Aí falei... Bom, agora vou “pendurar as chuteiras”, 
pois já trabalhei bastante. Mas Deus disse: “começa a Igreja do Povo!”. Comecei a Igreja do 

Povo que hoje está grande com, mais ou menos, 2.300 membros. E Deus tem abençoado 
muito aquele trabalho. Aí comecei a liderá-la, além dos dois seminários, um aqui em São 

Paulo, outro em Belo Horizonte. Era um trabalho grande, pois tive que viajar periodicamente. 
Dava aulas intensivas de uma semana e, às vezes, saía para dar aulas, por exemplo, para os 
presbiterianos renovados em Cianorte, no Paraná. Eles tinham um Seminário, do Jonathan dos 

Santos, e fora outros trabalhos também... Então foi um trabalho assim... Que não dava conta 
do trabalho... Tanto trabalho! Tanto convite!  

Mas Deus foi abençoando. Ao mesmo tempo em que parei um pouco de viajar porque 
comecei a Igreja... Aí não podia sair tanto, mas saía periodicamente do convívio com a Igreja. 
Eu tinha bons auxiliares por lá. E eles ficavam com a responsabilidade do trabalho. Agora, foi 

nesse tempo que comecei a escrever. Quando, nesses 18 anos, tinha um programa de rádio e o 
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trabalho era muito intenso. Porque eu escrevia todos os programas, todas as mensagens. Era 
um programa diário na Rádio América. Esse programa durou oito anos... Depois passamos 

para a Rádio Piratininga que não existe mais. Fomos passando, assim, por rádios, tais como a 
Transmundial – por exemplo. Tivemos programas em diversos lugares. Eu mandava as fitas e 

eles iam passando. Com isso, o trabalho foi sendo abençoado. Aí a Igreja começou a crescer 
muito. 
Eu comecei a constatar a necessidade de construir um templo porque, até então, não tinha 

podido liderar o trabalho no Brasil do jeito que queria. Naquele tempo, começou o trabalho 
com batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais. Tinham diversas outras 

denominações. Tivemos até luteranos... Diversas denominações mais tradicionais passavam 
pelo avivamento do Espírito Santo. Quando eu estava no princípio do trabalho, em Belo 
Horizonte, já não tinha mais igreja... Foi o meu segundo ano. Por isso, a gente reunia um 

grupinho presbiteriano, um grupinho presbiteriano independente, um grupinho 
congregacional, um grupinho batista. Fazíamos tudo... E juntávamos tudo... E fazíamos, 

então, vários encontros. Foi num encontro desses que nós estávamos em Belo Horizonte... Era 
o segundo encontro geral de avivamento. Nesse encontro, viajei a noite toda daqui de São 
Paulo, de ônibus, e amanheci em Belo Horizonte num carro leito. Quando cheguei de manhã, 

em Belo horizonte, já tinha um pastor me esperando e ele me levou para a casa dele. Lavei o 
rosto e coisa e tal... Tomamos café e fomos ao trabalho.  

Os irmãos estavam nos esperando... Dois ou três pastores estavam me esperando para pregar 
de manhã. Mas eu tinha viajado a noite toda e coisa e tal... Eles disseram: “não, você precisa 
pregar”. Foi, assim, uma reunião de 2.000 pessoas, mas foi muito poder derramado ali. E entre 

as bênçãos que nós vivenciamos... Uma é especial! Tivemos uma visão de um anjo. O anjo 
veio carregando duas bandeiras. Uma bandeira de renovação espiritual, para mim. E outra, de 

batismo no Espírito Santo, para o pastor José Rego do Nascimento. Acontece que o pastor 
Rego do Nascimento, pouco depois, um ano e pouco depois, ficou doente e não tem saído da 
casa dele (com 35 anos acamado).  

No mês passado nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. De vez em quando vou à Belo 
Horizonte e o visito. Ele está bem... Só não pode pregar... Porque ele fica nervoso e não 

consegue pregar. Se a gente pegar o Rego pelo braço e disser “você vai pregar”... Aí ele 
prega... E prega bem. Mas se deixar para amanhã... Ele já não consegue pregar. Tivemos essas 
bandeiras. Acontece que a bandeira de batismo no Espírito Santo realizou-se com o livro de 

título O Batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, que se manifesta pela nossa pregação, 
tornou-se conhecido por meio do texto de um livro. O pastor Rego ficou impedido por causa 

da sua saúde. Então, fiz todo o trabalho dele com o meu livro. Esse livro foi um espetáculo! 
Eu vendi milhares e outros milhares. Milhares de leitores foram batizados no Espírito Santo 
lendo esse livro.  

Inclusive, um pastor muito intelectual, metodista, lá de Porto Alegre... Ele é um homem 
intelectual, pois fez muitos cursos... Muita coisa... E ele me convidou para pregar uma semana 

lá... Pregar uma semana inteira... Comecei na quarta-feira e fui até domingo. Organizamos um 
culto de oração que dura até hoje. Os pastores continuam com o culto de oração que criamos 
naquele período. Aí, nesse trabalho, quando o pastor pegou o livro O Batismo no Espírito 

Santo, ele jogou lá num canto.  Para eles não tinha valor nenhum... Povo intelectual é assim... 
Profundo nas coisas! Não deu muita atenção para o meu livro.  Acontece que, depois de 

algum tempo, era de domingo para segunda-feira, e ele começou a perder o sono às 2 horas da 
madrugada... Ele perdeu o sono. Aí ele só viu meu livro ali... Com a capinha bem amarela, 
sozinho, aquele livro estava. Mas o Espírito Santo se apoderou do autor – de mim – e de todas 

as letras do livro. Aquele pastor intelectual interrompeu seu sono e foi para o escritório... Leu 
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o livro e, quando amanheceu o dia, estava batizado no Espírito Santo. Ele convidou um pastor 
batista para mergulhá-lo nas águas batismais (porque os metodistas são “aspercionistas”). 

Depois disso, ele batizou mais ou menos 100 membros da Igreja dele, nas águas, e por 
imersão. Ele primeiro foi batizado e, depois, batizou as pessoas de sua comunidade. No caso 

desse pastor, primeiro veio o batismo no Espírito Santo, por meio do meu livro, e, depois, o 
batismo nas águas por imersão. Glória a Deus! 
Aí o trabalho foi sendo abençoado. Comecei, então, a fazer tudo o que o Espírito Santo me 

pediu. Meu ministério era tríplice... Eu fazia o trabalho de pregação, como faço até hoje; fazia 
o trabalho através de livros, que foi o forte do meu ministério; e o trabalho da Palavra falada, 

gravada, pois também produzi muitos discos e muitas coisas gravadas. Até que, naquele 
tempo, tinham-se poucos programas evangélicos na rádio brasileira. Por televisão não 
tínhamos quase nada... Era um trabalho e um tempo bastante difícil. Mas, continuei o 

trabalho... Agora tinha a Igreja. Então, a Igreja me pesava, pois meu dever era pregar, 
aconselhar, batizar, fazer funerais e tudo que se faz normalmente. Eu precisava fazer a 

construção do templo... Gastei oito anos para construir o templo porque não tínhamos 
dinheiro. Dissemos à Igreja... Nós não vamos entrar para empréstimo de banco... Nós vamos 
construir o templo com o dinheiro que vocês nos derem. Nada de empréstimo de banco... Se 

entrarmos em empréstimo de banco, acabou tudo! Não sai mais do empréstimo.  
Aí fizemos... Gastei oito anos para construir o templo, mas entreguei-o direitinho. Com isso, a 

idade chegou... Estou velho! Eu estava, ali, na Igreja Batista do Povo e, com 88 anos, mais ou 
menos, entreguei o pastorado da Igreja para outro pastor. Há uns dez anos que entreguei a 
Igreja. Entreguei para o pastor Jonas, lá de Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele estava com 

algumas dificuldades, na Lagoinha, que poucas pessoas sabem. Está fazendo um bom 
trabalho. O pastor Jonas continuou bem na visão que Deus me deu e era um trabalho 

abençoado.  
Agora, o trabalho, no Brasil, continuou com o fogo do pentecostes. Os batistas, por exemplo, 
foram intensos principalmente porque o pastor Rego era batista, eu era batista, e, então, a 

bênção veio para os batistas... E começou a perseguição também. Foi um negócio muito sério 
(a perseguição). O pastor Rubens Lopes fez de tudo para apagar o fogo do Espírito Santo. 

Mas, fomos devagar, devagar, devagar. Agora, fui pregando em diversas igrejas batistas, 
tradicionais, avivadas e metodistas avivadas, metodistas tradicionais, presbiterianas de todos 
os tipos. Por exemplo, a campanha que fiz para salvar o Brasil do comunismo, em 15 de 

novembro de 1963, com resposta em 1964, estendeu-se para todas as denominações 
protestantes. Por isso, Deus me abençoava e, hoje, então, o batismo no Espírito Santo é moeda 

corrente, mas no tempo que eu comecei o trabalho... Falou em batismo no Espírito Santo... 
Era a mesma coisa que falar em pentecostal. Falou em pentecostal... Era quase como falar no 
Diabo. 

Eles eram muito radicais. Mas, com o transcorrer dos tempos, fui convidado por diversas 
igrejas batistas tradicionais para pregar o evangelho. Verifiquei que eles pegaram a visão 

mesmo sendo contrários à obra... Eles pegaram a visão do trabalho e, hoje, batismo no 
Espírito Santo é moeda comum. Todo mundo fala em batismo no Espírito Santo, atualmente. 
Os batistas tradicionais que gastaram 40, de 40 a 50 anos, sempre na oposição, sempre 

combatendo... Há uns oito anos passados houve um trabalho entre os batistas, os pastores 
batistas, promovido pela Aliança Batista Mundial, e o pastor Nilson do Amaral Fanini era o 

presidente dessa Aliança. Aí nós fizemos o trabalho há oitos anos atrás. Daí, chegamos à 
conclusão, nesse trabalho, que era dirigido por um americano, de que não importava o nome 
batista, presbiteriano, etc. O que importa é ser avivado no Espírito Santo. O que nos 
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importava era, de fato, é o poder de Deus! Então, foi aí que começou o trabalho de 
avivamento geral. 

Depois de 40 anos foi que a nossa Convenção Batista Nacional começou... Tem 40 e poucos 
anos... Após 40 e poucos anos, os batistas, aqueles líderes velhos, que combateram o trabalho, 

e essa coisa toda, tinham passado... Todos os que me perseguiram morreram! E agora a 
liderança era nova. Aí alguns chegaram para mim e disseram: “pastor Enéias, chega de 
combater... vamos entrar num acordo”. Então entramos num acordo de boa vizinhança... Não 

atacar ninguém... Não receber ataques também... Nesse ano, agora, estava aqui em casa, 
quando recebi um telefonema dele, do presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 

(dos batistas tradicionais). E dois pastores, um era Presidente da Ordem. E eles... Intimando 
para que eu pregasse. Aí fomos... Eles me intimaram... “o senhor tem que ir”, disseram. E 
mais: “nós não estamos pedindo para o senhor ir... Nós estamos intimando para que o senhor 

vá... todas as suas despesas estão pagas, já”. O senhor tem hotel, viagem, tem tudo. Isso quem 
fez foi o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil da Convenção Batista Brasileira 

de onde fomos expulsos. Fomos lá para a Bahia e tive, portanto, a primeira oportunidade de 
pregar outra vez na Ordem.  
Mas, depois, alguns pastores que anteriormente eram muito contrários à obra, vieram me 

consultar. O senhor está aceitando convites? Eu disse: infelizmente não estou aceitando, pois 
a idade chegou e não estou podendo viajar muito. Eles queriam me convidar. Inclusive, um 

desses é determinado pastor que tem um parente muito contra a obra de avivamento lá em 
Belo Horizonte. Esse pastor é da Primeira Igreja Batista de Vitória. É uma Igreja grande... 
Igreja muito boa... E ele quis me convidar para pregar lá e não aceitei porque não estou 

viajando mais. Agora, por exemplo, nesse mês de setembro tenho que ir até Vitória da 
Conquista. Eles vão ter um conclave muito grande lá... Então querem que eu vá pra lá. Aí lhes 

disse: olha, só estou viajando com companhia... Quando minha esposa pode ir, ela vai, quando 
ela não pode tenho que levar um pastor para me fazer companhia... Porque não estou com 
facilidade para andar mais, pois as minhas pernas estão um pouco frouxas. Mas eles quiseram 

assim... Então há uma boa vizinhança entre os batistas tradicionais e os batistas avivados 
porque creio que Deus está pondo a mão nisso.  

Alguns líderes deles, da Convenção Batista Brasileira, falaram comigo... “Enéias, se nós 
estivéssemos naquele tempo vocês nunca tinham sido postos para fora da denominação”. Mas, 
já foi... Não adianta mais... É “leite derramado”. Com isso, o trabalho foi assim mesmo... 

Cheio de entreveros! O meu ministério foi principalmente nas igrejas tradicionais. Eu era 
convidado, por exemplo, para uma igreja quando essa mesma igreja estava aceitando a obra 

de renovação, mas não tinha feito decisão ainda e eles me convidavam. As outras igrejas 
batistas tradicionais compareciam lá para ouvir o que eu iria falar. E as igrejas compravam o 
livro O Batismo no Espírito Santo, liam o livro e eram batizadas no Espírito Santo. Por causa 

disso a obra cresceu muito.  
Atualmente, nós estamos com um número grande de igrejas... Já temos, mais ou menos, 2.000 

pastores... Temos trabalhos diversos organizados em torno de senhoras, de jovens e de 
adultos. Temos trabalhos variados. E o nosso trabalho cresceu... Nosso trabalho cresceu 
muito... Hoje em dia não estou realizando quase nada porque a idade chegou e nós tivemos 

que nos acomodar. Fico calminho por aqui, em casa, e, então, de vez em quando, vem um 
pastor aqui conversar, trocar ideias e pedir para ser consolado. Estamos aí para o que Deus 

quiser fazer. É o que estamos procurando fazer. Mas hoje não há mais aquela polêmica que 
havia em O Jornal Batista. É que foi um período tão desagradável... Tinha um pastor no Rio 
de Janeiro, Delcyr de Souza Lima, que combatia todas as pessoas e movimentos que não 

estivessem corretos, segundo sua própria interpretação.  
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Mas foram momentos de grande valor porque, em um único dia, nós estávamos numa reunião 
aqui em São Paulo e fizeram-se presentes muitos pastores. Havia, talvez, uns 200 pastores. E 

formamos uma roda grande, assim, e o tempo estava bom, com uma roda bem grande 
mesmo... Quase todos esses 200 pastores tinham sido batizados no Espírito Santo lendo o meu 

livro. Amém? Esses 200 pastores eram tradicionais, antes. Depois, foram se revestindo de 
poder do Espírito Santo. Assim foi o trabalho... Agora, hoje não há mais briga entre batistas, e 
outros protestantes, mas de vez em quando sai um artiguinho aí, sai uma coisinha ali. Mas 

geralmente não tem mais nada graças a Deus! Meu trabalho terminou... Terminou tudo que 
tinha que fazer. A obra do Espírito Santo ficou de pé porque a literatura está aí. Eu tenho, 

mais ou menos, 50 livros publicados. Eles estão lendo os livros, os pastores. As pessoas estão 
sendo batizadas no Espírito Santo. O resto fica com Deus, não é? E a gente não pode fazer 
nada...  

Nós podemos dizer que nesse período, em 1958, fui realmente batizado no Espírito Santo. A 
partir disso, desses eventos espirituais, vivenciei o melhor período da minha vida. E também 

foi o período mais difícil! Por causa da perseguição dos tradicionais, por um lado, e dos 
comunistas, por outro lado. Por causa da perseguição, perdi tudo! Entreguei o Colégio, 
entreguei a Igreja, entreguei tudo... Faculdade Teológica... Entreguei tudo. Fiquei de mãos 

vazias porque não aceitei a indenização nem do Colégio, nem da Igreja. Só saí de mãos 
vazias. Veja, tinha três salários naquele período. Eu tinha comida do Colégio, tinha casa, tinha 

comida, tinha tudo... De repente secou tudo! Era eu, minha esposa e minhas três filhas 
adolescentes. O sustento vinha de Deus, depois do batismo no Espírito Santo! Porque naquele 
tempo a coisa era forte contra a gente! Tinha pastores, aí, famosos, que fizeram mesmo uma 

campanha terrível contra nós e contra o Espírito Santo. Interessantemente, quase todos 
morreram há muito tempo. O pastor Rubens Lopes já morreu e parece até que tem um filho 

que é pai de santo dessas religiões espíritas... O pastor Reis Pereira morreu! Todos os 
contrários morreram! Ninguém que se levanta contra a obra de renovação fica isento da 
vingança divina em prol dos seus escolhidos, dos seus iluminados.  

Bem... Na minha experiência com Deus, em 1958, no meu batismo com o Espírito Santo, o 
Senhor pediu para que algumas coisas fossem deixadas. Mas nunca abandonei a família, de 

fato. Acho que a família é mais... É mais o coração. Era bem difícil pra gente ficar ausente da 
família. Porque uma vez, por exemplo, fui para a Bahia, para o sertão baiano, pois a Bahia 
aceitou muito bem a obra do Espírito. Daí, fui para sete semanas e, nessas sete semanas, 

fiquei fora da família... Essa parte da minha intimidade familiar era bem difícil, pois recebi 
acusações de ter abandonado a família. Mas não fiz isso de jeito nenhum! Deixei minha 

família, às vezes, para fazer a obra do Espírito Santo. Aquele sertão baiano tinha muita 
organização... Tinha carro, tinha alto-falante, tinha luz... Era uma coisa maravilhosa. O 
trabalho foi aceito por aqueles baianos. Aqueles que eram contra, eram contra; agora aqueles 

outros... Tinha alguns que estavam no meio termo, pois não eram nem contra, nem a favor. 
Esses favoreciam mais a obra. Por isso, a obra foi sendo feita e, hoje, fala-se em batismo do 

Espírito Santo, fala-se em dons espirituais, fala-se por tudo aí. Não tenho problema nenhum 
mais. Consegui renovar o Brasil, tanto do ponto de vista espiritual propriamente dito, quanto, 
espiritualmente, do ponto de vista político, denominacional e nacional.  

Para promover o batismo no Espírito Santo, entre os tradicionais, tive que usar o livro. O meu 
livrinho do Espírito Santo que já tem 50 anos. E a primeira edição saiu em 1960. Não tem 

faltado mais e sempre fazem novas edições... Mais edições, mais edições, mais edições... O 
povo está sendo, hoje, acostumado com o batismo no Espírito Santo, com a obra renovada e 
Deus está abençoando cada vez mais. Livrarias estão vendendo... Por exemplo, a editora 

CPAD, lá dos pentecostais, tem publicado muitos livros sobre o avivamento. E hoje é a maior, 
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ou seja, uma das maiores editoras do Brasil. Ela tem livros bons, livros grandes, livros ótimos. 
Livros de grande valor. Deus está agindo... Por exemplo, a Assembleia de Deus me manda o 

Mensageiro da Paz e manda todo o mês – sem falta. Eles põem no correio e me mandam 
imediatamente. E têm outras editoras... Por exemplo, a Hagnos tem muitos livros... Tem a 

Betânia... A Vida, a Vida Nova... Todas essas editoras aí. E acabou com aquela polêmica de 
batismo no Espírito Santo.  
Eu recebi a bandeira de Renovação Espiritual naquela aparição do anjo. Mas acabei também 

ficando com o trabalho do pastor Rego. Do pastor Rego, que era o batismo no Espírito Santo. 
Éramos nós dois, mas depois acabei ficando com tudo sozinho. Até com o combate aos 

comunistas como disse antes e em outra entrevista pra você. O problema maior foi os 
neopentecostais que estão sendo combatidos até mesmo pelos pentecostais. Esse movimento 
neopentecostal... Porque cada pastor quer ter o seu próprio rebanho. Os tais pastores querem 

ser os presidentes da obra, sempre. Então, formaram tantos grupos que nem se pode contar. 
Talvez, mais de 200 grupos formados em torno do neopentecostalismo. Esses estão dando 

trabalho até mesmo aos pentecostais. Isso porque os pentecostais não aceitam tudo deles, dos 
neopentecostais. Porque alguns grupos só falam em dinheiro. Outros grupos só falam em 
coisa e tal do poder do Espírito. Hoje os protestantes estão fazendo a diferenciação entre os 

pentecostais e os neopentecostais. Eles, os pentecostais, não estão a favor dos neopentecostais 
porque há muitos grupos que surgem e não têm eficiência na pregação, nem nada. Vão 

pregando qualquer coisa... Eles não têm preparo teológico ou doutrinário... Então vão 
pregando qualquer coisa... Para eles é multidão... Ter multidão, multidão e multidão... 
Mas hoje os próprios crentes estão fazendo a diferenciação entre pentecostais e 

neopentecostais. Agora, nós às vezes somos chamados de neopentecostais e, outras vezes, 
somos chamados de pentecostais. Para nós não importa o nome, entendeu? O que importa é 

que nós temos um Seminário que dá uma linha para os pregadores e que é uma linha firme. 
Tanto o Seminário dos batistas nacionais, quanto o meu Seminário – onde estudei – no Rio de 
Janeiro (Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil). Então temos um trabalho, um 

trabalho firme. E, os próprios pentecostais, como as assembleias. Hoje tem mais uma... Do 
Silas Malafaia. E eles estão do nosso lado. Não aceitam o neopentecostalismo. Esse tal 

neopentecostalismo é só dinheiro, dinheiro... Não ficam doentes... Não ficam nada... É que foi 
uma fase que já passou... Mas ainda estão... Ainda estão aqui, ali, acolá. Surge sempre um 
“movimentozinho” desses. Agora, nós atualmente somos chamados batistas avivados porque 

a nossa denominação se chama Batista Nacional (Convenção Batista Nacional). A tradicional 
chama-se Batista Brasileira (Convenção Batista Brasileira), mas nós somos a Nacional. Então, 

Brasileira e Nacional “se uniram” pelo perdão lá em Niterói quando o pastor Fanini era 
presidente da Aliança Batista Mundial... O pastor Fausto Vasconcelos era pastor presidente da 
Brasileira e eu era presidente da Nacional. Demo-nos as mãos e fomos fotografados para sair 

na minha Autobiografia e em outros documentos.  
Hoje não tem mais aquela briga, aquela polêmica. O que é batismo no Espírito Santo, o que 

não é... Porque aquela Comissão dos 13 trabalhou muito assim, ó... Era uma disputa... Era 
uma coisa feia... Eles tinham uma queda muito grande pelo combate àquilo que chamavam de 
pentecostais. Mas não! Hoje já passou tudo isso... Já passou e nós estamos trabalhando... Não 

estou dizendo em parceria com as duas convenções (Brasileira e Nacional), porque nós não 
aceitamos união. Nem eles aceitaram e nem nós, pois se eles aceitassem unir teríamos quatro 

convenções. Porque há grupo lá dentro que é contra, contra mesmo (não tem problema), e a 
favor. Da nossa parte, a mesma coisa... Tem um grupo que jamais faria união e outro grupo 
que ainda cederia. Então nós teríamos quatro convenções!  
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Nós deixamos como está mesmo. E vamos pra frente. Não temos mais guerras entre os 
batistas brasileiros e nacionais... O que eu queria, e Deus levantou-me exatamente para isso, 

era pregar o poder do Espírito Santo e voltar às origens da Bíblia. Hoje eu me dou por 
satisfeito. Porque, em grande parte, a vitória chegou. Deus está abençoando... 

Aquele período, em que vivi a experiência de batismo no Espírito Santo, era um tempo de 
transição na política brasileira. O presidente era Juscelino Kubitschek, em 1958. Existiram ali, 
naquele período, alguns movimentos de divergência política e de convergência também. Nós, 

os protestantes, éramos a coluna espiritual sobre toda a estrutura política brasileira. Meu 
trabalho foi intenso contra as ameaças comunistas naquele tempo e os militares exerceram um 

papel angelical. Eram querubins, serafins, anjos, arcanjos trajados com verde oliva. Nós 
salvamos o Brasil do comunismo! Nós exorcizamos o Brasil das esquerdas diabólicas... 
Quando Deus colocou no meu coração convocar o “Brasil evangélico” para se unir e dizer 

nosso pensamento conjunto, em oração, foi no dia 15 de novembro de 1963. O Brasil todo, 
praticamente, foi aos joelhos e orou intensamente. Éramos todos contrários ao comunismo, 

batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, pentecostais. Claro que, no meio dos crentes, 
existem sempre os mensageiros de satanás... Os chamados socialistas! E a onda comunista, 
que agora esteve quase dominando o mundo, que é a chinesa, teve um fim momentâneo 

naquela conjuntura. Eles tinham planos, planos elaborados, para atacar o Brasil. Eles queriam 
fazer uma sede grande aqui, no Brasil. Mas com a renúncia do Jânio Quadros, teve aquelas 

coisas todas... Mas nós sempre ficamos ao lado de política. Quanto ao comunismo, nós nos 
levantamos absolutamente contrários! Faríamos tudo novamente. Eu pregava no rádio, 
escrevia e coisa e tal. Nós estávamos na lista da depuração dos comunistas. Eles queriam me 

matar de todo jeito, pois tinham grupos criados... O chamado “Grupo dos 18” que tinha uma 
lista pronta para matar a gente. Por isso, a gente escapou da morte... Escapou de tudo isso... 

Mas nunca nos metemos em política.  
Mas quero fazer uma denúncia... A revista Isto É publicou uma reportagem falando sobre a 
minha história. Eles fizeram aquilo sem a minha autorização. Não tiveram ética nenhuma... 

Não me consultaram... Disseram que fiquei a favor dos militares. Não ficamos a favor dos 
militares simplesmente. Nós oramos a Deus e deixamos que Deus trabalhasse... Pedimos que 

Deus mandasse alguma coisa. E Deus mandou 1964! Nós salvamos o Brasil do comunismo! 
Foi a missão de Deus. Os militares, e principalmente o Castelo Branco, se levantaram contra o 
comunismo e retardou-se essa pouca vergonha que está vigendo agora. Essa gente que hoje 

está no poder... Essa gente toda... Lula... E outros aí... São terroristas perigosos. 
Todos esses, de hoje em dia, eram militantes dos partidos ou das organizações criminosas de 

esquerda. Eles estavam combatendo forte! Agora, o que nós pedimos para Deus foi que uma 
intervenção divina acontecesse. Quanto a esse movimento comunista chinês, soviético 
também, Deus tomou providência! Ele nos usou. Os planos, em Brasília, estavam elaborados 

para implantar o comunismo no Brasil. João Goulart era o instrumento do Diabo... E sua 
manifestação também. Eles queriam avançar no Brasil. Mas naturalmente as ideologias deles 

eram contrárias à vontade de Deus. Aconteceu que os militares fizeram aquilo que deveriam, 
mas depois se grudaram no poder... O Castelo Branco morreu, foi assassinado e morreu, 
porém aquela regra desapareceu. Ele era o homem que começou a revolução e era o homem 

que poderia ter a envergadura para sustentar o Brasil naquela democracia contra esse 
movimento comunista. Mas ele desapareceu... Aí vieram os outros militares. Um indicava o 

outro... Um indicava o outro... Um indicava o outro... Que responsabilidade nós temos com 
isso? Foi coisa de Deus. 
Mas hoje já está bem esclarecido que aquela onda comunista de 1964 parece que passou no 

Brasil. Ainda temos um ranço aí. A gente sabe que o Lula, a Dilma, e companhia, são pessoas 
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voltadas para isso. O Lula favorece, agora, essa onda de corrupção... O que a gente pode 
fazer? Agora, que culpa nós temos? Nós oramos a Deus que pusesse dar uma intervenção do 

céu contra esse movimento que estava planejado lá em Paris. Eu fui chamado pelo Serviço 
Secreto do 2º Exército, aqui de São Paulo. O major que me atendeu, o chefe do Serviço 

Secreto, falou comigo. Olha, expliquei-lhe que nós tínhamos um plano, que era o plano de 
Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, que aconteceu em 1863, exatamente um século 
depois... Falei com o major sobre isso. Ele disse: “reverendo, se o senhor fizer isso é a 

salvação do Brasil...”. Quer dizer, nós estamos amparados... Mas não tinha movimento 
nenhum, mas mesmo assim nós tínhamos muita gente ligada aos protestantes, depois, que até 

pertencia ao PT. Muita gente que militava no nosso lado era do PT. Nada podemos fazer... 
São influências das trevas. 
O general Figueiredo foi um intermediário entre a democracia e a ditadura. Ele facilitou tudo 

e deixou a abertura por herança. Mas eles fizeram tudo até chegar na democracia segura. Não 
chegaram bem na democracia porque, quando veio o Lula, ele estragou tudo. Porque ele não 

cuidou de moral, de ética, de nada. Ele deixou correr tudo como está. A presidente está 
comendo fogo por causa disso. Existem tantos grupos de corrupções que ela não está 
aguentando. Mas perdemos o Lula. Por causa do trabalho deles, de Lula, do PT, existe muita 

gente que se levanta contra a ditadura. Entre a ditadura militar democrática e a ditadura de 
ferro existe uma diferença muito grande. Tem ditadura que é contrária à democracia, mas 

outras ditaduras são saudáveis. A ditadura militar trouxe muitos benefícios para o povo 
brasileiro. Até hoje os militares estão lutando com isso... Nós que observamos espiritualmente 
as coisas estamos vendo que o Lula foi usado grandemente pelo Diabo para essa corrupção. 

Essa corrupção que estamos vendo é culpa do Lula e do Diabo. 
O Lula, em nome da democracia, foi fazendo tudo isso que estamos vendo. A gente sabe que 

o Lula é um ditador. Que tem todo um plano dele de ditadura. Ditadura férrea... Não será uma 
ditadura como a dos militares, pois acontecerá muita coisa difícil ainda. Ele vai temperando... 
Muito inteligente... Ele vai temperando. Vai dando a ideia de que nós estamos numa plena 

democracia, mas não estamos... Porque a corrupção é coisa séria! O Fernando Henrique teve a 
oportunidade de falar uma vez quando veio aquele negócio de mensalão e aquelas coisas 

todas. Ele disse, então, que a moral e a ética do PT é roubar, só. Porque o Lula só deve ter 
roubado mesmo... Todo o mundo roubou... Todo o mundo roubou... Estão roubando até hoje. 
Agora mesmo, a Polícia Federal entrou na questão do que houve na Prefeitura de São Paulo 

durante 17 anos. A corrupção no Brasil se deve ao Lula e às esquerdas. Quer dizer, ele 
conseguiu fazer aquele trabalho lá dos comunistas chineses que queriam importar para o 

Brasil coisas terríveis cujos planos foram esclarecidos, achados em Paris... As Forças 
Armadas ficaram em alerta. As Forças Armadas se levantaram, graças a Deus, e fizeram um 
movimento contrário. Fizeram um movimento contra e se penduraram no governo... Agora, 

nós queríamos que os militares usassem a sua farda exatamente para combater aquilo que 
queriam combater – que era o comunismo. Agora veio o comunismo disfarçado que foi 

penetrando nas camadas sociais brasileiras. A força foi necessária para evitar o comunismo... 
Deus capacitou os militares para tratar as informações extraídas em interrogatórios e 
depoimentos policiais. 

Se nós pegarmos a ameaça daquele tempo, pelo Mao Tsé-Tung, sabemos com certeza que foi 
usado pelo Diabo no mundo inteiro. Ele liquidou muitos chineses. Fez uma revolução 

intelectual... Liquidaram crentes na China... Mas creio que nós estamos numa posição 
vantajosa porque no Brasil não há limites para a pregação. O Seminário está aberto... Estamos 
ensinando... A imprensa está aberta... Glória a Deus pela liberdade de imprensa.   
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Nós estamos, de certo modo, vivendo algumas coisas do comunismo que pegou tardiamente 
no Brasil. Os militares tiveram uma parte boa de refrear o poder comunista no Brasil. Luís 

Carlos Prestes e outros aí não conseguiram quase nada. Eu creio que nós estamos numa 
situação boa, de oportunidade, porque não estamos limitados... Nós podemos pregar! Há 

certos setores, por exemplo, que proíbem a livre pregação do evangelho. E eles combatem 
muito atualmente colocando a teoria da evolução. Esses modernistas se valem de tudo isso 
para enfraquecer a democracia. Mas creio que a democracia no mundo está bem firme. Agora, 

naqueles países asiáticos, lá, a situação deles é terrível. Não podemos considerar que aquilo é 
ser comunista... É mais movimento muçulmano mesmo! As orações, e as intervenções – 

naquele tempo – foram necessárias para que o evangelho pudesse ser pregado hoje. 
Nunca houve proibição do evangelho... Mesmo no tempo da ditadura quando a imprensa era 
controlada. Eu fui relator do jornal da mocidade, lá no Rio de Janeiro, chamado O Crisol, da 

mocidade batista, e a gente era obrigado a levar naquelas organizações deles lá... Eles 
controlavam. E fui muitas vezes levar as matérias para eles examinarem e não nos exortaram 

em nada... Nunca cortaram nada. Qualquer coisa que a gente deixava passar... Não tinha 
problema... Não houve problema nenhum! Agora, naturalmente O Estado de São Paulo 
chegou a publicar o Camões, não é? Quando saía uma matéria que não era permitida, 

publicavam Camões. É muito interessante. É impressionante o evangelho, hoje. O IBGE 
constatou um crescimento significativo. Eu acredito que tem relação com todo esse trabalho 

espiritual que foi feito no passado. Nós fomos os responsáveis por esses feitos maravilhosos 
do Senhor. 
O sistema era esse, dos militares. Precisávamos aceitar o sistema, pois era Deus quem o 

sustentava. E eu creio que Deus trabalhou e o resultado é a nossa liberdade para pregar. Com 
o comunismo nós não teríamos essa liberdade. Eu estava dizendo – no trabalho que escrevi – 

que o facho do poder do Espírito Santo nasceu na Alemanha, com os moravianos. Da 
Alemanha passou para a Inglaterra. Da Inglaterra para os Estados Unidos e, atualmente, está 
passando para o Brasil. A democracia inglesa, por exemplo, está arruinada. Há muitos 

movimentos contrários lá, de incêndio e tal. É uma vergonha. E os Estados Unidos estão em 
decadência na parte moral. A Inglaterra era a parte militar que estava sustentando esse 

trabalho contra a democracia. Nos Estados Unidos é a moral que não vai bem. Hoje nós temos 
seminários, seminários e seminários modernistas que não creem em nada... Não creem na 
infalibilidade da Bíblia, não creem nisso, não creem naquilo. É uma coisa séria. 

Estou lendo esse livro, aqui, do Augustos Nicodemos Lopes. Saiu agora e a editora me 
mandou. O título desse livro é O Ateísmo Cristão. Um texto conservador tal como devemos 

ser. Embora seja um bom livro por causa do combate ao modernismo, continua sendo 
superficial. Não tem profundidade. Ele faz uma espécie de redação e escolhe artigos que já 
publicou no jornal. Só isso! Ele fez uma coletânea e publicou aqui. E a editora me mandou... 

Estou acabando de ler. Mas não tem novidade nenhuma.  
De todos esses sonhos (dos sonhos que tive), da visão que recebi de Deus, todos se 

realizaram. Creio que tudo foi realizado. Creio que, pessoalmente, sem medo de ser chamado 
de pentecostal. Hoje, por exemplo, os pentecostais, a Assembleia de Deus, comemorou seu 
centenário de organização. Creio que houve apoio de todo o mundo. Ninguém combateu a 

Assembleia de Deus e nem nada. A não ser esses grupinhos aí que são neopentecostais e 
coisa... Ficam brigando por lugar. Eles querem o lugar de honra. É presidente disso... É 

presidente daquilo... Mas isso aí não tem... 
Gostaria de deixar conselhos para vocês. Eu creio que, em primeiro lugar, lembrem-se do 
nosso sofrimento. De como fomos perseguidos, de como nós fomos humilhados. De como 

não fomos entendidos, fomos mal entendidos. Foi uma coisa muito séria, uma revolução 
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muito séria na denominação. Era o Rubens Lopes que incomodava, mas também tinham os 
comunistas que nos ameaçavam de morte. Peguem o exemplo dos batistas que fizeram uma 

campanha contra a renovação espiritual. Campanha mais que tremenda. Deus foi eliminando 
tudo. Todos esses que se levantaram contra a renovação espiritual morreram. Afastaram-se de 

nós. Não tem mais nada. Agora, uma nova geração apareceu e nós temos, então, liberdade 
para transitar em meio aos evangélicos. Atualmente, a gente pode escrever livros, pode 
escrever isso, aquilo, sem problemas. Os nossos livros têm uma saída muito grande porque o 

povo lê... O povo gosta de ler. A minha Autobiografia... E muitos desses leitores são grandes 
pensadores. 

Esses outros livros que vão aparecendo. É, aqui, mesmo o Nicodemos está combatendo esses 
ateus acadêmicos que se dizem evangélicos. Principalmente, está combatendo o 
modernismo... A falta de moralidade do modernismo. Por isso, a gente tem que tomar cuidado 

com isso porque eles sempre ciscam e é um perigo. Um perigo porque eles vão vazando as 
ideias deles, gota a gota, vão vazando. Nós precisamos tomar cuidado. Devemos manter a 

nossa linha de batismo no Espírito Santo pura e simplesmente. 
Como uma experiência diferente, que faz distinção dos dons e do novo nascimento, e uma 
experiência de dons espirituais, realidade para hoje, nós vamos “romper em fé”. Isso que nós 

temos, no batismo, desde o princípio que assumi a liderança desse trabalho, estamos fazendo, 
dizendo, hoje, sempre. Batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que conversão. Para 

nós, diferentemente dos protestantes tradicionais, a conversão deve ser sucedida do batismo 
no Espírito Santo. Não basta ser regenerado, pois tem que ser renovado também. Porque os 
apóstolos de Jesus ficaram três anos com ele, trabalharam e não fizeram quase nada... Quando 

veio o pentecoste foi que eles começaram o trabalho. Aí Jesus já tinha ido para o céu... Aí 
começaram o trabalho. Hoje nós devemos manter essa posição porque Deus está dando uma 

oportunidade. Ao mesmo tempo em que a imoralidade infiltra os nossos arraiais, ao mesmo 
tempo, temos a oportunidade para pregar. Eu creio que nós devemos nos manter firmes, nessa 
firmeza da Palavra, porque a palavra é a Palavra e acabou. Creio na Bíblia como Palavra de 

Deus, mas também acredito na minha interpretação sobre o batismo no Espírito Santo. Precisa 
pregar, falar, orar, cantar, mas também precisa ler os textos sagrados. Porque, para nós, faz 

parte da vivência essa explicação centrada no texto bíblico. 
A Palavra diz e a gente aceita. A Palavra não diz, nós não aceitamos. Esse é um filtro 
tremendo que Deus nos deu. O que, que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Então, creio 

que nós devemos nos manter na mensagem primitiva dos cristãos originais, autênticos. Que é 
quando nós começamos o Movimento de Renovação Espiritual. A grande oposição era ao 

batismo no Espírito Santo. Eles combateram, combateram, principalmente os batistas e os 
protestantes tradicionais. Combateram, combateram. Não adiantou nada. Hoje eles estão 
aceitando... Estão convidando a gente para pregar e coisa e tal... E nós estamos numa boa 

vizinhança... É preciso respeito, não é? Respeito, respeito à sua ideia... Você pode ter alguma 
ideia divergente da minha... Mas não importa, pois, no todo, nós somos iguais... Nós estamos 

trabalhando.  
Temos que ficar firmes na Palavra e firmes no que é o avivamento. Porque avivamento não é 
uma questão de uma semana de oração, uma semana de leitura da Bíblia. Renovação 

Espiritual é o derramar do Espírito Santo em grande poder! É isso que nós estamos pedindo, 
ainda, para Deus! E nós estamos vendo como Deus está trabalhando. Porque os avivamentos 

não são iguais. Quando a gente pega aquele avivamento passado, do Finney, e vê que eles 
fizeram disso uma bandeira. Deus nos deu uma bandeira para proclamar também. Então nós 
temos que ficar firmes nessa posição. Nós não somos aqueles grupos de neopentecostais, de 

vale tudo, e de aceita tudo... Imoralidade... Dinheiro que prevalece... Nós não somos desses 
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grupos. Nós somos da ética e nós mantemos a nossa ética, vamos para frente. E pregamos essa 
ética e vivemos essa ética. Isso é importante!  
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Leandro, em primeiro lugar, agradeço a sua presença em minha 
residência. Como você pôde perceber, moro na região do 

Mackenzie. Na verdade, vou a pé para lá. Porque o Mackenzie 
acabou significando a minha história de vida. Bem, formei-me 

em administração de empresas em uma faculdade particular em 
Araraquara, hoje UNIARA. Mudei-me para São Paulo e, pela 
primeira vez, pensei em trabalhar. Sempre me sentia atraída 

pelo magistério. O Mackenzie me abriu as portas e aproveitei a chance porque estou até hoje 
usufruindo desse benefício conquistado. Já ministrei muitas disciplinas no Mackenzie, mas 

acho que o Mackenzie deve ter uma concepção um pouco generosa sobre minha atuação 
porque nem sempre dou aulas das disciplinas que são da minha área. Acabo preparando e 
ministrando na falta de algum professor os mais diversos conteúdos. Estou há 45 anos, 44 

anos, agora, no Mackenzie. Para mim, foi a realização pessoal... Como professora, como 
pessoa humana... Fiz grandes amizades e tenho a Universidade como a minha segunda casa. 

Sinto-me inteiramente à vontade e continuo com a mesma pré-disposição de quando entrei, 
mocinha. Tanto que precisei me camuflar de professora. Hoje, é ao contrário: estou velha e 
me camuflando de professora um pouco mais jovem. Acho que estou conseguindo. Foi uma 

experiência extremamente positiva. Fiz mestrado, doutorado – tudo que o Mackenzie tinha de 
necessidade na época. Eu atendi tudo e tentei fazer pós-doutorado na Unicamp, mas, 

lamentavelmente, houve um conflito de horários e de interesses institucionais. Ministrava aula 
de ciência política na economia e o diretor acabou me ocupando em todo o tempo que deveria 
estar em Campinas. Então, tive que abandonar. Tenho estado aí cumprindo da melhor forma 

possível, dentro dos meus limites, meu papel na instituição.  
Ainda sobre o Mackenzie, gostaria de falar um pouco a respeito da conjuntura política na qual 

a instituição se inseria e na qual ela dialogava a partir dos seus diferentes agentes endógenos. 
Ainda assim, serei uma narradora comedida por vínculos até afetivos. Sabe, a minha 
impressão sempre foi que o Mackenzie corriqueiramente pendia mais para direita do que para 

esquerda. Isso estava patente, claro. Isso ficou evidente na implantação da disciplina de 
estudos brasileiros na instituição. Quando foi implantada a disciplina estudos brasileiros, 

comprovou-se, pelo número de coronéis, general – Gen. Carlos de Meira Mattos – gente do 
maior gabarito intelectual e estratégico – que se diga de passagem. Meira Mattos era um 
homem muito interessante e, obviamente, um dos grandes estrategistas do Exército Brasileiro. 

Recordo-me dele com certo afeto. Eram pessoas ligadas, de certa forma, à ideologia de 
direita. O Mackenzie sempre tentou se manter, de maneira elegante, nesse particular embora a 

tendência fosse na ocasião essa que relatei. Nós éramos de direita enquanto instituição. 
Implantou-se, desde logo, quando o governo exigiu, não sem razão, a disciplina de estudos 
brasileiros que, na verdade, tinha em uma parte um pequeno aspecto teórico, mas a grande 

maioria do programa tratava de conjuntura política, econômica e social no país. E qual era 
basicamente o nosso papel cidadão? Bem, nós recebíamos e íamos buscar esse material na 

Escola Superior de Guerra, ESG. Desejo dizer algo muito sério. Veja que a ESG era um lugar 
que, ninguém pode mentir, tinha gente do mais alto gabarito que era capaz de discutir com 
qualquer secretário do Estado que não apontasse as coisas como realmente são. A ESG era de 

uma verdade impressionante e eu a respeitei muito. 
Por isso, nós tínhamos esse material privilegiadíssimo. E foi implantado esse programa em 

estudos brasileiros que, mais tarde, tornou-se, inclusive, o primeiro programa de pós-
graduação do Mackenzie que foi a especialização em estudos brasileiros. Foi o primeiro curso 
que o Mackenzie teve em nível de pós-graduação. Enfim... Lamentavelmente, não seguiu 

mesmo adiante. Era o mesmo caso da USP, pois a USP destinou um instituto de pesquisa de 
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estudos brasileiros até hoje. Mas, o Mackenzie, talvez, por motivos políticos internos, que 
nunca fui muito chegada – meu papel sempre foi didático, pedagógico, como professora. 

Nunca fiz parte de administração! Lamentavelmente, o Mackenzie não, não aceitou, não 
seguiu com essa ideia que teria sido sensacional se nós tivéssemos, aí, dentro um instituto 

como a USP tem. Instituto de estudos brasileiros que é, em última análise, conjuntura política, 
econômica e social. Teria ajudado inclusive o próprio governo a se defender das ameaças 
ideológicas, políticas e econômicas. Com isso, o Mackenzie teria cumprido um papel mais 

ampliado em apoio ao Regime Militar. Mas, e por aí, passaram-se os anos e o Mackenzie 
também foi mudando ao longo do tempo. Tudo é instável, nada é estático e o que se vê, hoje, 

não é o que posso dizer que seja político, porque seria um absurdo, mas também ele pende, 
ele tem uma dependência de quem está no topo do poder. Nós temos períodos mais voltados 
para um sistema e, depois, um período mais simpático a outro sistema e assim ele vai indo, 

mas ele está cumprindo o seu papel. Digo que cumprimos um papel com os estudos 
brasileiros, mas poderíamos ter apoiado mais aquele Regime Militar no Brasil para que 

tivéssemos um tempo maior de conquistas em termos de Segurança Nacional. Claro que o 
Regime Militar teve os seus erros e não podemos ofuscá-los.  
Fui uma das primeiras alunas de estudos brasileiros no Mackenzie e, aliás, não a primeira 

aluna em termos de nota, embora fizesse jus às expectativas que se tinha de uma professora 
que já lecionava a disciplina. Eu já lecionava a disciplina, sabe? Mas, foi um curso de 

altíssimo nível. Para você ter uma ideia, dois presidentes de Banco Central foram os nossos 
professores em economia, mesmo porque o próprio Fernando Henrique Cardoso esteve dando 
aulas e ministrando disciplinas para o curso. Foi, portanto, um curso realmente de altíssimo 

nível. É bom que se frise que não tinha nada a ver com a Universidade no sentido pedagógico, 
didático, nada, nada. Os professores vieram todos de fora... Vinham da Unicamp, vinham do 

Banco Central, eram ministros de Estado. Então foi muito interessante. Foi uma época 
assim... Que eu considero riquíssima no movimento entre os palestrantes e os interesses dos 
alunos. Tratava-se de Brasil. Fundamentalmente de Brasil. Estávamos preocupados com o 

Brasil daquela época, assim como estou preocupada com o Brasil de hoje a partir desse 
governo que aí está. 

Bem, a minha monografia foi muito bem avaliada quando terminei a pós-graduação em 
estudos brasileiros. Ela foi publicada nos anais de estudos brasileiros pela Universidade 
Mackenzie e versou acerca da Doutrina de Segurança Nacional, DSN, nas constituições 

brasileiras, fazendo uma retomada, inclusive, do Império e das primeiras constituições. É um 
trabalho interessante, claro, e demonstra a relevância do assunto, sobretudo para a época em 

que se vivia. Ela também apontava, no final, das conclusões, os perigos dessa Doutrina de 
Segurança Nacional. O trabalho para mim já está muito distante de quando escrevi, mas a 
Doutrina de Segurança Nacional, de certa forma, embora tenha sido elaborada pela Escola 

Superior de Guerra, ESG, que todos os seus fundamentos são mais democráticos e liberais. 
Ela é uma cópia da Doutrina de Segurança Nacional da França e uma cópia, aliás, da Doutrina 

dos Estados Unidos. Copiaram da França e, consequentemente, o Brasil copiou dos Estados 
Unidos. Aliás, nós somos sempre os “copiões” dos norte-americanos, nada contra. Foi 
adaptada, aqui, no Brasil, na época, principalmente na época do Regime Militar.  

Essa história de Segurança Nacional, hoje eu faria um paralelo com, em nome da democracia, 
aquilo que o atual governo tem feito: restringido as liberdades individuais. Ou você acha que 

não? O governo brasileiro está restringindo as liberdades de manifestação, embora tenho 
sempre o cuidado e, talvez, o cuidado excessivo porque isso abriu um campo para os “Black 
blocks”. Mas, em nome desse governo, em nome da democracia, dos princípios democráticos, 

eles estão restringindo cada vez mais as liberdades. Sabe o que é? Não é nada, não. É só uma 
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forma fascista de se ver a coisa. O paralelo com o passado está em que, também, uma forma 
de, em nome da segurança da nação, que ela, a nação, não estava prestes a perder sua 

segurança, mas era uma, uma filosofia para manter o poder. Pretendia-se chamar a atenção 
para que, através dessa Doutrina de Segurança Nacional, só assim, nós poderíamos estar 

protegidos da esquerda, de Cuba e sabe lá de onde. A Doutrina de Segurança Nacional, 
embora tenha sido elabora pela Escola Superior de Guerra, a qual tenho em altíssima conta, 
porque sei que todas as premissas são altamente democráticas, tanto é que se trata de cópia da 

Doutrina norte-americana... Sempre senti que havia um grande exagero nisso, assim como há 
hoje. Mesmo o jornal demonstra isso. Em nome da democracia, vamos tirar o poder do 

Congresso e vamos colocar em grupos da sociedade para a sociedade participar... Em nome da 
participação, da democracia, nós estamos vendo que estamos partindo para o improvável... 
Que seria improvável há anos atrás. Atualmente, é uma coisa preocupante. Então, o paralelo é 

o mesmo: em nome da democracia, em nome da segurança. Isso me assusta e sempre me 
assustou. Porque é por aí que se cometem os excessos. Não estamos isentos de excessos na 

atualidade política brasileira e isso não fica restrito, obviamente, ao Regime Militar no 
passado. 
Nós sabemos que na Universidade Presbiteriana Mackenzie circulavam pastores 

presbiterianos, assim como circulam hoje. Da mesma forma, circulavam os militares pelo 
Mackenzie. Eles tinham livre acesso lá. Eram os dois grupos, ou seja, os pastores 

presbiterianos e os militares brasileiros. Eu nunca fui presbiteriana. Mas, que é ser 
presbiteriana? Não tenho meu nome entre os membros da Igreja, mas sempre convivi na 
Universidade Presbiteriana. Minha religião é ser “mackenzista”. Fui aluna do general Meira 

Mattos que não era oficialmente um presbiteriano. Olha, não sei se há alguma coisa atrás 
disso, mas, para mim, Meira Mattos foi o nome de projeção internacional que o Mackenzie 

teve a oportunidade de manter como professor. Porque o papel dele foi pura e simplesmente 
didático, pedagógico, dentro da ampla gama de conhecimentos que ele tinha. Então, não vejo 
a presença dele como se poderia ver... Ele como um contato com Brasília: que nada, nada 

disso. Ele foi um nome, um dos grandes nomes que o Mackenzie teve como professor e como 
personalidade de grande peso. Fui aluna do general Meira Mattos e lhe digo que era qualquer 

coisa, assim, enorme e “apaixonante”. Era, na verdade, um privilégio. Sinto que tive o 
privilégio de ter sido aluna dele. Eu não consigo ver e dizer mais nada além do que descrevi. 
Pois tenho o maior respeito pela memória dele. 

Preciso ser sincera, porque nunca fui muito de frequentar a alta administração do Mackenzie. 
Perceba que você está falando com uma professora que entrou como professora, e no dia em 

que tiver que sair, sairá como professora. Não tenho toda essa... Não tive essa convivência, 
como não tenho até hoje. Não convivi com a alta administração para poder sentir aqui, ali, 
acolá. Tenho a visão do conjunto, não passa disso. Então, acho que não seria até a pessoa mais 

indicada para falar as coisas abertamente, porque os pastores com os quais tive um pouquinho 
mais de convivência, no início, foram os que começaram a dar ética, cidadania, mas logo me 

distanciei da disciplina. Conheço um ou outro, mas, como colega ou como chefe, 
coordenador, enfim; como diretor, mas nada, assim, que me possa autorizar a entrar nesse 
meandro. Sei que o Mackenzie, por princípio, não era de esquerda. Já por princípio, de saída, 

isso a gente pode afirmar categoricamente. Nunca vi ou reconheci nada do Mackenzie que 
fosse de esquerda. 

Dentro do Mackenzie, diz a historiografia, e a lembrança de muitos que estiveram atuantes, 
que havia o CCC – Comando de Caça aos Comunistas. Inclusive, com aquela batalha contra 
os alunos da USP. Só que eu não estava no Mackenzie nesse período. Não, eu não morava em 

São Paulo ainda. Só vim para o Mackenzie em 1972. Com isso, está um pouco longe. Sei de 
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ouvir falar, de vários professores, amigos que comentam, mas não saberia lhe dizer nada a 
respeito. Sei, pelo que me dizem, que a Faculdade de Direito era de extrema direita. 

Realmente ela era de direita. Alguns apenas... Não posso dizer a Faculdade, mas não vivi essa 
época aqui... Então, não posso falar aquilo que não vi. Eu sei de ouvir dizer e “quem conta um 

conto aumenta um ponto”. Não assisti. Não posso dizer.  
Eu mesma lecionei em estudos brasileiros, sobre sistemas econômicos. Sempre via a 
Universidade como o próprio termo indica, “universalização do poder”, algumas vezes me 

incomodava o fato de uma disciplina ser muito estanque de outra disciplina. Dentro de 
“humanas”, acho que a Universidade tem que ter aquilo que agora estão tentando implantar no 

Mackenzie, ou seja, uma disciplina que tenha ligação com outras disciplinas. E as outras com 
essa mesma disciplina anteriormente mencionada. Sistemas econômicos contemporâneos 
fazia parte de um currículo, de um programa de estudos brasileiros e era parte de economia, 

era um dos tópicos à parte de economia. Começa com os sistemas econômicos 
contemporâneos para, depois, entrar em determinada conjuntura. Lembro-me bem que eu 

estava com a lousa cheia com os dois sistemas: capitalismo e socialismo. De certa forma, fui 
chamada à atenção pela coordenação porque estava deixando muito claro, em aberto, a minha 
posição neutra em relação a um e a outro sistema. Eu apenas achava que os dois sistemas 

estavam vigentes. Por isso, deveriam ser explicados para os alunos. Esses sistemas estavam 
vigentes e, em qualquer lugar, podia-se encontrar pessoas defendendo tanto um, quanto outro. 

Isso variava de acordo com a linha tendencial de cada país, mas, que eles estavam vivos, ali, 
embora o nosso governo fosse totalmente voltado para o capitalismo, você sabe que realmente 
estavam. Mas foi uma época em que havia esse maniqueísmo que hoje já nem existe mais. 

Você sabe o que existe agora? Pelo amor a Deus. Quando a gente lê os jornais diários e olha 
para esse governo petista, está mais próximo do fascismo do que da esquerda. Isso que está aí 

não é esquerda há muito tempo. Ao mesmo tempo é, sim, em uma guinada radical às vezes. O 
mal disso tudo é a falta de informação, de educação política desse povo. Então, nós vamos nos 
perpetuar nessas coisas. Agora está um pouco mais à esquerda? Porque a chamada esquerda 

sentiu o prazer do poder e, por isso, disseram: “vamos partir para a esquerda radical” – que 
está bem próxima do fascismo. Por incrível que pareça, porque os dois extremos se dão as 

mãos pelas costas, mas são iguais em realidade. O mesmo sistema, a mesma filosofia de 
ideias, sempre em busca de manutenção do poder. Eu me sentia dando aula inteiramente à 
vontade, mas, como deixei claro, no início, nunca fui uma pessoa de esquerda ou de direita 

embora seja filha de fascista que fez a guerra. Eu tinha grandes discussões com meu pai 
porque não me conformava que ele, uma pessoa de bem como era, tinha sido deixado levar 

naquele momento pelo fascismo. Tá, isso é outro capítulo... O Mussolini foi importante num 
determinado momento para uma determinada situação, mas, hoje, nosso governo está 
caminhando a passos largos para o fascismo, lamentavelmente. Como professora de estudos 

brasileiros – dentro do Mackenzie – pessoalmente nunca fui incomodada a não ser desta vez 
que me chamaram a atenção porque o próprio coordenador achou que eu estava me expondo 

demais. Eu não tinha, não tinha essa preocupação. Sempre levando em conta que eu estava 
numa Universidade. Como professora de estudos brasileiros que, por isso, estava acima de 
quaisquer suspeitas, como tal, nunca senti pressão nenhuma. 

A lousa dividida representava o mundo dividido entre a esquerda e a direita, o socialismo e o 
capitalismo, a democracia e o braço forte do Estado. Acho que o mundo atual tem muito que 

aprender com aquele outro mundo – do Regime Militar. Olha, tem tudo para aprender de 
verdade. Basta ter boa vontade. Basta o espírito de servir ao povo, do próprio governo daquela 
época. Porque se você analisar os dois sistemas, por exemplo, o capitalismo é excelente, 

fantástico, para criar riqueza, mas é péssimo para distribuir. Ele não sabe distribuir e, quando 
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distribui, distribui mal como nós estamos distribuindo hoje em dia também. O socialismo, por 
outro lado, é excelente para distribuir, mas é péssimo para criar riqueza. Então vai distribuir o 

quê? O que Cuba está distribuindo, o que Venezuela está distribuindo, o que a Argentina está 
distribuindo? É grave, pois a Argentina conseguiu chegar ao ponto que chegou hoje em dia! 

Com isso, torna-se complicado. Eu acho que a lição que se deveria aprender com o passado é 
que cada sistema tem seu aspecto altamente positivo. O socialismo – os países socialistas – 
aprenderam a melhor lição do que os países capitalistas, pois nós ainda não aprendemos a 

dividir. Mas, os socialistas aprenderam a acumular, agora, na atualidade. Porque estão se 
passando por capitalistas abertamente. Então eles estão aprendendo a lição de forma mais 

rápida que nós, aqui. 
Em relação ao Regime Militar, o que nós podemos aprender? Perceba que fiz uma declaração 
sobre a ESG. A Escola Superior de Guerra é um modelo de teorização do Regime, mas mal 

usado. A teoria da prática é sempre diferente, sempre diferente. Se seguissem à risca o que a 
Escola Superior de Guerra, dentro da sua Doutrina de Segurança Nacional, dentro do que 

ensina a Doutrina, era exatamente aquilo que o Castelo Branco queria fazer: entregar o poder 
aos civis quando terminasse o mandato. Quando, porém, entrou a “palavrinha poder”, tornou-
se complicado. É complicado para a esquerda e é complicado para a direita. A esquerda acaba 

virando extrema direita, fascista, porque ela também não quer largar do poder. Ninguém quer 
“lagar do osso”. O que, que é isso, gente? Onde fica o povo? Onde é que fica a “brasilidade”? 

Só agora na Copa do Mundo ou com o Sena, quando ainda vivia! Onde é que fica o espírito 
de nacionalidade: no meu bolso? Então, vamos ver a raiz dessa questão – educação. Educação 
política, inclusive, tem muito pouco impacto no país. Agora que o Mackenzie está 

começando, pelo menos, na minha área, CCL... Estão começando a incluir filosofia e política 
numa área em que não existia preocupação com filosofia e política.  

Não sei lhe dizer nada sobre moral e cívica. Na época que lecionava era outro programa. 
Assim como hoje nem saberia lhe dizer! Ela andou um pouco inclinada para a religião. 
Princípios de ética religiosa, acho. A ética protestante é fantástica, inclusive para o 

capitalismo. Ela é que ensejou o mundo para o capitalismo, mas as outras éticas deveriam ser 
analisadas e eu não saberia lhe dizer, hoje, qual seria o conteúdo. Parece que está tomando um 

rumo, mas hoje não saberia realmente lhe dizer nada ou analisar. Já estou longe. Distante da 
disciplina há um bom tempo. Mas acho que política, como política, como está entrando agora 
no CCL, nessa mudança de grade; está entrando política na publicidade e venho dando 

política com outros nomes, mas com evidente anuência da direção, anuência da coordenação. 
Apresento tudo que dou em classe e, já há alguns anos, venho trabalhando isso porque acho 

que a nossa juventude está muito alienada, muito alienada. Eles precisam conhecer todos os 
lados para se posicionar saudavelmente. Voilà! 
Retomo a ESG para dizer que foi um instituto de altos estudos, um instituto de altos estudos. 

Foi, assim, fantástico e eles trabalharam com muita seriedade, mas é que as próprias Forças 
Armadas não pensam e falam ou pregam em uníssono. Então fica difícil. Se todos 

representassem uma unidade tão pregada interiormente, talvez o Regime Militar se 
sustentasse por muitas gerações ainda. Seria maravilhoso ver as nossas crianças crescendo em 
um ambiente de ética política. Também dentro das Forças Armadas havia uma divisão... 

Sempre houve, sempre houve. Com os castelistas. Os castelistas estavam ligados à Doutrina 
de Segurança Nacional. E os linhas-duras você já sabe. Os linhas-duras nunca passaram pela 

Escola Superior de Guerra – nenhum deles passou pela Escola. Nenhum deles. Você percebe 
que há uma mudança de rumo drástica, clara quando entraram os linhas-duras e fizeram 
questão de permanecer. E fizeram muita bobagem. Pena! O general Meira Mattos estava e 

sempre foi ligado à Escola Superior de Guerra. Sempre! E é interessante que você falou, 
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agora... Que você falou no general de novo. Tenho boas lembranças dele. Lembrei-me de um 
dia em que ele me procurou e disse, assim: “nossa, como você está importante!”. Respondi-

lhe: é? Por quê? Bem, “porque o seu trabalho estava nas coisas do Golbery e na mesa do SNI 
lá em Brasília”. Dentre as coisas importantes que ele tem para consultar, estava lá o meu 

trabalho aos estudos brasileiros. Falei: não acredito, meu Deus! Um trabalho tão 
despretensioso, como foi parar lá? Veja como a coisa era uma rede incrível. Um trabalho 
despretensioso que até esqueci, imagina? Eu que esqueci e estava lá, mas o general era a linha 

altamente liberal, democrática. Era a linha da Escola Superior de Guerra. 
Havia outros militares dentro do Mackenzie, entre os quais não me recordo de ninguém. Sim, 

lembro-me de alguns. Sabe que não me lembro dos nomes por incrível que pareça? Porque já 
faz muitos anos. Mas acho que eram coronéis reformados, porque já tinham idade. Eles 
também davam aula de Doutrina de Segurança Nacional através de estudos brasileiros, isto é, 

ministravam aquela parte teórica e, depois, também entravam numa parte da conjuntura 
política. Mas foi uma época na qual estava iniciando a vida acadêmica. Acho que muita coisa 

deve ter escapado, mas que eram de direita eu não tenho a menor dúvida. Não conheço um 
que tenha sido de esquerda, não.  
Acho que quando me doutorei e, ainda se usava a nota fechada, não escolhi a minha banca e, 

por incrível que pareça, surpreendentemente, foi nota dez por unanimidade. Isso foi muito 
significativo para mim, muito. Porque realmente foi um grande esforço. Sempre tive uma 

inclinação para o “autodidatismo”, embora tenha tido uma excelente orientadora, mas foi um 
momento de realização pessoal muito grande. Houve outro momento em que sofri uma 
pequena injustiça, digamos, pois dava aula na Faculdade de Direito... Houve um mal 

entendido e eu acabei sendo dispensada da Faculdade de Direito porque, embora lecionasse 
ciência política – porque era a única doutora em ciência política – não era advogada. Esta foi 

a justificativa. Eu me aborreci e não queria assinar a dispensa: eu falei não! Disse-lhes: eu não 
concordo... Não vou assinar o que não concordo... Posso até sair, mas não concordo. Eu tinha 
acabado de ser avaliada pelos alunos... Mas eu fazia a avaliação pessoal muito antes do 

Mackenzie começar a avaliar os professores através das classes. Eu já fazia, sem nomes, com 
toda a liberdade em classe... Eu tinha acabado de mostrar a avaliação que fiz... A minha 

avaliação pelos alunos para o diretor, no entanto, houve um problema interno qualquer que 
não entendi até hoje. E eu sei que, quando fiquei sem as aulas, eram, me lembro, eram 18 
aulas – pesa bastante. Eram 18 aulas. Se não me engano, foi o professor Antonio Maspoli 

quem me chamou. Ele disse, assim: “assine, é melhor assinar!”. Ele foi sempre um 
contemporizador... Ele entendia meu lado. Ele foi sempre muito sensível, pois entendia o 

problema do professor, sabia do posicionamento da Universidade. E ele sempre sabia mediar, 
sempre sabia contornar. Sei que, no fim, acabei assinando. E eu me surpreendi porque, antes 
de assinar, várias áreas ligaram oferecendo aulas. Foi um momento também de 

reconhecimento que marcou. Foi muito interessante. De resto, devo lhe dizer, confessar, que 
faço o que gosto. Adoro dar aula. Adoro estar com os alunos apesar de ser um pouco exigente, 

mas é o que gosto de fazer: preparar aula e entrar em cena.  
Eu vou lhe dizer... Digo aos jovens. O melhor é sempre fazer aquilo que gosta. Tentar fazer 
com amor, trabalhar com amor mais do que com o cérebro; com o coração; o meu lema não é 

racional, mas o sentir. Quando você entra com amor, em classe, você aborda assuntos com 
amor, enfim, o aluno sente isso. Não se deve entrar por entrar. Não! Ser professor por 

obrigação deve ser a pior coisa que existe. Um professor que não ame aquilo que faz. Então, 
aprendi, e tenho observado muito isso, que às vezes me incomoda. Por exemplo, estou à beira 
mar, estou preparando aula! Porque acabei de ler um livro interessante (todo mundo acha que 

sou doida), mas faço o que gosto. Se eu acho que os alunos podem somar com esse 
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conhecimento, estou tomando sol e preparando aula numa boa. Fazer o que gosta e fazer com 
amor... Olhar menos para si e mais para a coletividade e, principalmente, tentar incutir nessa 

juventude a união. Para eles se sentirem partícipes de uma nação, de uma sociedade. Isso é 
muito importante. Deixar um pouco do egocentrismo de lado... É o que nós precisamos. Não 

temos guerras, não tivemos guerras para nos unir... Que seja, agora, pelas dificuldades 
políticas que nós estamos e vamos enfrentar que não serão poucas. É... Esse seria o resultado, 
esse seria o resultado da minha experiência ao longo de 40 e “trá-lá-lá”. Note, 40 anos e 

alguma coisa.  
Agradeço a oportunidade. Foi um prazer imenso. 
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Leandro Seawright... S-e-a-w-r-i-g-h-t, soletrei. É um prazer 
recebê-lo e atender a essa solicitação sobre uma visão 

panorâmica, uma apreciação panorâmica de minhas 
memórias pessoais e pastorais naqueles anos intensos.  

Eu fui consagrado no ministerial pastoral, precisamente, em 
3 de setembro de 1960 e, portanto, num período um tanto 
convulsionado politicamente, socialmente. Neste contexto 

fui ordenado ao santo ministério. Fui consagrado... Pastoreei primeiro a Igreja Batista: 
Primeira Igreja Batista de Queimados no Estado do Rio de Janeiro e, em seguida, a Igreja 

Batista do Méier... De 1962, dezembro de 62, até dezembro de 1970. Em 1971, janeiro, dia 1º, 
viajei com a minha família para São Paulo com o objetivo de assumir o pastorado titular da 
Primeira Igreja Batista de São Paulo, onde permaneci até 1997 como pastor titular. Deixei 

posteriormente o pastorado, em 97, por entender que um novo obreiro deveria assumir. Eu 
havia sido operado, tinha problemas cardiológicos, e, então, deixei o pastorado. Passei a 

exercer com maior amplitude o ministério de preparo de obreiros no ensino teológico com 
conferências para pastores, congressos, etc. Atendendo também a convites de igrejas e 
escrevendo especialmente com interesse voltado para o ministério pastoral. Entendi que 

poderia ajudar a minha denominação e meus colegas. No que respeita ao cenário politico e 
denominacional, cuido primeiro da narrativa sobre o “político”. Desejo dizer-lhe que sempre 

procurei manter-me “antenado” com a realidade política. Por isso que não podemos viver 
“apoliticamente”. A omissão significa uma decisão de deixar as coisas andarem e seguirem 
como vem sendo... Sem nenhuma contribuição, ou melhor, sem nenhuma influência e sem 

nenhuma intervenção. Sou favorável às intervenções.  
Foi assim que em 1963, já participante da Ordem dos Ministros Batistas do Brasil (era esse o 

nome da organização dos pastores batistas do Brasil), fui o primeiro secretário. E fui 
signatário de um manifesto dos ministros batistas do Brasil a respeito da realidade brasileira. 
Era uma espécie de declaração panorâmica da realidade, na qual apresentamos as nossas 

preocupações e os nossos pleitos. Inclusive éramos favoráveis nas então chamadas, na 
ocasião, de “as Reformas de Base”. Em 1964, ano agitado, eu era pastor da Igreja Batista do 

Méier. Fui eleito em janeiro de 1964 como presidente da Convenção Batista Carioca. Havia 
uma Assembleia Extraordinária na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e, lá, eu estava 
exatamente na noite de 31 de março de 1964: a reunião começou às 20 horas e foi até às 23 

horas e “tantas da noite”. Quando voltava para casa, de táxi, ouvi notícias do movimento 
militar e da vinda de forças militares de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro. E assim 

as coisas aconteceram.  
Eu acompanho, desde a primeira hora, e desde os meus 30 anos de idade, todo o cenário 
político do Brasil... A minha percepção é que os líderes militares, os comandantes militares, 

viram o governo Goulart, e as manifestações políticas, as manifestações populares, como uma 
clara intenção de “comunização” do Brasil. Com isso, as Forças Armadas fizeram as suas 

intervenções. Inclusive com respaldo, com manifestações populares, da Igreja Católica e do 
povo em geral nas praças públicas, mulheres, famílias etc. Não foi um movimento militar 
apenas, pois os civis também apoiaram claramente a intervenção das tropas. Evidentemente, 

destaque-se, todo o movimento: força, movimento revolucionário, movimento que visa 
transformar uma realidade... Perde-se de vista os direitos individuais, as liberdades 

individuais, para perceber e contemplar a segurança nacional. A segurança do sistema político 
brasileiro e a segurança do Regime. Isso aconteceu. Eu tenho que reconhecer que nos anos da 
presença militar no Brasil, no Regime Militar, houve prisões indevidas, houve sessões tristes 

(nem preciso dizer que sessões eram essas), sessões graves de sofrimento para aqueles que se 
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opunham ao Regime Militar. E houve mortes também. Evidentemente, se feita uma 
comparação com outros países, em regimes semelhantes, ainda que a realidade do Brasil foi 

bem menos grave... Não vou dizer bem melhor porque o mal nunca tem qualidades, nunca 
tem feições de bondade. Mas, o quadro foi menos grave, o número de pessoas afetadas, etc.  

Via-se que em 1963, quando fiz o manifesto através do púlpito, através de conferências, 
sempre segui posição muito clara em relação aos valores cristãos. Também em relação à 
justiça... Também sobre dignidade humana. Eu nunca fui “molestado” por agentes militares 

do governo vigente na época. Nunca! Nunca fui chamado para esclarecer coisas... Acredito 
que os órgãos militares tenham o meu nome, tenham o meu registro, etc. Porque, dizia-se na 

época, que iam olheiros do Serviço Nacional de Informações, SNI, às igrejas para ouvir as 
coisas que os pastores pregavam. Mas eu nunca recebi qualquer... Digamos... Nunca tive 
qualquer restrição ao exercício do meu ministério e ao exercício da minha missão profética, 

pois apontava sempre os vícios e os problemas da sociedade. Em todos esses anos houve 
apenas um caso – de um irmão da Primeira Igreja Batista de São Paulo – que sumiu do nada. 

E a esposa me comunicou. Eu disse: É bom que a irmã providencie busca em todos os órgãos, 
órgãos de segurança, policiais, etc. Ela fez. Foi ao DOPS, mas não havia nada. Os agentes 
disseram que não havia ninguém lá, pois o homem não estava lá... Ela foi à polícia de São 

Paulo inteira, etc. Mais tarde viemos saber... Depois de 40 longos dias... Que ele estava 
exatamente no DOPS, mas estava lá não por causa de qualquer suspeita ideológica em relação 

a ele, mas de um funcionário da Caixa Econômica que estava agindo desonestamente. Então, 
para poderem pegar esse agente da Caixa Econômica, prenderam esse homem que tinha uma 
imobiliária e que levantava naturalmente financiamentos da Caixa Econômica. Mas não 

houve nada contra ele. Preso esse agente da Caixa Econômica, o Nilson Dutra foi liberado e 
voltou para a casa. Houve até um incidente interessante porque – uns 30 dias depois do 

desaparecimento dele – a esposa me ligou: ‟Pastor Irland meu marido ainda não apareceu e há 
uma profetisa que diz saber onde ele está e, se eu for lá, ela me diz. Eu devo ir?”. Respondi-
lhe: ‟Não senhora, não deve ir porque profeta nenhum se faz de rogado... Quando um profeta 

tem uma mensagem, vai lá e leva”. Mas ela deu um jeitinho, mandou alguém ir, e, então, a 
pessoa foi até a casa dessa profetisa e a profetisa disse: ‟Eu tive uma visão e vi fulano de tal 

com uma mulher loira no interior de São Paulo”. Bem! Dez dias depois, por isso que eu falei 
40 dias, foi solto o marido dela que voltou para casa. Quer dizer, o episódio serviu para provar 
a falsidade de muitas dessas visões que andam soltas por todos os lados. Coitado do irmão 

que estava ali preso... Havia lido a Bíblia toda... Só as primeiras páginas do Gênesis que ele 
não havia encontrado na Bíblia que estava lá no DOPS. Mas, leu a Bíblia toda. Eu acho até 

que todo crente precisa de um bom mês de cadeia para ler a Bíblia toda. Mas, aconteceu isso. 
O único caso... Não houve ninguém preso, ninguém espancado: não houve. Membros da 
Igreja, que já era uma Igreja grande, e durante todos os anos, desde 1960, desde 1960 e 

poucos... Eu vim para São Paulo... Sim, 1971, janeiro de 71, 71 até o fim do Regime Militar. 
Eu não tenho, digamos, registro de violências que sofreram certamente os opositores do 

Regime e que fizeram também as suas manifestações. Eu me lembro também do caso de 
Juarez Pascoal de Azevedo. Quanto ao Dr. Juarez Pascoal de Azevedo, ocorrem-se as 
seguintes informações:  ele não foi pastor, mas serviu “pro tempore” em diversas igrejas do 

Rio Grande do Norte, ajudando tanto no ministério de pregação como da música, como 
regente. Era um físico nuclear, muito apreciado nos meios acadêmicos do nordeste do Brasil. 

Ele não foi presidente da Convenção Batista Brasileira, mas vice-presidente, e foi por isso que 
recebeu o título de Presidente Emérito. Teve envolvimento em movimentos sociais do 
Nordeste do Brasil, sem perder, entretanto, sua identidade evangélica e batista, e como 

pregador do Evangelho. Como pregador, tinha enorme capacidade de ministrar sobre a 
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doutrina da mordomia cristã, com competência e graça. Ele era um homem comprometido 
com a igreja e com a denominação batista, não perdendo as assembleias convencionais. É o 

que me ocorre informar sobre o Dr. Juarez. 
Com relação à Escola Superior de Guerra, ESG, foi assim... Vou lhe contar. Eu era presidente 

da Convenção Batista Brasileira, em 1980, e fui à Pataya, na Tailândia, para um Congresso 
promovido pela Associação Billy Graham de “missiologia urbana”. Nesse interregno, 
enquanto eu fui, são 40 dias, porque de lá fui para os Estados Unidos pelo Canadá para o 

Congresso da Aliança Batista Mundial. Quando eu estava ausente do Brasil, o Estado Maior 
das Forças Armadas, que de certo modo, representava a Presidência da República, enviou-me 

um convite ao endereço da Convenção Batista Brasileira para que fossem designados três 
nomes para escolha de um apenas. Os nomes deveriam concorrer para fazer o curso superior 
de Política e Estratégia na ESG. Sem o meu conhecimento, foram indicados os três nomes: o 

primeiro deles foi o meu, o segundo foi o do pastor Nilson do Amaral Fanini e, o terceiro, foi 
outro nome lá... Quando cheguei, o Secretário Executivo da Convenção me comunicou: 

‟Pastor, indicamos seu nome; o nome do pastor Fanini; e outro lá”. Eu fiquei tranquilo. 
Escolheram o pastor Fanini por ser um homem da mídia, etc. E lá do Rio de Janeiro fica mais 
fácil realizar o curso. Comuniquei isso na liderança da minha Igreja. Qual não foi a minha 

surpresa? Recebi o convite oficial da Presidência da República para fazer o curso de 1981. O 
curso começava em março. Na verdade, ao invés de escolherem um, escolheram dois por 

causa do nosso currículo muito bom, pelo nosso domínio de línguas, pela experiência 
internacional. Foi um dos anos de maiores exigências da ESG sobre a qualificação dos 
candidatos no quesito intelectual. Nós obtivemos muitos pontos. No mínimo eram 400 pontos 

necessários, mas nós obtivemos 800 pontos. Então, fiz o curso no ano de 1981.  
Há um mal entendido muito grande, uma injustiça muito grande em relação à Escola Superior 

de Guerra... Ainda que Golbery do Couto e Silva, ainda que outras inteligências militares 
tenham estado na ESG... A Escola Superior de Guerra configura-se como sendo de Altos 
Estudos de política, de estratégia. Procura oferecer uma visão panorâmica do Brasil, 

examinando a cada ano, em cada turma, a conjuntura nacional nas diversas expressões do 
poder nacional, do poder político, do poder econômico, do poder psicossocial, do poder 

militar, etc. A Escola Superior de Guerra, ESG, passa a limpo o Brasil e com uma atitude 
crítica, objetiva. Na nossa turma de 1981, criticamos a demora dos militares promoverem a 
redemocratização do país, a realização de eleições para que o governo civil assumisse a 

Presidência da República. Para que voltassem as eleições diretas. Nós fizemos essa crítica na 
Escola Superior de Guerra e meu grupo, lá. E a Escola como um todo fez. Éramos quase 200 

integrantes, entre reitores de universidades, pastores, padres, professores universitários, pró-
reitores. Foi um ambiente crítico (olha, era ano de 1981), mas a nossa atitude foi crítica em 
relação à realidade. E as sugestões da Escola sobem aos ouvidos inteligentes das Forças 

Armadas para chegar, então, à Presidência da República. Anualmente, a avaliação da 
conjuntura nacional vai através, hoje, do Ministério da Defesa – já que não existe mais 

EMFA: o Estado Maior das Forças Armadas. E, portanto, o Ministério da Defesa faz chegar à 
Presidência da República. A ESG, como sempre, traz uma contribuição muito importante para 
a compreensão do Brasil em relação aos problemas do Brasil, aos desafios do Brasil. Há uma 

ideia errada também em relação aos militares. Diz-se que os militares são pessoas muito 
rudes, que só entendem de disciplina, de hierarquia... Mas, tive acesso às inteligências 

brilhantíssimas no meio militar, porque tive como colegas generais, almirantes, ex-almirantes, 
tenentes. Verdadeiros militares... Além dessas autoridades civis às quais fiz referência. A 
Escola Superior de Guerra não é aquilo que “a universidade” costuma dizer que é, ou que foi, 

mas é um centro de excelência em “pé de igualdade” com os institutos semelhantes da França, 
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dos Estados Unidos e dos outros países desenvolvidos. Esses institutos surgiram depois da 
Segunda Guerra Mundial por causa da preocupação com a segurança nacional, em se ter um 

mundo “conflituado”. Então, essas instituições surgiram e, em vários países da América 
Latina, também apareceram. Era essa a visão que eu queira oferecer para constar na sua 

pesquisa.  
Com relação à denominação, desde o meu batismo, há 64 anos... Foi em 15, aliás, a 18 de 
junho de 1950... Eu tenho um engajamento na vida denominacional como membro de igreja, 

como líder desde jovenzinho de associações, de juventudes e, depois, como pastor... Dez anos 
depois! Fui batizado em 1950, consagrado ao ministério em 1960. Participo da vida brasileira, 

da vida denominacional, da Ordem dos Pastores, das associações, dos congressos e das 
convenções. Acompanhei perfeitamente o desenrolar da história... Acompanhei perfeitamente 
o desenvolvimento da questão do Movimento de Renovação Espiritual no Brasil com a 

presença de líderes: um de São Paulo; outro do Rio de Janeiro. Depois, veio para São Paulo... 
Mas o Movimento que eu acompanhei – eu acompanhei sobre a presença da renovação 

espiritual – era, de certo modo, uma proposta pentecostal “assembleiana” com a visão do 
batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção em todos os aspectos. Eu acompanhei. 
Em face da irrupção do Movimento, a Convenção Batista Brasileira, como você sabe – porque 

você já estudou para a sua dissertação – a Convenção Batista Brasileira constituiu um grupo 
de trabalho, a Comissão dos 13. Essa Comissão era constituída de seis representantes da 

Convenção Batista Brasileira: posição histórica; e seis representantes batistas que pendiam 
para a renovação espiritual. A Comissão dos 13 funcionava sob a presidência da Convenção 
Batista Brasileira que na ocasião era o presidente pastor Rubens Lopes quem mandava... Esse 

grupo estudou... Houve trabalhos de ambas as partes... Esses trabalhos foram discutidos e, 
finalmente, a Comissão dos 13 ainda que com votos contrários, não de todos, mas de parte 

dos integrantes do grupo de renovação espiritual, apresentou um relatório à Convenção: a 
chamada declaração dos 13 sobre a nossa posição que tem sido “a histórica” dos batistas 
desde 1609 com relação ao Espírito Santo.  

O fato de recebermos o Espírito, e o dom dele, quando cremos em Jesus como senhor e 
salvador, desde o pentecoste: a promessa diz respeito a vós e a tantos quantos o Senhor 

chamar. Portanto, o Espírito Santo foi concedido uma vez por todas, assim como o calvário é 
único e “irrepetível”, também o pentecoste é singular. Essa é a posição histórica dos batistas e 
a Convenção Batista Brasileira aprovou. Foi então que houve um movimento extremamente... 

Uma decisão extremamente infeliz... Eu estava lá na Convenção Batista Brasileira ocorrida 
em Niterói, Rio de Janeiro. Quando o relatório foi apresentado e foi notificado que havia um 

grupo de igrejas, 20 ou 30 e tantas igrejas, que estavam envolvidas com a renovação 
espiritual... É... Levantou-se um orador ardoroso com um discurso fulminante e flamejante: 
propôs que todas essas igrejas fossem excluídas do rol cooperativo da Convenção Batista 

Brasileira. Não houve nada de questão de poder, não houve nada de questão de busca de 
status... Foi num momento que realmente precedia a Campanha Nacional de Evangelização e 

foi um movimento que tinha por fim unir as igrejas todas para um grande impacto 
evangelizador do Brasil. Inclusive, com a visita das autoridades, tanto no plano Federal, como 
do plano Estadual e as autoridades da Câmara Municipal também. O pastor Rubens Lopes 

capitaneou esse trabalho, esse movimento de visitação através das lideranças estaduais e as 
autoridades. As autoridades foram visitadas e eu vejo uma mudança importante de paradigma 

dos batistas brasileiros: fomos nós que começamos evangelizando as classes menos 
favorecidas, as populações mais pobres e a partir dali nós passamos a nos preocupar também 
com as elites, tanto intelectuais, como governantes.  
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A presença de lidar com a liderança de um grupo bem representativo que era o pastor Rubens 
Lopes nesses lugares de influência... Creio que ele esteve também, não me lembro 

exatamente, faz tanto tempo, também em assembleias legislativas, em ambientes em que ele 
discursou. Um homem que tinha uma capacidade imensa, uma inteligência brilhante, uma 

oratória invejável... Um dos homens mais inteligentes que eu conheci: o pastor Rubens Lopes. 
E que, naquele momento, foi um líder cristão verdadeiro... Não houve luta por poder. Eu me 
lembro que você conversou comigo, ligeiramente, sobre essa visão de poder. Na verdade, 

você escreveu uma dissertação de mestrado sobre isso: que eram relações de poder! Discordo. 
Não houve luta de poder, não houve... Decididamente, não houve. O que houve foi temor de 

divisão denominacional, de se bandear e tombar com a versão para rachar tudo. Então, para 
que se evitasse, com razão doutrinária, para que se evitasse isso, foi feita essa Comissão 
conservadora – a Comissão dos 13. A Comissão tomou uma posição, mas em vez de tratar 

caso por caso, como deveria ser, na minha opinião... Bem, eu votei contra a proposta de 
exclusão em massa das igrejas. Eu entendia que deviam enviar comissões averiguadoras para 

todas as igrejas. Em alguns casos, pastores eram da renovação e as igrejas não. Algumas 
igrejas estavam sendo influenciadas por eles, mas não tinham uma posição ao lado da 
renovação espiritual. Em face da decisão da Comissão da Convenção, então elas bandearam 

repentinamente para a renovação espiritual: uma espécie de batista pentecostal. Mas não 
houve essa coisa... Digamos, essa loucura pelo poder e essa tensão toda e essa visão de 

choque de poder... Você está errado. Porque o pessoal de renovação não queria liderar a 
Convenção Batista Brasileira em nenhum momento... Não houve essa ameaça, de jeito 
nenhum. Nenhum deles foi líder e nem vice-presidente da Convenção. Não houve choque de 

poder! Defendo minha denominação e esse é um ponto que precisa ficar bem claro. A 
Convenção Batista Brasileira realizou a Campanha, depois desse episódio, que foi em janeiro, 

a Convenção de Niterói. Daí houve essa ruptura com um grupo de igrejas de renovação e, daí 
para frente, realizou-se durante o ano todo, certa Campanha Nacional de Evangelização. Eu 
preguei na Bahia; eu preguei no Recife; já era conhecido dos colegas e houve realmente um 

impacto muito grande por causa da nossa pregação. Depois, foi promovida a Campanha das 
Américas também liderada pelo pastor Rubens Lopes... Uma mobilização da América Latina 

especialmente e, depois, chegou uma proposta para uma Campanha Mundial de 
Evangelização. Mas na Aliança tomou uma feição de mistura de preocupação social e 
evangelização. E não era somente evangelização! Erraram... Por outro lado, sempre fui um 

pastor que entendeu que o ministério exige paixão e compaixão. Paixão porque devemos nos 
integrar inteiramente. Não apenas a mente, mas todo o ser... E compaixão... Por isso que o 

Calvário é o maior espetáculo de compaixão, quando Jesus morreu pelo mundo pecador. Essa 
é uma visão panorâmica que eu lhe ofereço de minhas percepções daquele período. Há muitas 
outras coisas, mas fico por aqui. 

Interessante sua intervenção sobre meu papel na escrita do Manifesto dos Ministros Batistas, 
pois a minha escrita, em 1963, ou pelo menos a minha assinatura, continuava com algumas 

propostas avançadas como, por exemplo, a reforma agrária. Na verdade, a nossa posição foi 
clara ali... Nesse sentido, nós estávamos perfeitamente dentro da visão das reformas 
anunciadas pelo presidente Jango... Estávamos e éramos favoráveis. Agora, o problema do 

Brasil é que quando pensa em reforma, lida-se misticamente com o caso e não com a política 
nacional, sem os resíduos ideológicos esquerdistas. Então, este é um problema que a gente 

observa, mas entendemos que havia muita injustiça... População imensa... Grandes 
latifúndios, grandes latifúndios, parece redundância, mas realmente enormes latifúndios e 
população vivendo na penúria e muita gente padecendo de fome no nordeste brasileiro 

especificamente. Realmente nós nos compadecemos! Tinha havido, antes, manifestações de 
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“ligas camponesas”, manifestações no nordeste, congresso no nordeste... De certo modo, o 
nosso manifesto ecoou e procurou captar com os radares eficientes, os sinais, os sons do 

Brasil de um modo a manifestar a nossa preocupação com a realidade e o nosso sonho em 
relação ao Brasil do futuro. 

Quando foi deflagrado o movimento militar de 1964, digamos assim, eu era presidente da 
Convenção Batista Carioca e foram publicados diversos artigos a respeito daquele 
movimento. Grande parte da liderança, como Reis Pereira, e outros pastores, posicionou-se de 

forma contrária ao governo Goulart e favorável ao novo Regime nascente. Naturalmente, 
naquela mesma percepção de que o governo Goulart estava representando uma ameaça da 

vida democrática do Brasil... Veja a gravidade... Tratava-se da implantação de um governo, de 
uma sociedade socialista, cubana, soviética, chinesa, ou de outra corrente. Certo? Nós não 
poderíamos consentir com o comunismo no Brasil. Evidentemente, posicionamo-nos sem 

conotação política... Porque uma coisa é estar atrelado num partido, outra coisa é estar acima 
dos partidos com transcendência crítica. Por isso que criamos o nosso centro de altos estudos 

de política e cidadania, recentemente... Nós queremos criticar a realidade, que é de esquerda e 
a que é certa... Queremos ver o que é errado... Queremos sugerir... Queremos propor, mas não 
queremos vínculo com nenhum partido... Não queremos ser alimentados nem 

economicamente, nem politicamente, nem culturalmente por nenhum partido político para que 
tenhamos essa transcendência. Por exemplo, eu entendo que os membros da igreja, 

individualmente, como cidadãos, devem ter papel importante na vida social a partir do seu 
bairro, da sua comunidade, dos conselhos tutelares. Mas a igreja como tal, não! A igreja como 
Instituição, não! Eu entendo que a instituição é apartidária, apolítica. Ela tem supremacia... A 

igreja tem contribuição com a vocação diferente. Não foi chamada para ser partidária, mas 
apartidária e com uma contribuição espiritual muito sublime. Agora, a igreja e os seus 

membros estão em duas pátrias: a pátria terrena e a pátria celestial: na teologia dos “dois 
reinos”. Exatamente, eu estava pensando em Lutero e nos “dois reinos” como você bem 
lembrou. Você acabou de lembrar disso. Que ótimo.  

Então, a ESG estava tão ativa em 1981 quando realizei o curso. Já havia conhecimento de que 
o governo brasileiro, contudo, usava a força. Por grande parte da sociedade, não só pela 

resistência tola ao Regime, havia esse conhecimento sobre os nossos inimigos internos que 
eram os comunistas. Inimigos do Brasil, quero dizer. Não só do Exército ou das Forças 
Armadas. Veja só, no ano em que eu fiz o curso, houve claras condenações a essas 

manifestações de forças, porém. Condenou-se o uso de violências. Era só a ênfase na 
liberdade humana e, por isso, que entendíamos ser urgente a redemocratização do país, 

urgente a função de um governo civil, urgente a realização de eleições gerais, a eleição do 
presidente da República, dos governadores porque todos eles eram nomeados, de certo modo: 
eleitos pelas assembleias. Então, a postura da ESG, se o irmão pudesse ver de dentro, se 

tivesse acesso aos relatórios, tratava-se da avaliação de conjuntura. E é possível que, hoje, o 
irmão tenha acesso tranquilamente. O irmão vai verificar que há uma clareza cristalina da 

postura crítica da ESG em relação ‟status quo”. Não há uma, digamos assim, aprovação... 
Não há. Ela admitiu tudo isso, evidentemente, nas suas origens... Foi fundada em 1953. Logo 
depois da guerra. Depois da guerra, em 1953, trabalhei na Petrobrás: de 1957 a 1960, 1961. 

Eu trabalhei lá... Eu fico triste quando vejo essas coisas, hoje, de corrupção no governo atual. 
Mas, creio que a ESG prestou, e presta ainda, excelentes serviços ao país. Hoje a sede passou 

à Brasília, porém existe uma extensão no Rio de Janeiro; mas não está mais no Rio de Janeiro 
a sede da ESG. É na Urca, lá que fica a fortaleza, lá que fica a Escola, hoje, 
excepcionalmente. Mas, houve uma postura crítica, sim, pois os próprios militares 
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constataram a violência. Nós, civis, ouvimos os próprios militares criticando o Estado sobre 
esse tipo de coisa. 

É interessante a percepção dessa evolução a respeito do inimigo interno porque lhe pareceu, 
Leandro, que a ESG se tornou um polo teorizador de boa parte daquilo que se fez dentro do 

Regime Militar. Não foi propriamente a ESG como Escola que teorizou sobre tudo. Foram 
alguns dignitários da ESG, tais como Golbery; Golbery era uma inteligência estratégica 
enorme e ele influenciou muito, digamos, as teorias e a Doutrina de Segurança Nacional. 

Evidentemente que a ESG aceitou suas imposições, mas o autor (pelo menos o implantador 
nacional), digamos, da doutrina de Segurança Nacional, que a importou dos Estados Unidos, 

da Europa, foi Golbery.  
Bem, retomando a Comissão dos 13, como tudo foi homólogo naquele período, sei que tenho 
a liberdade de fazer uma descrição que não seja linear de minha memória. Sei que posso fazer 

análises variadas e alternadas de todo o processo conforme você me explicou. O objetivo, 
então, da Comissão dos 13 (sobre o Movimento de Renovação Espiritual), era conciliador. 

Tanto que a formação paritária da Comissão provou isso. Se fosse apenas a definição de nossa 
ortodoxia e “ortopraxia”, coisas que visariam que a oposição de Renovação Espiritual seria 
um grupo de teólogos da Convenção e pronto. Se adotássemos nossa ortodoxia apenas, 

teríamos apenas teólogos que nos defendessem das heresias pentecostais do Movimento de 
Renovação Espiritual. Mas a formação de uma Comissão paritária, seis da Convenção e seis 

dentre os líderes, especialmente os líderes renovados... Lá estava Enéas Tognini e outros. Isso 
demonstra, é claro, que o interesse era conciliador. Agora, constituído esse grupo, 
obviamente, ele tinha que prestar um relatório à Convenção sobre os entendimentos da dita 

Comissão, sobre a postura “peneumatológica” da Convenção Batista Brasileira. O que devia 
ser, e foi, o que aconteceu e tal. Relatou. Foram oferecidos os trabalhos apresentados e mais a 

proposta cabal sobre o tema do Espírito Santo. A proposta sobre a Doutrina do Espírito Santo, 
que foi aprovada pela Convenção, e, mais tarde, veio a ser incorporada na Declaração 
Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, especialmente, no artigo sobre Deus, Espírito 

Santo, que fala do batismo. Batismo no Espírito Santo...  
E para você saber, eu fui o autor do texto que incorporou... Eu pertencia à Comissão da 

elaboração da Declaração Doutrinária e nós fizemos um estudo seríssimo das declarações 
doutrinárias batistas do mundo inteiro. Eu leio oito línguas, sabia? Eu tive acesso às muitas 
informações e aos muitos conteúdos. Constatamos – no que respeita à Doutrina do Espírito 

Santo – uma contribuição importante do parecer dos Treze e incorporamos tais elementos na 
Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu mesmo redigi o artigo sobre a 

Escritura Sagrada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso esteve sob a minha 
responsabilidade pessoal e teológica porque houve uma divisão do trabalho, na Comissão, que 
procurou incorporar esses elementos na Declaração. Eu acho que foi o trabalho mais 

impressionante, mais maravilhoso, que participei na minha vida. Foi a elaboração da 
Declaração Doutrinária da CBB. Foi muito bom. Eu me sinto... É... me sinto muito bem com 

isso. Nesse momento você pode notar um sorriso em meu rosto e um “ar diferente” na minha 
narrativa. Esse foi um dos grandes trabalhos de toda a minha vida de crente e de pastor. Com 
isso, a intenção, posso lhe garantir, foi conciliadora. Como trazer esses irmãos de volta... Em 

um debate de ideias, pretendia-se trazê-los de volta à ortodoxia e à doutrina correta sobre o 
Espírito Santo. Só que deve ter ocorrido... Eu não era membro da Comissão dos 13 (somente 

da Comissão que incorporou elementos doutrinários à Declaração Doutrinária da Convenção 
Batista Brasileira), uma abordagem “passional” da questão do plano da Comissão dos 13. 
Quando a paixão entra nem sempre as coisas são conduzidas da melhor forma. 
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Aposto que você acha que faltou um trabalho pastoral, entre as partes, que as acomodassem 
em relação às motivações diversas. Tenho certeza que você acha que houve um problema na 

pastoral batista daquele tempo. Pode ser. Você até mencionou as tensões entre Enéas Tognini 
e Rubens Lopes nos artigos de jornais e nas declarações do próprio Enéas Tognini, mas... 

Veja... Mas, não vai tensão de poder aí... Porque Enéas Tognini nunca pretendeu ser 
presidente da Convenção, ser líder denominacional. Ele entendeu, numa experiência pessoal, 
que aquela era uma visão bíblica: a segunda bênção: do batismo no Espírito Santo. Por isso, 

não era uma luta pelo poder. Talvez, tenha havido inabilidade, tenha havido falta de um 
“espírito pastoral”, de um terceiro elemento presente na Comissão dos 13. Nesse momento de 

tensão, era-nos necessário chamar à piedade, à compaixão, à aceitação do outro. Do “diálogo 
dialógico” e não do “dialético”. Então, talvez tenha faltado isso... Como não acompanhamos 
as entranhas da Comissão dos 13, como funcionaram as reuniões, como não tive acesso, não 

posso lhe dizer muita coisa. A Comissão dos 13 apresentou um relatório em tom de voz 
ameno. Isto é muito importante: sem paixão, sem ódio, sem mágoa. Em Niterói, foi com 

muita, digamos, muita ternura, muita segurança naturalmente. Mas, sem ódio, sem colocar 
nada entre “nós e eles”. Sem nada disso. Foi muito bonito o relatório apresentado em N iterói, 
mas a manifestação de um pastor lá, de Niterói, com relação às igrejas que aderiram foi 

bastante duvidosa. A postura dele, deste pastor, foi esta: ‟já que temos essa Declaração da 
Comissão dos 13 e a nossa posição, não faz sentido que essas igrejas se mantenham no rol 

cooperativo da Convenção Batista Brasileira”. E argumentou passionalmente... Fiz referência 
a isso no meu sermão em Foz do Iguaçu, quando recentemente fui orador oficial da 
Convenção Batista Brasileira: o ódio teológico como sendo o pior de todos os ódios. Aquilo 

eu percebi... Eu tinha aquilo, aqui, na garganta há muito tempo. Eu digo ‟essa oportunidade” 
porque fui orador da Convenção de 1965 e, lá, em Niterói, tudo foi muito difícil. Voltei a ser 

orador em Foz do Iguaçu no ano de 2012. Falei o que estava entalado. Fui orador da 
Assembleia que excluiu as igrejas do rol de cooperantes. O Senhor, porém, me deu a 
oportunidade de abrir o coração, pois lá estavam líderes dignitários daquele momento da vida 

nacional e denominacional.  
Eu acho que se houvesse um tratamento, caso por caso, tudo seria muito diferente. Quer ver 

uma coisa, a Convenção Batista Brasileira não só decidiu separar aquelas igrejas locais, mas 
decidiu que as Convenções estaduais teriam competência de desligar as igrejas que se 
identificassem com a presença da visão da teologia de renovação espiritual. Isso permaneceu 

no decurso de um ano, pois, no ano seguinte, na Convenção, em Campos, fui nomeado relator 
da Comissão de Assuntos Eventuais – se eu não me engano. Levei à Comissão... Segui... Eu 

levei para o plenário votar a anulação daquela decisão anterior ao entender que a relação da 
igreja não é hierárquica: convenções estaduais... E Convenção Batista Brasileira... Ao 
contrário, a convenção estadual não está de modo nenhum subordinada à Convenção Batista 

Brasileira porque são planos diferentes, mas não hierárquicos... Então, não faz sentido as 
convenções estaduais receberem competência de decisão que cabe apenas à Convenção 

Batista Brasileira. Propus, argumentei eclesiologicamente e a Comissão aprovou. Acabou, 
portanto, com aquela história das convenções estaduais decidirem porque a gente sabe que há 
muitos elementos políticos, muitos elementos carnais, humanos. Nesse momento, a 

identificação de um colega ou uma igreja que tenham posições contrárias é sempre uma 
possibilidade. Coisas que o poder acaba fazendo. Portanto, pensei... Vamos deixar que a 

“cabeça fria” tome seu lugar. Deve existir, na Convenção Batista Brasileira, elementos que 
lidem com essas questões. Por isso, houve igrejas não membros, não participantes de 
convenção estadual, que permaneceram na Convenção Batista Brasileira. É o caso da Igreja 
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Batista Central de Belo Horizonte. Por causa dessa eclesiologia. E eu sou por essa 
eclesiologia. Fui, não é? 

Ando muito preocupado por essas mudanças que têm ocorrido nas nossas práticas e que 
contrariam, fundamentalmente, nossa visão eclesiológica. Por exemplo, essa força que a 

Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem tido em que ela mesma promove os concílios para 
examinar candidatos ao ministério pastoral. As igrejas pedem à Ordem, não faz sentido. A 
igreja deve convocar o concílio e pedir que a Ordem promova oração e participação, mas não 

entregar todo o processo à Ordem. Hoje, o candidato tem que convencer a Ordem; apresentar 
seu currículo; tem que apresentar um documento de fé sobre sua posição teológica à Ordem 

para, depois, ser submetido ao concílio. Que a Ordem tenha um critério de aceitação... Essa é 
a minha postura, claro. O concílio deve ser promovido pela igreja solicitante, mas, agora, a 
Ordem pode estabelecer a norma para que o obreiro seja aceito na Ordem dos Pastores 

Batistas do Brasil - Secção Estado de São Paulo. Ela pode estabelecer que devem participar 
do concílio o mínimo de três ou quatro ou cinco pastores batistas e, em especial, da Ordem 

dos Pastores Batistas do Brasil - Secção São Paulo. É um critério da Ordem, mas a Ordem 
interferir na igreja não pode não. Caso contrário, não é batista... São essas coisas que 
acontecem... Minha posição tem sido vigilante nesse sentido, pois tenho dado a minha 

contribuição quando possível. 
Naquele momento tenso da história brasileira, Éneas Tognini e Rubens Lopes mantinham 

posições teológicas antagônicas em relação à pessoa do Espírito Santo, mas, como você bem 
notou, os dois lados tinham posturas políticas alinhadas à direita. Isso não é novidade. No 
mundo todo permanecem as nossas igrejas ao lado da direita política. Inclusive teve também a 

Guerra Fria e essas relações se intensificaram bastante, mas acho que a teologia diz muito 
sobre tudo isso. Destaco, apenas, que nós não tivemos uma posição assim... Engajada. É, 

embora os batistas, por exemplo, tivessem vários casos de posições diversas. Rubens Lopes 
tinha dentro da Igreja Batista de Vila Mariana dois militares proeminentes, que eram: 
Humberto de Souza Melo e Ednardo D’Ávila Mello. Claro que estes últimos militares 

estavam em uma posição oposta da ESG, pois eram linhas-duras dentro das Forças Armadas. 
Eles promoviam, inclusive, os cultos no dia do soldado em 25 de agosto. Todos iam à Igreja, 

havia cultos lá de comemoração pela data. Você sabe que a disciplina militar era muito rígida, 
pois quando o comandante manda ir... O soldado vai... Pode ser um evento de macumbeiro, 
pode ser de umbandista, pode ser de mulçumano, mas o soldado vai com certeza: essa era 

também a lógica do Regime Militar. Houve realmente cultos lá e tudo mais que se possa 
pensar. Outras igrejas que caracterizam algumas exceções podem fazê-lo, mas nós não 

demonizamos os militares. Porque nós entendemos que os militares são necessários na cidade 
democrática e no conceito sobre as nações, as soberanias nacionais. As Forças Armadas são 
necessárias, mas elas estão perdendo a sua finalidade. Estão sendo usadas para os fins errados 

hoje. Elas estão saindo do seu foco. Isto é preocupante. Naquela época, nossa... Era uma coisa 
intensa, pois tudo passava pelo crivo dos militares. Eu vi um artigo no Estadão sobre isso: “a 

guarda pretoriana”. Quer dizer, os militares como “guarda pretoriana” fiscalizando, agora, os 
estádios de futebol em razão da Copa do Mundo Fifa 2014. Não faz sentido isso, porque 
temos que guardar as fronteiras e não os estádios. Mas veja só... Ainda que eu tenha esta 

postura, nunca me vinculei nem a partido político, nem a esta ou a aquela Força. Nunca me 
submeti a um governante, nunca quis servir, nunca pedi nada a governante nenhum. Se eu vou 

até uma autoridade, seja prefeito, governador, presidente da República, vou para dar, para orar 
por ele, vou interceder por ele, vou levar uma Bíblia Sagrada. Nunca pedir! Porque agindo 
assim eu terei, como usei essa expressão agora pouco, transcendência crítica... Eu poderei 

criticar... Agora, por exemplo, a Câmara Municipal vai suspender a votação do Plano Diretor 



89 

 

 

da entidade para os vereadores irem buscar entradas para o jogo do Brasil. Isso é um absurdo, 
isso desmoraliza um poder que é o legislativo na cidade de São Paulo. Uma coisa triste! Vou 

perguntar à vereadora em quem votei, que é a Patrícia Bezerra, se ela foi também nessa 
história. Provavelmente, não é? Eu vou perguntar, eu vou! Patrícia Bezerra é esposa do Carlos 

Alberto, mas, então, mas é isso, essa é a minha visão, essa é a minha percepção. 
Mantive – ao longo dos anos – perfeito relacionamento com pastores que bandearam para a 
renovação espiritual. O pastor que me batizou bandeou para a renovação. O pastor da minha 

juventude, que fez o meu noivado, fez o meu casamento, fez bodas de prata, bodas de coral, 
bodas de esmeralda e faria bodas de ouro... Pastor Renê Pereira Feitosa é de renovação. Eu 

mantenho perfeito relacionamento com ele, uma vez que era membro da diretoria da 
Sociedade Bíblica. Pastor Tognini também, pois ficamos no mesmo hotel em Alphaville. Eu 
fiz uma pergunta: pastor Tognini, acho que será possível as igrejas de renovação virem para a 

Convenção Batista Brasileira e formarmos uma só Convenção. O que o senhor acha? Ele 
disse: ‟pastor, há tantos anos, quando estive lá, seria possível, sim, mas, agora, com as 

instituições resistentes...”. Porque hoje há muitas igrejas da Convenção Batista Brasileira que 
estão mais pentecostais do que as igrejas da renovação. Eu estive no culto de 100 anos do 
pastor Enéas na Igreja Batista do Povo representando a APEL – Academia Paulista de Letras 

– e vi o culto... “Culto redondo”, sem aquelas manifestações, sem gritarias, sem nada. Então 
há hoje uma postura bem batista por parte daquela igreja dita renovada. Preguei na Igreja da 

Lapa nos 40 anos. Eu preguei na posse dele há 40 anos... Pastor David Klawa... E eu preguei 
agora, nos 40 anos do ministério dele. Preguei e o culto foi perfeito em termos litúrgicos 
históricos. Eu tenho um relacionamento excelente com os irmãos, com os colegas de outras 

igrejas... Eu sei separar a nossa lealdade para com Cristo e a nossa amizade das divergências 
doutrinárias. Estas não podem ser impedimentos à nossa comunhão em Cristo Jesus. 

Por causa dessa sua questão, vejo que quer entender um pouquinho do papel do pastor Nilson 
do Amaral Fanini – pastor batista televisivo. Eu sei que ele era um pastor bastante conhecido, 
midiático... Sei que ele teve muita influência e sei também que ele recebeu uma concessão de 

televisão do Regime Militar... Veja só, ele... Vamos falar do pastor Fanini... O pastor Fanini 
se converteu em Curitiba com a pregação do pastor David Gomes e, se não me engano, se 

converteu, cresceu, sentiu chamado de Deus e foi para o Seminário do Sul no Rio de Janeiro. 
Fez seu curso, começou um ministério estudantil conservador no Seminário do Sul. Depois, 
foi para Vitória; depois veio para Niterói onde esteve quase 40 anos. Pastor Fanini era um 

evangelista extraordinário. Alguns o chamavam de Billy Graham brasileiro que não teve, 
infelizmente, os mesmos cuidados do Billy Graham quanto à sua integridade, à sua ética. 

Pastor Fanini gostava da elite política, da visibilidade política. Naturalmente, nós juntos 
fizemos a Escola Superior de Guerra, ESG, e, juntos, evangelizamos Arolde de Oliveira que é 
um deputado muito importante no seu mandato na Câmara dos Deputados. Arolde, um 

homem da mídia, um homem da comunicação. Ele teve influência em Nova York e ele deve 
ter sido o elemento chave para a concessão à qual você se refere por causa do conhecimento 

que ele tinha das autoridades militares que, então, estavam no poder de modo soberano. Como 
a Record Rio estava disponível foi, então, concedida ao pastor Fanini. Essa concessão foi 
curiosa... Já que a concessão é feita às pessoas físicas e não às pessoas jurídicas. Ele recebeu 

uma Televisão quebrada, uma Televisão que havia estado em crise ainda que pioneira no 
Brasil. Ele levantou recursos nacionais e internacionais para preparar a televisão, para prestar 

serviços. Acho que a minha opinião, hoje, é que ele não usou a estratégia correta, pois 
chamou pessoas que não mereciam a confiança dele. Ele depositou-a em pessoas que 
prejudicaram o trabalho dele, porque queria competir com a Globo. Na época, eu disse: Ah, é 

muito pequena para competir com gigante como a Rede Globo. Claro, a Rede Globo sempre 
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prestou bons serviços e era politicamente gigante. E, então, as coisas não deram certo. Ainda 
que todos dessem os desejados investimentos, ele, porém, acabou transferindo a concessão 

para o tal do Edir Macedo. Aquele foi um momento eticamente crítico do pastor Fanini, 
porque, eu entendo assim, ele pediu suporte financeiro no Brasil e fora do Brasil. Ao passar 

adiante a Televisão, ele veio a perder recursos financeiros. Nunca restituiu dinheiro aos seus 
investidores. Ele foi eleito pela sua presença internacional como presidente da Aliança Batista 
Mundial e exerceu o mandato por cinco anos. Quando faltava um ano para ele terminar o 

mandato, faria 35 anos de pastorado na Primeira Igreja Batista de Niterói. A Igreja me 
convidou para pregar... A Igreja me convidou, preguei e almocei na casa dele e ele me disse o 

seguinte: “Pastor Irland, o irmão tem experiência em sair de uma igreja grande, de uma igreja 
importante... Eu não tenho. Como é que a gente sai?”. Disse-lhe: ‟pastor Fanini, se o irmão 
está convencido parar – eu não sei se é a vontade de Deus – e que deve deixar a Primeira 

Igreja Batista em Niterói, mas o irmão tem uma vocação tão grande para a obra de 
evangelização... A minha sugestão é que o irmão terminasse o seu mandato lá, em Cuba (foi 

em Havana na última reunião que ele participou. Nós estávamos lá, na reunião do Conselho, 
porque o presidente é eleito um ano antes e trabalha junto com o presidente atual para ver 
como as coisas funcionam e, então, acontece uma transição tranquila... O presidente já estava 

eleito). Terminado o seu mandato, pastor, disse-lhe, seria uma sugestão, apenas uma sugestão, 
uma ideia (fiz como Jetro fez com Moisés): o irmão reúna a liderança da sua Igreja, 

comunique os demais irmãos... Diga: devo terminar o meu ministério na Primeira Igreja 
Batista de Niterói, mas quero dedicar os últimos anos da minha vida à evangelização nas 
Campanhas de Evangelização (que ele chamava de cruzadas evangelísticas... impropriamente 

a palavra cruzada, pois trata-se de uma conotação negativa. Falei inclusive isso pra ele), eu 
tenho certeza pastor Fanini, disse-lhe, que a liderança vai unanimemente dar apoio e a Igreja 

também. E o irmão abrirá o processo, será eleito o sucessor do irmão...  
Só que ele, ao voltar do último mandato, foi possuído de um sonho, um sonho tremendamente 
forte de construir uma catedral em Niterói, uma catedral. Uma catedral sem bispo, como você 

acabou de falar... Pois é, não é? Uma catedral batista. Aliás, a liderança batista Sul Americana 
ficou muito irritada, mas, meu caro, eu defendi o pastor Fanini. Claro, é uma questão de 

nome, não tem nada a ver se havia episcopado nem nada. Não é isso... Uma nomenclatura 
católica, mas será um grande templo, um templo importante da denominação. Procurei 
defendê-lo de certo modo. Ele em articulação com o governo municipal, obteve uma área em 

comodato de 50, 100 anos. Uma área grande! Depois, ele procurou Niemeyer, um ateu, e 
pediu um projeto para o templo. Foi feito um projeto, com a chancela de Niemeyer e a obra 

ficaria nuns 25 milhões de dólares. A Igreja dispunha, talvez, de uns 2 milhões, mas precisava 
de 25 milhões. Apareceu-lhe a pessoa que lhe disse: ‟Eu tenho condições de levantar em 
banco estrangeiro 25 milhões de dólares”. Começariam a ser pagos depois de inaugurado o 

templo e em 30 anos. Ele ficou empolgado, mas o ofertante disse: ‟eu precisarei de 1 milhão 
de reais, para papéis, não sei o quê...”. Tratava-se de um engano terrível e criminoso. Ele 

chamou o tesoureiro, conversou com o tesoureiro e havia dinheiro em caixa. Então, o 
tesoureiro assinou o cheque e entregaram ao homem. O homem sumiu, foi o episódio mais 
terrível da vida do pastor Fanini porque a liderança ficou revoltada: como pode uma coisa 

dessas? Quer dizer, foi uma imprudência sem tamanho! O caso do pastor foi uma espécie de 
um avião que estivesse viajado um grande outro voo num cruzeiro de 11 mil pés, entende? Na 

hora de aterrissar, a aterrisagem poderia ser suave e foi um desastre completo. Eu tenho muita 
pena.  
Eu apreciava muito o pastor Fanini, mas fiquei muito triste com o acaso dele. Muito triste. 

Adoeceu, teve derrame, pequeno derrame e, depois, um infarto nos Estados Unidos. Morreu lá 
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quando visitava o filho. Foi cremado, trouxeram as cinzas. Funeral das cinzas: não fui não. Eu 
me sentiria muito constrangido, pois: do quê falar? Já pensou se, ao falar publicamente, eu me 

recordasse da conversa minha com ele, de como deixar a Primeira Igreja Batista de Niterói? 
Seria um desastre. Acho que ele terminou mal. Com o ministério dele, deixou lições, mas, 

negativas. Não se deve deixar dominar por megalomania. Não entenda que templo seja a 
maior coisa do ministério, porque nosso negócio é ganhar vidas, almas, é gente, é formar 
Cristo, é caráter de Cristo nas pessoas. E nada de templo. O templo é simples, nada de coisa 

imensa. Aprendemos a lidar muito bem com a questão do dinheiro. Se nós fazemos uma 
campanha na qual acontece a venda do que deveria ter tudo anotado e devolver, porque o 

dinheiro devia ser pago pra ele, pro investidor... O valor da transferência, e, ao contrário, não 
aconteceu. Então, por outro lado, assessoria, cuidado com quem você assessora, com quem te 
assessora. Ele poderia contar com outras pessoas mais modestas. Partiria de mim mesmo se 

ele quisesse, pois minha área foi de comunicação social e eu poderia ajudá-lo bastante. 
Poderia ir ao Rio ajudá-lo. Tinha várias ideias sobre uma Televisão realmente marcante, 

diferente para o Brasil e não essa droga dessa Record de hoje. Não tem um programa decente 
para a família brasileira. Não tem! A Rede Vida de Televisão, da Igreja Católica, tem muita 
coisa melhor do que a Record. Então, é uma tristeza. Este é o ponto. Pastor Fanini foi um 

grande evangelista, um líder, uma presença carismática no sentido vulgar, não no sentido 
espiritual. Realmente, ele empolgava o povo, falava a linguagem do povo... Muito simpático, 

muito comunicativo. Não era homem de muitos amigos. Era de poucos amigos, mas um 
homem de muita capacidade relacional. Era querido na Igreja! Lamento profundamente a 
morte dele e o fim dele. Não que eu tenha com ele relações de poder, mas acho que deu tudo 

errado. Quando leio, em Hebreus, “obedecei aos vossos pastores” olhando o fim, o fim deles, 
então, o fim é mais marcante do que o começo, do que o meio. Começar bem, todo mundo 

pode. Mas, terminar bem nem todo mundo consegue e eu sempre pedi a Deus, no dia da 
minha posse, em 4 de setembro de 1960, fiz essa oração a Deus. Enquanto o orador pregava, 
disse a Deus: Senhor, permita que se cumpra na vida do teu servo a promessa do Salmo 121, 

segundo a qual o Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída, ou, como diz o hebraico: as 
tuas idas e as tuas vindas. Disse-lhe: que tu previnas os meus movimentos, que eu não entre 

nem um dia antes, nem um dia depois, mas no dia certo... Que eu não saia nem um dia antes e 
nem um dia depois, mas que eu entre e saia sempre sob o teu olhar e para tua glória, amém. 
Segundo pedido que fiz, nesse dia, vou lhe contar: Senhor quando eu envelhecer (tinha 26 

anos), não permitas que fique um velho rabugento, orgulhoso, achando ter todo o 
conhecimento e toda experiência do mundo, mas que valorize os jovens, que invista nos 

jovens obreiros e que cofie neles e que me alegre com o sucesso e a vitória deles. Os dois 
pedidos, querido Leandro, Deus tem atendido em minha vida, pois posso assegurar-lhe, tanto 
o primeiro, sobre a hora certa, e, inclusive, nos meus pastorados interinos; talvez, essa história 

e o pedido em relação a valorizar os jovens tenha sido bastante marcante. Por exemplo, eu te 
valorizo. Tenho transmitido o pastorado aos jovens pastores e fico orando por eles quando 

prego como preguei em ocasiões especiais. Oro por você para que Deus abençoe 
profundamente a sua vida e a vida de sua família. Você é minha alegria, hoje. 
Antes de terminar, meu caro... Recordei-me do Movimento Diretriz Evangélica, sobre como 

se posicionou o Movimento Diretriz. Trata-se da revista publicada no Rio de Janeiro. Foi um 
Movimento interessante de crítica da situação do país, de uma visão que combinasse 

evangelização e ação social, obra social. Destacam-se os seus precursores, Hélcio Lessa, 
David Malta Nascimento. Eu estava... Participei do Movimento da Diretriz e fui um dos 
divulgadores da Diretriz Evangélica. Fui, na verdade, muito amigo dos dois: Hélcio Lessa, 

David Malta. Confidencio a você o seguinte: quando deixei Queimados e me transferi para o 
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Méier, alguns pastores me disseram: ‟Irland, não se meta com David Malta e Hélcio Lessa 
porque eles são comunistas perniciosos”. Eu achei tão absurdo, tão absurda a incredulidade 

deles em mim e na minha maturidade... Em minha capacidade de discernimento. Imagina que 
eu – que sempre fui maduro – iria me meter decisivamente com comunistas e com pessoas 

ideologicamente comprometidas com aquele movimento. Eles descreram em minha 
maturidade, pois, como poderia eu me envolver decisivamente com comunistas? Sabe, fiz o 
contrário! Tornei-me amigo deles e é uma amizade que durou toda a vida até a morte do 

Hélcio. Até hoje, inclusive, o pastor David Malta está doentinho, mas somos amigos, fomos 
amigos e tivemos divergências às vezes no campo das ideias, mas sempre mantendo a 

integridade da nossa amizade tão simples. Aqui em São Paulo, como pastor da Primeira 
Igreja, participei de encontros dos programas sociais. Fui às conferências e participei de 
debates, mas nunca me esqueço de um padre – não me lembro do nome dele – que apresentou, 

fez uma conferência sobre o pobre, sobre conceito de pobre... E ele dizia: ‟Pobre é o que não 
tem – é a pobreza material; pobre é o que não sabe – pobreza intelectual; pobre é o que não 

pode – é a pobreza política; E pobre é o que não é – é a pobreza ontológica”. Lembro-me até 
que fiz uma pergunta, mais ou menos assim: senhor conferencista, não seria a pobreza 
ontológica a descoberta de quem é, ou o indivíduo de quem sou, quanto valho, o que posso: 

não seria a pobreza ontológica, portanto, a matriz das outras pobrezas e não seria a riqueza 
ontológica o segredo para valorizar todas as outras formas de enriquecimento do 

empoderamento? Ele respondeu afirmativamente. Veja o seguinte, países africanos que 
permaneceram séculos sob o domínio do europeu... Vamos pensar em Angola, país dominado 
por Portugal, por todos os movimentos teologicamente libertários liderados por evangélicos, 

por filhos de evangélicos... Então, não foi o marxismo que levou o germe da liberdade, da 
autonomia e dos Estados; foram os evangélicos ao valorizar a pessoa, isto é, a riqueza 

ontológica. Você é filho de Deus, você é uma pessoa livre, criada à imagem e à semelhança 
de Deus. O evangelho tem um poder libertador extraordinário... Você valoriza sua vida, seu 
povo, seu país, sua história e seu futuro. Então, continuo valorizando tremendamente o 

evangelho ainda que entenda que ele será acrescentado em duas mãos: a pregação e a ação 
social visando o homem na sua inteireza.  

A minha mensagem de vida é essa... Creio no futuro, creio na crescente ação, na manifestação 
da igreja como sinal do Reino de Deus. Creio numa juventude que seja íntegra, que seja fiel 
ao Senhor e que imponha a Palavra da verdade, porque a Palavra da verdade é que tem poder 

libertador. Creio em púlpitos competentes, em púlpitos formadores da mente e do coração, da 
vida, dos crentes, de novas gerações de hoje. Creio que todo pastor terá êxito e verá ampliado 

o horizonte do seu ministério se fizer como Paulo ao escrever aos colossenses em que 
ensinava, exortava e que pregava. Na verdade, a ordem foi diferente... Pregava, exortava, 
ensinava visando alcançar todo homem, homem todo irá vê-lo amadurecido, tê-los maduros e 

plenamente capacitados a servir ao seu Deus, ao seu mundo, ao seu templo. Eu creio no 
ministério comprometido com Deus. E quero, querido Leandro, usar os dias da minha vida – 

que Deus ainda me conceder – vou fazer 80 anos, agora, em julho, para abençoar aquilo que 
Deus me permitir e até as novas gerações, desafiando-as, mostrando-lhes a excelência do 
ministério. E que vale a pena ser pastor!  
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Eu vou ficar mais restrito ao trabalho batista e na minha vida 
pastoral, que é o que conheço bem. Fora disso, se fosse falar 

alguma coisa seria bem, assim, não inseguro, mas meio incerto. 
Você falou de 1960, mas vou me permitir retroceder um 

pouquinho. O grande nome dessa época, no meio batista, em 
São Paulo, e no Brasil, era o pastor Rubens Lopes. O pastor 
Rubens Lopes deve ter sido ordenado em 1938, 39, e, a partir de 1940 ele se despontou como 

nosso grande líder. Era um homem que vivia à frente do tempo dele. Tanto assim que, em 
1942, em 18 de agosto, ele reuniu os pastores batistas de São Paulo para organizar a Ordem 

dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Veja que passo à frente ele dava em relação aos 
seus companheiros de história. Naquela época, não quis seguir a orientação organizacional da 
Ordem dos Ministros Batistas do Brasil. Era assim que se chamava. Era assim que se dava 

como orientação aos pastores. Então, no resumo, o pastor Rubens dizia assim: ‟todo pastor é 
ministro, mas nem todo ministro é pastor”. Naquele tempo, nós não tínhamos ainda ministros 

de música, de evangelismo, de jovens, mas ele já via essa distinção. Então, como a Ordem no 
Brasil era a Ordem dos Ministros Batistas no Brasil, ele quis criar a Ordem dos Pastores 
Batistas do Estado de São Paulo e, por durante 30 anos, ele foi o presidente desta ordem 

ininterruptamente – sendo reeleito todos os anos e algumas vezes até com insistência.  
Eu não era pastor nesta época, mas a liderança dele era tão marcante que a gente acostumava 

acompanhá-la. A partir daí o nome dele foi para o espaço nacional; ele foi presidente, aqui em 
São Paulo, da Ordem dos Pastores por mais de 30 anos e da Convenção Batista do Estado. 
Não muito longe disso, talvez, 25 anos; foi presidente ininterrupto e, depois, foi também por 

muitos anos presidente da Convenção Batista Brasileira e nunca chegou a ser presidente da 
Ordem dos Ministros Batistas do Brasil porque não concordava com a sua existência. Mais 

tarde, a Ordem dos Ministros se transformou em Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e 
pediu às ordens estaduais que mudassem os seus estatutos para serem subsecções. E assim foi 
feito, inclusive, São Paulo, hoje, é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – secção do Estado 

de São Paulo.  
Ao lado do pastor Rubens, havia outros grandes líderes... Eu poderia me lembrar, por 

exemplo, do pastor doutor Manoel Tertuliano Cerqueira – presidente da Primeira Igreja, ou 
seja, pastor e presidente da Primeira Igreja Batista de São Paulo; pastor Djalma Cunha, que 
era pastor da Igreja Batista da Vila Pompéia... Apesar de ser pastor de uma Igreja pequena, 

mas ele era um homem de um saber cultural, doutrinário e bíblico incrível; o pastor Rafael 
Gióia Martins, pastor da Primeira Igreja Batista do Brás... Eu fui diácono e tesoureiro dele no 

ano em que ele morreu, em 1963. Eu era o diácono e tesoureiro... Primeiro tesoureiro da 
Igreja Batista do Brás, onde ele pastoreou por 15 anos – quase 16; o pastor Rizzaro na Igreja 
Batista da Água Branca, Luiz Rizzaro; o pastor Domingos D'Attílio na Primeira Igreja Batista 

da Penha; o pastor da Igreja Batista Betel, líder do trabalho aqui em São Paulo, enfim, uma 
gama de pastores de São Paulo e no Brasil. No Rio de Janeiro, o nome expoente era o do 

pastor João Filson Soren; em Minas Gerais era o pastor Muryllo Cassete; em Salvador, pastor 
Coelho, Valdívio de Oliveira Coelho – grande líder do trabalho batista no nordeste e muito 
influente com os militares. Enfim, era um quadro de lideranças muito firmes e, o que se 

percebia, muito claramente, era a convicção doutrinária, o amor aos princípios mais do que 
tudo.  

Isso era muito forte e muito visível. Foi assim que, na década de 1960, por volta de 1964, 
1965, alguns pastores líderes, tanto aqui, de São Paulo, quanto de fora, fizeram tudo o que 
fizeram. Aqui de São Paulo tinha também o nome que era muito expoente, nessa época, do 

pastor Enéas Tognini. Então, três pastores batistas do Brasil se destacaram na proposta 

José Vieira Rocha 
Batista 

3 de outubro de 2012 

“Toda revolução é o 

dedo de Deus conduzindo 

a história da salvação”. 
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renovada no interior do protestantismo histórico, a saber, o pastor Enéas Tognini, de São 
Paulo; o pastor Wilson Regis, do Rio de Janeiro; e outro pastor de Minas Gerais, José Rego 

do Nascimento. Esses três líderes expoentes chegaram à conclusão de uma posição doutrinária 
renovada da doutrina do Espírito Santo. Eles acreditavam muito no batismo do Espírito, nos 

dons do Espírito e isso foi permeando, de certa maneira, na Convenção Batista Brasileira que, 
no ano de 1975, numa Convenção realizada em Niterói, acabou que decidiu-se pela exclusão 
de um grupo de igrejas batistas principalmente de Minas Gerais que tinha aderido a essa 

posição da doutrina do Espírito Santo que... Era uma alteração na doutrina básica da 
“pneumatologia” – a teologia do Espírito Santo. Essa exclusão das igrejas – aproximadamente 

40 igrejas batistas que foram excluídas – e, depois de algum tempo, mais algumas... Essas 
igrejas resolveram se unir às outras igrejas evangélicas, tais como metodistas e presbiterianas 
para criarem uma entidade porque essas outras, metodistas e presbiterianas, na época, também 

tinham aderido a esse “vento de doutrina”... Quase que, especificamente, em relação à 
doutrina do Espírito Santo. Aqui, em São Paulo, que a gente acompanhou mais de perto o 

pastor Enéas Tognini, que era um grande líder, que era o pastor da Igreja Batista de Perdizes e 
o diretor do Colégio Batista Brasileiro. Ele teve uma atitude muito digna por causa da nova 
posição doutrinária dele, pois decidiu renunciar ao pastorado e renunciar à função de diretor 

do Colégio Batista. Ele foi com esse grupo de presbiterianos, metodistas e outros para 
organizar uma entidade que, no fim, não deu certo porque apesar deles terem convergências 

nessa questão do Espírito Santo, não tinham tantas outras coisas. Não havia unidade. Então o 
grupo rachou... Cada um foi para o seu lado e os batistas se uniram sob a liderança principal 
do pastor Tognini e organizaram a Convenção Batista Nacional que é bastante reconhecida 

hoje. Está firme e tem uma vida organizacional própria. Não tem, evidentemente, o número de 
igrejas que a Convenção Batista Brasileira tem, contudo tem alguma expressividade no 

cenário de evangelização e doutrinamento bíblico. O pastor Enéas, hoje, já está caminhando 
para os 100 anos... Acho que 98 anos e ele não está pastoreando mais... Nem a Igreja Batista 
do Povo – onde ele era pastor lá na Vila Mariana. Ele é ainda membro lá, está atuando, mas, 

por lógico, tem outras pessoas na liderança da Igreja. Até recentemente era o pastor Jonas que 
veio de Minas Gerais... Não sei se ainda é ele que está lá. A Convenção Batista Brasileira 

sofreu, no momento, um baque por causa dessa exclusão das igrejas, porém facilmente foi 
recuperada.  
Nesse período, um pouco mais adiante, já havia outra liderança e alguns desses pastores mais 

antigos tinham falecido... Outros tomaram lugar de liderança... Então, estava o pastor 
Orivaldo Pimentel Lopes, na Igreja Batista da Penha; pastor César Thomé na Igreja Batista 

Paulistana; pastor Arthur Gonçalves, na Igreja Batista do Ipiranga. Em 1979, faleceu o pastor 
Rubens Lopes e o Olney era sobrinho dele e tinha sido pastor auxiliar dele... Depois, veio para 
ser o pastor da Igreja Batista de Vila Mariana – uma das maiores igrejas daqui de São Paulo. 

No Brás, o pastor Gióia também havia falecido... Veio, pois, o pastor Walter Kaschel. 
Posteriormente o pastor Ilgonis Janait... “Mais posteriormente”, o pastor Henrique Wedemann 

que ficou no pastorado até 1975. Em 1977, em dezembro, eu fui ordenado como pastor batista 
na Igreja Batista do Brás. Pastoreei-a por 31 anos, tendo-a deixado agora, em 2008, com a 
minha decisão de aposentadoria. A Convenção, tanto no Brasil, quanto aqui, em São Paulo, 

onde conheço melhor, sempre teve uma unidade forte. Havia uma liderança que era boa... 
Fosse presidente da Brasileira, como o pastor Soren ou fosse o pastor Rubens, que foram os 

dois grandes presidentes desse período, a Convenção tinha uma unidade preservada. Eu 
ousaria dizer que aquela unidade era bem mais forte do que a unidade de hoje. Atualmente, 
você não percebe tanta unidade... Eu digo unidade no sentido doutrinário, administrativo, 

programático. A programática da Convenção não segue tanto uma linha rígida... Por exemplo, 
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em tempos passados a Juerp publicava as revistas de adultos, de jovens e de adolescentes. E 
tudo mais... E crianças... Essas revistas eram usadas praticamente por 100% das igrejas 

batistas e, na minha visão, isso é que dava uma unidade doutrinária e de cooperação 
denominacional. Unidade doutrinária que hoje a gente não tem tanto mais. Quando se falava, 

por exemplo, da transferência, da transição de membros de uma igreja para outra, era muito 
forte a questão de as igrejas receberem membros que fossem de outras igrejas da mesma fé e 
ordem. Caso contrário, rejeitavam. Não havia essa bagunça. Essa conotação, fé e ordem, hoje, 

está totalmente descolorida. Praticamente, não existe... Mas, ainda há muitas igrejas que 
atuam assim... Bem, se o membro foi batizado por imersão nós recebemos; se não, não! Mas 

também há algumas, em número menor, que recebe independente desse detalhe. O grande 
comentário que eu faria daquele período, digamos, da minha juventude e início de maturidade 
na vida, é isso mesmo: que a unidade batista era muito forte. Hoje, a identidade batista está 

meio que perdida. Sei que é um pouco triste a gente falar isso, mas é verdade. Você entra 
numa igreja e você não consegue ter garantia de que aquela é uma igreja efetivamente batista. 

Esses dias, estive viajando no nordeste e fui assistir a um culto lá numa igreja batista, numa 
cidade lá, do interior do nordeste, da Bahia, mais precisamente... E o culto não tem nada a ver 
com uma liturgia batista. Para a minha geração, fica essa ponta, não diria de decepção, mas de 

intranquilidade, de tristeza em ver que nós, atualmente, não temos uma identidade que no 
passado tivemos. Você entrava numa igreja batista e você sabia em que tipo de igreja você 

estava pisando. E em que tipo de culto você iria participar... Como era a liturgia do culto... 
Agora, a coisa está um pouco modificada. É o “modernismo” e o pentecostalismo. 
Falemos, em transição, de política e de fé. A gente sabe que o comunismo instalado na União 

Soviética, em 1917, foi permeando as nações e o mundo todo. E muitas nações foram se 
aproximando fatalmente do comunismo através de lideranças, de filosofias. No Brasil, isso 

levou alguns anos e veio despontar no país com muita força na década de 1960. Naturalmente, 
não começou nessa época... Começou bem antes... Havia muito movimento, principalmente 
no meio rural e no meio fabril. Na indústria. Os sindicatos foram sendo criados aos poucos. 

Essas coisas foram-se avolumando, avolumando, até que chegou um ponto em que a 
população brasileira estava dividida entre o “namoro com o comunismo” e o “namoro”, o 

apego às tradições maiores da pátria. Daí, acabou que em 1964 surgiu o grande movimento 
que é conhecido e que terminou derrubando o presidente da República e mudando a 
legislação. Veio, portanto, a chamada Revolução Militar de 1964 quando os militares 

assumiram o poder. Vários presidentes daquele período governaram com “mão forte”, tanto 
que ficou chamado de a ditadura militar, onde algumas mudanças, alguns avanços 

apareceram. Mas, pessoalmente, creio que o movimento comunista surgido em 1917, por 
exemplo, foi exercendo influência em muitas nações, como as da América do Sul. Não só no 
Brasil, mas em outras nações na medida em que ele foi decepcionando lá na Europa, ele 

também foi fazendo com que essa decepção chegasse aqui... Sobretudo, depois da queda do 
Muro de Berlim, enfim, no final do comunismo com o Gorbachev. Então, ficou mais fácil 

dentro do Brasil para que não se pudesse mais falar muito no comunismo como se, 
sociologicamente, pudesse-se admitir o melhor do socialismo. Hoje não é tão simples, tão 
fácil alguém querer pregar uma ideologia dessas porque lá não deu certo, lá caiu. E os 

militares foram fundamentais para a derrubada da tolice comunista no Brasil que não daria 
certo mesmo... 

Como ferramenta, providenciada por Deus, portanto, no trabalho de evangelização que o 
pastor Rubens Lopes empreendeu, o próprio Deus deu para ele – para ser membro da Igreja 
dele – a esposa do general Humberto de Souza Mello que era o comandante do II Exército em 

São Paulo. Esse importante general, por vias da companhia da esposa, frequentou muito a 
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Igreja Batista de Vila Mariana e se tornou um grande admirador do pastor Rubens Lopes. 
Grande pregador que ele era – o pastor Rubens Lopes. Sempre imponente e influente porque 

era um dos homens mais poderosos do Brasil, na época. O general Humberto de Souza Mello 
contribuiu muito para que os batistas ajudassem ao Regime Militar mantendo as tradições, as 

tradições da família brasileira. E esse imponente general foi a grande ajuda do pastor Rubens 
Lopes para conseguir a possibilidade de agendar visitas para todas as preeminentes 
autoridades do Brasil. O II Exército, de São Paulo, comandado por ele era o maior e o mais 

expressivo da Revolução de 1964, ao lado do I Exército, mas não tem nenhum vínculo com o 
movimento da campanha em São Paulo: ‟Cristo, a única esperança”. Com o movimento 

militar providencial de 1964, a chegada do general Mello para a amizade do pastor Rubens 
não pode ser compreendida de outra maneira que não seja o dedo de Deus agindo e ajudando 
na Campanha Nacional de Evangelização. Se alguém fizer alguma referência – uma inferência 

que seja – da Campanha Nacional de Evangelização como resposta contrária ao movimento 
revolucionário de 1964 está laborando em erro gravíssimo. Até porque a Campanha de 1965 

foi resultado de outra campanha de evangelização, em São Paulo, antes de 1964. Não tem 
nada a ver. Fazer uma referência a isso é ignorar a Campanha Nacional de Evangelização e o 
movimento da Revolução de março de 1964. Claro que a Revolução trouxe alguns benefícios 

e alguns prejuízos, conforme a historia registra, mas, pessoalmente, acho que os benefícios 
que aquele movimento trouxe para o Brasil foram maiores e não podem ser desconsiderados. 

Inclusive no que tange aos batistas liderados por Rubens Lopes. 
E é muito importante a gente fazer uma vinculação dessas questões da política, no “mundo”, e 
como Deus usou essas coisas para beneficiar espiritualmente o Brasil. Vieram para cá, em 

decurso desse período, depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e, depois 
também na época em que se incutiu o comunismo lá na Europa. Veio para o Brasil muita 

gente, muita gente, alemães, até mesmo italianos, espanhóis, húngaros, búlgaros, russos, letos, 
estonianos e muitos outros. Como já tinha acontecido em outros lugares, a grande leva de 
americanos que veio para cá é notável. Acho que antes de 1877. Com eles teve a chegada, 

inclusive, de pessoas da sua família, da tradição da sua família, que veio para Santa Bárbara, 
hoje Santa Bárbara d'Oeste, no passado Santa Barbara dos Toledos – um grupo grande e 

expressivo. Mas, uma coisa que impressiona, historicamente, que a gente não sabe, é que, 
apesar de termos todas essas nacionalidades, invadindo o Brasil, muitos deles evangélicos e 
muitos deles batistas, a doutrina que eles traziam era a mesma, era única. Impressiona-me em 

ver a cooperação de todos esses grupos se juntando à grande cooperação americana sem 
distorções doutrinárias, sem problemas doutrinários. Esse problema de 1965, com os 

pentecostais renovados, uns anos antes, não foi de modo nenhum implantado por esses 
grupos. Esses grupos de estrangeiros se embrenharam pelo interior do Brasil, aqui em São 
Paulo, no Estado de São Paulo. Nas Associações: Sorocabana, Paulista, Noroeste. Aqui 

mesmo na região de Nova Odessa ou Santa Catarina, entre outros estados. Eles traziam 
milagrosamente, eles traziam a mesma doutrina e eles se organizaram em grandes grupos, 

grandes colônias, como eles chamavam, seja a colônia Varpa, a Palma, em Tupã. Naquele 
distritozinho, de Varpa, houve uma época, naquele pequenino distrito, na qual havia sete 
igrejas batistas, igrejas fortes de letos, de russos, de romenos, búlgaros, ucranianos. Então, 

aquelas colônias, ali na região da Associação Paulista, de Tupã, Varpa... Quatá, lá na 
Associação Sorocabana. Mais adiante, Santo Anastácio... Havia lá a Colônia de Fartura, a 

Colônia Aurora, a Colônia Esperança e todas essas colônias eram rurais e, nesses sítios, nessa 
zona rural, cada uma dessas regiões tinha igrejas batistas com orquestras, com corais. Um 
negócio, assim, lindo de se ver. Mais para frente, no final de Sorocabana, Presidente Epitácio, 

Presidente Venceslau... Os alemães entraram ali e, ainda hoje, você pode chegar lá e verificar 
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a existência de alguns rastos dessas famílias alemãs. E os nomes das famílias que plantaram 
essas igrejas, e impressiona-me muito ver esse aspecto doutrinário que esses grupos, vindos 

de tão longe, não traziam novidades, como atualmente temos essas novidades doutrinárias de 
toda ordem. Será que temos alguma cooperação denominacional? Graças a Deus, eles não 

trouxeram o comunismo para as nossas comunidades batistas. Mas, eu acho que tem também 
uma “atrapalhação” no caminhar da nossa denominação e de outras denominações sérias. Eu 
anoto isso, ou seja, essa provisão de Deus usando essas revoluções e até a Primeira ou a 

Segunda Guerra Mundial para cooperar na evangelização do Brasil.  
Outro capítulo, à parte, deve ser mencionado e vai nos levar para muitos anos atrás como 

mencionei agora pouco. Trata-se da questão da Guerra da Secessão dos Estados Unidos. A 
família Seawright, entre outras tantas, foi brava na luta contra o norte estadunidense, mas 
perdeu como você sabe. Essa Guerra fez com que os irmãos batistas americanos viessem em 

grande número, com grande força material, financeira, para implantar o evangelho aqui no 
Brasil. Alguns grupos anteriores a esse, missionários, aqui, ali, Thomas Jefferson Bowen, em 

1850, esteve por algum tempo no Brasil. Muito antes disso, os holandeses, com Maurício de 
Nassau. Muito antes disso, os franceses, com Nicolas Durand de Villegagnon. Foram todas as 
cooperações que você pode ter sentido no trabalho, de evangelização do Brasil, que muito 

desaguou nessa situação de 1860 e 1865. 
Sobre o racha de 1965, 100 anos depois das origens, sabe-se que quando nós tivemos o 

primeiro cisma na Convenção Batista Brasileira, tratou-se de um racha que até hoje foi 
sentido. Sua dissertação de mestrado versou sobre isso e sobre as relações de poder. Sua 
análise foi acertada. Alguns anos atrás... Acho que em 2001, o pastor Enéas Tognini mandou 

uma carta para o Conselho da Convenção Batista Brasileira que, na época, tinha a minha 
atuação no Conselho... Ele mandou uma carta em que, num parágrafo, depois de um 

preâmbulo, ele dizia assim: ‟Estamos diante da cruz do Salvador pedindo que nos perdoem... 
As tristezas, os aborrecimentos, as divisões que provocamos no seio da Convenção Batista 
Brasileira”. Ele narrou um pouco da situação da Convenção Batista Nacional que espero ter 

melhorado porque, naquela época, não era das melhores a situação – segundo a própria carta 
dele. Eu propus no Conselho, naquela ocasião, que o perdão que estava sendo pedido fosse 

concedido, pois não tinha outra coisa pra fazer e que se fosse pedida a autorização para 
publicar as duas cartas: a dele pedindo perdão e a do Conselho, outorgando... Dando o 
perdão... E ele autorizou e essas duas cartas foram publicadas em O Jornal Batista da nossa 

Convenção. Mas do ponto de vista da comunhão pessoal, isso se resolveu, se restaurou. 
Entretanto, o problema, na verdade, vou chamar de fracasso, daquela divisão, isso não se 

apaga nunca. Ficou uma marca em nossa memória, pois foi uma história de poder e trauma. 
Porque aquilo foi a porta de abertura pra gente ter tantas outras incursões de movimentos, 
mais modernamente o G-12 com todas aquelas coisas hereges. Se nós não tivéssemos tido 

aquela fenda, talvez nós seríamos muito mais resistentes para suportar esses avanços desses 
movimentos que trazem “maldição de família”, “redenção hereditária”. Para mim, tristeza; 

pura tristeza.  
O pastor Rubens Lopes... Lembremo-nos mais dele. Eu nunca fui ovelha dele, infelizmente. 
Estive ligado a outras igrejas e nunca fui membro da Igreja dele, mas nutria uma admiração 

muito grande pelo pastor Rubens Lopes. Ele era um homem alguns anos à frente da sua 
geração... Eu até reputo assim, que dado o grande avanço cultural, ideológico, filosófico, dele 

mesmo, da vida dele, não devia ser uma pessoal muito fácil de convivência mais próxima. 
Porque para alcançar a cabeça dele eram poucos, eram poucos. Eu o admirava muito. O pastor 
Rubens não tinha dúvida de nada. Amava os fundamentos da Palavra de Deus. Não deixava 

nenhuma possibilidade de incertezas na palavra dele, pois a palavra e a conduta dele eram 
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ímpares. Ele era esse homem... Quanto à questão da Revolução de março de 1964, era 
política. Ele se valeu muito bem daquela situação porque era muito inteligente. Soube se 

aproveitar e se aproximar do Regime com muita afinidade com os principais oficiais que 
transitavam pelas igrejas protestantes. E ele criou primeiro um projeto de evangelização aqui, 

na cidade de São Paulo; depois, a Campanha Nacional de Evangelização, no Brasil; e depois a 
Campanha das Américas em 1969. Logicamente, eu sempre, já mencionei, sempre o admirei 
muito e você imagina... Se hoje você quiser marcar uma entrevista com o prefeito de São 

Paulo – vamos dá-lo apenas como exemplo –vai ter uma dificuldade tremenda. Você vai ter 
que percorrer corredores e mais corredores para, talvez, não conseguir essa entrevista. Pois 

saiba que o pastor Rubens Lopes, em 1965, conseguiu chegar e ser recebido pelo presidente 
da República Federativa do Brasil, Humberto de Alencar Castelo Branco, pelo presidente do 
Senado dentro da Câmara Federal, presidentes dos supremos tribunais, por todos os 

governadores dos estados brasileiros... Ele visitou-os em audiência especial. Todos os 
presidentes das assembleias legislativas dos estados; todos os prefeitos das capitais; 

presidentes de câmaras municipais das grandes cidades. Quer dizer, ele não tinha uma equipe, 
um staff, que pudesse dizer que foi gente que conseguiu isso: não, não! Ele conseguiu pelo 
programa dele diante de Deus de evangelizar o Brasil. Ele levou bíblias para todo esse pessoal 

que eu mencionei, aqui, de passagem... Aqui, em São Paulo acompanhei-o na visita ao 
govenador Adhemar de Barros; na visita ao presidente da Assembleia Legislativa que era o 

Ciro Albuquerque, presidente da Câmara Municipal; Acompanhei-o no Exército para falar 
com os comandantes militares. Então, você imagina, imagina um pastor batista querendo 
visitar o presidente da... O prefeito de São Paulo... E ele fez isso em um único ano. Que 

influência na época do Regime Militar! Que coisa maravilhosa! Que coisa de Deus! E aquilo 
dava uma motivação extraordinária, pois eu, que era jovem, a pedido dele liderei uma 

campanha chamada ‟Operação Tinta e Pincel”. Era eu o presidente da juventude aqui de São 
Paulo e nós motivamos a juventude do Brasil a escrever nos barrancos, nas estradas: ‟Cristo, a 
Única Esperança”; depois, na Campanha das Europas, escrevi isso em inglês. Então foi um 

movimento geral dos batistas no Brasil que afetou a esfera política como um todo, que foi 
beneficiado pelos militares e pelo poder da República, bem como evangelizou pela vontade 

soberana de Deus. 
Ele criou, na ocasião, um jornal especial da Campanha Nacional de Evangelização em que 
botou a evangelização como um trabalho único na vida das igrejas batistas e, apesar desse 

movimento de expulsão das igrejas ter sido em 1965, o grande impulso da Convenção Batista 
Brasileira foi, naturalmente, a Campanha Nacional de Evangelização. Foi também em 1965, o 

que, de alguma maneira, ajudou a empanar a turbulência satânica daquela divisão. O Rubens 
era um homem, chamemo-lo assim, de Rubens, como a gente o tratava, naquela ocasião... O 
pastor Rubens, assim está melhor, era um homem fora do tempo dele, porque completava 40 

anos de pastorado na Igreja Batista de Vila Mariana. Ele comemorou chamando aquele 
aniversário de “quarentenário”. Ele trouxe, para ser preletor de um encontro de pastores, e de 

uma conferência da Igreja de Vila Mariana, nada mais, nada menos, que um pastor 
famosíssimo e conferencista internacional para ser o pregador naquela série de conferência. A 
Ordem dos Pastores era muito unida e não havia discrepâncias doutrinárias. Meu grande 

enfoque é esse. Eu destaco outra coisa também, que é um pouco, não desse momento 
histórico, mas uma coisa, assim, que eu gosto de pensar: como Deus usou movimentos, 

revoluções, guerras, para favorecer a evangelização no Brasil. Por exemplo, quando Napoleão 
Bonaparte estava conquistando a Europa, ameaçando, ali, Portugal, D. João VI trouxe a sede 
do reino dele para cá, instalou-se aí no Rio de Janeiro em 1808. Quase ninguém dá esse olhar 

nessa perspectiva, o que serve para se pensar sobre isso. Mas, particularmente faço esse 
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olhar... É bem sabido que os ingleses sempre foram muito ligados a Portugal até por questões 
marítimas, por navegações marítimas e, então, os franceses que tantas vezes tentaram entrar 

no Brasil, pelo Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Maranhão, eles não conseguiram... Mas os 
ingleses, por causa dessa amizade com o Portugal, quando Portugal veio, isso aqui ficou uma 

espécie de ninho de ingleses. E vieram muitos ingleses para cá e vieram por causa do 
comércio, mas entre eles havia muitos evangélicos, muitos crentes, muitos anglicanos.  
Você vê a igreja... A primeira igreja evangélica organizada no Rio de Janeiro, a Igreja Cristã 

Fluminense, que foi resultado da presença dos ingleses entre nós. Atualmente, você vai ao Rio 
de Janeiro... Fica perto da Praça Mauá e tem, lá, a Catedral Presbiteriana. Aquilo foi resultado 

da presença dos ingleses aqui, pois eles exerceram tanta influência no nosso meio, de 
evangelização, sem estar forçando tudo isso, porém como providência divina mesmo. Você 
pode ver coisas assim da presença dos ingleses. Por exemplo, a estrada de ferro, aqui, em São 

Paulo, a chamada SPR - São Paulo – “Railway”... Foram os ingleses que fizeram e os trens 
que circulavam aqui tinham o “volante” do lado direito. Então existem essas coisas, coisas 

que são muito interessantes de você perceber, tais como os traços culturais, as visões 
sociológicas que a gente tem. Isso ajuda você a perceber essas coisas. Não é da sua geração, 
mas não há muitos anos, ainda se falava no tropical inglês e na casimira inglesa que eram os 

melhores tecidos pra se fazer um terno. Queria fazer um terno bom? Era, portanto, com 
tropical inglês, com casimira inglesa, com linho inglês. Pouco linho, porém, porque na 

Inglaterra faz muito frio. Mas a presença deles na evangelização do Brasil foi muito forte... 
Perceba como Deus foi usar a revolução de Napoleão para trazer o evangelho aqui. Gosto de 
pensar nessas coisas! Tudo concorreu para o nosso bem. Para o bem da evangelização. Você 

acha que com a Revolução de Março de 1964 foi diferente? Vencemos os comunistas, graças 
a Deus, porque o Senhor dos Exércitos queria que a evangelização avançasse no Brasil. 

Teologicamente, é possível identificar uma ação clara de Deus em todos esses momentos 
históricos. Excelente isso. Tanto é que, na Primeira Guerra Mundial, com a vinda até de 
japoneses pra cá, conheci, no interior de São Paulo, um japonês que se tornou um grande 

pregador batista, Massatero lnohue. Grande pregador! Mais tarde ele foi pastor em Marília, 
foi pastor em Bauru e, hoje, acho que já é falecido. Não ouço falar dele faz muitos anos. 

Muitos movimentos, assim, como a Guerra da Secessão, como aquele de Napoleão, como a 
Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial, como o comunismo na Europa... 
Como Deus se serviu e utilizou-se disso para evangelizar o Brasil. Se você for fazer um 

levantamento da cooperação dessas nações da Europa que vieram para cá por meio dos 
imigrantes, vai perceber que nada de comunismo chegou por meio dos protestantes. Vamos 

brincar com isso? Quase que pra brincar um pouquinho com isso, veja: Carlos Grigorowich 
da Igreja Batista Boas Novas, tenho a revista dele aqui; tinha o pastor de Vila Diva e, nessa 
região, aqui, para cima, João Korps, da Letônia, na Igreja de Vila Prudente; tinham húngaros 

lá na Lapa. Tanta gente! Tantos, como: Luiz Rizzaro, italiano lá na Água Branca; João 
Rodrigues y Rodrigues na ala Araquarence; se você visitar as igrejas de Araraquara a região 

de Ribeirão Preto, Bebedouro, você vai encontrar praticamente em todos os gabinetes uma 
fotografia do João Rodrigues y Rodrigues – um espanhol pregador daqueles de levar almas 
para Jesus, de organizar igrejas. As igrejas daquela região, praticamente todas, tem a mão, o 

dedo, o trabalho dele, de João Rodrigues y Rodrigues! Quantos, quantos, quantos: dedo de 
Deus no Brasil. 

Retomando alguma coisa interessante, sobre entregar bíblias para presidentes e para pessoas 
que exercem o poder temporal, em diversos momentos, desejo destacar que tenho muitas 
lembranças. Porque a Bíblia é a Palavra de Deus e, quando na mão de uma autoridade, 

representa a evangelização do nosso país, pois é preciso pregar o evangelho. Ainda hoje é 
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comum, sempre que um pastor do interior, ou em qualquer lugar, visita uma autoridade, trata-
se de prática comum levar uma Bíblia para a pessoa importante visitada. Uma das primeiras 

coisas que se imagina é isso... Eu mesmo, algum tempo atrás, fui convidado pelo Geraldo 
Alckmin para participar de um café da manhã na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes e 

levei uma Bíblia para ele. Levei uma Bíblia e levei um livro, de Betty Antunes de Oliveira, de 
presente para ele. É uma forma de dizer quem são os batistas. Eu tive a oportunidade de dar 
uma explicação histórica sobre a chegada dos primeiros americanos na localidade de Santa 

Bárbara e aquela coisa toda. Isso ainda hoje é bastante comum. Acho que esses prefeitos, 
governadores e líderes, todos eles têm mais de uma Bíblia que foi levada por irmãos. Isso é 

uma coisa mais ou menos comum. No ano que a Convenção Batista do Estado de São Paulo 
completou 100 anos, promoveu-se um culto na Assembleia Legislativa, ALESP, numa sessão 
solene. Na ocasião, era eu o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo e 

o pastor Mendes era presidente. Ele me pediu para ser o pregador daquela cerimônia, na 
Assembleia Legislativa, e, então, usei um pouco da memória que Deus me deu para recordar 

essas coisas. Fiz um sermão, um discurso de uns 42 minutos enfocando esse aspecto da 
presença mundial na evangelização do Brasil. Particularmente a evangelização do Estado de 
São Paulo. Citei esses nomes (que acabei de mencionar), e, foi até interessante que, depois, o 

serviço de registro da Assembleia Legislativa me telefonou para pedir que revisasse a ata que 
eles costumam registrar porque havia muitos nomes estrangeiros mencionados. E eles não 

conseguiam escrever Grigorowich, por exemplo. Costumo brincar com os nomes de vários 
pastores que são muito difíceis. Eu mesmo fui batizado por um pastor que era de origem leta e 
que, por causa disso, tinha um nome bem difícil. Depois, durante minha vida, tive mais dois 

pastores de origem leta, quais sejam: pastor Osvaldo Ronis e o pastor Ilgonis Janait. Com 
isso, convivi no meio desse povo, por isso sou assim... Tinha um, aqui, que era pastor da 

Igreja Russa da Paz, chamada Igreja Batista Russa da Paz, mas ele tinha um nome muito 
interessante: André Yastrebov. Muito curioso esse nome e difícil de se escrever.  
Eu amo a denominação batista. Nasci nela. Devo muito para a Igreja Batista porque nasci 

numa família muito simples, muito pobre e a Igreja foi a grande alavanca na minha vida. Ela 
tem um sentido social para mim, além, obviamente, daquele espiritual. Estou parado. Estou, 

aí, aposentado e encostado. Não tenho nenhuma função mais, mas acho que a denominação 
batista tem uma história em que esse seu trabalho acadêmico é muito bom porque resgata um 
pouco isso. E vai fazer com que as novas gerações tenham uma visão, porque nós conhecemos 

muito pouco da nossa história. Vamos supor o livro da Betty Antunes, você conhece, é assim 
deste tamanho (é enorme), não desperta atenção... Somente um historiador para ler aquilo. 

Um jovem não vai ler aquilo de jeito nenhum. Não vai ter paciência nenhuma de ler aquilo e, 
hoje, o mundo está muito modernizado. Hoje precisava ser colocado tudo em resumo. 
Material não só radiofônico, mas por meio da informática para as pessoas poderem visitar 

aquilo tudo. 
Tem uma expressão que os pastores sempre usam para falarem de mim. Alguns colegas 

dizem, assim: ‟o pastor Vieira é o pai de todos nós!”. As pessoas gostam de mim, exceto 
alguns líderes atuais que desprezaram o meu papel na denominação e me abandonaram. Mas, 
as pessoas gostam de minha atuação e do meu desempenho ainda nos dias atuais. A minha 

origem, como mencionei agora, é muito simples, muito humilde e eu dou muito valor para a 
Igreja – muito valor a Igreja de Jesus Cristo – porque, como disse, ela foi a grande alavanca 

pra me motivar na vida. Eu fui batizado aos 16 anos de idade lá em Lucélia pelo meu amado 
pastor, mas, antes, ele achava que eu era fanático por futebol e não queria me batizar. Pedi o 
batismo aos 12 anos, de 12 para os 13 anos, mas ele dizia: ‟Não! Não vou batizar você, 

porque o Cristo... Porque o futebol é o seu Cristo... Então, enquanto você não abandonar isso 
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vai ser difícil ser da igreja...”. Eu fui batizado aos 16 anos, mas estava plenamente integrado 
na vida da igreja, aos juniores, aos adolescentes e, depois, comecei minha juventude. Logo 

que fui batizado, com quase 17 anos, um pouco depois, fui eleito presidente da mocidade 
batista do Alto Paulista – que tinha 30 e poucas igrejas. Naquele tempo, a Alta Paulista 

pegava desde a barranca do rio Paraná, na divisa do Mato Grosso, vinha aqui até Garça, e,  
depois, de Marília em diante. Presidi, ali, por um bom tempo a mocidade e aquilo foi uma 
espécie de “batismo na denominação”, uma espécie de “rito de iniciação denominacional”, 

para nunca mais sair desse meio eclesiástico. Quando terminei o serviço militar – que vim 
para São Paulo – tornei-me membro da Primeira Igreja Batista da Penha, porque meu irmão 

solteiro também, quatro anos mais velho que eu, tinha vindo um pouco antes para estudar e 
era membro da Igreja da Penha. Então, fui para lá, pra Penha. Eu cheguei em 1956 e, em 
1957, elegeram-me presidente da mocidade da Primeira Igreja Batista da Penha. Quer dizer... 

E naquele tempo, a união da mocidade da Penha tinha, na verdade, duas uniões de 50 e 
poucos jovens em cada uma. Eu era o presidente das duas, ali. Depois, fui para a Primeira 

Igreja Batista de São Paulo e, naquela Igreja, um grupo de pessoas quis abrir um trabalho no 
Tatuapé porque não tinha igreja batista na região. No Tatuapé tinha, lá pra dentro, a Nova 
Jerusalém, mas, aqui, no miolo, no centro, não tinha nada de batista. Elegeram-me como líder 

para abrir esse trabalho. E nós viemos! A Primeira Igreja Batista de São Paulo deu algum 
apoio e reunimo-nos em um grupo de pessoas... Compramos uma propriedade e organizamos 

a Primeira Igreja Batista do Tatuapé que é, hoje, aliás, está afastada da denominação 
infelizmente. Em um domingo desses, fui assistir um culto lá e o pastor me viu: ‟pastor 
Vieira...”. Eu falei: ‟Estou aqui porque sou um dos fundadores desta Igreja, há mais de 50 

anos, e, nesta noite, vim para participar do culto com vocês. Só isso. Não precisa me dar 
palavra nenhuma – nada, nada.”.  

Eu já tinha casado. Eu já tinha dois filhos e a Igreja do Tatuapé era pequeninha num 
salãozinho lá. A educação religiosa ocorria numa classe única e, então, pensei: preciso buscar 
uma igreja na qual eu possa dar instrução religiosa para os meus filhos... A minha menina 

tinha três anos e o meu menino tinha dois. Resolvi ir para o Brás, ou seja, para a Primeira 
Igreja Batista do Brás, porque o pastor Rafael Gióia Martins, e a irmã dele, eram muito 

amigos no trabalho da mocidade. Nessa época, eu era o presidente da mocidade do Estado e, 
vim para a Primeira Igreja Batista do Brás, e, chegando lá, logo me “envolvi de cara”, pois a 
Igreja me pôs na diretoria estatutária – tesouraria da Igreja; mais tarde, tornei-me vice-

presidente e, depois, numa crise que a Igreja enfrentou, com o pastor da época – que acabou 
se envolvendo num assunto moral – a Igreja passou dois anos sem pastor. Eu fiquei liderando 

quando a Igreja foi escolher o pastor, mas fiquei surpreendido porque a Igreja me elegeu 
como pastor. E eu disse: não! Naquela época, eu tinha uma indústria gráfica, escritório de 
advocacia e tinha três postos de gasolina e participava como assessor do governador do 

Estado de São Paulo na secretaria do trabalho junto com o deputado Jorge Maluly Neto. Eu 
respondi: não! Mais tarde, a Igreja entrou num outro processo e, eu, outra vez, outra vez, na 

terceira vez disse: olha, vou deixar a vice-presidência, vou me afastar porque a minha 
presença aqui está influenciando a Igreja votar em mim. Deixei e, na quarta vez, a Igreja me 
elegeu por unanimidade sem a minha presença no templo. Então, falei: bom, agora não dá 

mais... Eu tenho que me render. Tomei, portanto, a decisão de acabar com todas as atividades 
comerciais e empresariais que eu tinha para ser pastor, mas só que não tinha o curso 

teológico. Não fui fazer o curso teológico para, depois, ser ordenado (ainda bem que 
aconteceu ao contrário comigo). Como eu já era muito envolvido na denominação, na 
juventude... Fui secretário da Convenção Batista do Estado de São Paulo, antes de ser pastor, 

fui vice-presidente da Convenção – antes de ser pastor. Quando me tornei pastor, quando fui 
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ordenado pastor, o bem querer dos colegas, dos pastores, comigo, cresceu muito. Já era 
grande, mas cresceu, e, com três anos de ordenação ministerial, já estava na diretoria da 

Ordem dos Pastores. E com quatro anos, fui eleito presidente da Ordem dos Pastores. Então, o 
meu jeito de ser sempre foi esse... Ia para os retiros de pastores e, chegava lá, “sentava no 

toco”, lá, com os colegas. Não quero saber se sou presidente, pois isso não muda nada na vida 
da gente. Fui me envolvendo, fui me envolvendo, no meu jeito de ser, como eu lhe disse, 
essas empresas todas que eu tinha me deram uma condição de ser pastor um pouco diferente 

porque eu... Porque Deus me deu. Eu tinha recursos materiais e, então, fui ser pastor, assim, 
pastor um pouco diferente... E cooperei muito com os pastores. Eu gostaria até que você não 

registrasse isso que vou falar, mas fica para a sua avaliação. Um dia desses, recebi uma carta 
de um pastor do interior dizendo que ele queria vir num retiro, mas ele não tinha condições. 
Queria saber se eu permitiria – porque eu era o presidente – se eu permitiria, então, que ele 

viesse no retiro dos pastores e que ele trouxesse a “marmita fria” para esquentar lá no fogão 
do acampamento. Ainda hoje quando me lembro disso, emociono-me. Eu telefonei para um 

pastor, lá, perto dele, e falei para esse pastor: oh, preciso de um favor seu... Queria que você 
fosse para a casa desse fulano e a despesa que você tiver, de gasolina, e tal, vou ressarcir se 
você se comprometer de trazê-lo no retiro dos pastores no seu carro, sem custo nenhum... O 

custo que tiver, vou pagar... E você pede para ele vir no retiro dos pastores e ele não vai pagar 
nada... Não tem que trazer marmita coisa nenhuma!  

Por conta disso, e Deus sabe da simplicidade com que lhe conto isso, aqui tudo começa assim. 
E eu fiz muito disso que descrevi... Ainda faço. Ainda faço. Hoje, têm alguns pastores que, 
essa semana mesmo (sexta-feira, ou foi segunda?), fui ao banco para depositar um 

“valorzinho” para um pastor do Vale do Paraíba, que sei: está enfrentando dificuldades. Soube 
de outro que está lá em Araraquara enfrentando dificuldades e mandei um e-mail para 

conseguir a conta bancaria dele para enviar um “recursozinho” pra ele. Tem um irmão que, 
não sei se você já ouviu falar nele, Grigorio de Sousa, da Igreja Batista do Jardim Brasil. Já 
ouviu falar dele? Esse homem é uma coisa, pois ele sabe tudo sobre todos os pastores batistas. 

Telefone toca em casa cedo: ‟pastor Vieira, morreu pastor fulano de tal!”. Na semana 
passada, ele esteve aqui dizendo sobre um  pastor que está vivendo dificuldades. Eu falei: oh! 

Compra lá uma cesta básica e leva para esse pastor! Isso é uma coisa natural para mim e é 
uma coisa mais que natural – na verdade. Foi isso que levou os pastores a pegar esse negócio: 
‟É o paizão Vieira”; tem muitos que me telefonam: ‟oh, pai, tudo bem?”. É o meu jeito de ser 

e eu continuo assim. E vou morrer assim! Não vou deixar de ser assim, porque acho que vem 
daí a minha amizade com todos e o meu amor pelos pastores batistas. Tenho um hábito 

pastoral de orar pelas pessoas todos os dias. Minha esposa é de uma família de 14 irmãos e, 
todas as noites – muito deles já morreram e deixaram descendência – todas as noites, então, 
oro pela descendência desses cunhados, cunhadas e sobrinhos. São 14 irmãos casados... Cada 

um tem cinco filhos... Dá 70 sobrinhos. Eles se casaram e, por isso, os números avançam para 
140. Mas, se cada um deles tiver três filhos já serão mais 200 sobrinhos que a minha mulher 

tem. Eu passo e “revisto” essa família todas as noites em oração. A minha família é de nove 
irmãos e eu sou caçula. Alguns já morreram... Na verdade, quatro já morreram, restando-me 
cinco vivos. Todas as noites eu oro pelos meus irmãos, irmãs, e, consequentemente, pelos 

descendentes deles e também por sobrinhos. Tenho alguns sobrinhos que estão afastados do 
evangelho de Jesus Cristo, ainda que tenham sido “criados no evangelho”. Oro por eles e peço 

a Deus pela volta deles para Cristo... Família muito grande... Sempre tem algumas 
desavenças... Oro por essas desavenças. A Igreja Batista do Brás... Quando eu deixei, tinha 
mais de 900 membros, mas, depois do meu sucessor, hoje temos apenas 700 e poucos. Caiu 

um pouquinho. Mas ela tem, em geral, 40, 45 pessoas enfermas. Alguns casos são mais 
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graves, entretanto outros são menos graves. Essas 45 pessoas são objetos das minhas orações 
diárias. Oro pelos pastores batistas brasileiros todos os dias, mas não, assim, pelos pastores 

batistas do Estado de São Paulo... Não é assim. Eu os tenho por secções da Ordem dos 
Pastores Batistas do Brasil. Então, pego a região do ABC e, lá, tem uns dez ou 15 pastores 

que me vem à mente todas as noites. Pego a região de Osasco, pego a região da Zona Leste, 
Baixada Santista; Associação Sorocabana; Associação Alta Paulista. Os pastores mais idosos 
pelos quais nutro um carinho enorme. Talvez, uns 70 para 80 pastores – todas as noites. Todas 

as noites, oro por cerca de 300 pessoas nominalmente. É o meu costume. A minha maneira de 
ser! Por isso, costumo dizer assim: todo mundo tem boa memória, alguns não usam, não 

exercitam! Eu exercito de todas as formas que posso, sobretudo por meio de orações. Exercito 
a minha memória. Por exemplo, seria capaz de pegar, aqui, e agora, e fazer relação dos 
pastores pelos quais oro sempre. Posso dizer para você: pastor “fulano” está doente, pastor 

“beltrano”, e, assim, sucessivamente. Pastor fulano, pastor que tem 98 anos; pastor Timofei 
Diacov, pastor Édson Borges de Aquino; o primo dele, que é meu “co-sogro”, Salovi 

Bernardo, que estão se aproximando dos 90 anos de idade; Édson Borges, Zacarias, 
Florisvaldo, e, tantos aí, enfermos nos leitos; pastores sem “pastorado” em igrejas locais que 
me pedem ajuda. Daí, cunharam esse negócio de ‟paizão”; vem daí, do meu jeito de ser. Eu 

não seria capaz de ser diferente. 
Eu penso assim, principalmente agora, que eu não estou no pastorado mais, às vezes vou 

pregar e não sei quem faz parte do auditório. Com isso, a minha oração continua, permanente, 
e é: Senhor Deus, o Senhor conhece as pessoas que estarão lá hoje, o Senhor sabe as 
necessidades delas, dá-me aquilo que devo dizer para satisfazer as necessidades delas. Isso é 

um modo de fazer e de ser; a segunda coisa: eu não uso esboço para pregar. Não consigo, pois 
exercito a minha memória; se eu vou fazer um sermão temático, no qual evidentemente 

escolhi o tema, depois vou para o texto. Ou, se vou fazer um sermão textual, no qual eu 
escolhi o texto e, depois, o tema que o texto contém – leio; se eu puder ler aquele texto, e 
sobre aquele texto, e, depois, deixo surgir um sermão na minha mente de forma espontânea 

embora seja um pastor batista tradicional. Com isso, você não precisa de anotações... Porque 
concebi, na minha mente, o conteúdo inteiro do que vou falar. Fica pronto na mente. Preparo 

sermão na mente. Ou seja, não preparo – na concepção de alguns. Ainda na quinta-feira 
passada, preguei; quarta-feira passada da mesma semana; eu preguei em São Vicente, no 
aniversário do pastor Gilberto, 51 anos ele estava fazendo... Eu estive refletindo, pensando, 

orando e, então, naquele texto bem conhecido, sem dúvida você o conhece, sobre Jabes, em 1 
Crônicas, preguei um sermão bonito a respeito da ocasião. Senti que foi uma palavra 

abençoada, pois que abençoou o pastor Gilberto e todos os que estavam no recinto. A Igreja 
estava cheia... Tinha até aquele coral, dos salvos, da Cristolândia (aqueles que eram 
dependentes químicos e foram libertos pelo poder da Palavra de Deus na antiga Cracolândia). 

A Igreja estava repleta naquela noite.  
Para mim, a pregação tem que ser a partir da Palavra; a Palavra é tudo; você não pode fugir da 

Palavra; se você tem convicção, se você tem princípios e, se você sai para qualquer lugar que 
você está, e, você houve alguém falando sobre o evangelho, sobre a doutrina... Se você, 
contudo, tem princípios não vai poder concordar com tudo que ouve nos lugares. Por 

exemplo, ‟Todos os caminhos dão no céu!”. Não! Espera aí... Não é assim, segundo aquilo 
que creio. Você não tem que ser indelicado, mas você não pode concordar com uma expressão 

dessas que é tão usual, tão comum nos nossos dias. Esse relativismo perverso! Essas coisas 
são básicas. Tenho orado a Deus em favor das pessoas que estarão nos cultos, pois as 
necessidades delas são a partir da Bíblia Sagrada. Quero dar um ensino sobre a Bíblia, sobre a 

Palavra de Deus... Não tem que estar botando muita retórica, muito conteúdo, assim, cultural, 



104 

 

 

muito “mi, mi, mi...”. Atualmente, tem muitos livros de autoajuda e, igualmente, muita gente 
pregando em cima disso. Não é por aí o caminho! Não é por aí o caminho! Preguei domingo 

retrasado... Preguei na Primeira Igreja Batista do Brás, e o pastor, quando me convidou, para 
pregar, perguntei-lhe: o senhor tem algum assunto ou algum tema pastor? Ele falou: 

‟setembro é mês de missões e se o senhor quiser falar sobre isso será bem-vindo”. Fiquei 
olhando e pensando... Deus pôs na minha mente... O templo da Igreja tem, lá na frente, 
aqueles dois mapas arquitetonicamente construídos (eu mesmo cuidei disso na minha época): 

‟Ide por todo o mundo...”. Eu disse, olha: estão aí os textos bíblicos que vou usar para 
pregar... Refletindo sobre isso, preguei: quem vai sair para fazer missões tem que ter 

convicção, tem que ter princípios... Então, foi isso... Os “princípios nossos”, básicos, 
fundamentais da nossa fé, da nossa doutrina... Quem vai sair para fazer missões tem que ter 
santidade de vida, se não tiver é melhor não sair. Não adianta sair. Quem vai sair para fazer 

missões, vai sair por um “estilo de vida” e não porque o programa da Igreja, desse mês, está 
pedindo pra fazer. O meu sermão foi esse... Quer dizer, gosto assim. Tenho uma mente 

prática, objetiva e não gosto de filosofar muito no culto.  
Agora, temos uma tradição para preservar. Fala-se de uma identidade batista e eu sou 
guardião dela, assim como foi Rubens Lopes nos tempos passados. Com todas as igrejas 

históricas acontece da mesma forma porque temos uma tradição para preservar. Nós temos 
uma história batista no Brasil e, atualmente, apareceu-nos a Ordem dos Pastores Batistas 

Clássicos, pois os mais antigos não têm mais... Não estão sendo muito bem respeitados. 
Precisamos sustentar as nossas tradições. Esse grupo me pediu e eu falei para eles sobre a 
história dos batistas no Brasil. Eu acho que isso é uma reação à “coisa dada”. As muitas 

novidades estão aparecendo e deixam as pessoas “meio que perdidas”. E elas são levadas a 
tomar uma atitude... Não vou dizer que uma coisa tem a ver com outra, mas, em Minas 

Gerais, começaram um movimento parecido com esse dos pastores batistas clássicos e, no 
caso deles, deram-se o nome de Convergência Batista. Em Minas Gerais houve a mesma 
coisa: combateram as inovações, as novidades que foram aparecendo, e, na última Assembleia 

da Convenção Batista Mineira, em julho, agora, eles estavam organizados de uma maneira 
interessante. Você sabe, recebo muita coisa não só deles, mas também de outros... Recebo 

muitas coisas deles... Mas o fato é que eles se organizaram para dizer assim: ‟Olha, nós 
vamos trabalhar no sentido de fazer mudanças na Convenção, naquilo que a gente acha que 
precisa”. Foram para a Assembleia anual da Convenção e, chegando lá, indicaram um nome 

para presidente. Pasme que esse irmão foi eleito presidente, e, eles disseram que ele teve 62% 
dos votos a partir da chamada “Convergência Batista”; elegeram o primeiro vice-presidente e, 

assim, sucessivamente. O resultado depois da eleição foi que o presidente eleito chamou o 
diretor executivo para conversar – que é um querido amigo – pastor José Renê Toledo. Quero 
muito bem ao Renê e acho que o Renê é um cara perto de dez. Chamou-o para conversar e 

disse: ‟Tem, aí, esse problema da Convergência Batista e o pessoal está “batendo o pau” na 
Convenção... Você tentou responder um pouco, mas não foi muito feliz. Então, eu queria 

organizar, com você, uma maneira da gente agir pra não deixar esse trabalho crescer na 
direção que eles estão querendo, mas a gente tem que abrir as portas e dar oportunidades para 
eles aqui, deixar que eles exerçam a influência que eles querem exercer”. Pelo que ouvi, 

parece que o presidente, que é o Penido, Aloisio Penido Bertho – ele foi meu vice-presidente 
quando eu tornei-me presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – me parece que ele 

teve uma atitude boa, mas o executivo, que já tinha se pronunciado contra a Convergência 
Batista, não se sentiu muito bem e eles acabaram discutindo um pouco. E o executivo acabou 
renunciando à função na Convenção Batista de Minas Gerais. Fazia mais de dez anos que ele 

era o executivo de Minas. Fazia um bom trabalho. No Ceará, algum tempo atrás, houve uma 
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divisão e, hoje, tem-se duas convenções naquele Estado. Não vou dizer tão explicitamente que 
isso seja uma tendência e nem que aprovo totalmente essa tomada de atitude. Mas, oriento... 

Dou a senha para tudo acontecer. O pastor Wagner Antonio de Araújo, e esses outros, que 
lideram essa Ordem dos Pastores Batistas Clássicos, criaram-na bem organizadamente. Eu já 

falei com ele. Falei por prevenção: olha, se vocês se afastarem da Convenção, vocês estarão 
cometendo um erro grande... Não podem se afastar da Convenção! Agora, esses dias li um e-
mail que chegou, no qual o pastor Wagner dizia que ele ficou com febre, que estava doente e 

que não pôde ir na reunião da Associação da região dele. Eu fiquei feliz de ouvir isso – que 
ele não foi por causa de alguma enfermidade passageira que teve. Então, tenho dito: Não 

saiam da Convenção, não se afastem, não se apartem de nós! Estão acontecendo essas coisas 
que não são boas na Convenção Batista do Estado de São Paulo em semelhança de Minas 
Gerais, mas não é todo mundo que é culpado disso que está acontecendo. Somente alguns são 

culpados. O pastor Wagner, outro dia, telefonou-me pedindo para eu ir com ele em São José 
do Rio Pardo para visitar um pastor que está enfrentando alguns problemas, porque aderiu a 

esse assunto do “movimento dos clássicos”, como eles estão chamando porque estão 
espalhando isso pelo Brasil inteiro. Eles já têm associados em vários estados do Brasil e, 
agora, em novembro, eles vão ter outra reunião. Por isso, o Wagner pediu para eu estar. Falei, 

assim: Vou me planejar para estar sim! Ele me disse, então: ‟ah! Então eu quero ver qual 
participação o senhor vai ter!”. Respondi-o por e-mail, falando: o prazer de participar para 

mim já é o bastante e não preciso de nenhuma participação especial lá, pois não precisa 
lembrar do meu nome até porque já fui preletor sobre a história dos batistas na reunião 
passada. É assim que vejo isso – uma reação; você não pode culpar ninguém; você não pode 

dizer que o presidente da Convenção é o culpado: fulano, beltrano. Tudo bem, há alguma 
culpa? Pode ser que haja! Há! Mas, você não pode também culpar as pessoas pelo que  está 

acontecendo em tudo quanto é igreja por aí. Pode-se culpá-las apenas por suas 
responsabilidades.  
Você fala em identidade, às vezes? Bem, a música, hoje, está aí numa forma absurda nesse 

movimento chamado “gospel”. Digo tristemente. Hoje mesmo, o pastor Wagner me mandou 
um negócio de uma igreja que estava copiando uns cânticos da África... De um negócio, 

assim, cultural – que não dá para importar. Não dá para importar. Se você assistir aquilo lá 
como um culto lá, deles, tudo bem... Mas, você querer importar para cá essa música de 
africanos? Não dá. Vejo essa Ordem dos Pastores Batistas Clássicos como uma reação, como 

tantas coisas que ocorrem por todos os lados. Porque as igrejas não olham mais... Deixam 
acontecer... Tá certo, o que eles estão fazendo? É difícil você dizer que está errado, mas 

também não é fácil você dizer que está certo. Apenas oriento. 
Há um bom tempo – pra não se dizer “muito tempo” – um colega chegou pra mim e falou, 
assim: ‟Vieira, como é que a gente faz para fazer parte da panelinha?”. E eu indaguei, assim: 

você acha que eu faço parte de panelinha? Ele deu uma risada e falou sorrindo: ‟Eu acho!”. 
Respondi-lhe: então fica perto de mim que você tá na panela. Você está na panela se estiver 

perto de mim, notou? Aí dei-lhe um conselho objetivamente, o qual repito aqui nesta nossa 
oportunidade: acho que essa geração nova precisa comparecer, precisa estar presente, precisa 
aprender e não adianta ficar criticando o que está acontecendo. Criticam porque alguns são 

“os donos do poder”, que os nomes são sempre os mesmos. É preciso comparecer. Precisa 
participar. Não é necessário somente comparecer, com ar crítico, mas participar e participar 

quer dizer contribuir. Dar a sua opinião, dar a sua posição. Não importa se vão aplaudir ou 
não – dá a sua opinião. Terceira coisa, nem tanto subjetiva, mais objetiva, participar com 
inteligência... Não falar só por falar, mas falar com modelo, com padrão, com alvo, com 

objetivo... Ser o mais claro possível quando fala o que está pensando e o que você está 
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desejando. Em quarto lugar, especificar sobre qual assunto vai falar, sobre qual área você vai 
participar. Você não deve chegar e querer dar uma opinião sobre tudo... Você, antes, tem que 

ter uma vivência... Estar lá dentro. Aí você fala sobre um, sobre outro, sobre dois, sobre dez e, 
daqui a pouco, você está falando com competência sobre todos os assuntos. Então, a sua 

palavra vai ser ouvida. Isso por causa da coerência, da inteligência e da maneira cooperativa 
de dizer, de participar. Eu acho isso. Acho que essa geração que está aí, está ausente. Política 
denominacional é coisa séria e tem que aprender com a história do Rubens Lopes, com a 

minha “humilde história”. Eu ouvi sábado, na Sociedade Bíblica do Brasil, numa reunião... Eu 
fui em uma reunião, na Sociedade Bíblica, no sábado, e falou um pastor que nem conhecia. 

Ele é da Igreja Batista Memorial de Osasco, Memorial de São Paulo, na verdade, mas ele está 
na Memorial de Osasco. Ele é chamado de pastor Oswaldinho (não sei se você o conhece). 
Ele é da Igreja Memorial... Muito bom pastor. Gostei muito da palavra dele, pois usou aquele 

texto dos amigos de Jó, como jovem, para falar depois que os de mais idade tinham falado, 
mas ele foi muito próprio, muito boa a palavra. Uma das coisas boas que ele disse, querendo 

dizer de como os jovens devem participar, foi que: ‟os jovens têm que participar sem estar 
com muito espírito de contestação e procurar entender melhor um pouco as coisas para poder 
ter uma participação mais efetiva, mais produtiva”. E uma das coisas que ele deu como 

exemplo para os jovens – ele é pastor de jovens – é que a impressão que fica pra gente é que 
Deus só está no louvor por meio de música... Acabou o louvor musical, acabou tudo... E não é 

em todo o louvor que Deus está. Deus está só naquele louvor que Ele acha que está. Se não 
for aquele louvor, que foi cantado pra Ele, não está bom, não houve culto. Acho sinceramente 
que ele foi muito feliz... O jovem reduz muito a função dele em cima de determinadas coisas. 

Você chega na Convenção Batista e diz: ‟ah, o nosso sistema de missões tá errado!”. Tudo 
bem, está errado, então o que você acha que deve ser feito? E vai... Vai dizer também: ‟ah, o 

estatuto está errado, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo!”. Responderia que: ‟tudo bem, 
precisa mudar...”. A Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo tem 70 anos e, 
praticamente, nunca mudou o seu estatuto. Até hoje ainda é aquele que tem eleição todo o ano 

e pode ser repetido o presidente quantas vezes forem necessárias. Permanência, tanto do 
estatuto, quanto da organização e dos bons presidentes. Rubens Lopes ficou por décadas na 

presidência, pois sabia jogar... Quer dizer, sabia fazer tudo funcionar... Quando fui presidente, 
tentei mudar isso, mas para mudar a cada dois anos, e eles, os pastores, me disseram: ‟quando 
a gente quiser mudar o presidente, a gente muda”. Por exemplo, o pastor Rubens foi o 

presidente da Ordem durante 30 anos seguidos, como disse, e, depois, ele não quis continuar 
mais. Depois, foi a vez do pastor Josué que serviu por nove anos. Posteriormente, o Josué não 

quis continuar mais... Dou risada. Me elegeram! Fiquei 13 para 14 anos. Conclui-se que até,  
praticamente, 60 anos da Ordem, ela teve apenas três presidentes. Precisa mudar? Será? Você 
crê na mudança denominacional? Ela, a nossa Ordem, é conservadora. Não adianta uma 

pessoa chegar lá com um espírito novo e querer mudar tudo porque não vai conseguir. Ela é 
conservadora. O processo e a aceitação de pastores divorciados eu acompanhei. Presidi a 

Ordem durante um bom tempo e eu posso relatar que, quando veio esse assunto para decidir, a 
Ordem decidiu assim: se tivesse um pastor divorciado só poderia ser sócio da Ordem se ele 
estivesse divorciado e permanecesse solitário. Foi uma posição usada na ocasião. Quer dizer, 

não pode se casar de novo. Se precisar divorciar-se, divorcia-se, mas não pode se casar de 
novo. Quando passou um tempo, mudaram: o pastor divorciado pode ser sócio da Ordem se o 

divórcio e o “recasamento” aconteceu antes da conversão dele. Mais adiante, alguns anos 
depois, houve outra mudança: o pastor divorciado e recasado poderia ser sócio da Ordem se a 
primeira esposa já tivesse morrido. Eu brinquei na ocasião: esse é um bom motivo para o cara 

matar a mulher. A última decisão que houve foi assim: o pastor divorciado e casado pode ser 
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sócio da Ordem desde que a comissão de ética analise o caso específico dele e dê um parecer 
favorável. Quer dizer, é muito mais humano! É muito mais avançado. Foi um processo que 

levou, seguramente, 15 anos. Essas quatro mudanças. A cada quatro anos é que veio uma. Há 
muita lentidão, às vezes, nestas questões, mas, “via de regra”, esse é o caminhar de um 

processo. Essa discussão foi lenta. Imagina se formos discutir seriamente a questão das 
pastoras que os batistas brasileiros não aceitam ainda nos dias modernos. Que faríamos? Se 
uma questão dessas levou diversos anos, quantos anos viveremos para pensar sobre a 

ordenação feminina e outras questões que você certamente prefere chamar de “questões de 
gênero”. Somos conservadores, ortodoxos, e, nós, mais sensatos, não queremos admitir a 

igualdade de gênero no pastorado porque ela não existe, de fato. 
Você está me perguntando sobre a Comissão Nacional da Verdade e está querendo fazer 
retomadas de assuntos políticos? Bem, não vou dizer tudo o que penso como é óbvio. A 

sociedade brasileira vive a retomada parcial daquelas memórias, não é? Como batistas fomos 
beneficiados na época. Rubens Lopes! Grande nome aliado aos militares que estavam no 

comando da Revolução de 1964: Deus usou a Revolução de Março de 1964 para salvar o 
Brasil de coisas terríveis. Toda revolução é o dedo de Deus conduzindo a “história da 
salvação” das pessoas e das sociedades. No Brasil não foi diferente. 

Fiz o curso superior de sociologia e o curso de direito. A minha “cabeça sociológica” tem uma 
configuração técnica que às vezes – com todo respeito – choca um pouco com a questão da 

nossa realidade eclesiástica. Acho, pessoalmente, e creio, que nós, os batistas, deveríamos ter 
uma participação política mais efetiva. Nós, os batistas, temos cabeça, conhecimento, ideais, 
somos capazes de exercer influência na sociedade, mas sinto também um desinteresse muito 

forte e, sobretudo, agora, depois desse período de 2010 em que fui candidato a deputado. 
Apesar de um determinado deputado que vive rondando as igrejas e até a Convenção, dizem 

que a denominação batista não gosta de política, que não quer participação política, que tem 
asco pela política. Você vai analisar, vai pensar, porque, os nossos antepassados, quando os 
americanos, sobretudo, quando vieram para o Brasil, o Brasil vivia a época do Império e que a 

religião oficial do Brasil era a religião católica. E havia até um artigo na Constituição que 
dizia: ‟as outras religiões serão toleradas desde que o seu local de culto não tenha aparência 

exterior de templo”. É uma aventura – pode até ser – e foi por causa disso que os templos não 
tiveram cruz no Brasil. Os templos evangélicos, na sua grande maioria, não têm cruzes. Não 
poderia parecer templo e, por evidente, a característica da Igreja Católica era, é, ter uma cruz. 

Os primeiros americanos que vieram para cá trouxeram a ideia que a gente tem sobre política, 
segundo a qual foi-nos dito: “olha, separação entre Igreja e Estado”. Sobressaltou esse nosso 

princípio em relação aos demais... Então, não se envolvem com a política! Os americanos 
plantaram isso em nós. Plantaram e implantaram isso em nós brasileiros. Vê, não ganhei a 
eleição como poderia. Isso até hoje não se rompeu e não sei se vai se romper. Não, não se 

rompe! Nós tivemos alguns irmãos nossos que conseguiram se eleger, tais como o Gióia 
Junior, pastor Rocha e outros, por causa da participação na vida das telecomunicações... 

Assim, rádio e televisão... Daí, conseguiram, é claro, se eleger. Mas não foi o povo batista que 
os elegeu. Quem os elegeu, então? 
Praticamente, acabei de sair dessa campanha em que muitos pastores e colegas vieram me 

incentivar: ‟agora você está aposentado, você é o melhor nome para ajudar a fazer e a 
moralizar a política como antes”. Prometeram-me apoio, mas o que aconteceu comigo? Não 

fui apoiado em detrimento de outro. Não estou lamentando... Só estou constatando... Na 
minha idade não dá mais para ficar nesses lamentos. O que enfrentei de resistência, de 
oposição, de críticas foi coisa muito grande. Fiz perto de 25 mil votos. É muito voto. Sabe-se 

que 25 mil votos é muito voto, mas não deu para me eleger. Mas, enfrentei muita coisa assim, 
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pois as pessoas têm todo tipo de crítica para não dar apoio. Por exemplo, um amigo que estava 
me ajudando foi na Primeira Igreja Batista da Penha, para distribuir nosso material lá, e ele 

me contou, depois, que um amigo, até muito conhecido meu, e dele, chegou pra ele e disse 
assim: ‟escuta, quantas aposentadorias o pastor Vieira já tem? Ele ainda precisa de mais 

uma?”. Quando ele me contou isso, disse-lhe: é pena que a gente não poderia  prevenir uma 
pergunta medíocre dessas. Você poderia dar uma resposta: ‟O pastor Vieira tem uma 
aposentadoria do INSS em que recebe R$ 1.759,00 por mês, só. Não tem nenhuma outra 

aposentadoria e nem está atrás de aposentadoria nenhuma. Está com o desejo de servir, servir 
sempre! Eu tenho 60 anos de “vida batista”. Quero servir! Outro pastor, que me convida para 

pregar, muito amigo, chegou no momento da oração durante o culto, e ele avisa: ‟o Vieira vai 
pregar, disse-me, mas não vai falar nada de política...”. Porque quando anunciei seu nome 
como pregador, recebi uns três ou quatro membros da Igreja, que falaram que eu estava 

misturando política com a Igreja, mas não falo nada de política aqui. Tá bom. Fui pregar em 
uma Associação que me convidou para ser preletor da Associação, quando o pastor, que 

estava cuidando do assunto, veio me apresentar e ele disse: ‟Esse é o pastor Vieira... Todo 
mundo sabe que ele é candidato a deputado, mas teve algumas pessoas que criticaram quando 
nós o convidamos, mas ele não veio aqui para falar de política... Ele vai cooperar com a 

Associação no tema que nós temos para esse ano...”. Eu não sei se um dia a gente vai romper 
com esse problema da não “vocação política” que o nosso povo tem. O Gióia Junior, que foi 

deputado estadual duas vezes, e deputado federal duas vezes... Certa vez, ele me disse assim 
(eu não era pastor nessa época): ‟Vieira, qualquer dia vou fazer um vexame em alguma igreja, 
porque os pastores me chamam para pregar e, quando vou pregar, eles dizem assim: “não é o 

político que está aqui, é o nosso irmão Gióia Junior”. E um dia é capaz de eu fazer feio: 
“numa hora dessas, irmãos, o político está em campanha e não pode gastar tempo com vocês: 

tchau!”. É claro que ele não iria fazer isso, mas... Então, tenho esse problema hoje, problema 
não. Essa convicção de que o povo batista não quer saber de política como nos tempos de 
Rubens Lopes com os... Então, a nossa participação teria que passar por uma “escolarização 

política”, doutrinária, para ver se o nosso povo se interessa... Porque é difícil... Vejo com 
muita dificuldade! O outro grande problema para uma participação na política é a questão 

material, financeira, porque é “tostão contra milhão”. Você tem que enfrentar um turbilhão e 
ninguém tem recursos para isso. Eu fui candidato com o propósito de fazer uma campanha 
contando com o conhecimento que a gente tem da denominação, mas sem recurso para isso... 

Queria ganhar pela e para a denominação. Mandei propaganda pelo Correio e para todas as 
igrejas batistas. Todas receberam, mas eu não tinha recursos para fazer um trabalho de 

enfrentamento na porta das igrejas como o deputado Carlos Alberto e esse pessoal faz. 
Quando estava na minha campanha, um colega, aqui, e, uns irmãos foram lá para levar 
propaganda... E ele, sabendo, o pessoal chegou lá falando: ‟nós estamos aqui e viemos 

distribuir o material do nosso pastor Vieira”. Eles disseram que ele, esse pastor, falou: ‟vocês 
distribuam do outro lado da rua porque se distribuírem aqui, na calçada da Igreja, isso será 

motivo para que eu peça para os membros não votarem nesse candidato”. É a cabeça dos 
pastores, e muitos, e amigos, que me consideram interessantemente de ‟paizão”. Ajudei a 
tantos. Mas “eles têm pastorados” nas igrejas – os quais tenho obrigatoriamente que respeitar.  

Não precisa agradecer pela entrevista... Eu agradeço por essa honra que você me deu... 
Logicamente, você vai enxugar isso e tirar alguma coisa ou ajustar como vocês sabem fazer, 

não é? 
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Você me deixou muito à vontade com as suas explicações 
sobre o seu projeto de pesquisa. Vou falar livremente sobre 

minha história, sobre minha percepção acerca da Igreja 
Presbiteriana Independente no período militar. Na verdade, 

vou falar de mim e dos casos que considero importantes. 
Estou contente.  Bem, sou pastor presbiteriano independente 
com 56 anos de intensas atividades e com 51 anos como 

pastor titular de uma igreja local. Hoje sou jubilado... Velho. Sou pastor emérito da Igreja na 
qual fiquei por 50 anos. E estive por 15 anos como professor do Seminário, da Faculdade de 

Teologia... Participei durante 15 anos da direção da Igreja Presbiteriana Independente com as 
funções de secretário, secretário executivo e de tesoureiro nacional. Cuidei também do 
dinheiro que, às vezes, era muito escasso. Esses 15 anos foram exatamente naquele período, 

de 1960 a 1975, nos quais estive na liderança denominacional... Permaneci junto, na diretoria 
do Supremo Concílio, e, por isso, atuei exatamente no período político bastante conflitante do 

Brasil. Era Regime Militar.  
Naquele período, houve uma coisa interessante... Estava, ainda, na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e aconteceu um fato curioso na época que foi a briga dos alunos da Universidade 

de São Paulo, principalmente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, contra 
os alunos do Mackenzie. Eu era o assessor da Presidência do Mackenzie. Estou até rindo 

agora, mas o caso foi grave. Paradoxalmente, do lado de lá estava o Fernando Henrique 
Cardoso e, do lado de cá, estava eu. Veja como os opostos ironicamente um dia se atraem. 
Aquela batalha foi inicialmente uma briga de estudantes e, posteriormente, passou a ser uma 

briga política porque havia interesses do governo militar em eliminar aquele núcleo comunista 
da Universidade de São Paulo. Sobretudo, ali, na Maria Antônia, que era um centro 

contrarrevolucionário. Então, o governo fez o seguinte: fechou a região e deslocou totalmente 
a Faculdade de Filosofia de lá... Obrigou sua transferência para a Cidade Universitária e 
desmontou o esquema comunista que existia ali. Houve, portanto, um interesse do governo 

articulado entre os alunos do Mackenzie. Lembro-me disso e, obviamente, dei todo apoio para 
o governo militar por questões estritamente ideológicas.  

Nesse período, eu também era professor no Seminário Presbiteriano Independente, era pastor 
da Igreja do Alto de Vila Maria e exercia funções variadas na direção geral da Igreja 
Presbiteriana Independente. Nesse tempo, nós fizemos algumas intervenções em benefício de 

elementos da Igreja Presbiteriana Independente que estavam de um lado, isto é, que estavam 
do outro lado... Isto é, ainda, estavam do lado da esquerda que, convenhamos, é diabólica. Do 

lado, obviamente, maligno, do lado do comunismo. Do lado contrário, porém, vou pedir 
licença para não mencionar nomes, está certo? Só que vai ficar claro para você, pois sei de seu 
relacionamento com ele e, inclusive, um dos elementos perniciosos indicou meu nome para 

você entrevistar. Você interpreta como quiser, claro. Do lado contrário, nós chegamos a 
libertar do DOI-CODI um seminarista que fazia parte de um grupo revolucionário de Ibiúna e 

que, por isso, foi preso, foi trazido para São Paulo. E através do coronel Walter Faustini, na 
época, nós conseguimos tirá-lo de lá e livrá-lo dessa situação terrível tanto para ele, quanto 
para a Igreja Presbiteriana Independente. Sei que ele acha que tem outros elementos que 

trabalharam para isso (para libertá-lo), outros elementos trabalharam, sim, mas o decisivo foi 
esse nosso ato. Porque foi um coronel que interferiu. Entre outros, cito só esse caso que foi o 

mais gritante. Nós temos documentos de correspondência do grupo de Ibiúna para São Paulo 
através do qual eles pediram armas para o grupo. Por essa razão eles foram presos. Eram 
revolucionários comunistas mesmo. Graças a Deus, elementos como esses amadureceram e, 

atualmente, estão numa posição bastante equilibrada. Eu acho que isso é muito positivo. 

Milton dos Santos 
Presbiteriano independente 

21 de agosto de 2013 

“Sempre fui um anticomunista, 

antimarxista, antileninista, 

antistalinista – não suporto essa 

gente”. 
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Inclusive o Fernando Henrique, no Chile, escreveu aquele livro: ‟A Teoria da Dependência” – 
do lado comunista. Tenho outro livro que ele escreveu, não faz muito tempo, tomando posição 

totalmente oposta. Escreveu um livro também, que ele soltou agora, recentemente, 
confirmando suas posições modificadas. Acho que, intelectualmente, todo ser humano tem 

direito de ter as suas posições, sobretudo tem direito de mudar de posição. Será que esse 
seminarista que, agora, é um reconhecido professor de Ciências da Religião, mudou de 
posição? Quando esses indivíduos percebem que as posições que tinham não eram as 

melhores, assumem outras, mas, agora, não entro no mérito pessoal. Por quê? Porque isso é 
individual, não é? Não posso entrar nesse assunto de mudança, de arrependimento, agora, de 

modo algum. Devo-lhes respeito. 
Sobre esse... Elemento... É... Veja, um elemento... Um desses elementos, com o qual tive 
quase que um conflito eclesiástico, porque soltou um artigo no jornal da Igreja Presbiteriana 

Independente, no início do ministério dele, fazendo acusações à administração anterior da 
qual participei. E nessas acusações... Nesse artigo, ele colocou lá que o reverendo Milton, que 

na época era tesoureiro, deveria ter mais informações sobre isso que estou dizendo. Ele fazia 
uma série de denúncias que não eram reais. Então, tomei o material que tinha e fiz um 
relatório não somente dele, mas de outras pessoas. Levei para o Concílio da Igreja, dizendo: 

Se vocês publicaram aquilo tem que publicar isso também! Depois, veio uma comissão. Já era 
outra direção da Igreja, no entanto veio uma comissão enviada pelo Presbitério que, durante 

cinco horas, insistiu para que eu abrisse mão da publicação daquilo. Porque a publicação 
daquilo que eu tinha iria gerar uma verdadeira celeuma dentro da Igreja. No final, acabei 
concordando desde que eles colocassem no jornal um desmentido daquilo que havia sido 

publicado. Eles colocaram. Então ficou – passou o tempo – convidei o Secretário Executivo 
da Igreja para pregar na minha Igreja num aniversário e fiquei sabendo que ele, conversando 

com o outro, dono, autor, daquele artigo, o mesmo disse: ‟olha, você pregou lá no púlpito da 
Vila Maria, mas, naquele púlpito, jamais eu teria oportunidade”. Acontece que no final do ano 
a sociedade de senhoras da minha Igreja, de Vila Maria, completou 60 anos e a minha esposa 

era presidente. Ela disse: ‟Você vai convidar fulano para pregar no aniversário da sociedade 
de senhoras?”. Esse é o mesmo indivíduo subversivo que citei anteriormente. Bom! Ela 

convidou, ele veio, e, antes de pregar, antes de ler a Bíblia, ele fez uma declaração que na 
hora, ali, no púlpito, me surpreendeu: Ele falou: ‟bem, eu estou aqui e, antes de mais nada, 
devo perante a Igreja pedir perdão ao reverendo Milton dos Santos por alguma coisa que fiz 

no passado, pela minha imaturidade da época e agradeço pela oportunidade que estou tendo 
de pregar aqui”. Daquele dia em diante nós passamos a ser mais ou menos amigos... Então, 

você pode perceber que as posições não são estanques, pois elas podem mudar em benefício 
da mensagem do evangelho, da fé que promove a esperança, da esperança que leva ao amor e, 
quando isso acontece, não existem barreiras, certo? 

Essa é a minha posição e naturalmente desse meu colega, entre outros. Tive outro colega 
também que foi perseguido na Igreja Presbiteriana Independente. Este último, até posso dar o 

nome dele: Reverendo Abival. Era Abival Pires da Silveira. Quando ele voltou dos Estados 
Unidos era para assumir a cadeira de teologia no Seminário Presbiteriano Independente, mas, 
entretanto, foi levantado um ‟falso contra ele” dizendo que ele era o agente ideológico para 

América Latina aqui no Brasil. Por isso, não permitiram, na época, que ele assumisse as aulas 
que melhor lhe aderiam. Nessa época, eu fazia parte da direção da Igreja Presbiteriana 

Independente e, como Secretário Executivo, fui encarregado de comunicar que ele não 
haveria de receber a cátedra almejada. Segundo alguns, ele era agente da CIA. Nunca aceitei a 
acusação que pesava contra ele, mas tive que comunicá-lo. Passou-se o tempo (nada como o 

tempo), e estive como Secretário também... Fundei essa livraria Pendão Real, da Igreja 
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Presbiteriana Independente. Fui o fundador e organizador dela, dessa editora, e nós 
publicamos a revista de Escola Bíblica Dominical. Daí, pedi que o reverendo Abival fizesse 

uma profissão, aliás, um material sobre a Profissão de Fé de Westminster para ser distribuído 
pela Igreja durante um ano. E ele fez um trabalho excelente. Nós publicamos a revista durante 

um ano. No final do ano nós tivemos a reunião do Supremo Concílio e a Confissão de Fé de 
Westminster  não tinha nada sobre a doutrina do Espírito Santo. Só fala sobre o Espírito Santo 
quando analisa a doutrina da trindade, mas, sob a perspectiva da doutrina do Espírito Santo, 

numa atualidade como hoje, não existe nada na Confissão de Westminster. De forma 
oportunista, pedi para que o reverendo Abival fizesse um trabalho de estudos sobre a doutrina 

do Espírito Santo. E ele fez muito bem feito, porque ele já tinha feito das outras lições. Nós 
fizemos... Nós não. Eu fiz o seguinte: o ganho das revistas que tinha – que era um saldo de 
500 revistas... A cada trimestre... Eu peguei o material que ele fez sobre a doutrina do Espírito 

Santo e uni com as revistas. Fiz um livro e levei para o Supremo Concílio, em Brasília, na 
comissão sobre aquela decisão que deveria tomar nesse Supremo Concílio relativa à posição 

teológica em que envolvia inclusive pastores no pentecostalismo de renovação espiritual. O 
reverendo Abival teve um papel importante nessa posição por meio de sua publicação 
conservadora sobre o Espírito Santo. Fui nomeado relator dessa comissão que estudava a 

pneumatologia. Havia ameaças de divisão no interior da Igreja Presbiteriana Independente. 
No final do relatório, houve uma aprovação unânime do meu documento que estancou 

momentaneamente aquele movimento divisório. Enéas Tognini, que era batista, divulgou essa 
heresia por todos os lados. E olha, olha, olha... Esse movimento de renovação espiritual 
dividiu os presbiterianos do Brasil também, porque houve separação espiritual – na verdade. 

Quando veio a aprovação final do nosso relatório, disse: Agora temos um livro escrito, o qual 
aborda, em retomada, as questões do Espírito Santo... A autoria do livro era do reverendo 

Abival... Está, aqui, à venda! Vendi os 500 exemplares para promover o nome do reverendo 
Abival. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu queria que a imagem do reverendo Abival fosse 
mudada. E mudou! Vê como é o poder de um homem da fé? Tanto mudou a imagem que ele 

chegou a ser professor de teologia do Seminário, chegou à Presidência do Supremo Concílio e 
desenvolveu um pastorado extraordinariamente positivo na Primeira Igreja Presbiteriana por 

mais de 30 anos. Conversando com o reverendo Abival, demonstrei-lhe tudo isso e como agi 
para tudo dar certo. Nem sabia disso... Quando contei como fabriquei a imagem dele, percebi 
que ficou bastante feliz. Tudo aconteceu para o reverendo Abival. Imagine que acusavam-no 

de agente ideológico para o Brasil.  
Então perceba que não existe... Ou seja, que nunca tive posições extremadas sobre nada, mas 

tive posições bem definidas... Mas não posições político-teológicas extremadas de tal forma a 
ferir pessoas. Discordo dos pensamentos de colegas sobre alguns temas teológicos. Aliás, 
estou terminando um livro que comecei faz algum tempo... Eu parei no pastorado ativo, 

titular, e pensei: Bom, não posso me esclerosar. Tenho que sobreviver. Tomei a iniciativa de 
escrever livros eclesiásticos e já publiquei quatro deles. Tenho mais cinco para publicar, 

ainda. Todos eles dentro da minha área de pesquisas teológicas. Afinal, sou pastor apesar de 
tudo. Minha formação é muito sólida... Quem disse que a direita não pensa? Fiz filosofia, 
estudos sociais e pedagogia para ser professor. E, obviamente, teologia para pastorear. Dentro 

da minha área estou publicando e estou terminando a redação final de um livro no qual faço o 
seguinte, tenho baseado aquele texto lá de Filipe (em Atos dos Apóstolos), do Eunuco 

mordomo-mor da rainha Candace que foi interpelado: “você entende o que você lê?”; ele 
respondeu: “como eu posso entender se não tem quem me explique?”. Utilizei-me desse texto 
dizendo que meu objetivo é fazer com que o indivíduo, ao ler a Bíblia, tenha em cada trecho a 

ideia básica fundamental que está contida nele. Não é um comentário, não é um compêndio de 
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teologia – não é nada disso. É simplesmente destaque de ideias fundamentais bíblicas. Ao 
terminar esse livro deu cerca de 800 páginas. Peguei bravamente de gêneses até apocalipse. 

Falei: Esse livro não vai dar... É impossível. Não dá! Então, resolvi dividi-lo em sete: 
pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, epístolas paulinas, epístolas gerais e 

apocalipse. Sete livros. Eles estão prontos e serão publicados. Eles têm a minha posição 
particular de pesquisa própria que vai, talvez, gerar algumas reações na Igreja Presbiteriana 
Independente porque discordo do pensamento de alguns elementos que forçam uma exegese 

que não é muito equilibrada. Eu acho que interpretar a Bíblia Sagrada é uma coisa muito séria 
e temos que fazê-lo conforme os princípios da hermenêutica tradicional. Vou dar um 

exemplo... Fazendo análise da santa ceia, de Paulo, na epístola aos coríntios, na semana 
passada, estava começando e deu um impacto nas minhas ideias... Pensei comigo mesmo: não 
estou contente com isso que já escrevi... Deixei de lado tudo que havia escrito e dei asas à 

minha mente... Depois de duas semanas, voltei e então saiu alguma coisa. Gostei! Essa é a 
minha posição, às vezes eu discordo de mim mesmo. Isso é ser protestante, ou seja, discordar 

até mesmo de si, de sua mente, de suas ideias. Discordamos, sempre. Até se chegar a uma 
posição, deve-se discordar. Então isso acontece... Adoro rir com isso, pois se tenho direito de 
discordar de mim mesmo, ora, tenho igual direito de discordar de colegas também. Discordo 

na forma e no conteúdo, sempre.  
Com base no princípio elementar de discordância contínua, no período em que fui professor 

no Mackenzie – naquela época política – nunca deixei para os meus alunos qualquer dúvida 
sobre meu posicionamento. Nunca deixei de dar a minha posição contrária àqueles que 
estavam fazendo “guerra de guerrilha” em oposição aos militares. Eu era favorável aos 

militares e fazia apologia ao Regime quando necessária. Sempre fui um anticomunista, 
antimarxista, antileninista, antistalinista – não suporto essa gente. Nunca suportei, está certo? 

Sou daquela posição que o evangelho é comunitário e é familiar no sentido eclesiástico, 
comunitário mesmo, familiar extremamente amoroso, mas, nem por isso, deve se transformar 
numa facção política. Há uma diferença, pois estabeleço certamente um paradoxo 

fundamental entre o evangelho político e o evangelho do Senhor, certo? No Mackenzie, 
sempre fui muito militante ao lado da direita e apoiei todos os movimentos de direita a partir 

dos alunos. Não vou ficar dando detalhes, pois tudo é muito perigoso nos tempos atuais, 
contudo, conduzi-me diante da comunidade acadêmica como combatente voraz dessa gente 
que é comunista dentro da Igreja. Essa gente é do Diabo porque só o inimigo poderia ter 

criado o comunismo através de certos homens e mulheres. Essa é a minha preocupação nesse 
material que eu estou produzindo... Aliás, outro livro que vai sair agora se intitula: ‟O que 

Jesus pensava dele mesmo?”. O livro é esse que mencionei. Um dos meus netos virou e me 
perguntou: ‟Vô, como é que o senhor fica sabendo das coisas que Jesus pensava dele 
mesmo?”. Respondi-lhe: Muito simples... Eu dialoguei com ele através da sua Palavra. Ao 

que me respondeu: ‟Mas vô, como é possível dialogar com Jesus?”. Disse-lhe: Olha, é muito 
simples!... Eu peguei todos os pronunciamentos de Jesus Cristo sobre ele e, em cada 

pronunciamento, fiz uma pergunta para ele e ele certamente me respondeu por meio do 
mesmo pronunciamento dele. Esse livro vai sair agora. Depois virá outro livro logo a seguir: 
‟Paradoxais apóstolos”. Eu fiz uma análise dos 12 apóstolos e tirei Matias para colocar Paulo 

no lugar dele. Posteriormente, fiz uma análise mostrando que eles eram homens factíveis, 
homens humanos que tiveram as suas vacilações, mas eles se mantiveram firmes no 

apostolado assim como eu na minha vida ministerial. 
Ainda sobre o Mackenzie, gostaria de explicar melhor a função e o papel do Mackenzie no 
combate aos comunistas. Claro que não vou dar detalhes, pois é muito perigoso falar durante 

esse governo escuso do Partido dos Trabalhadores. Falam de uma verdade hipócrita, como 
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você deve saber. Mas, nós todos éramos anticomunistas assumidos e apoiávamos as ações dos 
alunos para combater esse movimento diabólico.  

Bom, ali é o seguinte... O Mackenzie é uma escola que foi organizada pelos missionários 
norte-americanos. Começou na casa do missionário Blackford e, consequentemente, no século 

XIX, o mundo estava começando a fervilhar na posição marxista. Naturalmente, os 
missionários que vieram pra cá não eram marxistas, pois oriundos dos Estados Unidos. Eles 
tinham posições mentalmente opostas. Isso refletiu profundamente na formação da Igreja 

Presbiteriana do Brasil. O Mackenzie se desenvolveu e se tornou, por muito tempo, uma 
escola de base presbiteriana protestante dirigida por missionários norte-americanos. Peguei, 

ainda, um finalzinho do último missionário presidente do Mackenzie quando comecei a 
trabalhar como professor lá. Porque estudei no Mackenzie também. Então, o Mackenzie 
sempre se manteve nessa linha de isenção de qualquer influência política oficial dentro da 

escola. Claro que isso não significa que o Mackenzie tenha se tornado uma escola 
politicamente isolada! Por exemplo, nas minhas aulas nunca deixei de dar a minha posição. 

Como era na época dos militares, nunca deixei de dar a minha posição contra aqueles que 
estavam lutando a “guerra de guerrilha” contra os militares. Eu discordava daquilo. Vou fazer 
uma declaração meio curiosa, pois acho que se a Comissão da Verdade quer revogar a Lei da 

Anistia, logo, a primeira pessoa que deveria ser colocada para julgamento seria a nossa 
presidente da República porque participou de um grupo subversivo, participou do sequestro 

do embaixador norte-americano, participou de assaltos aos bancos, etc... Se tiver alguém que 
deve ser julgada que seja ela, como os militares também ultrapassaram as suas funções 
naturalmente. A minha posição é essa, tanto é que quando o nosso seminarista presbiteriano 

ficou preso, nós trabalhamos para tirá-lo de lá porque discordávamos da posição que o DOI-
CODI havia assumindo – de violência. Isso não significa que eu estivesse a favor de um e 

contra o outro.  
Agora, nesta semana estão falando muito dos elementos da Casa de Menores que foram 
supostamente agredidos. Bem, espera aí... Faço uma defesa dos cidadãos de bem e da família 

assim como fiz na época do Regime Militar. Quem é que está lá dentro da Casa de Menores? 
São os menores que roubaram, assaltaram, mataram... É difícil trabalhar com essa gente, não 

é? Eu não vou dizer que eles estavam certos, que os agressores estavam corretos... São 
inocentes, mas também não são totalmente culpados porque os que estavam do outro lado 
podiam ser inocentes no momento que estavam apanhando, mas se estavam lá, estavam lá 

porque eles produziram alguma coisa errada do ponto de vista bíblico. Então, a posição que, 
na época da revolução militar, o Mackenzie sustentava era parecida com essa minha 

atualmente. Se os esquerdistas estavam presos era porque não estavam corretos. Já não era 
mais a direção norte-americana no Mackenzie. Era direção brasileira e mantinha, ou seja, 
continuava mantendo a mesma posição distante no sentido político... Mas no sentido 

ideológico, não. Ideologicamente éramos bem definidos: radicalmente anticomunistas e em 
favor dos militares. Só que o Mackenzie continuou na sua posição de manter a integridade da 

Palavra de Deus, manter a integridade teológica, manter a integridade sociológica – não 
optando por um ou por outro. Nós tivemos, por exemplo, um ministro da educação no 
Mackenzie, naquela época, em que ele precisou sair do Mackenzie pelas portas dos fundos. 

Saiu protegido pelo Mackenzie porque, lá dentro, tinham aqueles que eram contrários. Isso 
aconteceu no auditório oficial da escola. Se agasalharmos um pra trazer uma ideia, também 

preservamos outros. Tínhamos que preservar o ministro da educação. Então, na luta, na luta 
não, no conflito, entre os estudantes do Mackenzie e os estudantes da Universidade de São 
Paulo, tudo começou com uma briguinha boba... Os estudantes da Universidade de São Paulo 

gritavam lá: ‟É filhinho de papai! Vai pagar, vai pagar a mensalidade da escola!”; Os de cá, 
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do Mackenzie, falavam: ‟É... já pagamos a nossa e pagamos a de vocês também”. Verdade, 
verdade... Aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando... Gerou-se um conflito, mas só 

que, é claro, o Mackenzie já era muito maior do que a Faculdade de Filosofia da USP. Por 
isso, o conflito ficou grave e a polícia entrou nessa história. Eu percebi que eles praticamente 

não tinham condições de dar continuidade nisso tudo por duas razões: primeira porque o 
ambiente ali não era bom pra eles e, segundo, porque o prédio foi praticamente liquidado. Os 
estudantes do Mackenzie subiam no prédio que estava sendo construído, de 15 andares, e 

soltavam objetos de laboratório, de resistência, de materiais, lá de cima... Aquilo vinha lá de 
cima furando o teto até embaixo... Então acabou com a própria dignidade e o próprio imóvel 

deles. Por causa disso, então, eles se transferiram de lá. Agora a coisa começou com uma 
brincadeira boba de alunos e acabou se transformando num conflito daqueles que, do lado de 
lá, estavam comprometidos com uma ideologia socialista e, do lado de cá, estavam 

comprometidos com a posição capitalista. Porque o Mackenzie era tido como sendo um 
colégio de capitalistas. Porque se tinha que pagar uma quantia alta. Do lado de lá, eles eram 

tidos como socialistas porque não precisavam pagar uma mensalidade. Nesse sentido, o 
problema financeiro funcionou perfeitamente. O Mackenzie nunca teve uma posição oficial e 
eu, naquela época, estava como assessor da Presidência e, portanto, participava de todas as 

reuniões sobre os conflitos. Nunca teve uma posição oficial por este ou por aquele lado. 
Simplesmente, ele, o Mackenzie, se posicionou quando foi agredido ou quando tinha que se 

posicionar. Agora, oficialmente o Mackenzie nunca se pronunciou de um lado ou de outro. O 
Mackenzie era uma escola e é uma escola, até hoje, de formação protestante presbiteriana das 
elites – como dizem os comunistas. Às vezes, têm períodos em que, sustentam-se maiores 

aberturas e, às vezes, com menores aberturas... Mas isso é natural em qualquer grupo social.  
Por falar em Mackenzie, você sabe que eu não quero citar nomes do lado de lá. Mas, do lado 

de cá – da nossa direita – não tem problema. Gostaria, até, de falar um pouquinho sobre o 
reverendo Boanerges Ribeiro. Eu acho que o reverendo Boanerges Ribeiro foi um homem 
admirável pela convicção que ele demonstrou dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele 

nunca foi cooptado, nunca se traiu a si mesmo e ele sempre foi muito claro, evidente, no 
posicionamento dele. Sempre teve um posicionamento tradicionalista, tanto teologicamente e 

sociologicamente, quanto intelectualmente e eclesiasticamente. Nunca fugiu aos seus 
princípios... Acho que isso é uma virtude rara. Isto, naturalmente, refletiu na presença dele 
como presidente do Mackenzie. Não poderia ser diferente disso em uma escola tão 

tradicional. Agora não podemos dizer: Não! No período dele, o Mackenzie adquiriu todas 
essas características dele. Não! Mas, sofreu influências, está certo? Tanto é que, 

repentinamente, de uma hora para outra, ele foi demitido definitivamente do Mackenzie. 
Aconteceu até uma coisa curiosa, pois, naquele ano, pela primeira vez, o Mackenzie fez uma 
greve de professores. Eu liderei, sabia disso? Quando foi no final do ano, fui demitido 

sumariamente pelo próprio reverendo Boanerges. Pagaram tudo que eu tinha direito... Quem 
disse também que direita não faz greve? Depois de 36 anos como professor, pagaram-me 

tudo. Não quiseram discutir o assunto mais. Isso foi no... Em 15 de dezembro de... Quando foi 
isso? De 1988, se eu não me engano. Sim, em 1988 eu fui demitido do Mackenzie. 
Significativo esse ano, não? Bom, me chamaram... Eu estava dando aula de recuperação... 

Veio o aviso que eu devia passar no Departamento Pessoal... Cheguei lá, estava a minha 
demissão sem as menores explicações. Falei... Tudo bem, “engoli seco” e saí. Foi quando eu 

fui para a Universidade Paulista, a UNIP. Acontece que... Passa... Veja só como Deus 
trabalha. Isso foi na primeira quinzena de dezembro de 1988... Quando foi na primeira 
quinzena de janeiro de 1989, o reverendo Boanerges foi demitido do Mackenzie. Agora, a 

interpretação não precisa ser minha, entendeu? Pode ser sua. Então, o que eu poderia dizer... 
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Eu não posso dizer que admirava, porém respeitava profundamente a coerência do reverendo 
Boanerges – embora discordando de muita coisa dele. Tanto que numa greve do Mackenzie, 

fui contra ele e fui demitido por isso. Não sei se ele escolheu bem. Ele era o pastor de igrejas 
significativas e, o último pastorado dele, foi na Igreja de... Do Brás. No período em que eu o 

conheci, ele liderou muito bem, mas, de repente, ele saiu e eu não sei o porquê. Sabe-se que o 
reverendo Boanerges Ribeiro também teve uma postura muito firme em relação às questões 
ideológicas. Inclusive ele foi o último presidente da Confederação Evangélica do Brasil, CEB. 

É verdade. Eu participei muito da Confederação Evangélica do Brasil como representante da 
Igreja Presbiteriana Independente. Quando o reverendo Boanerges Ribeiro foi presidente da 

Confederação Evangélica do Brasil, a Confederação Evangélica do Brasil já estava em 
liquidação. Não tinha mais nenhuma presença no cenário protestante. Fui representante da 
Confederação Evangélica do Brasil numa Conferência Teológica Central em El Salvador e, 

naquela época, havia posição, mas, com o passar do tempo, a Confederação Evangélica do 
Brasil foi se esvaziando, esvaziando, esvaziando e – na vigência da presidência do reverendo 

Boanerges Ribeiro – a CEB não tinha mais nenhuma presença, não tinha nenhuma condição 
de se pronunciar porque não representava quase ninguém. Isso pelo seguinte... Porque lá tinha 
Manoel de Mello, aliás, eu tinha um bom relacionamento com Manoel de Mello porque nós 

nos encontrávamos nas reuniões. Tinha a Igreja Metodista, tinha a Igreja Batista, tinha a 
Igreja Adventista, tinha até a Igreja Assembleia de Deus. Era um conglomerado de igrejas que 

se constituíam como dado agrupamento, mas não uma unidade, está certo? Então essa 
Confederação Evangélica do Brasil, na medida em que as denominações foram se 
pronunciando, foi se desfazendo, a Igreja Metodista “dançou liberalmente” (refiro-me à 

teologia liberal), foi embora, a Igreja Assembleia de Deus começou a se estruturar como uma 
organização como é hoje – porque não era assim. A Igreja Batista sempre dentro do seu 

“quadrado”, da sua individualidade – sempre esteve preocupada em crescer. Aliás, estudei 
Filosofia com um pastor da Igreja Batista e ele aproveitava o meu carro para sair da Fernão 
Dias. Eu disse a ele: Fulano, vou à sua Igreja, você me convida e eu prego, mas, se tiver santa 

ceia, não posso participar da santa ceia por que sou batizado por aspersão? Como é isso? Você 
sabe que a Igreja Batista tem dessas coisas... Ele saiu da Igreja Batista, não sei se as nossas 

conversas trabalharam de alguma forma. Mas aconteceu isso. Então, a Igreja Batista tem a sua 
posição, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua posição, a Igreja Presbiteriana 
Independente também tem a sua – embora tenha a mesma confissão de fé. A Igreja Adventista 

tem a sua posição, tem elementos da Igreja Adventista que são meus amigos, inclusive fiz 
casamento de oficiais da Igreja Adventista. Com isso, a realidade que posso dizer é a 

seguinte... A Confederação Evangélica do Brasil, na gestão do reverendo Boanerges Ribeiro, 
foi uma gestão liquidante. Acho que ele nem tinha condição de usar muito a Confederação 
Evangélica do Brasil no sentido político, partidário ou ideológico. Até porque a CEB era 

muito forte do lado da esquerda. Agora, o reverendo Boanerges agia muito mais dentro da 
própria Igreja Presbiteriana, dada a sua posição teológica tradicional. Ele era muito fechado e, 

por isso, gerava consequências naturais onde ele estava atuando. No Mackenzie, aconteceu 
isso sem que houvesse interferência no sentido educacional, mas no sentido administrativo. 
Tanto é que, no sentido administrativo, de uma hora para outra ele foi demitido, certo? 

É notável a presença do general do Exército Brasileiro Carlos de Meira Mattos no Mackenzie. 
Ele certamente tentava infiltrar-se, mas eu acho que não conseguiu penetrar profundamente. 

Penetrou. Porque ele já percebeu que, no Mackenzie, principalmente na parte da 
Universidade, a mescla era muito grande. O corpo docente era muito grande e, obviamente, as 
posições são várias. Então, por mais que um grupo tente influenciar, sua influência é 

relativamente pequena. Agora, isso não significa que tenhamos lá dentro do Mackenzie 
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elementos desejando que o Mackenzie se pronunciasse politicamente em favor de Meira 
Mattos, em favor dos presidentes militares. Nunca vi isso lá dentro. Mesmo porque, naquela 

época, o Mackenzie não tinha uma capelania e eu era professor, pastor e convocado como 
capelão. No final do ano, vinham dizer: ‟Ah, o senhor poderia organizar as nossas 

comemorações de formaturas e de ações de graças, etc”. Com isso, estava envolvido e não via 
nenhuma, nenhuma, pressão que pudesse comprometer esse posicionamento aberto no sentido 
espiritual.  

Destaco que o general Carlos de Meira Mattos, que era homem forte da Escola Superior de 
Guerra, bem como um dos maiores gênios da geopolítica militar, transitou por todas as partes 

do Mackenzie ao tentar se infiltrar na instituição. Não sei bem se ele chegou a ser professor 
mesmo do Mackenzie, mas trabalhou como tal. E tinha também uma pós-graduação em 
estudos brasileiros na instituição e, por isso, buscava-se uma base de formação moral e cívica, 

além de estudos sobre a realidade no país. Eu fui professor dessa pós-graduação em estudos 
brasileiros e você pode até dar uma olhada para confirmar. Publiquei um livro sobre estudos 

brasileiros da coleção do Mackenzie. Eu tenho dois livros da coleção Mackenzie, um sobre 
educação moral e cívica e outro de estudos brasileiros... Isso foi publicado como coleção 
Mackenzie. Agora, quem lê tanto o educação moral e cívica, quanto o de estudos brasileiros, 

fica encantado com o tema. Os militares eram muito bons e nos instruíam muito sobre essas 
coisas de defesa nacional. Moral e cívica é um livro estritamente de ética e foge totalmente do 

aspecto político. É ética disciplinar pura. Agora, o livro de estudos brasileiros é mais um livro 
de caráter estrutural e não político, está certo? Foram publicados, na época e tiveram muita 
saída porque os alunos compraram. Esse de educação moral e cívica foi adotado inclusive, 

curiosamente, por alguns professores do Estado de São Paulo. O Colégio Rio Branco adotou 
também, sendo um Colégio competitivo no cenário nacional. Tinha um padre professor no 

Rio Branco que teve contato com o meu livro e me procurou para fazer uma edição especial 
que foi colocada no Rio Branco. Havia uma importância enorme na pós-graduação em 
estudos brasileiros. Os estudos brasileiros davam-se dentro de uma disciplina colocada pelos 

militares para condicionar os objetivos que eles tinham como que no sentido político. É claro 
que esses estudos brasileiros podiam até ser utilizados numa posição extremada de direita, 

mas podiam ser também usados numa posição não tão extremada como defesa do interesse 
pátrio e da manutenção da doutrina de segurança nacional que interessa muito aos 
protestantes, assim como aos cidadãos de bem no Brasil.  

Voltarei um pouco os meus olhos para um nome, em especial, da Igreja Presbiteriana 
Independente. Eu sei de dois pastores que, além de mim, é claro, exerceram funções 

importantes na Igreja. Falarei de um deles: Daily Rezende França. O pastor Daily Rezende 
França foi um homem preeminente na estrutura da Igreja Presbiteriana Independente. Éramos 
amigos íntimos, tanto é que no falecimento do Daily nós estávamos eu e o Mendonça comigo; 

No outro carro estava o Fava e o Daily (no carro do Daily), e o João Euclides Pereira – estava 
também no carro do Daily. E o acidente foi lá perto de Goiânia. A gente estava indo para 

Brasília. No dia seguinte a mídia ficou muito triste porque a Revolução de Março de 1964 
havia perdido um de seus vorazes defensores. Estávamos juntos e eu fiz o atendimento 
tentando salvá-lo. O carro do reverendo Daily bateu de frente com um caminhão e ele morreu 

instantaneamente: ele e o João Euclides Pereira, pastor; E o Fava, que estava do lado, ficou 
embaixo do capô; E o Mendonça ficou na estrada; Eu fui até Goiânia para tomar providências 

policiais para vir atender – aquela coisa toda... E o Fava foi tirado dali e levado para o 
hospital, mas o Daily e o João Euclides Pereira morreram na hora... Foi instantâneo. O 
reverendo Daily, lamentavelmente, faleceu para a nossa tristeza. Ele tinha uma posição bem 

clara sobre a política. Era extremamente presbiteriano independente e, essa posição, fazia com 
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que alguns elementos mais liberais da Igreja não gostassem dele. Inclusive esse seminarista 
que foi preso não gostava nada dele. Os teologicamente liberais não gostavam dele e isso 

fazia com que a oposição fosse intensa. 
Não era tão grande a oposição, mesmo assim, porque a Igreja estava indo muito bem... Nós 

pegamos, por exemplo, uma falseta feita pela administração anterior na qual venderam a 
nossa propriedade lá na Visconde de Ouro Preto, no coração de São Paulo, e compraram uma 
propriedade lá na Raposo Tavares. Foi a falência da Faculdade de Teologia. Quando nós 

assumimos a Igreja percebemos e a primeira coisa que fizemos foi isso... Vendemos lá e 
compramos na Liberdade uma propriedade e reinstauramos a Faculdade de Teologia, ali. E foi 

o ressurgimento da nossa Faculdade de Teologia. Foi assim... Isso não agradou muita gente, 
pois o pessoal entre aqueles que tinham promovido essa transferência ficou louco com as 
medidas de moralização. Aliás, hoje a Igreja Presbiteriana Independente está fazendo outra 

loucura, porque comprou uma fazenda junto da Ayrton Senna que não vai dar nada, não vai 
dar coisíssima nenhuma e já estão fazendo um “auê...”. Na última reunião do Supremo 

Concílio, fiquei sabendo que eles vão nomear uma comissão para vender, porque compraram 
para fazer algo e não fizeram nada. E vão vender! Quer dizer, em São Paulo, hoje, ou no 
Brasil inteiro, uma escola tem que saber bem de sua localização. Qual é o sucesso do 

Mackenzie? Onde ele está? Tá aí. Lembro-me que quando o Mackenzie se transferiu da, da, 
onde era, na região do Ipiranga, então veio a notícia: ‟O Mackenzie está se transferindo para o 

campus do Higienópolis”. Era campus, mas olha hoje. É por isso que virou essa potência que 
quase domina esse quarteirão inteiro. Então, o reverendo Daily não era muito bem visto 
porque desmontou um esquema que não estava funcionando, que não estava funcionando de 

fato. Por outro lado, quando Daily morreu tragicamente a Voz do Brasil falou sobre sua morte 
ao dizer que ele era alguém afeito à Revolução de 1964. Qual era essa importância? Fico 

pensando, sabe? Tenho dúvidas. Farei a defesa dele, será? Bem, acho que como o Daily, 
como eu e outros, nós tínhamos um relacionamento humano que às vezes nos ligava às 
pessoas que estavam vinculadas à Revolução. Dou risada ao dizer isso... Isso não significa, de 

forma alguma, que nós estivéssemos apoiando abertamente essa Revolução porque tínhamos 
um relacionamento com pessoas que estavam envolvidas com ela. Eu tenho e sempre tive um 

bom relacionamento com pessoas espiritas, com esse pastor da Igreja Batista lá da Vila Maria 
e, nem por isso, virei batista, nem por isso virei espirita. Nem defendi esta ou aquela 
instituição. Aliás, foi uma forma que eu contribui para aquele pastor da Igreja Batista deixar a 

Igreja Batista – sem querer. Fiz ele largar da Igreja Batista. Então, não via, não tinha nada, 
nos reunimos diariamente e na direção da Igreja durante 15 anos. As nossas reuniões eram 

diárias no almoço e eu nunca tive a impressão de que estaria sendo, que ali estaríamos tendo 
uma reunião para tomar uma posição x, y ou z em relação à política. Agora, tínhamos um 
relacionamento enorme com os militares, pois o próprio coronel Faustini era um coronel do 

Exército. Eu sempre recorri ao coronel Faustini para obter as coisas que queria. Ele era do 
Serviço Nacional de Informações e era presbiteriano independente, sabe? Chefe do SNI. Isso 

não significa que nós estivéssemos dando suporte para ele. Eu brinco que era ele quem dava 
suporte para nós, os pastores. Tanto é que no momento que nós precisamos dele para tirar um 
elemento da cadeia, ele imediatamente trabalhou. Coronel, né? Mandava! Ele tirou lá do DOI-

CODI um elemento subversivo e, muitos que ficaram lá, não se deram nada bem. Foram 
torturados e alguns até sumiram misteriosamente... Walter Faustini era coronel do Exército e, 

ao mesmo tempo, era presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana Independente aqui, em São 
Paulo. A Primeira Igreja Presbiteriana Independente, ali na Rua Nestor Pestana, fica ao lado 
do teatro. Era a mesma Igreja que o Reverendo Daily estava pastoreando. O Daily era pastor 

da Igreja. Depois, veio o pastor Paulo Freddi que faleceu logo em seguida, pois estava doente 
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e faleceu por enfermidade. Ele substituiu o reverendo Daily. No falecimento do Rev. Daily ele 
assumiu... Porque era pastor auxiliar e, então, assumiu posteriormente. Mas, logo morreu. Não 

chegou nem ficar um único ano e faleceu. Posteriormente, veio o Aretino Pereira de Matos 
que era pastor da Igreja do Rio de Janeiro. Ficou o mandato, mas parece que não se deu bem 

também e acabou saindo... Depois do Aretino foi que o reverendo Abival assumiu e ficou 
mais de 30 na Igreja. O reverendo Abival era amigo do reverendo Daily, embora as posições 
teológicas não fossem coincidentes. Característico do nosso protestantismo, certo?  

É direito de cada um pensar diferente. Isso faz parte do protestantismo. É direito de cada um 
pensar como quer e arcar com as consequências assim como foi com os comunistas. Cada 

qual pode tomar a sua posição, mas o ruim é quando as pessoas não tomam nenhuma posição. 
É como o nosso ex-presidente que escolheu tudo errado. Lula... Lula é um “fruto do mar” que 
não tem espinha dorsal – que é o que acontece com o nosso presidente. Estou dizendo 

presidente, porque a presidente disse isso, quando disseram: ‟volta Lula, volta Lula”, e ela 
disse: ‟voltar, por quê? Se ele nunca saiu, não tem como voltar...”. Viu isso, na televisão? Eu 

vi. Vai voltar como se ele nunca saiu? Ele que governa tudo para a nossa desgraça. Para a 
desgraça da nação brasileira.  
Bem, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre os benefícios e alguns problemas que 

considero daquele período militar e as coisas que aquele período acrescentou na história do 
país. Vou falar um pouco, ou seja, do que acho sobre isso... Tudo começou em 1964 e, o que 

acontecia no Brasil, antes, antes de 1964, era alguma coisa que não poderia continuar. O 
extremismo de capitalistas, de um lado, e o extremismo comunista, por outro, estava levando 
o Brasil para um caos – haja vista o que aconteceu com o Getúlio Vargas. O que aconteceu 

com o João Goulart, comunista nato, não dava, não poderia continuar. Então, o Exército 
acabou tomando uma posição para recolocar o país pelo menos numa trilha, se era boa ou 

ruim eu não entro nesse mérito. Mas tinha que ter uma definição para o problema do 
comunismo. O Carlos Lacerda, por exemplo, que era o representante contrário ao Getúlio, e 
que foi uma das razões do suicídio do Getúlio – porque quando o Getúlio percebeu que ele 

seria massacrado mesmo – acabou se suicidando. E isso aconteceu depois de um atentado 
contra o Carlos Lacerda, então o Brasil estava vivendo uma situação totalmente anormal em 

uma época do mundo certa para o Brasil conquistar seu lugar no planeta político. Por que os 
militares fizeram isso? Vamos voltar um pouquinho... Segunda Guerra Mundial, o Getúlio 
Vargas queria entrar na Guerra ao lado do Hitler... Eu tenho 83 anos e, portanto, eu vivi parte 

disso. Estava claro que ele estava fazendo tudo para entrar no auge guerra em que a Alemanha 
estava se expandindo quando ele era ardoroso defensor de uma aliança do Brasil com a 

Alemanha. É claro, quem reagiu contra isso? Estados Unidos! E tratou, logo, de penetrar aqui 
para forçar a situação. O Getúlio Vargas não teve jeito... Ele teve que mudar e o Gaspar Dutra 
foi o elemento para isso. O que Eurico Gaspar Dutra fazia? Era o ministro da guerra. E, o que 

aconteceu em 1945 não foi a derrota do Hitler? O Getúlio caiu. E quem assumiu? Eurico 
Gaspar Dutra. Agora, depois do Eurico Gaspar Dutra, começou uma volta com a eleição do 

Getúlio Vargas... Começou a volta dele e era aquilo que já havia acontecido. Surgiu, com isso, 
outro elemento: Carlos Lacerda. Contrário... Fazendo pressão... Acabou com toda a 
hegemonia do Getúlio e, consequentemente, do João Goulart – que era o “continuador do 

Getúlio”. No momento que a coisa entrou numa crise maior, nos deram um golpe. Eu aceitei? 
Sim e não. Eu não aceitei! Aceitei! Eu nunca aceitei uma posição extremada dessas, mas 

aconteceu. Iria acontecer do outro lado e, entre acontecer do outro lado e do lado de cá, então 
que se faça do lado de cá. Depois, veio o período militar e, o período militar, por incrível que 
pareça acabou sendo mais rigoroso. Mais ditatorial. Exatamente na mão de um “presidente 

militar protestante”, Emílio Garrastazu Médici. Ele era protestante embora você tenha 
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corrigido esta última informação. Então, a coisa ficou meio complicada. Felizmente, ele teve a 
abertura suficiente de acertar a sucessão de outro militar que tinha uma mente um pouco mais 

aberta – que promoveu a redemocratização no Brasil. Então, eu acho que a posição da Igreja... 
Nessa posição, tinha-se que fazer uma opção ou de um lado ou de outro. Escolhemos, 

majoritariamente, combater os comunistas e os benefícios do poder. É o que me referi ao 
Fernando Henrique, pois chegou a publicar um livro numa posição e a situação mudou 
totalmente no Brasil. Teve coragem de publicar outro, “desdizendo” aquilo que falou no 

começo. Eu acho que essa é a grande virtude de qualquer pessoa que se envolve socialmente e 
tem uma responsabilidade perante as pessoas. A gente muda conforme o vento político, mas 

não consigo ceder ao comunismo de jeito nenhum. As igrejas protestantes tomaram as suas 
posições, embora alguns subversivos estivessem nas suas fileiras. 
Por exemplo, Nehemias Gueiros; Israel Gueiros. Eram da Igreja Presbiteriana do Brasil e não 

da Presbiteriana Independente, mas, ainda assim, mantiveram-se leais ao Regime Militar. O 
Nehemias prestou bons serviços ao tornar-se redator do AI-2. Veja que a Igreja Presbiteriana 

do Brasil sempre foi radical pelo seu tradicionalismo – até hoje. Não tenho condição de 
resumir a Igreja Presbiteriana do Brasil por isso. Nem de uni-la a nós. Não tem condições, por 
mais que se faça... Não tem condições. Eu vou dar um exemplo. Tenho um sobrinho que é 

pastor e, estava num velório de outro sobrinho meu, em Sorocaba, e o pastor da Igreja estava 
presente... Eu cheguei e perguntei pra eles: o juízo de Deus é punitivo ou pedagógico? Os dois 

responderam: ‟Não, não, a justiça de Deus tem que ser feita”. Falei: E a misericórdia? E a 
bondade infinita, eterna de Deus, onde fica? Então, eles ficaram quietos. É muito fácil a gente 
dizer que a justiça tem que ser feita, mas não é bem assim. Eu fui além, pois acabei com o 

assunto: vocês tem credo apostólico: “Jesus Cristo, foi preso; crucificado; morto; sepultado, e 
no terceiro desceu ao hades”. O que ele foi fazer no hades? Ele foi pregar pra Judas, para 

tentar remover Judas da besteira que ele fez na terra. Completei: eu vou ficar muito alegre no 
dia em que chegar na eternidade, e chegar lá, e encontrar Judas lá. Vou ficar muito mais 
alegre do que se ficar sabendo que ele não está lá. Acabei. E falei: sabe qual foi a minha 

primeira pergunta para o professor de teologia lá no Seminário? Foi a seguinte: você não acha 
que um Deus criador, que ama suas criaturas, vai permitir que na eternidade, na consumação 

dos séculos, uma legião fique nas benesses da presença de Deus e uma outra legião fique 
totalmente afastada da presença de Deus? É o mesmo criador que ama suas criaturas. Como é 
que fica isso? São perguntas que... Falar isso para um batista é meio perigoso. Perigosíssimo! 

Então, percebe-se bem minha posição. Não sou radical, mas tenho posição definida. Tenho 
posição, aliás. Isso está refletindo naquilo que estou escrevendo, tanto é que chamo esse livro 

de O Ministério da Palavra Escrita. Não tenho mais púlpito. Então, estou escrevendo. Duas 
coisas, primeira: estou deixando escrito aquilo que penso e, segunda, estou impedindo que me 
esclerose o cérebro. É isso! 

Eu acho que na hora que citamos nomes, nós podemos ofender amigos e inimigos – sem 
necessidade. É o caso do tal seminarista. Coitado! Essa Comissão da Verdade, por exemplo, 

quando foi criada essa Comissão, fiquei alegre... Porque supunha que ela viesse devidamente 
representada por todas as facções. No entanto, nossa presidente fez uma comissão unilateral. 
A constituição da comissão foi por maioria para preservar a identidade de sobrevivência dela. 

Eu costumo chamar a nossa presidente de: ‟vaca de Basã”. Está bem assim? Estou lembrado 
do fato de Samaria, das ‟vacas de Basã”. Você concorda comigo, Leandro? Eu me lembro do 

texto, aplicando-o conforme minhas convicções. As vacas de Basã é o seguinte... O 
Habacuque foi convocado de Judá para ir à Samaria, porque a Samaria estava em uma 
situação caótica. Ele chegou lá é disse: ‟O que está acontecendo aqui?”. Responderam: ‟Na 

região de Basã tem uma ilha e um grupo que está exercendo influência negativa”. E ele foi lá 
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e, lá, descobriu um grupo de mulheres totalmente despudoradas que estavam mostrando uma 
influência profundamente negativa em Samaria. Após isso, o profeta voltou em Samaria e 

falou: ‟Se vocês quiserem já resolver, por favor, acabem com as vacas de Basã!”. Este é o 
texto lá. Então, acho que nós temos uma ‟vaca de Basã” na Presidência da República 

Federativa do Brasil.  
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É um prazer estar contigo, aqui, na Faculdade Unida do 
Espírito Santo, em Vitória. Particularmente, estou 

contribuindo com os trabalhos da Comissão Nacional da 
Verdade, CNV. Você faz parte do grupo de trabalho sobre 

“o papel das igrejas na ditadura militar brasileira”, não é? 
Inclusive por isso que está me entrevistando, para a CNV e para a sua tese. Interessante, pois 
você vai, depois, como é? Transcrever, textualizar e transcriar. Pode ligar o gravador para 

fazer registros além desses que está fazendo, em seu “caderno de campo” – conforme me 
disse. Estou pronto. Vamos lá?  

Do ponto de vista pessoal, sou uma família tradicional metodista. Muito tradicional, aliás. 
Minha família tem mais de 100 anos de metodismo. Por isso, por parte de pai... E minha mãe, 
que é viva ainda, que tem 94 anos, foi batizada quando neném. É prática metodista batizar 

crianças, ao contrário dos batistas por exemplo. Uma família muito grande também, pois eram 
13 filhos. Todos de tradição metodista, todos batizados na Igreja Metodista. Muitas dessas 

gerações, que já vieram depois, são de metodistas, ainda, mas com a pluralidade dos tempos 
atuais. Apesar disso e de algumas décadas, essa minha família está espalhada, hoje, por 
muitas regiões principalmente no Estado do Espírito Santo e no Estado do Rio de Janeiro. Há 

alguma coisa da família em Minas Gerais. A minha família, família típica, família rural, como 
tantas outras... Muitas famílias, daquela época, da década de 1960, e, antes, de 1950, eram de 

origem rural. Quanto maior é o recuo histórico, mais rurais eram as famílias. Parece incrível 
como o passado revela essa ruralidade que era própria de minha família, inclusive. A pirâmide 
que a gente conhece, pela estatística, é da grande população de zona rural que datava da 

década de 1950 para trás. Foi mudando essa pirâmide e, agora, somos na base de 20% da 
população rural para 80% da população urbana. Então, essa questão de mudança do mundo é 

a mudança da gente... Isto é, a mudança do mundo é a mudança da gente. É, em outras 
palavras, um dos itens das grandes mudanças no Brasil: a mudança do mundo rural para o 
mundo da capital, das cidades, do mundo citadino.  

Saí... Fui estudar. Saí da minha terra, da roça e vim para a cidade – na história de todos... 
Muitos jovens, nessa época, e, em uma família tradicional, fui assim praticamente “quase 

escolhido”: “você vai ser pastor protestante!” Uma dessas... Veja, com uma família dessas, 
todos diziam que eu tinha que ser pastor. Então, fui estudar numa Instituição... A Igreja 
Metodista, como se sabe, tem um número bem considerável de instituições educacionais. 

Talvez, das igrejas históricas é a que tem mais instituições; das que têm mais instituições 
educacionais do país. Temos instituições com 120 anos ou mais em quase toda a história da 

rede metodista. Hoje, a rede metodista de educação, que inclui mais de 40 instituições de 
ensino no país, continua presente exercendo relevantes atividades. Aproximadamente, entre 
60 e 70 mil alunos. Alguns dizem mais alunos, outros menos, mas, mais ou menos, dentro 

dessa faixa de 60 mil alunos que ainda se mantém apesar de todas as dificuldades. Eu fui um 
desses alunos... Filho oriundo de famílias grandes que vai para o Instituto Granbery, de Juiz 

de Fora. Lá tinha... Algumas instituições formavam um centro de aspirantes ao ministério que 
chamava a todos os alunos... Entre os quais estavam todos os estudantes, todos os metodistas, 
todos os jovens que quisessem se tornar um pastor metodista. Tinha-se que passar por essas 

lições. Tinha no Rio Grande do Sul com essas lições também; no interior de São Paulo; Lins 
também e em outros lugares. Poderia ser em Minas Gerais no Granbery, de Juiz de Fora. 

Também no Bennett do Rio de Janeiro, mas a concentração maior era em Juiz de Fora. Os do 
Rio às vezes iam para Juiz de Fora. Era um grande internato e, de lá, a gente ia estudar na 
Faculdade de Teologia que, nessa década, de 1960, já estava, a partir de 1948, lá naqueles 

prédios onde está a Universidade de Rudge Ramos, São Bernardo, em São Paulo. 

Adahyr Cruz 
Metodista 

17 de agosto de 2013 

“Em 1968 tudo foi problemático 

– foi o ano de tudo”. 
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São meus “dados pessoais”. 
Cheguei à Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em 1964 por meio de vestibular. Eram 

70 alunos que estudavam nessa época. A Faculdade, por si, já estava sofrendo uma série de 
mutações. Não somente no nosso seminário, como nos presbiterianos, nos católicos. Começou 

a nascer uma fase repleta de grandes mudanças e enormes transformações. Na Metodista, pela 
primeira vez na história do metodismo, nós recebemos dois padres, ex-padres, para serem 
professores de teologia. O padre Helmuth Alfredo Simon de teologia do Antigo Testamento; 

exegese; história antiga, grego e hebraico. Ele é especialista nessas línguas bíblicas, 
sobretudo. Um mestre extraordinário que marcou muito a vida de todos os alunos da década 

de 1960, na Faculdade de Teologia. Outro professor, filósofo suíço, chamado Afonso 
Zimmermann...Esse era mesmo muito bom e foi outro homem que marcou muito. Por que se 
dá isso, essa mudança toda? Porque a Faculdade estava tendo essa abertura, a direção, a 

administração, nesse período, já a partir do fim da década de 1950 começou a trabalhar para 
encaminhar mudanças... O mundo evangélico passou... Vinha sofrendo mudanças e marcando 

muitas questões sociais, pois já havia tido várias assembleias que vieram a acontecer nesse 
sentido. Teve até aquela última, lá do nordeste, a Conferência Nacional ou a Conferência do 
Nordeste. O crescimento e a importância para o mundo evangélico da Sociedade Bíblica do 

Brasil era coisa marcante. A Igreja Metodista estava muito envolvida com esse crescimento 
social dentro do organismo e, por exemplo, tem-se a importante criação da ASTE – 

Associação de Seminários Teológicos Evangélicos. O luterano progressista, Jaci Correia 
Maraschin, foi fundador e profundamente atuante na ASTE. Além dele, Aharon Sapsezian, 
primeiro secretário executivo da ASTE, que era um pastor da Igreja Armênia, aqui, no Brasil 

e era meu professor de “ecumênica”. Na verdade, foi o primeiro professor de ecumenismo de 
que se têm notícias por aqui. Dos que se conhece, naqueles tempos, dos seminários, talvez 

tenha sido ele o primeiro... Eu não tenho certeza, mas, provavelmente, tinha que ter sido 
Aharon. Primeiramente, considero que quem chega numa Faculdade e diz: “eu quero dar aulas 
sobre isso, sobre essa diversidade religiosa”, além de corajoso, deve ser muito competente. 

Um cara extraordinário. Acho que faleceu agora há pouco tempo atrás. Não tenho certeza 
sobre isso, mas seria bom até procurar saber. Porque certas figuras, Leandro, acho que são 

interessantes na história do protestantismo brasileiro... Muitas dessas figuras já faleceram e, 
algumas, ainda estão vivas. São elementos importantíssimos nessas histórias. E eles têm 
muitas coisas gravadas e escritas. O Aharon é um deles. Sobre essa minha história de vida, 

vou parar nisso aqui porque não estou lembrando de mais nada agora... 
Eu vou citar alguns nomes que me lembro. Um cara desses, importantes, é o Aharon e muitas 

pessoas tiveram ligações fortes com Aharon. A última vez que vi o Aharon, meu antigo 
professor, foi na Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, CMI, em Porto Alegre. 
Lembro-me da 9ª Assembleia na qual fui delegado da Igreja Metodista – eu e a professora 

Magali, bem como a professora Margarida também da Universidade Metodista. Nós 
estivemos juntos e foi uma alegria revê-lo. Além dele, aqui, no Brasil, e ali, ligados à 

Faculdade, tinha o reverendo João Parahyba Daronch da Silva. Este também é falecido. Tenho 
até algumas fitas gravadas, do encontro, em 1998, e, depois, posso falar um pouco sobre isso. 
Tem uma entrevista grande sobre o Aharon, também. Nessa entrevista, ele estava falando 

sobre as crises daquela época. Não, não foi do Aharon. Desculpe-me pela falha da memória. 
Na verdade, era a entrevista do João Parahyba Daronch da Silva. Agora, por parte dos 

metodistas, tem outros elementos. Tem alguns missionários que foram importantes naquele 
período... Alguns missionários, alguns poucos, com uma visão diferente da hegemonia 
missionária norte-americana que veio para cá. Isto é importante.  
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A Faculdade de Teologia se transformou significativamente, nesse tempo. Falando da 
Faculdade de Teologia, ela passou por mudanças exatamente por abrir e permitir que outras 

ideias se tornassem oportunas, outros professores com outras visões de mundo e de sociedade. 
Sobretudo, com a visão bíblica, a crítica bíblica muito forte. Hoje, você pega uma teologia 

sistemática de Rudolf Bultmann e ela está todinha em português, mas, naquela época, ela 
estava toda em inglês ou então em alemão. A gente tinha colegas que sabiam ler alemão e 
traduziam pra gente poder ter acesso e assim por diante. A teologia de Karl Barth também 

estava em inglês e era, obviamente, a teologia que até então se discutia e que era a base da 
nossa teologia aqui. Mas começou a surgir escritores brasileiros e latino-americanos nesse 

período, principalmente quando iniciou-se a formação de um conjunto de reflexões que, logo 
em seguida, se organizou como teologia latino-americana, isto é, como a teologia da 
libertação. Aí veio o presbiteriano, Richard Shaull e outros mais; metodistas também; alguns 

metodistas também. A gente sabe que, ao contrário do que muita gente pensa, a teologia da 
libertação não surgiu dentro da Igreja Católica, ou seja, a partir da Igreja Católica. Richard 

Shaull é tido como cabeça da teologia da libertação na América Latina. Mas, ainda assim, se 
você pegar, cronologicamente, vai encontrar os primeiros textos exatamente em Richard 
Shaull. Mas são alguns detalhes que vão escapando... A memória vai trazendo... Vai trazendo 

detalhes da minha participação naquela década de 1960.  
Seria natural que a Faculdade de Teologia tivesse essas mudanças ao mesmo tempo em que 

elas aconteciam no interior da sociedade. Um professor muito influente, naquela época, na 
Metodista, que veio a ser bispo, depois, Almir dos Santos. Almir dos Santos foi um bispo que 
trouxe ideias bem revolucionárias para dentro da Igreja. Os alunos, nesse período de 1960, 

foram tornando-se adeptos dessa nova teologia, dessa nova maneira de ver o mundo. Agora, 
apenas uma pergunta: como que pode alunos, 70 alunos, em média, pagando, participando de 

tudo isso, ouvindo tudo isso e não se deixarem mudar, se transformarem e se prepararem para 
uma sociedade também de mudanças? Não tinha como... Só que a Igreja não entendeu 
devidamente essa mudança. A Igreja não entendeu isso. A direção da Igreja não entendeu 

isso. Eles achavam que essas aberturas que estavam acontecendo, tudo bem. No momento em 
que os alunos saíssem da Faculdade, com essa mentalidade, e fossem para as igrejas com essa 

mentalidade, isso representava um problema... Para uma parte, pelo menos, da liderança da 
Igreja, isso era um problema enorme.  
Então, tudo isso veio a crescer... Veio “crise em cima de crise” dentro da Faculdade. A última 

crise foi de 1968, mas de 1960 até 1968 aconteceram várias crises. Vários alunos eram 
expulsos, de vez em quando. Ao mesmo tempo em que se abria, fechava-se também. 

Enquanto tudo isso culminou em 1968 com esse fechamento da Faculdade de Teologia. Isto 
porque a Instituição Universitária era, e é até hoje, parte da administração geral da Igreja. Era 
considerada pelo Plano Episcopal da Igreja que tratava de todos os assuntos doutrinários da 

Igreja. A administração dessas coisas, hoje, realiza-se pela Coordenação Geral que, naquela 
época, era Conselho Superior; Conselho de Administração; Gabinete Geral da Igreja. Era 

chamado de Gabinete Geral o órgão responsável pela administração das coisas. Essas 
nomenclaturas que citei, com pouca precisão agora, eram importadas dos Estados Unidos e da 
Inglaterra. Isto em relação à nomenclatura relacionada à administração denominacional. 

Aconteceu, porém, que os alunos participaram de movimentação. As movimentações 
políticas, como sendo da década de 1960, levaram os alunos à participação. Começamos, 

então, a participar efetivamente – o que era uma novidade. Porque, antes, não se tinha alunos 
evangélicos de teologia participando de passeatas nas ruas. Isso não era coisa para crentes. Eu 
participei de imensas passeatas, muitas. A gente saía lá, de São Bernardo, vinha de ônibus até 

o Centro. Saía de madrugada sabendo qual era o último ônibus que iria para São Bernardo. 
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Tinha que pegar, pois se perdesse o ônibus dormiria na rua. Ou tinha que ir no dia seguinte... 
Aconteceu-nos, várias vezes, de dormir pelas praças. Sim... Para que de manhã, cedo, 

voltássemos à Faculdade nos primeiros ônibus. Isso aconteceu comigo também. Essa 
fermentação toda, que estava contida na década de 1960, atingiu e influenciou bastante os 

alunos e professores da Faculdade de Teologia. Não somente os alunos, mas a congregação 
também. E o Conselho Diretor da Faculdade, inclusive. Tinham várias pessoas sensíveis à 
essa movimentação toda, mas só que essas pessoas não tiveram condições de aguentar a 

pressão maior que veio do Colégio Episcopal da Igreja Metodista, o qual tinha a ligação direta 
com a Faculdade de Teologia na Administração Geral da Igreja.  

Houve algo importante nesse sentido. Isto é, de manifestações de alunos no interior da 
Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Nossa comida era, de regra, muito ruim. 
Estávamos insatisfeitos com a comida. E a situação mais grave aconteceu em 1968 quando 

um aluno, num almoço, manifestou-se porque a comida estava ruim. De repente, nós tomamos 
várias iniciativas: “vamos fazer uma greve? Nós estamos cansados de reclamar e a situação 

está ruim, mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma greve!” Fizemos uma “greve de 
fome”. Foi a partir dessa greve de fome que a situação se agravou, pois nós não almoçamos. 
O cozinheiro, então, chamou o reitor e deliberou-se: “vamos deixar essa comida do jeito que 

está até à noite”. À noite nós teríamos que comer a comida que antes não quisemos. Que 
rejeitamos. Se eles tivessem tirado aquela comida requentada no jantar a gente teria que 

comer, mas nós fizemos, naquele momento, uma “produção de crise”: criamos uma crise. Só 
que eles “bateram o pé” conosco e nós também “batemos o pé”: “não, nós não queremos essa 
comida!”. E não comemos. No dia seguinte a coisa ficou feia. Isso foi levado para a Igreja 

Metodista. Essa situação se extrapolou para a Igreja e, aí, começou a fofoca: “os alunos estão 
lá, está tudo pago, têm cama, água, comida, estudo, tudo é gratuito para eles, e, eles ainda 

fazem uma greve?”. Estava na cabeça da Igreja de uma forma difícil de entender e, sobretudo, 
do povo simples, mas não foi o povo simples, não. É que também já havia na Igreja uma 
movimentação contra a Faculdade de Teologia de grandes proporções por parte de um pastor 

da denominação.  
Era um pastor da 3ª Região Eclesiástica, sobretudo, contra a Faculdade, contra a teologia. Ele 

representava uma resistência a essa movimentação no sentido da mudança teológica e de 
pensamento. Em relação à Faculdade de Teologia, havia um grupo de pastores concentrado no 
Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte, especialmente nessas áreas, que são 

algumas regiões eclesiásticas da Igreja, que não estava contente com o que acontecia na 
Faculdade. A Faculdade de Teologia estava passando por muitas mudanças e eles estavam 

resistindo. Interessantemente, houve uma tentativa de intervenção na Faculdade. Foi um 
processo de reunião com o Conselho Diretor e a interferência do Plano Episcopal até a 
destituição de pessoas fundamentais, de professores da Congregação. E, quando aconteceu um 

Concílio Extraordinário, com cartas marcadas, um Concílio para saber quem ia para a rua, a 
proposta era esta. O Colégio Episcopal disse: “vamos fechar isso aí”. Para fechar daria um 

trabalho enorme. Pensaram: “não podemos fechar”, pois, se eles fechassem, não poderia cair a 
decisão em cima da Administração Nacional dos Bispos. Falaram, então: “vamos fazer um 
concílio extraordinário para legitimar a nossa visão”. Na verdade, foi isso que aconteceu para 

legitimar tudo. Tanto é assim que a última proposta, que aconteceu nesse concílio, foi de um 
americano, que era o tipo muito paternal, que disse: “gente, vamos colocar panos quentes 

nesse negócio, vamos amar os alunos, vamos começar tudo de novo... Nós fechamos agora e 
vamos recomeçar em março, mas com todos os alunos de novo, vamos fazer um movimento 
de culto, de perdão e aprovar essa proposta”. Já se estava com um semestre perdido. A 

proposta foi aprovada, mas só que a Administração da Igreja não acatou essa proposta e 
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nomeou... Aí o concílio, ao mesmo tempo, nomeou uma comissão para tratar desse assunto, 
um novo Conselho Diretor... O Conselho foi destituído, já estava destituído e, então, um novo 

Conselho surgiu. Quem caiu na Presidência desse Conselho? Era um professor chamado José 
Gomes de Campos que era uma pessoa de Segurança da... Não se tem certeza que fosse da 

Segurança Nacional, mas ele era um professor ligado aos órgãos federais naquele período já 
da ditadura. Nós já estávamos quase cinco anos do golpe civil-militar e isso era 1968.  
O que se comentava na época – e eu também não tenho certeza dessa informação – não sei se 

a Comissão já tinha recebido essa informação, que essa pessoa já tinha trabalhado no 
fechamento de outra Faculdade, não ligada ao meio evangélico, mas ele era... Parece que ele 

era do Conselho Nacional de Educação, ou se não era do Conselho Nacional, ele era de uma 
subcomissão do Conselho – alguma coisa assim... Tinha titulação de doutorado. Ele era 
doutor em Educação e foi ele quem acabou sendo presidente.  

Ele tomou a decisão baseada na posição do Colégio Episcopal de destituir todos esses... 
Fizeram uma relação de alunos que deveriam ser expulsos. Lembro-me de 42 alunos que não 

poderiam mais retornar à Faculdade, pois estavam excluídos, culpados de todo modo... Sem 
nenhum, sem retorno qualquer a respeito de seus futuros. Outro grupo de alunos poderia 
retornar em março e outro grupo de alunos só poderia retornar no ano seguinte e em 1970. 

Então, eles calcularam 70 alunos ao todo e 42 para retornar em 30 alunos. Só que, na verdade, 
retornaram dez alunos que recomeçaram e a maioria de outros alunos foi embora de uma vez. 

Sobre a história da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, esta é a 
situação mais específica da qual participei.  
Com relação a esses fatos da Faculdade, sobre alguns assuntos de intolerância, nesse período, 

os bispos foram intolerantes, sim! Muitos intolerantes, mas não todos. Havia dois bispos que 
eram mais, digamos, mais calmos e mais sensatos porque analisavam cuidadosamente esses 

fatos. Eram mais ponderados. Estou falando do bispo Almir dos Santos e do bispo, do interior 
de São Paulo, cujo nome me fugiu agora. Fora isso, os demais foram muito duros com relação 
aos alunos, especialmente nas relações com os alunos progressistas e de esquerda. Quando 

eles iam, lá, na Faculdade para fazer palestras pra gente tentando amenizar a situação, eles 
eram sempre duros... Não existia diálogo. Nunca aceitaram um diálogo com a gente, porque 

eles queriam, no fim, impor que a gente aceitasse a decisão disso tudo que eles queriam 
tomar. E acabaram tomando realmente. Foi um estrago muito grande para a Igreja Metodista, 
sobretudo porque se tratou do primeiro grande estrago da Igreja Metodista. Foi terrível que se 

perdesse uma geração incrível. Tanto assim que, num instante depois, não havia gente daquela 
geração no serviço eclesiástico. Em várias e várias regiões brasileiras, a Igreja ficou sem seus 

ministros. Durante vários anos, sem aquela geração porque aquela geração não entrou no 
pastorado, e, em contrapartida, outros colegas que já estavam no pastorado ficaram muito 
indignados com essa situação. Alguns acabaram saindo dessa situação: abandonaram o 

pastorado metodista. Eu tenho a impressão que, naquela época, a Igreja Metodista perdeu, 
mais ou menos, uns 100 a 150 pastores. Eram seminaristas, mas seriam os nossos novos e 

jovens pastores. Perdemos a grande chance de constituir uma geração progressista e altamente 
pastoral. Foi muita gente perdida. No começo, uns 60, e, depois, muitos outros pastores e 
seminaristas se perderam. 

Houve perseguição interna de toda forma... Muito grande perseguição se levantou nesses 
conselhos gerais da Igreja porque havia um secretário geral que, era um americano e, então, 

ele repassava essas ideias conservadoras estadunidenses. Tudo isso, para ele, era um absurdo 
que não poderia acontecer. Ele está vivo ainda. E o outro era um secretário geral de missões e 
evangelização que era “o nome” que se tinha naquela época. Era um militar. Ele era um 

militar e tinha uma patente, mas não sei se era tenente. Eu acho que era tenente ou coronel, 
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não sei. Ele era da Polícia Militar de São Paulo. Não era Policia Militar, ainda. Era Polícia de 
São Paulo que é, hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Naquela época era Guarda 

Civil ou alguma coisa assim. Ele era um policial e era secretário geral. Ele também foi muito 
influente nessa questão de que a Igreja deveria dar um basta nessa sua linha que estava muito 

forte e a “queda era muito grande para a esquerda”. Na época, para falar a verdade Leandro, 
nós não tínhamos, digamos assim, certeza, mas nós falávamos sobre esse negócio de ameaças 
às esquerdas metodistas. Dizíamos: “os militares estão querendo entrar aqui dentro”. A gente 

falava isso, mas a gente não tinha certeza. Depois, vieram informações mais acuradas e 
pesquisadas de que realmente havia orientação militar para dentro da Faculdade de Teologia. 

Nós recebemos, naquela época, em 1966, cerca de dez novos alunos que vieram do Seminário 
Presbiteriano de Campinas que havia fechado naquele ano. Esses alunos, alguns deles, 
chegaram a se formar, mas nos anos 1967 alguns se formaram, contudo a maioria chegou a 

São Paulo e sofreu dentro da crise. A primeira crise foi lá, na Presbiteriana de Campinas, e, 
agora, aqui. Então não conseguiram se formar, se espalharam por aí. Aliás, vários deles, todos 

eles, formaram-se em várias graduações. Desses colegas, alguns são professores permanentes 
em universidades. Eu tenho, mais ou menos, o histórico desses ex-colegas.  
Nós fizemos um reencontro com esses colegas em 1998 e eu fui um dos coordenadores deste 

encontro. Eu, outro professor e o professor Jorge Amilton que, na época, era coordenador da 
pastoral da UNIMEP. Nós organizamos, em 1998, de acordo com a proposta do Concílio 

Geral que aconteceu em 1997. Neste ano, deliberou-se que em 1998 a Igreja fizesse o “ano de 
perdão” e que chamasse esses alunos todos. Teve a presença de um bispo, Paulo Lockmann... 
Ele era um bispo presidente da Igreja, na época. Ele esteve presente e, Paulo Lockmann, é 

aquele bispo que faz dois discursos, sempre: o discurso de abertura dependendo de onde ele 
está pra fazer... Até agora ele permanece assim. Lá na 1ª Região Eclesiástica – no lugar onde 

ele precisa fazer o eleitorado dele – é bem carismático. A fala dele, a ênfase dele, é 
indubitavelmente carismática. Num ambiente mais acadêmico, ele trata... Eu prefiro o Paulo 
Lockmann da linha acadêmica, pois este é bom... Ele tem pesquisa séria, mas sempre nesse 

jogo político. Na Igreja Metodista, com a eleição do episcopado, muitos bispos, na história 
eclesiástica, se mantiveram por causa desse jogo que se faz e não por competência... Porque 

eu conheço bispos que não faziam esse jogo. Os bispos que não faziam esse jogo, não eram 
eleitos – é óbvio. Às vezes, não ficam... São raras as vezes que ficam muito tempo numa 
igreja metodista. Se eles não colocarem realmente a sua linha ideológica, às vezes realmente 

não ficam. Porque o peso carismático e “politiqueiro”, dentro da Igreja Metodista, vem 
crescendo há muitos anos até, agora, culminar numa tomada geral, assim como tomaram de 

2005 para cá. Mas isso é um salto na história em relação ao período pretendido por você. Isto, 
somente para demonstrar permanências nos comportamentos dentro da Igreja Metodista 
posteriores555 ao Regime Militar. 

A ideologia, ou melhor, a Doutrina de Segurança Nacional era bastante perceptível dentro da 
Igreja Metodista por meio da atuação desses bispos. Por exemplo, pode-se falar do bispo 

Natanael Inocêncio do Nascimento, do bispo Isaías Fernandes Sucasas e de outros. Cabe-nos 
pensar de que maneira essa Doutrina dialogava com o imaginário, com a teologia desses 
protestantes. Era algo muito forte. Olha, vou dizer uma coisa para vocês... Existiu um curso 

que o Exército dava para leigos, para os não militares e para os militares. Havia leigos não 
militares que eram muito comuns, mas muitos pastores – eu estou falando de metodistas, 

presbiterianos, batistas – que aderiram ao discurso da Escola Superior de Guerra, ESG. 
Depois, descobri que alguns desses pastores teriam essa formação. Eu não posso dizer para 
você com a certeza de que esses pastores tiveram tal formação. Não sei se o próprio bispo 

Isaías teve essa formação na ESG; não sei se o pastor José Sucasas, irmão de Isaías, teve a 
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formação na ESG; não sei se o bispo Natanael teve. Mas, as defesas que eles faziam da 
ditadura militar eram contundentes. O alinhamento que eles faziam às posturas da ditadura e a 

defesa que eles realizavam era coisa impressionante. Sabe, o Isaías nem tanto porque já estava 
bem “acabadinho” naquela época, naquela década de 1960 – que estou falando. Quando 

aconteceu essa crise, na Faculdade de Teologia, esse fechamento, ele já era um bispo 
aposentado e, mesmo assim, tentava manter alguma influência. Ele e o Pinheiro, que era bispo 
do Rio Grande do Sul.  

Esse bispo Natanael foi eleito por um grupo conservador e reacionário de homens de São 
Paulo, da Igreja Metodista de São Paulo, da chamada Federação de Homens. Essa Federação 

criou um Movimento chamado Esquema que queria levar adiante o Natanael como presidente, 
mas, por trás do Natanael, estava toda uma ideologia de poder que o Natanael defendia. Era 
autoritarismo mesmo porque ele era tremendamente autoritário. De verdade, autoritário! Ele e 

outros não permitiriam esse avanço que a Igreja estava experimentando e que estava se 
abrindo na Igreja dentro da Faculdade de Teologia. É que Natanael era contra, mesmo porque 

ele tinha sido reitor da década... De alguns períodos antes e, praticamente, um grupo de alunos 
fez uma pressão muito grande contra ele. Alguns professores também fizeram pressão contra 
ele. Acabou se afastando! Acabou tendo que sair da reitoria. Isso o deixou magoado com a 

Faculdade... A gente sempre imaginou que isso o deixou com certa mágoa mesmo, certa 
revolta contra a Faculdade. Então eram duas linhas: a que veio depois da década de 1960 e a 

anterior, com o reitor Natanael. Havia essa divergência ideológica.  
Posteriormente, houve esses cursos e as falas, as pesquisas, que ligavam uma coisa com a 
outra, naquela época... Eu me lembro de alguns fatos, assim: nós tínhamos um colega já 

falecido, hoje, chamado Neidson Rodrigues que foi subsecretário da educação de Minas 
Gerais e, muito tempo depois (ele era meu colega de turma), nós nos teríamos formado em 

1968, mas ele saiu até antes dessa crise – em 1966. Ficou três anos só na Faculdade de 
Teologia. O Neidson tinha uma biblioteca muito boa, tinha livros nessa linha, contra a 
ditadura, e já com livros no início da Teologia da Libertação. Ele tinha muitos livros. Era 

filósofo. Fez Filosofia, depois. E uma vez alguém disse lá pra ele: ‟olha... O DOPS vai entrar 
na Faculdade – onde moram os alunos – e vai carregar os livros do Neidson”. Houve uma 

brincadeira de que o DOPS estava entrando na instituição e tinha um aluno que brincava 
muito sobre essa invasão dos policiais que “estavam sempre chegando”. Ele tinha que ir 
rapidamente, correr e sumir com os livros do Neidson. E esconder o Neidson, porque o DOPS 

estava entrando. Isso não aconteceu, pois era uma brincadeira. Mas nós furamos um buraco 
grande atrás da cozinha da instituição e, lá, colocamos a maioria dos livros do Neidson – 

dentro daquele buraco em um plástico. Isto para garantir que os antigos livros do Neidson 
fossem “desaparecidos”. Fora a brincadeira de mal gosto, mas isso mostrou que, naquela 
época, se falava muito disso e havia medo que o DOPS entrasse, que os portões  fossem 

arrebentados e que alunos fossem presos, que professores fossem presos. Essa sensação a 
gente tinha constantemente lá dentro da Faculdade.  

Houve alunos que foram presos, mesmo. Eu fui preso por um dia... Eu e outro colega, 
chamado Onésimo, fomos presos por causa de uma manifestação que fizemos na Praça da Sé. 
Entre as muitas manifestações, e a polícia entrou... Na Paulista não, foi na Consolação. Minha 

brevíssima prisão se deu lá na Consolação. Naquele dia foram presas 350 pessoas. 
Encostaram aqueles camburões e colocaram aquelas quantidades de pessoas dentro deles, mas 

como isso aconteceu antes do AI-5, acho que não se gerou nenhum registro. Acho que não se 
tem registros dessas prisões. Foi num dia só. Nós fomos presos de madrugada, pela meia-
noite, mais ou menos, e, consequentemente, fomos soltos pelas 21, 22 horas da noite do dia 

seguinte. Tudo isso rolava e a gente sofria essas pressões todas. Agora, assim, sobre essas 
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ligações eu tenho lembranças. Mas não me lembro de que tenha havido alguma prisão 
diretamente efetuada dentro da Faculdade de Teologia. Eu não tenho lembranças de que tenha 

havido uma prisão diretamente lá dentro. Havia esse medo, esse sobressalto frequente, de que 
a situação estava ficando delicada... Havia também, assim, muitos... Eu me lembro que tinha 

um secretário, que veio a ser secretário do Gabinete Geral da Igreja Metodista, falecido já, 
chamado Omar Daibert. Ele, seguidamente, estava lá dentro, e dizia: ‟vocês acabem com isso 
aí, porque o DOPS vai entrar aqui dentro e o Exército vai entrar aqui dentro”. Ele 

amedrontava a gente frequentemente: ‟eu tenho informação!”, dizia. Não sei se ele tinha 
mesmo, mas dizia: ‟eu tenho informações de que o Exército vai entrar!”. Depois, soube-se 

que houve comunicação não sei se escrita, mas houve comunicação de que a Metodista 
deveria cuidar dessa situação porque eles estavam de olho na Universidade. Isso aconteceu... 
A gente, já naquela época, ouvia falar dessa boataria segundo a qual devia-se parar com a 

subversão. Os alunos ficaram em um período de setembro até janeiro numa greve, pois nós 
sitiamos a Metodista e ficamos lá dentro à revelia da decisão desse Conselho Diretor 

presidido por esse professor, bem como pelo Colégio Episcopal. Eles diziam que nós 
deveríamos sair, mas nós não saímos. Nós ficamos acampados ali e só conseguiram assumir a 
Faculdade depois de janeiro e fevereiro quando o grupo já não resistia mais. Com o cansaço, 

tivemos que sair.  
O que eu posso dizer para você é o seguinte: havia muitas suspeitas... Muito boato naquela 

época. Muita pressão da própria Igreja: ‟o Exército vai invadir e vocês têm que sair daí!”. 
Essas pressões aconteciam a partir da própria Igreja, porque os pastores faziam essas ameaças. 
Nós desconfiávamos de alunos delatores. Tinha-se pelo menos uns três delatores. Um aluno a 

gente tem quase certeza que agiu não sei se diretamente, falando com os policiais, ou com 
agentes de segurança, mas falando sempre com pastores que faziam com ele dobradinha. Isso 

nós sabemos... De um aluno que detonou vários colegas em conjunto com alguns pastores que 
faziam parte desse Esquema criado e alimentado pelo bispo Natanael. Esse aluno se tornou 
pastor metodista por muitos anos e, atualmente, é aposentado. É meu colega lá em São Paulo. 

Nós já conversamos sobre isso e sobre a situação, mas eu tive muito “arranca rabo” com ele 
pela postura que ele tomou. Agora esse grupo também, que estava interno, que tinha só 

cursado a Faculdade nesse período de resistência, que nós chamamos, nós o excluímos... 
Excluímos o delator, ou seja. Nós não quisemos que ele tivesse amplo acesso porque 
desconfiamos que fazia esse papel de “dedo duro”. Qualquer pessoa que quisesse entrar nas 

reuniões, entrava. Mas ele não! Nós não permitimos que ele entrasse nas reuniões porque 
tínhamos certeza que ele iria fazer esse papel feio de “dedo duro”. Não estou dizendo que seja 

para os homens de segurança. Eu nunca soube disso. Até poderia desconfiar, mas não sei. Mas 
para os pastores da preeminência administrativa da época, isso sim. Ele nos delatava mesmo, 
pois havia perseguição interna na denominação.  

Talvez o que poderia se fazer seria pesquisar o nome dele. Pode pesquisar... Esse nome é 
sigiloso. Se eu der o nome dele, acho meio complicado. Posso ficar constrangido. Depois da 

gravação, mantendo no sigilo, eu poderia dizer. É que se eu abro... Vocês vão fazer pesquisa 
dele... É... Eu não tenho nenhuma certeza de que ele fosse um delator. Um delator mesmo, 
entendeu? Não tenho certeza. Delator de nós, de nossa maneira, delator para a Igreja, sim. Ele 

fez, ele chamou diversas autoridades eclesiásticas... Isso eu sei! Posso dizer! Isso sim, ele 
dizia a... Por exemplo, a esse secretário geral que se chamava Omar Daibert manteve 

comunicação com esse pastor. E esse meu colega, denunciou situações nossas lá de dentro. 
Quer dizer, ele não denunciou que nós éramos comunistas. Isso eu não ouvi, mas denunciou 
que nós bebíamos vinho, que nós fumávamos. Quando, inclusive, ele participava. Era vinho 

de verdade... Fumar, era um ou outro que fumava; mas beber, bebia cá, bebia o outro, bebia o 
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outro. Eu também! Eu não sou abstêmio... Sou equilibrado nessa questão do vinho. Eu não 
posso deixar de beber um bom vinho. Vinho ruim é mal... É até pecado, porém o vinho bom 

faz bem. Também ele foi delator em cima dessas situações internas que nós vivemos. Não sei 
se foi algum delator diante dos órgãos de segurança ou se chegou a delatar alguma pessoa 

para a repressão. Isso eu não posso afirmar. Ah! Só um detalhe, esse colega... Eu falo desse 
colega porque é complicado mesmo. Ele começou a perseguir algumas pessoas do grupo que 
estava na resistência. No meu caso, por exemplo, a minha esposa, a Cecilia, era aluna. Nós 

íamos nos casar em janeiro de 1969. Alguns meses depois... Nós combinamos que o nosso 
casamento seria numa Igreja Metodista da Lapa – estava tudo acertado. Um pastor, chamado 

Mário Lavoura, que também já foi embora, era desse grupo que perseguia alunos. Esse grupo 
que estava a fim de ver o fechamento da Faculdade... Desse grupo, portanto, aliado ao bispo 
Natanael Inocêncio do Nascimento. Mas, mesmo assim, disse: ‟tudo bem, você é aluno da 

Faculdade, está na resistência lá e não iria liberar, mas você pode se casar aqui...” (eu estou 
até imitando a voz dele). Acertamos tudo para o casamento nessa Igreja. Três dias antes do 

casamento ele me telefonou: ‟olha, você não vai fazer casamento mais não!”. Porque, ele 
disse: ‟eu chamei um pessoal para a Igreja, aqui, a Junta de Encontros, como era chamada, e 
nós cancelamos”. Eu respondi: mas já é no próximo sábado, agora, como faremos? Nós 

estávamos na quarta-feira – tudo corrido, tudo feito. Minha esposa estava no Rio Grande do 
Sul, minha noiva nessa época. Foi para a casa dos pais dela e estavam voltando todos já 

preparados para o casamento. Finalmente, ele me falou: ‟não... Por que eu vou abrir para ti? 
Nós recebemos uma denúncia de que você vai fazer uma bebedeira dentro da Igreja, com 
cerveja... Você e os alunos vão fazer... Vão fazer discurso no casamento, contra a Igreja, 

entendeu?”. É uma situação muito difícil. Eu indaguei: quem lhe contou isso? Ele falou, 
assim, na lata: ‟foi o Saul”. Abriu o jogo, entendeu? Foi esse colega... Então me perseguiram 

internamente... Realmente, ele me prejudicou muito. Acabei realizando o meu casamento na 
Igreja Presbiteriana da Lapa, cujo pastor era o falecido – pastor muito conhecido na época – 
Osvaldo Alves. Ele era da Sociedade Bíblica do Brasil. Era, talvez, representante da IPB na 

Sociedade Bíblica do Brasil. Então, esse colega passou esses períodos assim, entendeu? Não 
posso dizer que ele tenha ido além do descrito. Acabei soltando o nome dele. Poxa.  

Numa relação parecida, a Faculdade de Teologia vivenciou dramas parecidos com o Instituto 
Metodista que preparava moças. Essas moças seriam as diaconisas da Igreja e não, ainda, as 
pastoras... Naquela época, não tínhamos, ainda, a decisão de se ter pastoras na Igreja 

Metodista. Isso veio acontecer em 1974 quando foi eleita a primeira pastora metodista, Zeni 
de Lima Soares, hoje casada com o pastor Sérgio Marcus Pinto Lopes que é, na verdade, o 

doutor Sérgio Marcus. Ele é professor... Foi professor por muitos anos em Piracicaba, na 
UNIMEP. Mas, eles viveram um processo parecido com aquele da Faculdade de Teologia. 
Lembro-me bem... Lembro-me bem. O Instituto Metodista foi fundado por missionárias 

americanas que compraram uma área. Essa área foi comprada pela Federação de Mulheres da 
Igreja Unida dos Estados Unidos. Compraram uma área caríssima que, naquela época, já era 

cara. Com os valores que vieram, depois, acho que não compraram aquilo lá. Naquela época, 
até eu acho que era para segurança da própria Instituição. Porque era em um lugar bem nobre, 
na Chácara Flora. Era e continua sendo uma área nobre na Granja Julieta, naquela região toda 

do Brooklin. Toda aquela região, ali, era uma região nobre na zona sul de São Paulo. Lá 
estudavam essas meninas... Eram, mais ou menos, numa base constante de 30 alunas por ano 

em média. Mais ou menos era essa a média.  
Aí, realmente, veio toda essa movimentação... As meninas começaram a participar de 
reuniões com a Faculdade de Teologia, porque, houve um período na história, em que essas 

meninas eram separadas academicamente: era a teologia pra lá e elas pra cá. Havia alguma 
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reunião assim... Em um sábado por mês que a gente se encontrava porque havia alguns alunos 
que namoravam as meninas dessa época. Eu mesmo namorei uma aluna lá, mas, por essas 

relações, a gente se encontrava de sábado para fazer festas, brincadeiras e tal. Eram reuniões 
festivas, evangélicas, não mais do que isso. Ou nos encontrávamos nas igrejas porque também 

elas iam para as mesmas igrejas que frequentávamos. A gente trabalhava nas igrejas, como 
aspirantes, ou, às vezes, pastores nomeados, já. No meu caso, fui pastor nomeado. Começou 
essa mesma desconfiança com relação a essas alunas também. Essa influência dessa mudança 

de pensamento, de teologia, de pesquisa, também começou passar para essas alunas. Da 
Faculdade ao Instituto e do Instituto para a Faculdade. Decidiu-se “para o bem” fazer o 

fechamento do Instituto Metodista. Sempre se disse que a questão era de ordem financeira e 
administrativa. Nunca se disse que era por outras causas conjuntas, porque a Igreja fazia 
muito disso. Juntamente com as questões administrativas surgem outras, pois a administração 

é quase sempre uma válvula de escape. Ela fecha muitas situações que a gente gostaria de 
fechar, mas, então, parte-se pelo administrativo que todo mundo aceita. Questões relacionadas 

às condições financeiras: “vamos fechar”. Mas, elas estavam incomodando muito ao Colégio 
Episcopal, porque não eram aquelas meninas dóceis das décadas passadas que não resistiram 
quase nada. Mulheres que já saíam dali para serem secretárias dos pastores de igrejas maiores, 

assim como eu assisti em Juiz de Fora. Tinha uma que levava a pastinha do pastor. Em tudo 
que ele fazia, ela vinha atrás dele, junto com ele, levando a pastinha na qual estava a Bíblia, o 

hinário e qualquer anotação ali dentro. Havia esse modelo de diaconisa, mas eu tinha que 
perguntar: isso é função de diaconisa? A gente questionava, mas só que essas meninas, da 
década de 1960, não, elas não, não aceitavam muito bem aqueles pensamentos. Porque elas 

diziam: “nós vamos ser diaconisas sim, pois queremos receber e queremos exercer um 
ministério importante dentro da Igreja”. Isso aí incomodou... Eu acho que isso incomodou... É 

o meu juízo! Então veio o fechamento do Instituto Metodista. Por isso, foram para lá e, então, 
elas escolheram outros cursos da Metodista.  
Duas das nossas alunas sofreram muito com tudo isso. Uma delas se chama Idinaura e a outra 

se chama Ana Maria Ramos. Ambas foram presas, torturadas. Você já procurou essas moças? 
Poxa, a Ana Maria sofreu muito... Eu nunca mais vi a Ana Maria, mas tinha muita vontade de 

ver porque era uma grande colega, uma boa aluna... Era muito simples... A gente até se 
surpreendeu que ela tivesse alguma “mina” porque essas ligações que esses colegas tinham 
eram inusitadas. Mesmo as ligações que o Anivaldo tinha... Era um obstáculo maior dentro 

dessa... Ele era da AP. Mas, eram “informantes”. O Anivaldo eu acho que tinha informação 
maior, porque isso era em círculos: primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. O primeiro 

grupo não sabia do segundo; o segundo não sabia do terceiro grupo. Havia um grupo fechado 
que era necessariamente de comando. Era um grupo fechado! Esse grupo era fechado... Pelo 
menos foi o que eu li, até hoje, sobre essas células, chamadas células. Tem até um paralelo, 

porque atualmente tornou-se muito comum esse nome: célula. Está muito comum nas igrejas 
carismáticas com esses movimentos de células. Esse pessoal do G-12 jogou pra cima de todos 

“goela abaixo” essa ideia de células que eles mesmos pegaram. Só que a célula, da década de 
1960, era marcada por grupos de resistência à ditadura. Esses grupos eram chamados de 
células também. Esses colegas todos foram presos. Foi o caso da Ana Maria Ramos, da 

Idinaura. Quem deve saber informações sobre ela, sobre a Idinaura, é a própria Ana. A Ana 
Maria deve ter informações. Eu perdi o contato com essas colegas, mas gostaria muito de ter 

contado outra vez. Nesse encontro que nós fizemos em 1998, elas não... Nós não conseguimos 
achá-las naquela época. A impressão que dá é que elas saíram um pouco do cenário, não sei, 
não sei nem o que fazem mais. Elas foram presas, foram torturadas e sofreram muito nesse 

período. E acho que elas não são reconhecidas dentro da Igreja Metodista pelo trabalho que 
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fizeram. Eu vejo com justiça, com muita justiça, que o Anivaldo atualmente é reconhecido. 
Acho muito justo! Mas, elas deviam ser reconhecidas pela Igreja, dentro da Igreja. Acho que a 

Igreja Metodista deveria chamar essas mulheres um dia, tinha que chamar... A Faculdade de 
Teologia deveria chamar um dia e tinha que fazer um ato na Faculdade, bem como publicar 

esse ato. E chamar essas duas colegas porque elas não foram reconhecidas até hoje dentro da 
Igreja Metodista. Isto porque o trabalho de resistência que elas fizeram foi muito forte. Minha 
fala é em favor delas. 

Entre os rapazes da Faculdade de Teologia nós sabemos que tinha muita gente ligada aos 
grupos da esquerda que resistia naquele momento ditatorial. Havia uma reunião que eu não sei 

qual, isto é, de qual facção, de qual grupo, de qual célula... Eles se reuniam numas salas 
subterrâneas do Mosteiro de São Bento. Eu não sei qual era a célula. Não sei se nas suas 
entrevistas você deve saber... Inclusive, eu conheci a Cecilia, minha esposa, e ela foi algumas 

vezes nessas reuniões, mas não continuou. Porém, sei que alguns colegas, tais como Luiz 
Roberto Alves, que é professor da UNESP, de pós-graduação – tem doutorado e é uma pessoa 

conhecida no ambiente universitário em São Paulo porque também foi secretário de Educação 
de São Bernardo do Campo – e ele era meu colega desse período dessa turma. Sabe-se que... 
Bem, nunca participei de nenhuma reunião lá. A minha movimentação era nas passeatas, nas 

caminhadas, nos encontros que nós tínhamos, nos quais levávamos para lá. Alguns colegas de 
outras faculdades estavam envolvidos no movimento e iam falar conosco nas assembleias. 

Porque eu era presidente do Centro Acadêmico nessa época, mas sei que Luiz Roberto tinha 
uma consciência política mais forte. Ele andava... Aliás, ele ia nesses encontros com o 
Onésimo Cardoso que veio ser... Ele foi diretor da comunicação no Bennetti no Rio de 

Janeiro. Alguns anos depois, da própria... Foi o primeiro diretor da Faculdade de 
Comunicação da UNESP. Foi ele, Onésimo. 

Ele era o mesmo Onésimo que foi preso numa passeata. Foi preso junto comigo, foi. Era 
Onésimo de Oliveira Cardoso. Veja que o Onésimo também esteve participando, em alguns 
momentos, dessas reuniões escondidas que estou te falando. Acho que o Argemiro, chamado 

Mirim, esteve participando de algum momento dessas reuniões, mas o Argemiro... Logo 
depois, antes de terminar essa nossa resistência, ele foi embora para Belo Horizonte e se 

desligou muito rapidamente do grupo. Inclusive, critica-se muito a posição do Argemiro 
porque alguns acham que ele era um cara que não tinha... Que só tinha intenção de desbaratar 
o grupo, sabe? Ele não tinha intenção... O grupo tinha a intenção de “ser pastor” mesmo, da 

Metodista, mas dentro daquele ambiente de formação que nós tivemos. Nós tínhamos essa 
intenção... O Mirim, pelo que se diz dele, acho que em partes, era uma liderança dentro desse 

grupo aí. Esse grupo tinha algumas lideranças, assim como o Mirim era da liderança; o Luiz 
Roberto era liderança. O médico... Hoje, médico há muitos anos, depois, no Rio de Janeiro, 
que é o José Roberto Mendes, era liderança. Eu era liderança, mas a minha liderança estava 

muito voltada para área interna da Igreja. Era, portanto, uma liderança mais eclesiástica. Não 
tinha liderança política nessa linha. Não era tanta a minha liderança política, apesar de 

acompanhar e ir nesses movimentos todos, desse grupo.  
Sobre os colegas que eu sei... Houve um encontro da UNE, dentro da Metodista, e, foi a partir 
de uma dessas reuniões clandestinas que eu soube assim: ‟onde vai ser esse seminário? Onde 

vai ser o encontro? Ah! Vamos fazer lá dentro da Teologia, lá na Faculdade de Teologia?”. 
Esse encontro aconteceu em janeiro... Não sei se em janeiro ou se em fevereiro de 1968. Foi 

em 1968 e foi no período de férias que aconteceu. Lógico, tinha que ser não é? Isso veio 
estourar depois... Ela, a reunião, foi camuflada. Depois que veio a se descobrir essa reunião, 
veja: não participei dessa reunião.  
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Dentro da Igreja, depois, em 1968, eles foram excluídos. Foram excluídos da Igreja, foram 
excluídos da relação das pessoas, dos pastores. Quer dizer, houve expurgo da membresia da 

Igreja. Houve expurgo de todos desse grupo que queriam ser pastores. A Igreja disse: ‟não, 
vocês não vão, pois nós não queremos...”. Esse expurgo fez romper as relações dessas pessoas 

com a Instituição, com a Igreja. Total... Havia... Eles saíram e saíram da Igreja mesmo. 
Alguns poucos continuaram vinculados em comunidades locais, mas a maioria se desvinculou 
da Igreja com os expurgos... Foram cuidar da sua vida pessoal porque eram jovens e eles 

tinham que cuidar, que se formar em outras coisas, que fazer outros cursos, que começar de 
novo e recomeçar as suas vidas estudantis. Agora, queria ressaltar uma questão importante 

que aconteceu. Algumas agremiações foram expurgadas do meio evangélico daquele período. 
Uma delas era a chamada Associação Brasileira dos Estudantes de Teologia que congregava 
alunos católicos, metodistas, presbiterianos, batistas daquele seminário lá, de São Paulo, que a 

gente tinha sempre, assim, como seminário mais aberto do meio batista naquela época. Era 
aquele seminário. Na verdade, era a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O do Rio de 

Janeiro, mais tarde, veio a se posicionar um pouco mais com abertura maior, mais tarde, mas, 
naquele momento, era o seminário de São Paulo. Inclusive, houve também lá, na Faculdade 
Teológica, não sei se você tem nome de pessoas lá, pesquisou alguma coisa lá, naquele 

seminário,  mas teve também algumas situações. Era lá na região da rua Ministro de Godói. 
Eu morei naquela rua logo depois de casado... Lá na rua Ministro de Godói.  

Nesse período, na década de 1960, alguns alunos da Faculdade Teológica Batista de São 
Paulo participavam desses encontros da Associação, ou seja, de encontros nacionais, 
encontros anuais. Havia alunos daquele seminário batista que participavam de alguns desses 

encontros. Não tenho os nomes, não tenho nomes. Esses encontros eram seminários 
ecumênicos que aconteciam em lugares diferentes em cada ano. Eram realizados em 

instituições católicas, sobretudo no Seminário do Ipiranga que tinha um estudante chamado 
Mário. Ele era padre... Ele era integrante assíduo desse grupo. Esse cara, pelo que se sabe, 
pelo que se diz, foi assassinado pela ditadura – era padre Mário. Padre Mario, na época, era 

estudante de teologia do Seminário Arquidiocesano do Ipiranga, eu acho, ali no Paraíso, ali na 
Avenida Nazaré. A movimentação estudantil era grande naquele período, mas alguns dados 

com relação à pressão, ao fechamento de instituições, são vastos. Em relação à Associação 
Brasileira dos Estudantes de Teologia, o último encontro aconteceu, aqui, em Vitória. 
Aconteceu em 1967, aqui, nesse lugar em que nós estamos fazendo a entrevista agora. 

Funcionava aqui uma escola da Igreja Luterana e nós íamos... E funcionava o Seminário, o 
Centenário, como era chamada a Faculdade Teológica Centenária ou Seminário Centenário. 

Esse era o nome do Seminário, aqui, que era, não tenho certeza, eu acho, que o Joaquim Beato 
era o reitor na época. Tinha diversos professores a exemplo de Claude Labrunie. Muitos 
professores, todos, foram expurgados... Bem, essa história já foi contada. Você já sabe dessa 

história? Já há registro dessa história sobre o expurgo na Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, 
no período da ditadura do Boanerges que foi presidente da IPB no Brasil naquele período. 

Houve grande expurgo. 
Aliás, a atuação de Boanerges Ribeiro foi uma tragédia muito grande, porque, até então, não 
tinha havido nenhuma arbitrariedade tamanha pelos líderes da IPB. Embora esse 

reconhecimento, que as igrejas foram organizadas por missionários norte-americanos, os 
missionários vinham com umas ideias, fechadas, autoritárias a respeito da criação do 

protestantismo, aqui, no Brasil. Não tinha havido, ainda, por parte de alguma autoridade 
eclesiástica brasileira uma atitude tão forte, autoritária, como aconteceu com o Boanerges. Ele 
recebeu da Igreja Presbiteriana, na época, uma autoridade total para agir abertamente na 

denominação. Então, os fechamentos que aconteceram em sequência, em 1966, o que tinha 
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aqui em Campinas; o daqui, de Vitória, em 1968 ou 1969; o do Recife. Essas três instituições 
parece que eram as únicas: os três seminários. Foi exatamente a fonte de grandes mudanças. 

Ele foi, exatamente, no local fazer o fechamento... Ressalte-se, antes, toda a formação de 
pastores que saíram para as igrejas com uma nova proposta teológica e política de esquerda.  

A influência de Richard Shaull, sobretudo nos seminários, em todos os seminários. Tinha-se, 
lá, no Recife, o João Dias; eu sei que tinha o Chiquinho lá; tinha o Richard Shaull em 
Campinas; professor Francisco; Joaquim Beato; tinha diversos professores, lá, em Campinas e 

aqui também. A equipe, daqui, de Vitória – que era uma equipe muito boa de professores. Isso 
tudo não batia com a ideologia dele, de Boanerges Ribeiro, “direitista”, combinada com a 

ditadura militar. Esse expurgo que aconteceu... Vários leigos ajudaram, aqui, em Vitória. Tem 
vários leigos que já foram preeminentes na administração dos presbitérios, aqui, do Espírito 
Santo e que participaram ativamente. Eu conheço dois ou três presbíteros da IPB que foram 

importantes nessas decisões de expurgo que a Igreja Presbiteriana fez. A própria criação da 
Igreja Presbiteriana Unida, IPU, aqui, em Vitória foi uma coisa interessante, porque, além da 

IPU, tem outros casos. Até onde sei não se queria organizar como Igreja, mas ela queria, e até 
contou com a IPI, para se organizar mais tarde. Mas não houve acordo porque a IPB interferiu 
nesse diálogo para impedir que isso acontecesse. Para haver mesmo o expurgo e para que 

saísse esse grupo de heterodoxos sem direito a nada. Foi quando eles foram obrigados a entrar 
na justiça requerendo alguns imóveis ou alguns templos. Alguns templos, até antigos, 

históricos – como é o caso da Primeira Igreja Presbiteriana em Vitória que é um templo que 
acredito ter 70, 80 anos ou mais (no mesmo lugar).  
Essas situações estavam acontecendo no meio evangélico e o metodismo estava metido nesse 

meio todo. A questão do fechamento, eu já havia dito, do Seminário, aqui; a questão do 
fechamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, é interessante que alguns organismos, 

depois, puderam se recompor mais tarde com novos professores... Foi o caso da Faculdade 
Metodista... Ela saiu daquela crise. E a Faculdade pôde se recompor com novos professores. 
Isso foi a partir da década de 1970 mesmo. Naquele momento, já começou a haver um 

retorno. Eu acho que a Faculdade de Teologia, na verdade, sempre andou um pouco, assim, à 
margem da administração da Igreja Metodista aqui no Brasil. Alguns ex-alunos deram a volta 

por cima... Eles eram ex-alunos, da década de 1970, e beberam dessa mudança teológica, 
política, e, posteriormente, voltaram a ser professores na Faculdade de Teologia. Isso daria 
para garantir as retomadas daquelas ideias, daqueles ideais revolucionários e de pesquisa 

bíblica já, agora, na ótica dos escritores latino-americanos da Teologia da Libertação. Vou 
citar dois nomes que demarcam esses casos: o nome do Rui Josgrilberg, que está lá há mais de 

20 anos, e, depois, do Tércio Machado Siqueira. Após eles, vieram outros que, mesmo não 
sendo daquelas ideias e décadas, foram daquela linha. São professores, tais como o Claudio 
Ribeiro, a Magali, que é esposa dele, que estão lá... Eles são de um tempo tardio, mas têm 

tudo a ver com a década de 1960, por suas pesquisas, por seus trabalhos... Então há uma 
relação muito forte dos professores mais novos como o José Carlos, que é um grande 

historiador, e outros... Vai por aí! Eu não quero, aqui, esquecer-me de vários outros, como 
Jaci Maraschin que foi, até agora pouco, antes de falecer, professor, professor luterano, que 
ficou 20 anos dando aulas lá na Metodista. Tinha o Milton Schwantes... Bem, a permanência 

desses professores e a vinda constante de professores dos Estados Unidos, da Europa, na 
chamada Semana Wesleyana e na Semana de Atualização Teológica, eram ações que 

marcavam profundamente os alunos... E ainda hoje...  
Vejo, assim hoje... Olha, a Igreja Metodista, que deu um salto de vida, na história, pelo 
contrário, vivenciou o movimento carismático de Renovação Espiritual, o qual tomou conta 

da Igreja Metodista a tal ponto de fazê-la viver outra crise. Os carismáticos tomaram conta a 
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tal ponto de terem um poder tão grande que acabou que, a Igreja, sempre teve um “mando de 
campo tão grande”, um poder tão equilibrado, mas, agora, tinha pastores mais 

espiritualizados, mais carismáticos. Sempre se teve esses casos, mas eram equilibrados. Hoje 
não, pois eles chegaram ao ponto de que: ‟nós temos que tomar conta de toda a Igreja para 

mudarmos, para fazer valer o pensamento que nós queremos, para crescer, para espiritualizar, 
para santificar...”. “Nós temos que tomar conta do poder”, eles dizem. Aí elegeram todos os 
bispos que aderiram a essas perspectivas pentecostais e, até os bispos que não eram muito 

renovados, como é o caso do bispo Luiz Vergílio, da 2ª Região Eclesiástica. Utilizaram-se 
dessa estratégia para se elegerem epíscopos. Então, entra nesse meio as diversas coisas e até 

mesmo a própria bispa Marisa se elegeu dando apoio pra esse pessoal... Se ela não desse essa 
guinada, não teria sido eleita. Por isso, ela preferiu dar essa guinada, mas eu sei bem da 
história das eleições desses bispos metodistas. Como é que eles chegam ao poder e se mantêm 

no poder? Posso afirmar, portanto, que durante o período da ditadura militar no Brasil houve 
uma fratura na Igreja Metodista... Uma fratura marcante.  

Foi uma fratura marcante na Igreja Metodista. Isso representa, exatamente, aquilo que está em 
registro histórico hoje, pois são coisas embasadas por documentos que comprovam aquilo que 
nós sempre desconfiamos. A isso, ajuntou-se o autoritarismo e o “direitismo” norte-americano 

e a linha norte-americana de conquista, de influência na América Latina... Essa influência 
norte-americana foi enorme, apesar de que a Igreja Metodista dos Estados Unidos é muito 

dividida com relação a isso. É até interessante, porque a mesma Igreja que ajuda bastante o 
Conselho Mundial de Igrejas, nas ações diversas da Igreja Metodista, é aquela Igreja que 
também tem uma linha que favorece esses desmandos que aconteceram na América Latina. 

Sobretudo a Igreja Metodista... Estou falando da Igreja Metodista. Tem essa questão, não é? 
Porque atualmente se busca alguns documentos exatamente nessa sua tarefa e da Comissão 

Nacional da Verdade. A gente diz que isso precisa de fundamentação, pois onde estão esses 
fundamentos de que realmente, aliadas a essa linha metodista autoritária de administrar, de 
expurgar quem não concorda, estão as ideais dessa ditadura militar, desse golpe militar de 

1964? O golpe militar influenciou? Sem dúvidas influenciou! Houve uma influência muito 
grande, mesmo que não haja tantos documentos que mencionem nomes, que liguem a ditadura 

com essa fratura na Igreja Metodista e na Igreja Presbiteriana do Brasil – sobretudo. Mas há 
muitos sinais de que essa influência tenha vindo de todos os lados, assim, quero dizer, por 
leigos, por pastores, por um, por outro. Como estava ouvindo agora pouco em uma palestra, 

tinha fulano que tinha uma influência, que tinha uma ligação porque era uma patente do meio 
militar ou tinha os delatores de dentro da Igreja que provocavam esses, que provocavam 

elementos da ditadura para que colocassem os olhos em cima dessas igrejas. 
Muitos foram exilados naquela época ditatorial. O Anivaldo Padilha é o caso mais 
emblemático que se tem dentro da denominação... Mas, junto com o Anivaldo, alguns outros 

metodistas sofreram dramas parecidos. Teve um estudante daquela época, mas não era da 
Faculdade de Teologia, chamado Domingos. Ele era conhecido como Domingão e, agora, 

mora em Piracicaba. Ele também foi exilado político... É, Domingos! O Anivaldo sabe quem 
é, porque foi do mesmo grupo dele, da mesma célula que no Anivaldo participava. Era 
Domingos o nome dele... O Domingos não chegou a ser preso, mas, como a prisão estava 

chegando aos seus colegas, ele foi para o Rio Grande do Sul. Eu o acolhi lá no Rio Grande do 
Sul porque morei 20 anos em Porto Alegre, de 1973 a 1993. Nesse período, nós o acolhemos 

e ele ficou morando lá, mais ou menos, um mês ou dois meses. De lá ele foi para a Argentina, 
para o Chile e viveu fora do Brasil durante muitos anos. Mais tarde, voltando, ele e a esposa 
dele, Clara, que era uma mineira, sofreram com as consequências do Regime Militar. São 

aposentados da UNIMEP, hoje. Que eu me lembro de pessoas, assim, da metodista que 
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foram... Que sofreram... Que foram, ou que estiveram fora do país, nesse período, o 
Anivaldo... Esse, o Domingos... A Clara... Tem um missionário chamado... Ele não está no 

Brasil! Ele mora... Quer dizer, ele voltou para o seu lugar de origem e, recentemente, está 
aposentado... Trabalhando ainda, mas aposentado... Foi preso no Recife! Foi torturado! Ele já 

foi devidamente indenizado por esses atos da ditadura. Era colega meu, visitava a gente. A 
primeira Igreja dele foi em Teresópolis no Estado do Rio de Janeiro e, depois, ele foi para o 
Recife. E lá ele se envolveu com a questão das guerrilhas camponesas, com aquele grupo do 

Julião e ele foi preso e sofreu muito. Nessa época, foi preso, no período da ditadura, um pastor 
da metodista chamado Dorival Beulke... Era professor, professor aposentado da UNESP. Ele 

foi diretor da Faculdade de Serviço Social, acho. Dorival Rodrigues Beulke. Dorival, ele foi 
preso, foi torturado... Ele sofreu muito na prisão, pois fez parte desse grupo dos movimentos 
com campesinos lá em Pernambuco e o chefe dessa guerrilha era o Julião. Fez parte desse 

grupo, foi preso, não teve...  
Ele diz, nos discursos dele, que não teve o apoio da Igreja Metodista. Não foi a Igreja 

Metodista que ajudou a libertá-lo... Ele conta a história de alguns pastores da Assembleia de 
Deus, até de maneira estranha. De que a Assembleia de Deus foi a única... Foi a única Igreja 
que participou do processo de sua libertação... Vários membros da sua Igreja, leigos, foram 

presos nesse grupo também, pois faziam parte desse grupo da Assembleia de Deus do Recife. 
É uma variável interessante que os pentecostais o tenham ajudado, certo? E o Dorival foi para 

lá como pastor metodista, porque a Igreja Metodista, naquela época, não existia praticamente 
no nordeste. O Dorival foi um missionário porque foi para lá como pastor missionário da 
Igreja Metodista para abrir comunidades metodistas no Recife. Mas ele já foi para lá com 

alguma intenção... Veja só, a Igreja mandou o Dorival Beulke como missionário. Ele foi com 
uma visão social, política – não digo que formada – mas em “andamento de formação” para 

lá, para ser missionário. E lá ele se envolveu com os movimentos do campo e acabou preso, 
torturado... Sofreu muito e, depois, libertado, veio para...  Mas isso ele... A prisão dele 
também se deu antes do AI-5 porque existe uma diferença de muitas coisas que aconteceram 

antes do AI-5 que as pessoas sempre falam... Ele lutou algumas vezes para, depois, prestar 
depoimento, mas, depois de preso, não teve mais dificuldades com a ditadura, não. São esses 

nomes por parte dos metodistas...  
Ah, sim: Fred, eu iria dizer o nome do americano anteriormente, mas tinha me esquecido. O 
nome dele é Fred, Fred Morris. Reverendo Fred... Eu não sei se Fred é diminutivo ou se é 

Frederico o nome dele, mas ele é conhecido como Fred, Fred Morris. O sobrenome é esse aí. 
Ele entra muito no facebook. Eu o tenho na minha rede. Ele está sempre ligado e a gente se 

fala muito, se fala muito mesmo. Ele é pastor metodista e passou muitos anos como pastor 
metodista, aqui, e foi... O Fred Morris teve maior sorte que o Paulo Wright teve, pois o Paulo 
Wright... Eu não sei o que aconteceu... Sei! É que a Igreja Presbiteriana, na época, não quis 

salvá-lo. A IPB, na época, não teve nenhum interesse em salvar a vida do Paulo Wright e é 
essa a visão que tenho. Eu acho que teria tido se entrasse... Ele ia... Era cidadão norte-

americano e era difícil matar um norte-americano naquela época. Por que o Paulo Wright, 
mesmo com todo o envolvimento que ele tinha – envolvimento político – e era mesmo, mas 
matar um cidadão americano? Com o nome de americano? Por quê? Por que matar? O Fred 

Morris, se não fosse a entrada da Igreja Metodista, com o caso Fred, ele teria sido morto. 
Arrancaram-no de Recife e mandaram embora, pois disseram: “vamos embora”. Ele foi 

torturado, mas foi liberado em seguida. Os órgãos de segurança fizeram isso com ele. Na 
verdade, a Igreja Metodista daqui acionou a Igreja dos Estados Unidos e a Igreja de lá o 
recolheu, o retirou daqui. A Igreja Metodista dos Estados Unidos fez isso, ou seja, levou-o 

embora às pressas. Ele foi banido do Brasil. Ele foi banido. Ele teve que se retirar... Teve três 
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dias para se retirar do Brasil. Ele tem essa história, tudo... Eu faço uma ligação, mas não sei se 
tem de fato. Eu fico imaginando se tem ligação aquilo que fez o reverendo Dorival Beulke, 

décadas antes, aliás, anos antes, com aquilo que fez o pastor Fred Morris no Recife. E ele foi 
para lá e encontrou grupos de resistência e, é claro, se envolveu com esses grupos de 

resistência. Ele era um pastor muito arrojado! 
Quanto ao Paulo Wright, trata-se de um desaparecido político. A IPB foi internamente omissa 
e não se interessou por sua integridade. Impossível, não é? Você veja só... Uma pessoa que 

tinha dupla cidadania, como era o caso dele eu acho, permitiu tudo isso e não fez nada. 
Porque eu acho que se ela, a Igreja, tivesse tomado providências imediatas ele seria repatriado 

mesmo antes de ser banido. Outra situação, semelhante, aconteceu com o Fred Morris que, 
aliás, foi embora do país – como disse antes. Não só isso, pois houve outro americano 
metodista chamado Brady Tyson. Ao Brady o Anivaldo conheceu mais do que eu porque o 

Brady Tyson transitava muito na Faculdade Metodista, em nosso meio, naquela década de 
1960 em meio às crises. O Tyson veio, aqui, para o Brasil como missionário americano para 

trabalhar como pregador metodista na Universidade de São Paulo, na USP.  Ele trabalhava 
com os alunos e, entretanto, não sei se através do organismo da UBRAJE ou da ULAJE 
daquela época. Eu não sei qual era o organismo base que dava essa... Ele era um pastor de 

alunos, mas tinha uma visão socialista e era a visão dele. Descobri que a Igreja Metodista 
tinha, e ainda tem, uma visão ampla, ao mesmo tempo em que tem no seu corpo eletivo, até 

agora é assim, uma linha que fecha... Você tem outras pessoas que trabalham com linhas 
diferentes... Outros missionários que vêm para cá hoje já possuem abertura social... Você fica 
admirado! Atualmente, não temos, apesar disso, quase missionários, mas estou falando de um 

caso recente de missionário que veio para cá na abertura política e social. Agora há pouco 
tempo! Então, foi o caso do Brady Tyson que quando, politicamente, voltou-se para uma 

ditadura em 1964 ele já era... Já trabalhou... Isso antes de 1964. Ele trabalhava como pastor 
missionário junto aos alunos. Foi caluniado! Tinha uma artimanha que a ditadura usava e que 
a Igreja usava, igualmente. Logo que tinha um pastor missionário, ou não, com essa visão 

social, a Igreja falava: ‟nossa, esse cara se meteu em certo grupo para entregar porque é dedo 
duro e é delator”. Então, como missionário era comum dizer: “é da CIA”. Daí o Brady Tyson 

foi durante algum tempo tido como agente da CIA. Mentira! Não acredito! Vi e ouvi  Brady 
Tyson falar várias vezes e ele não tem nenhuma característica de agente da CIA. Note que o 
próprio Padilha poderia dar um testemunho maior sobre isso a respeito do Brady Tyson, pois 

ele foi banido e teve que sair urgentemente do país em três dias. Era assim, era rápida a saída 
do Estado... O Exército, ou os órgãos de segurança, davam pouco tempo. Mas, porque era 

cidadão americano deixavam o chamado subversivo ir embora. Porque essas foram as 
primeiras medidas que o Exército Brasileiro tomou quando assumiu o golpe militar, o Regime 
Militar. Na época do golpe, ele foi banido do país! Elementos de fora estavam aqui e eles 

tinham essa concepção! Tinha gente de fora que insuflava a “contra-ditadura”. Essas pessoas 
tinham que ser banidas e, um deles, era justamente Brady Tyson. Esse cara, mais tarde, foi um 

chefe de Estado nos Estados Unidos. Alguns anos depois ele se tornou um homem importante 
para o Estado Americano. Foi por isso que acreditavam que esse cara era da CIA. Ele foi 
chefe... Ele teve um tipo de subsecretaria, um ministério ou qualquer cargo importante por lá. 

Quem sabe mais sobre Brady Tyson é o Paulo Ayres. O Paulo Ayres e o Anivaldo podem dar 
informações, porque, nessa época, que o Anivaldo esteve nos Estados Unidos o Brady Tyson 

já estava lá... Já tinha retornado...  
Dom Hélder Câmara andou pela Faculdade de Teologia da Universidade Metodista. Pois é, 
em 1967, em 1967... Na verdade ele foi paraninfo. Ele foi paraninfo da turma de 1967. A 

turma de 1967 – apesar das crises todas que nós tivemos – foi uma turma privilegiada até 
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1967. Em 63, 64, 65, 66, 1967... A minha turma de 1968 não existiu. Minha turma foi a que 
não se formou, porque com todas essas crises, que vinham se somando, estouraram em 1968. 

Em 1968 tudo foi problemático – foi o ano de tudo. Em 1968 aconteceu tudo! Em 1968 tudo 
aconteceu. Tudo veio estourar em 1968, embora a ditadura tivesse começado em 1964, mas 

em 1968 começou a estourar. Em 1967 teve um grupo produtivo, em 1967... Era o grupo do 
Rui Josgrilberg. Estou citando nomes de professores que estão lá dentro. Têm outros 
professores lá e tem mais gente lá, dessa época, da época do Rui. Por exemplo, o Ronaldo 

Sathler Rosa foi reitor da UNIMEP ou, aliás, corrigindo, da UMESP. Ele foi reitor. É um 
psicólogo, doutor em psicologia. Ele é professor da Universidade nessa área, de psicologia.  

O Dom Hélder Câmara... Então eles convidaram... Foi a turma que convidou Dom Hélder. A 
diretoria, a reitoria e o conselho não se opuseram a nada disso. Dom Hélder foi, de fato, o 
paraninfo. Tenho fotografias dele e, aliás, várias fotografias desses encontros.  

Encaminhando a minha narrativa para o final, destaco que a movimentação estudantil de 
alunos da época, na Faculdade, foi uma coisa muito importante e que ajudou muito nessas 

situações todas. Muitas outras situações foram compreendidas, tais como o fechamento da 
Faculdade de Teologia...  
Agora, acho que hoje o que aconteceu na Igreja Metodista com essa situação é coisa 

emblemática. A discussão ecumênica, por exemplo, foi uma situação muito discutida por nós, 
alunos, nesse período. Nós começamos a ter uma abertura ecumênica. Com isso nós sentamos 

e lemos a respeito disso... Tínhamos diálogo também, da tolerância, da relação com as 
religiões, com outras religiões, sobretudo com a Igreja Católica que é majoritária. Foi lá 
dentro da Faculdade de Teologia que tudo aconteceu. Foi lá! Quando veio um bispo de Recife 

para ser o paraninfo, isso não foi algo isolado, isso foi, ao contrário, fruto de um andamento, 
de uma caminhada que nós tínhamos na linha ecumênica. Não era só a Metodista, mas os 

presbiterianos também estavam discutindo esse diálogo ecumênico. Agora é interessante... 
Isso em outras denominações não vai produzir, por exemplo, essas grandes histórias. Você 
não vai encontrar essas histórias entre outros protestantes. Perceba... No lado dos luteranos 

não há; nem dos adventistas; muito pouco dos batistas em meu juízo. Dos batistas e de outras 
igrejas protestantes praticamente não se tem nada de histórias fantásticas como a nossa. Aí 

tem a discussão de que esses grupos não se afirmaram contra a ditadura. Então, eles se 
aliaram? É uma pergunta: eles se aliaram? Às vezes sim, às vezes não. Eu fico pensando no 
lado luterano, por exemplo. Teve um militar que era membro da Igreja Luterana... Ah, sim. 

Foi o Geisel, claro. O Geisel era luterano! Isso indica que a Igreja Luterana estava apoiando? 
Claro que não! Mas, sabe-se que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana tinha redutos, 

naquela época, que tinha imensa apreciação à ditadura militar. Quando Geisel assumiu o 
poder, isso trouxe um bom contentamento... Uma parte luterana, naquela época, ficou muito 
contente com o seu representante na Presidência da República. 

Essa abertura ecumênica, com diálogo, que a Igreja Luterana entrou, a IECLB veio da década 
de 1960 em diante. A outra denominação luterana, que não a IECLB, sempre foi fechada e era 

absurdamente alijada. Mas, essa abertura da IECLB foi fruto daquela discussão. Lembro-me 
muito de um professor que tinha, naquela época, professor da UNISINOS também, que era o 
Martin Dreher... Eram dois irmãos, o Carlos Dreher, que é um teólogo luterano, com andanças 

nas Comunidades Eclesiais de Base, CEBs, acho que no “fé e política” também, nesses 
encontros nacionais. Ele foi, durante muito tempo, mentor teológico de CEBs, de encontros 

de base. O irmão dele, esse, o Martin Dreher, é historiador, na sua área, histórica e ele é um 
grande historiador. Ele, hoje, é um professor proeminente na área teológica, na IECLB, como 
historiador. Ele participava conosco... Aliás, eles, o Carlos e ele, principalmente o Martin 
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Dreher, participavam conosco nesses encontros nossos dos estudantes de teologia que foram 
importantes nessa época...  

Pois é... O nosso relacionamento de estudantes de teologia, já comungados com uma linha 
ecumênica, e do diálogo, com um envolvimento político, foi demonstrado em que vários 

desses alunos ajudaram muito nessa mudança dentro da Igreja Metodista. Agora, outro fato 
que deve ser mencionado é o da situação da juventude da Igreja nesse período, porque a 
juventude ficou muito perdida. Havia um grupo que apoiava os alunos, que apoiava essa 

movimentação. Havia um grupo pequeno de pastores que podia se pronunciar porque se 
posicionava ao lado dos alunos e trazia riscos para a sua nomeação nas igrejas locais. Mas, a 

juventude, propriamente, ficou muito perdida e houve uma grande parte da juventude também 
que se posicionou contra o fechamento da Faculdade de Teologia, contra a ditadura. Muitos 
outros se posicionaram... Nós temos vários metodistas que ficaram envolvidos com esses 

movimentos de resistência. Nós tivemos um colega que foi torturado, que sofreu muito. Ele 
foi presidente da Federação Mineira Metodista na década de 1960... Ele foi professor, foi 

reitor da Universidade em Ouro Preto e o nome dele é Renato Godinho. Se você for um dia 
em Belo Horizonte procura essa pessoa chamada Renato Godinho – metodista, ex-reitor da 
Universidade de Ouro Preto. Renato Godinho era presidente da Federação da Universidade 

Metodista Mineira, Mineira e Capixaba, porque é uma região só. Ressaltar que esses colegas, 
Anivaldo, Domingos, Clara, Fernando... Porque ele, ontem, quando se referiu aos seus 

colegas que foram presos – com ele – se esqueceu de citar... Mas, foi o Fernando e o... São 
dois irmãos e, um deles, é o Fernando; aliás, do outro me esqueci do nome... É Mauro? Não, 
não... É Celso! O Celso morreu logo depois que saiu da prisão... Alguns anos depois, apenas. 

Sofreu e morreu com uma úlcera no estômago! Isto foi a partir de uma sessão fortíssima de 
tortura que ele teve. Não se sabe o que se passa... Porque ele foi resultado de brutalidade, de 

tortura que veio ocasionar a morte dele. Foi logo depois da libertação dele que veio a morrer. 
E o irmão, que é o Fernando, veio vivo em alguns anos ainda na década de 1990... Depois, 
veio a falecer por uma doença... Ele morava em Curitiba e foi uma situação trágica... 

Fernando e Celso. 
Não me lembro, agora, do nome completo deles, mas eram Fernando e Celso. Eles eram da 

liderança de juventudes em São Paulo, nessa época: Fernando e Celso. Não só esse, tenho o 
nome da... Ai minha memória... Essa pessoa eu não conheci, mas o Anivaldo conheceu... Não 
sei se era Guanira... Jandira... Guanira? Jandira? Você sabe de quem estou falando? Ela, acho 

que era professora... Essa pessoa sofreu muito... Foi morta, foi assassinada pela ditadura e era 
de um grupo de liderança metodista na época, de juventude. Em alguma entrevista deve ter... 

O Anivaldo deve saber o nome dela. A família é de São Paulo. Leandro, você sabe o nome 
dela?  
Bem, espero ter contribuído.  
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Nasci em 1948. Em 1960 eu tinha apenas 12 anos de idade. 
Vivi toda a minha pré-adolescência, adolescência e início da 

vida adulta nesses dez anos – entre 1960 e 1970. Minha 
família é nordestina. Todos os meus familiares são do 

Estado de Alagoas. Nós viemos para São Paulo em 1956. 
Nossa mudança, entretanto, aconteceu em uma fase de 
transição histórica na política brasileira. Tudo foi muito 

difícil quando a gente chegou em São Paulo. Eu era muito 
novinha... Apesar de ser novinha já tinha sido alfabetizada. 

Em Maceió toda a família era tradicionalmente católica romana. No entanto, nós viemos pra 
São Paulo em um movimento bem marcante para a época. Você sabe como as coisas 
aconteceram. Os católicos (nordestinos que migraram da zona rural), passaram por crises 

identitárias intensas. Na época a cidade de Maceió era zona rural. Costumeiramente, aqueles 
que chegaram à cidade grande mudaram de religião como conversão compreensível em um 

movimento transitório. Boa parte dos nordestinos mudou facilmente da Igreja Católica para 
outras denominações protestantes. Eu fui a primeira pessoa da família que se converteu. 
Depois, minha mãe... Depois, outros familiares. E nessa passagem, de católica para 

protestante, acabei me convertendo especificamente na Igreja Metodista. A minha família 
inteira foi para a denominação metodista. Na década de 1960, inclusive, era muito forte a 

discussão política... Era uma discussão disseminada para todas as pessoas e, como não poderia 
ser diferente, meu pai estava dentro porque era uma pessoa que pertencia à colônia dos 
pescadores da Lagoa do Mandaú, em Maceió. Por isso, a gente tinha muitos contatos com o 

pessoal das esquerdas e, principalmente, com o pessoal do Partido Comunista Brasileiro – 
PCB. 

E era uma “coisa” a discussão da política lá em casa. Por parte do meu pai essa discussão 
tinha se intensificado bastante. Juntavam-se os amigos para debater ideias... A nossa 
discussão, na verdade, não tinha nada de militante ou de prática. Era uma prática comum nas 

famílias... Das pessoas falarem de política na década de 1960. Todo o mundo falava de 
política! Tínhamos muitas especulações políticas sobre os governos brasileiros. Quando, 

porém, veio o golpe militar, em 1964, eu já tinha muito mais consciência. Já tinha 16 anos de 
idade e estava desperta.  
Quando tinha 16 anos de idade, mantive-me no propósito claro de ser uma missionária da 

Igreja Metodista. Senti-me vocacionada para esse trabalho missionário. Eu já tinha feito a 
minha decisão. É que... Isso tem um pouco a ver com as minhas características pessoais... Se 

eu sou uma coisa, sou mesmo... Sou e faço tudo sem titubear. Se eu era metodista, era 
mesmo... Se o mais radical, na prática da Igreja Metodista, era ser missionária... Era isso que 
queria imediatamente pra mim! Ser missionária! Tentei ser... Missionária! Eu entrei... 

Terminei o ginasial, na época. Comecei o colegial... E fui para o Instituto Metodista. Lá se 
formavam as moças metodistas. E tinha a faculdade de teologia da Igreja Metodista, em São 

Bernardo, que formava os rapazes para o pastorado das comunidades locais. As moças não se 
misturavam com os rapazes. Aquela faculdade de teologia formava os pastores, apenas. 
Porque, na época, não existia mulher no pastorado... Não existiam pastoras. Na época, as 

mulheres eram missionárias... Ou, então, seriam esposas de pastores. Mas, quando entrei no 
Instituto Metodista, em 1965, veio uma geração de moças muito novas... Todas eram muito 

novas! Todas as moças vieram de várias partes do Brasil. Até hoje em algumas denominações 
as moças não podem exercer o ministério pastoral. 
Todas nós, no Instituto Metodista, tínhamos profundas preocupações sociais. Tanto que, nessa 

minha turma, eu era mais nova do que todas as outras moças. Em geral, as outras moças que 
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vinham antes da nossa turma eram mais velhas. Bem solteironas... Queriam uma oportunidade 
boa pra casar... Talvez com pastores metodistas... Uma coisa bem assim, de época. Elas eram 

muito “carolas”. Essa minha turma não. Era uma turma nova e cheia de perspectivas em todas 
as áreas da vida. Excepcionalmente, era uma turma nova e resolvida. Daí você encontrava um 

monte de moças com preocupações sociais fortes e muito ligadas à Igreja. Você as coloca em 
um mesmo lugar com três horas de leituras por dia... Leituras obrigatórias. Já pode imaginar 
no que dá? Com todo aquele movimento, de 1965, 1966, 1967, 1968. Tudo acontecia na rua! 

Mais que isso tudo... Pois a teologia da libertação corria lá no seminário. Então a gente... Eu 
já tinha certa consciência política nesse tempo... Tanto que fui para a Igreja Metodista, e para 

o Instituto Metodista, já com a preocupação em dar um conteúdo político para a minha opção 
religiosa. Sem esse viés político a minha escolha religiosa não teria sentido nenhum.  
Eu não era... Como posso dizer isso? Eu não era dessas pessoas que aceitam as coisas sem 

questionar seus conteúdos e suas respectivas práticas. Sempre fui assim mesmo, 
questionadora. Desde menina. Sempre fui assim. A gente se juntou com um grupo de jovens 

da Aliança Bíblica Universitária, ABU. Nós nos juntamos com um pessoal da Igreja 
Metodista que já estava engajado na luta política e social dentro ou fora do âmbito 
eclesiástico. Esse pessoal metodista estava se direcionando para a Ação Popular, AP.  

Era o Anivaldo Padilha, o Fernando (que já morreu), o Celso... Era um grupo de jovens 
lideranças da Igreja Metodista com essa preocupação político-teológica. Eu participei de 

muitos acampamentos de jovens... Aí começaram as passeatas nas ruas. Então, nós 
começamos a nos organizar ainda como secundaristas. É... Conseguimos tirar a reitora do 
Instituto Metodista, Dina Rizzi, que era muito conservadora e reacionária... Tiramos também 

a Sarah Bennett, que era uma missionária americana muito conservadora e fechada. A gente 
tirou essas mulheres! Elas saíram. Elas não davam a abertura que nós queríamos. Nós 

colocamos o professor Pitágoras que era pastor da Igreja Metodista. Ele era irmão do Paraíba, 
que era o nosso representante no atual Conselho Mundial de Igrejas. Bem, hoje o Conselho se 
chama Conselho Mundial de Igrejas, mas antes tinha outro nome. E ele, o Pitágoras, que 

passou a dar abertura para a gente sair, passear e tudo mais... Depois da derrubada do 
conservadorismo, nós poderíamos sair quando quiséssemos... Porque, antes, nós tínhamos que 

ficar lá no Instituto Metodista durante todo o tempo. Não podíamos sair sem autorização das 
professoras, da reitora ou da vice-reitora.  
A gente começou um movimento nosso, com características próprias, das meninas modernas e 

progressistas. Tanto que eu me lembro da última vez que fui para o Instituto Metodista. 
Causamos um trauma tão grande para a Igreja Metodista que eles fecharam o Instituto 

Metodista, em 1968. Assim como eles fecharam a faculdade de teologia por causa da greve 
dos alunos no interior daquela instituição. Na faculdade de teologia os alunos chegaram até a 
enterrar armas para se prepararem para a guerrilha, pois alguns estavam convictos da luta 

armada. Quando me formei no Instituto Metodista, recebi uma base muito grande porque 
frequentava a biblioteca. Lá tinha de tudo. Assim... Tinha Sartre, tinha Simone de Beauvoir, 

tinha Paul Tillich, tinha Karl Marx, tinha tudo. Porque, na parte da formação propriamente 
dita, elas eram muito cuidadosas e atentas às teorias modernas. Nós tínhamos todos os livros 
na biblioteca. Era só querer. E eu queria! Não apenas eu, mas um grupo inteiro... Essa amiga, 

aqui do Rio de Janeiro, que acabou se tornando noiva do Mozart Noronha, e outras amigas, 
estavam bastante interessadas em conhecer as ciências sociais. Nós procurávamos os 

caminhos da leitura e da formação acadêmica sobre política e religião. E procurávamos 
contato com os grupos de esquerda. Buscávamos contato com todos os grupos de esquerda. 
No início, nós nem sabíamos as diferenças existentes entre um grupo de esquerda com relação 

aos outros. Por isso, nós buscávamos essa formação teórica e prática em todos os lugares. Só 
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sabíamos, no início, que éramos da esquerda política que marcou nossa formação humana e 
acadêmica.  

Nós nos formamos no Instituto Metodista em 1968. No final de 1968, porém, eu fiz o 
vestibular para o curso de serviço social na Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo, 

PUC. Só que fiz no período noturno porque tive que trabalhar arduamente para conseguir a 
minha graduação. Antes disso, em 1968, nós terminamos o curso na Igreja Metodista. Só que 
eu e minhas amigas não queríamos ser esposas de pastores, simplesmente. Formamo-nos e, 

depois, todos os progressistas acusados de comunismo foram expulsos da Igreja Metodista. 
Eu fui “violentamente” expulsa da Igreja Metodista. Segundo eles, nós não poderíamos fazer 

parte do Corpo de Cristo. Eles disseram: “vamos expulsar esse bando de comunistas 
diabólicos”. Mas, na época, não me preocupei com isso. Nem pensei assim: “ah... vou pro 
inferno agora”.  

Fui expulsa da Igreja de Cristo? Era uma questão que não me tocava mais. Não era importante 
pertencer à Igreja Metodista – naquele momento. Eu tinha muito claro que eu queria militar 

não mais na Igreja. Já tinha feito todos os questionamentos que deveria fazer em relação à fé e 
à crise naqueles tempos de disputa teológica. Critiquei muito a mistificação das coisas. 
Critiquei muito a imbricação da fé com as instituições religiosas. Critiquei o preconceito com 

as religiões populares. Lembro-me da gente, lá no Instituto Metodista, no primeiro ano, todas 
novinhas e tal... Nossa crise foi descobrir que não existiu um coral de anjos para cantar 

quando Jesus nasceu. Descobrimos que existiam variações muito graves nas interpretações 
bíblicas conservadoras.  

Não houve nada daquilo que achávamos! Sabe, eram cenas teológicas, assim, muito fortes. 

Sofremos a reinvenção das nossas concepções acerca da fé cristã. Trago, na memória, de que 
essas separações pequenas entre religiosidade e fé, teologia. Do tipo, assim: “nossa, não existe 

inferno como vocês das igrejas protestantes descrevem?”. Mais: “não existe um diabinho 
enfiando um tridente cheio de fogo nos condenados?”. Sabe esse tipo de coisa? Aí já não era 
mais uma preocupação minha. A igreja teria que ser mais sincera com os fiéis... Mas, “na 

boa”? A Igreja já tinha deixado de ser importante, porque a política assumiu um lugar 
preponderante na minha forma de pensar e de fazer as coisas. Quando entrei na faculdade para 

fazer serviço social, em 1969, as coisas mudaram um pouco. Passei no vestibular e, em 1969, 
comecei a fazer o curso de serviço social. Nem lembro se comecei a faculdade em 1969. Não, 
não... Em 1970 eu fui presa. Foi em 1969 mesmo. Logo que entrei na faculdade, a primeira 

coisa que fiz foi procurar as pessoas de esquerda... Não foi difícil encontrá-las.  
O nosso trote foi uma palestra sobre a reforma universitária com o Abelardo. Abelardo não... 

É... Aquele que morreu... Da ALN... Eu não lembro o nome dele, nossa! Mas não era o 
Abelardo... Era outro. Aí, no trote realizou-se um teste... O teste aconteceu com base nessas 
coisas: quem falava, quem perguntava, quem aparecia mais. Depois, os líderes de esquerda 

procuraram os que se destacavam e, consequentemente, chamava-os pra conversar sobre 
diversas possibilidades. Eles sabiam fazer o trabalho proselitista para as esquerdas. Cada um 

com o seu respectivo grupo. Aí eu acabei entrando... Tinha muita gente da AP, mas muita 
gente era da ALN na escola de ciências sociais da PUC. Não era uma coisa de se escolher, 
simplesmente... Eu participei de várias reuniões de Movimento Estudantil. Assisti os vários 

grupos falando, discursando... Eu perguntava sobre os diversos temas... Nós líamos muito... 
Havia uma preocupação muito grande com a formação teórica dos militantes de todos os 

grupos da esquerda brasileira. Não era como é agora... A esquerda contemporânea não lê e é 
muito leve, muito superficial. A gente lia, estudava e fazia grupos para estudos. E eu gostava 
de ler. Ainda gosto, claro. Nós tínhamos uma grande bagagem... Tive sorte de pegar grupos 

esquerdistas que sustentavam uma preocupação muito grande com a formação de seus pares.  
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Isso aconteceu por todos os lados. Tanto na Igreja Metodista, naquele momento, na qual 
existia uma forte preocupação com a formação dos seus pastores, dos seus profissionais. 

Tudo, na Igreja, na PUC, sustentava-se com uma visão mais ampla, mais humanística... Na 
política esquerdista as cosias eram muito fortes. Quando entrei na PUC, aproximei-me dessas 

pessoas ligadas às esquerdas. Porque não foram somente eles que se aproximaram, pois eu 
mesma também procurei estabelecer um diálogo repleto de ações. Porque eu achava... Veja... 
Da mesma forma que eu achava que tinha que ser missionária na Igreja Metodista, quando me 

tornei protestante, considerei que, na luta armada, deveria ir em direção às últimas 
consequências. É uma coisa, viu? Essa é uma característica muito pessoal. Sou assim 

mesma... Radical! Atualmente, tomo bastante cuidado para não me equivocar com essa minha 
característica pessoal. Você tem que manter sempre o “dado da realidade presente...”. Não 
pode ir até o fim de qualquer jeito.  

Para mim, atualmente, é muito mais um movimento de racionalidade do que de impulso... Aí 
acabei auxiliando, em 1969, o Centro Acadêmico da PUC. No final do ano teve eleição. Eu 

ajudei em tudo. A ditadura militar, por meio do decreto-lei Nº 477, “AI-5 das universidades”, 
tinha feito a reforma universitária. Tinha mudado tudo, tudo, tudo. Eles colocaram na 
ilegalidade os centros acadêmicos. E você só poderia fazer os diretórios acadêmicos com a 

autorização da direção da escola. Ainda assim, fui para o centro acadêmico do curso de 
serviço social e era por lá que nós fazíamos os panfletos, fazíamos as panfletagens, fazíamos 

as festas para conseguir dinheiro cujo propósito era “bancar” o pessoal da esquerda que vivia 
clandestinamente. De todos os grupos... Não apenas da ALN... O pessoal da escola da manhã, 
do centro acadêmico, era majoritariamente da AP. Do noturno, era da ALN. Participamos de 

todas as passeatas de 1969.  
Participei de todos os movimentos contrários à vinda do Rockefeller ao Brasil. Nesse ensejo, 

nós fizemos grandes manifestações. Nós ajudamos na denúncia do acordo MEC-USAID cujo 
subproduto foi, entre outros, o decreto-lei Nº 477 que disciplinava as universidades e, 
consequentemente, o movimento estudantil no Brasil. Eu sempre tive, e ainda tenho, muita 

facilidade para criar “redes de contato”. Eu estava na legalidade e não tinha grandes 
responsabilidades em termos políticos. Não tive que ficar clandestina. Era presidente do 

centro acadêmico e tinha um respeito muito grande das pessoas do movimento estudantil. 
Fiquei bastante tempo fazendo esse trabalho de dar suporte logístico às ações acadêmicas da 
esquerda política. Dei apoio logístico para a ALN, porém também – se necessário fosse – para 

outras pessoas de grupos distintos. Estabeleci um contato muito forte com o CEDI, que na 
época editava o Tempo e Presença, e com pessoas como Jether Ramalho, Anivaldo Padilha e 

outros. Nós apoiávamos uma série de iniciativas da esquerda política brasileira. Em geral, 
entretanto, a esquerda não tinha nenhum tipo de preconceito.  
Em 1970, eu era presidente do centro acadêmico. Nesse tempo comecei a me ligar e a ter 

contato com o pessoal da ALN. Vou explicar algumas coisas importantes. Em uma 
organização de esquerda, tinha-se a frente de massa e a frente militar. A frente militar era 

composta por aquele pessoal treinado pra fazer as ações armadas. Eu sempre fui... Nunca... 
Sempre mantive um pavor sobre a ideia de pegar em armas. Aí é uma coisa estrutural em 
mim... A ideia de matar alguém me choca bastante... Prefiro morrer se a escolha for essa... 

Agora que eu tenho filhos já não sei... As coisas mudam bastante para uma guerrilheira que 
tem filhos, pois as ameaças são maiores. Mas na época eu não tinha filhos. Por isso, sempre 

tive um pavor que não era necessariamente relacionado às ideias religiosas... Minhas 
características pessoais eram diferentes. Eu era aquela negociadora. Conversava, conseguia, 
convencia. Conseguia casas para abrigar pessoas... Arranjava remédio para quem estava 

doente... Era outro esquema... Outro tipo de realização. Eu não sou... Se tivesse que pegar em 
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armas e sair atirando... Esse tipo de coisa eu acho que não faria. Não... Não seria... Não me 
sairia bem... Não era aquilo que eu gostaria de fazer. O Carlos Eugênio (Clemente), por 

exemplo, tem uma habilidade especial com armas e com a guerrilha...  
Quero, aliás, falar só brevemente sobre a contribuição que o Clemente concedeu ao repórter 

Geneton Moraes Neto... Foi uma excelente entrevista, pois demonstrou como o general 
Humberto de Souza Mello, que era linha-dura, participou de uma igreja batista lá no Bairro de 
Vila Mariana e a ALN queria sequestrá-lo para trocar por presos políticos. Isso demonstra 

tanto o envolvimento do pastor batista daquela Igreja, quanto a intensidade das ações da 
ALN... Eu sei que o envolvimento do pastor era grande, pois foi beneficiado pelo Regime 

Militar em relação a uma Campanha de Evangelização que fez... Agora, eu não estive naquela 
ação e o Carlos Eugênio sobreviveu para contar a história. E o Clemente não dá entrevistas 
com frequência porque não gosta de abrir, mas falou com o Geneton. Você poderia conversar 

com ele informalmente para tentar descobrir detalhes da ação na porta da Igreja Batista de 
Vila Mariana – não se iluda com a entrevista. Ouça novamente a entrevista jornalística que ele 

deu para o Geneton, pois pode te ajudar também. Eles chegaram com armas na porta do 
templo batista e renderam o general que frequentava lá, mas o que você queria? Queria que 
eles dissessem: respeitem a casa do Senhor? Era luta, guerra, batalha. 

Me lembrei que algumas mulheres foram importantes na frente militar. Seguem-se como 
exemplos a Guiomar, a Cidinha Costa, a Cidinha Santos... São mulheres que tinham 

vocação... Elas faziam esse tipo de coisa muito bem. Pessoalmente, elas tinham essas 
habilidades. Eu era mais voltada ao trabalho... Meu trabalho era de formiguinha, mesmo. Eu 
acho que tem muito a ver com o trabalho de missionária, às vezes. Queria mesmo convencer 

os outros e ganhá-los, não pela força da violência, mas pelo argumento ou pela persuasão. 
Queria ganhar as pessoas através do exemplo. Tinha muito isso, assim como no movimento 

estudantil ou nos trabalhos missionários protestantes. Eu tinha que ganhar pelo exemplo. 
Assim fui ensinada na tradição protestante e na perspectiva missionária. Eu assistia aula todos 
os dias. Não acontecia como atualmente, no Movimento Estudantil, em que o povo vai para a 

faculdade apenas como “desculpa barata”. Sabe o estudante profissional que fica a vida inteira 
desenvolvendo essas mesmas atividades? Não era assim! Nós tínhamos que estar em sala de 

aula para que os outros percebessem que, além de “bons politicamente”, nós éramos também 
ótimos alunos. Bons estudantes! Queríamos mesmo que eles nos respeitassem por causa do 
nosso exemplo. Essa era a postura, na época, de todos os militantes do Movimento Estudantil.  

Há outro detalhe importante... É que a esquerda armada brasileira, entre 1974 e 1975, sempre 
foi considerada pelos militares como uma turma de bandidos. A repressão sempre tentou 

misturar a gente com drogas. Tentaram o tempo todo... Eles queriam dizer que, além de 
terroristas, nós éramos traficantes. Eles nunca conseguiram nos misturar. No Brasil isso nunca 
“pegou”, porque tratava-se de uma questão de princípios. Nós não permitíamos, inclusive, por 

parte dos militantes, nenhum tipo de envolvimento com as drogas ou com os bandidos. Até 
porque isso criava sérios problemas de segurança interna. É que a gente gostava de manter 

clara a diferença entre quem era revolucionário e quem era da “vida mundana”. Bandido é 
diferente de revolucionário. É... Até tinha um movimento muito forte que a gente usa pouco 
hoje... Uma pessoa que vai para ilegalidade por vias da criminalidade... Que tem profissões 

ilegais, digamos. Essa pessoa, do crime, tem tanta vontade de ser aceita pela sociedade 
burguesa, de ter acesso ao que a sociedade oferece, que vai de qualquer jeito para os seus 

braços (de forma ilícita). Nós sempre marcamos as nossas diferenças em relação aos 
bandidos, aceitos ou não, pela sociedade burguesa no Brasil. Recusamo-nos a ser isso... 
Ressalte-se que a gente não queria essa sociedade! A gente queria outra sociedade! Por isso, 

nós não queríamos simplesmente encontrar os caminhos da aceitação por meio da ascensão 
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socioeconômica. Isso era pouco. E nem almejávamos nos adaptar pelo hábito desenfreado do 
consumo.  

Quando eu fiquei... Fiz o contato... Como estava no apoio logístico, guardei muita gente na 
minha casa. Guardei gente na casa da minha mãe. Inclusive um cara que era do Grupo Tático 

Armado da ALN ficou na minha casa. E eu iria morar com o Carlos Eugênio. O contrato de 
aluguel da casa era uma coisa. A gente iria montar um aparelho (era o nome que se dava). É... 
Eu ficaria dando esse apoio. Meu nome estava legal. Mas nós ficaríamos juntos – eu e o 

Carlos Eugênio – assim como um casal. Na verdade, o meu contato forte na ALN era mesmo 
o Carlos Eugênio. Quando fui presa, portanto, meu grande companheiro na ALN era o Carlos 

Eugênio. Só que eu não sabia quem ele era e as coisas importantes que ele fazia. Sabia, sim, 
que ele era do comando que estava em São Paulo. Ele estava procurando lugar para ficar. Eu 
estava lá, disponível, para ficar com ele e, por outro lado, a minha amiga Idinaura (que 

morava na república de estudantes comigo), ficaria com o Rafael de Falco – que foi preso 
posteriormente lá em casa. Então, nessa coisa...  

Só um detalhe importante! Houve um momento, quando entrei na faculdade, em que tive 
contato com todos esses grupos esquerdistas, mas a preocupação com a vida cristã, religiosa, 
teológica, foi sendo obscurecida por coisas mais prementes. Eram as questões do momento 

revolucionário que eu estava experimentando. Não dava para ficar preocupada com as 
questões teológicas... Com as grandes questões religiosas, com as teologias, “com isso”, “com 

aquilo”. Eu não precisava mais justificar uma porção de coisas. Já estava muito claro que eu 
tinha feito uma escolha política bem definida. Não importava mais se eu acreditava em Deus, 
se não acreditava em Deus... Sabe quando isso tudo fica secundário? Eu entrava nessas 

discussões, antes de ir pra ALN, durante todo o tempo no Instituto Metodista. Tudo isso foi 
suficiente para me deixar resolvida. Atualmente, sou uma pessoa, uma mulher, muito bem 

resolvida nas diversas áreas da vida. 
Acabei presa. Morávamos em uma casa. Eu e mais duas amigas dividíamos o mesmo teto. 
Morávamos juntas na mesma casa. Levei gente para ser guardada em nossa casa. Inclusive, 

muitas dessas pessoas que guardei estavam sendo procuradas na casa dos meus pais. É lógico 
que não levei a pessoa vendada para a casa dos meus pais. As pessoas guardadas conheciam 

bem o caminho da nossa casa. Evidentemente, a minha família me chamava pelo nome. Não 
utilizava meu “nome de guerra” com a minha família, claro. Essa pessoa que ficou na minha 
casa era operário. Era um operário de Osasco e era um guerrilheiro da ALN. Chamava-se 

Wilson. Foi preso em uma ação num banco... Eles foram fazer uma ação em um banco e a 
família dele estava passando muita fome. Ele tinha me pedido, e solicitado para os 

companheiros da ALN, que pegássemos um pouco do dinheiro, que era pra guerrilha, que era 
para manter os clandestinos, e déssemos para a família dele. Porque eles estavam com muita 
fome... Não deram esse dinheiro a ele, pois não era para isso que aquela ação no banco havia 

se realizado. Daí, ele ficou meio mal visto pela ALN. Porque ele estava muito preocupado 
com a família dele que, por sua vez, estava passando muitas necessidades financeiras. O 

Wilson ficou com muito medo... Achou que tinha sido colocado em uma lista de pessoas que 
seriam mortas pela guerrilha. Isso já tinha acontecido anteriormente. Mataram o Márcio... O 
Marcinho... Como o Carlos Eugênio tinha falado em uma entrevista jornalística para a Rede 

Globo. Ele sabia dessa história. Com isso, o Wilson começou a achar que seria o próximo. 
Porque ficava vacilando ideologicamente! Na luta armada não se pode vacilar 

ideologicamente, jamais. 
Eu não sei se alguém já contou essa história! E nem sei se... Depois a gente conversa. Porque 
se não foi contada é interessante que seja. A polícia sabe de tudo. Tanto que a polícia falou: 

“ah, mas os companheiros atiraram uns nos outros”. Aí aconteceu um assalto. Uma 
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expropriação, como a gente bem chamava. Dou risadas com essa expressão... Expropriação. 
Foi no banco lá... Em uma agência na Avenida Nossa Senhora da Lapa, em São Paulo. Essa 

ação foi feita por dois grupos. Era a ALN, por um lado, e, por outro, o pessoal da Rede – do 
Eduardo Bacuri (que já morreu). O problema estava feito. Imagina que esse pessoal todo não 

se conhecia. Somente as lideranças dos dois grupos se conheciam. E não tinha nenhum jeito 
de identificar essas pessoas durante a ação. Em decorrência disso, quando um grupo estava lá 
no banco, fazendo a ação, aconteceu muita besteira envolvendo grupos que deveriam se 

ajudar. Esse Wilson, que eu e minha família guardamos, estava presente na ação da Avenida 
Nossa Senhora da Lapa (aquele que tinha pedido dinheiro para alimentar a família). Ele viu 

alguém armado lá fora e achou que era um agente da polícia. Houve tiroteio. Durante a ação, 
com tantos tiros, o Wilson disse: “pronto, agora vão me matar... vou ser justiçado aqui por 
vacilação ideológica”. Ele foi atingido na perna e, por causa do medo, não entrou no carro dos 

feridos quando a coisa ficou esclarecida. Foi para o hospital e se entregou no São Camilo.  
Por esse cara, posteriormente, foram presas cerca de 70 pessoas que participavam dos 

movimentos guerrilheiros. Entre os 70 presos, eu. Fui presa! Ele conhecia bem o caminho da 
minha casa e deve ter sido muito torturado. Estava mesmo vacilando... Eu, a minha amiga, 
que ficou noiva do Mozart Noronha, depois o Rafael de Falco... Eles estavam lá em casa 

quando a polícia chegou. Tentamos fugir pela avenida Liberdade, da rua Fagundes (nossa casa 
era ali), e conseguimos êxito. Ele (o Rafael), tentou fugir e foi alvejado bem no cotovelo e na 

perna. Mas, quando chegamos, isso aconteceu na sexta-feira, fui presa em um domingo. No 
grande dia. Em plena copa do mundo, em 1970. Era mês de julho, final de junho de 1970, e o 
Brasil estava ganhando a copa do mundo. E a gente? A gente! A gente... Todo o mundo... Em 

plena Operação Bandeirante, OBAN. Porque eles sabiam o endereço da minha casa! E ele, o 
tal do Wilson, falou para a polícia que tinha ficado guardado na casa da “Netinha” – que era 

meu apelido de família. Ele tinha ficado na minha casa. Com isso, o Wilson falou meu nome e 
a polícia achou... A repressão achou que era meu nome de guerra. Ele não falou da minha 
família... Foi na minha casa... Levou a polícia na minha casa e não na dos meus pais. Como se 

tivesse ficado guardado na minha casa. Ele também ficou, mas a maior parte do tempo 
permaneceu escondido na casa da minha família em Vila Nova Cachoeirinha.  

O fato do Wilson ter sido preso nessas circunstâncias, com medo, com vacilação, determinou 
parte da conduta dos torturadores. Foi tanta gente presa... Tanta gente... Que quando cheguei 
lá, na OBAN, não tinha mais novidades para contar. Claro que eu era uma “ilustre 

desconhecida”, mas estamos falando de uma época em que os repressores torturavam por 
qualquer informação. Eles tinham poucas informações sobre os movimentos armados. 

Qualquer informação que eles conseguissem tirar de você já era válida. Nessa, nós ficamos 
por um mês na OBAN. Pegamos tudo o que você imagina de tortura. Sofremos com pau de 
arara, com espancamento (poucas sessões de espancamento), com muito choque – de tudo 

quanto é jeito. Então... Logo, porém, eles perceberam que eu não era uma “pessoa tão quente” 
como eles imaginaram. Olha só as palavras que eles usaram: “ah, você não é ‘tão quente’ 

quanto o Wilson falou”. Eu tinha nome legal e tudo mais. Eles só perceberam que eu tinha um 
comprometimento maior quando pegaram um contrato que assinei... Demorou para eles 
chegarem no meu comprometimento. Eu tinha um contrato de aluguel da minha casa (que era 

o lugar onde nós moraríamos). Só que eu não tinha o nome dele! E para mim ele tinha dado 
outro nome... Não era Clemente... Era Guilherme. Para mim era o Guilherme. No contrato ele 

tinha dado o endereço legal dele, em São Paulo. Carlos Eugênio estava morando em uma 
pensão na cidade de São Paulo. Aí os repressores pegaram aquele contrato. Falei: “não... eu 
iria fazer uma república junto com outras pessoas”. Quando foram na casa... Fui presa no 

domingo e eles foram à casa do Carlos Eugênio na segunda-feira no finalzinho da tarde. Ele 
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conta isso em um livro... Sobre como conseguiu fugir... E ele estava lá! Sabia que eu tinha 
sido presa... Não compareci em três encontros com ele em horários alternados, nem no 

domingo, nem na segunda. E ele nem saiu do lugar... Sei lá! Daí que mostraram para a dona 
da casa o álbum dos procurados e ela, por conseguinte, reconheceu seu rosto facilmente. Por 

sorte ele havia se mandado... Foi por um “triz” que ele escapou. O instinto!  
Acho que só sobrevivi porque fui presa. Caso contrário teria morrido... Se eu tivesse 
continuado no movimento provavelmente teria... Teria morrido. O comprometimento vai 

sendo cada vez maior quando você se envolve com os grupos de esquerda. Acho que é bem 
importante que fique claro que os comportamentos das pessoas em situação de pressão 

variaram muito. Mas variaram em função das circunstâncias das prisões dessas pessoas. 
Quando você estava na legalidade tinha nome, endereço, amigos, tudo. Trabalho... Eu 
trabalhava em um banco! É fácil para se explicar nessas condições. Para a repressão fica mais 

fácil de explicar as circunstâncias dos encontros com pessoas suspeitas. Evidentemente, claro 
que – quando você está clandestino – fica complicado porque você não tem história para 

contar. Você é marginal. Ou você conta uma historia verdadeira ou você decide que vai 
morrer. 
Quando nós não tínhamos uma história para contar não falávamos nem nosso próprio nome. 

Com os grandes caras era assim. Nem os grandes caras, tais como o Apolônio de Carvalho, 
revelavam os seus nomes. Ou, então, você tinha uma história pra contar. Porque a repressão 

procurava uma racionalidade naquilo que você estava contando. Não era apenas aquilo que 
eles investigavam. Eles eram especialistas em fazer interrogatórios. E eles sabiam que uma 
pessoa, assim como eu, e como outras, que foram presas juntas, não tinham muito para contar. 

A gente estava em uma situação que não tinha muito que fazer... Não “éramos comando”. 
Eles queriam pegar companheiros do comando. Eles só queriam pegar gente assim... Claro 

que eles pegaram e tiraram o máximo de informações que conseguiram, mas como quem tinha 
sido preso já havia falado quase tudo que a repressão queria saber... Tanto que, quando fomos 
presas, acabou tudo! Nós fomos as últimas. Estancou-se tudo por ali... Tanto que o Rafael 

também não falou. O que aconteceu? Como não falei “de um monte”, não falei um monte de 
coisas, quando fui presa pela primeira vez, fiquei até... Fiquei nove meses... Saí. Nós não 

éramos comando e existia uma distinção muito grande entre as lideranças e os liderados.  
Quando cheguei na auditoria militar, fui para o DOPS e, do DOPS, fui pro Presídio Tiradentes 
que foi quando conheci a Dilma Rousseff. Fui solta quando voltei para a auditoria militar 

porque me consideraram “isenta de culpa”. Acabei entrando como testemunha em um 
processo da ALN. Depois, saí em três meses... Contudo, a repressão foi me pegar de novo na 

faculdade... Eu voltei para a faculdade. A repressão foi lá e me arrancou da sala de aula 
durante uma prova de sociologia! Todo o mundo viu! Alguém que eu não citei, quando fui 
presa na primeira vez, foi preso posteriormente e acabou mencionando meu nome. Sabendo 

que eu já tinha sido presa, que a polícia já sabia de mim, e “tarará, tarará”, disse: “ah... vou 
falar da Ana Maria porque não tem nenhuma novidade”. Aí falaram de mim... E me levaram... 

Eu tive que explicar os motivos pelos quais não tinha dedado essa pessoa da outra vez. Nunca 
fui dedo duro mesmo! Dessa vez eu fiquei 15 dias. Na terceira vez, fiquei dois meses – em 
1973. Foram três prisões!  

Na terceira prisão estava o major Ustra que era membro da Igreja Metodista. Ele pegou a 
minha ficha em 1973 mesmo... Em agosto de 1973. Não, não... Foi em julho de 1973. Pegou a 

minha ficha e falou: “hum, você estudou no Instituto Metodista... “Piriri”, “pororó”! Porque 
eu também sou metodista”, e tal. Aí montou-se todo um esquema para me favorecer. Ele 
disse: “se você, saindo daí, for procurada por fulano, fulano e fulano, leva esse telefone e me 

liga”. Achando que eu... Como eu não tinha saído do país, continuava... Ele achou que eu 
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tinha... É... Desistido. E ele falava isso, isso e isso. Não, “porque eu tenho certeza que a sua, a 
sua, a sua”, como que ele falou, “Que a sua... que o seu compromisso com a fé é maior que o 

seu compromisso com a política”. Eu concordei: “tá, tudo bem”. Ele deu o telefone e tal. Só 
que eu procurei...  

Aí eu me casei, no começo de janeiro, no inicio de janeiro de 1974. Mudei de nome. Tirei o 
passaporte. No dia do casamento, meu ex-marido, José Carlos Estevão, era pastor da Igreja 
Presbiteriana. Meu ex-marido é professor de filosofia medieval na USP, agora. Peguei e sai do 

país com ele. Fiquei na França até 1974 (durante todo o ano), voltamos. Aí já era o Geisel.  Aí 
eu já... Fomos para a Igreja Presbiteriana. Depois ele começou pastorear a Igreja Presbiteriana 

em Vila Iolanda, Osasco. Daí que a gente foi militar junto com a Ação Católica Operária e 
com o padre Domingos Barbé (clube de mãe e essas coisas). Essas coisas todas que 
aconteceram em Osasco, não é? Mas a minha presença na Igreja, a princípio, era uma questão 

de fé e de dar sequência à vivência da fé. Eu queria ser cristã até as últimas consequências. E 
até as últimas consequências era a preocupação social e, depois, a política... Mas, é... Em 

nenhum momento... Eu sempre tive um contato com a igreja protestante, de uma forma ou de 
outra. Reencontrei o Anivaldo Padilha e tenho amigas do Instituto Metodista, daquela época. 
Tenho amigos da faculdade de teologia, os quais eram pastores que foram expulsos. Alguns 

“não viraram”, ou seja, não chegaram a ser ordenados... Mas continuam na Igreja. Eu sempre 
vou visitar o bispo Paulo Ayres lá em São Bernardo... Lá no Rudge Ramos... A gente mantém 

um contato bem vivo. E agora, como eu sou do sindicato dos professores, atuo na vice-
presidência da regional São Paulo. A UNIMEP, de Piracicaba, é seção sindical nossa. Por 
isso, quando dá algum problema lá eu vou atrás do Paulo Ayres. E o Paulo Ayres faz a 

intermediação com os bispos metodistas. Aí vou às reuniões com a direção da Igreja, porque, 
enfim, tudo está relacionado com os movimentos. Essas coisas ainda continuam juntas, porém 

a minha perspectiva agora se diferenciou... Eu não tenho religião!  Aliás, eu nem sei se.... 
Espiritualidade sim, sim. Religião, não. Eu tento não.... Quer dizer, meu filho ainda é 
batizado, contudo a minha filha já não é batizada. Tenho uma filha que é pagã... Pois acho que 

deveria escolher se gostaria ou não de professar uma religião... Eu acho que a gente fornece os 
princípios, a ética, os valores e tudo isso... Agora, religião? Você é quem escolhe. Não sei se 

você quer mais... Eu não quero, não. 
Nós sabemos que as prisões eram difíceis, porque era tempo de repressão e tortura. No 
momento da tortura, que era uma “coisa feia”, alguma ideia religiosa ou alguma coisa que 

reportasse para Deus? Não! De jeito nenhum! Não, não me lembro. Mas não... De jeito 
nenhum! Eu pensava, assim: “eu estou passando por isso...” Era uma coisa muito humana 

mesmo. Os homens que fazem isso. Eles que se corrompem a tal ponto que não são nem 
animais. Um animal não faz isso com outro. Estão abaixo da escala da evolução. É gente 
doente, doente do... Eu não, não, não.... É engraçado, porque para mim hoje... Eu nunca tinha 

pensado sobre isso. Mas não me lembro de ter me apegado em Deus. Mas para mim, hoje, 
Deus é uma alternativa. A fé, qualquer que seja, é uma alternativa do desespero. Eu penso 

sempre na fé como algo que funciona assim: quando não tem mais saída há essa aí. Dou até 
risada! Pra você continuar sobrevivendo é preciso ter fé. É, sobrevivendo... Sobrevivi, não é?  
Muito menos de achar que se eu tivesse que desacreditar era para ter desacreditado na espécie 

humana que produz esse tipo de coisa... De Deus eu não desacreditei. Até que ainda acho que 
isso é uma coisa ruim... O que a sociedade capitalista produziu de pior... Foi as últimas 

consequências. A doença, a loucura naquilo que se tem de pior! De desumano... De maneira 
animal. É xingar os animais dizer que esses caras são animais. Não são isso. São outra coisa. 
São a encarnação do Diabo propriamente dito! Como se fosse a encarnação do mal. Mas eu 

num me apegava em Deus não. Eu me apegava nos companheiros que estavam juntos 
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passando pela mesma dificuldade, pela mesma situação. Eu não tinha medo de morrer. 
Engraçado, pois sempre achei que teria muito medo da morte... Mas não tinha. Eu tinha tanta 

certeza que aquele ativismo se tornou o meu protestantismo... Não tinha feito nada de errado. 
Nada de desumano. Eu tinha muito clara essa certeza que, se sobrevivesse, passaria a minha 

vida denunciando isso. Tinha muito medo de não poder contar essa história... Se eu fosse ter 
alguma religião, provavelmente seria de alguma religião meio celta que não fosse tão 
antropocêntrica quanto o protestantismo. Que fosse centrada muito mais na vida do que nos 

homens. Os homens são um dado a mais nesse universo, aí. Em algum momento a partícula 
de Deus nos criou. Digo isso de forma bem humorada, até.  

Uma coisa interessante, também... As mulheres lutaram e até morreram nos movimentos de 
esquerda. Elas contestavam... Algumas eram de diferentes tradições religiosas. Outras 
transitaram nas igrejas. Mas, o que era ser mulher nesse contexto? O que era ser mulher? 

Olha, a princípio eu tinha uma postura mais feminista dentro da igreja protestante. Na década 
de 1960 a gente tinha Simone de Beauvoir... Tinha o movimento de....  De queimar o sutiã... E 

eu estava junto. De contracultura... Dentro da esquerda, nunca senti nenhum tipo de diferença 
entre os militantes homens e mulheres. Quem fazia essa diferenciação preconceituosa era a 
repressão. Se você ia presa, e era companheira de fulano, assumidamente, eles falavam: “ah... 

ela não vai falar, imagina... você acha que ela vai dizer quem era o homem e as coisas que o 
homem dela fazia?”. Eles diziam: “ela é uma mulher apaixonada...”. Então, a própria 

repressão fazia... Teve muita gente, muitas mulheres, que foram presas e falavam: “não, foi o 
fulano... que pediu pra seguir fulano...”. Eles sabiam que não era verdade, mas a repressão 
acreditava porque a postura dos seus agentes era muito machista. Nisso, e em outras coisas, o 

protestantismo se parecia com a repressão militar.  
Tem um detalhe, nunca contei nada sobre isso, que nunca vi nenhuma mulher torturando 

outras pessoas. Eram sempre homens. As forças repressivas na década de 1970 eram 
compostas somente por homens. Não tinha mulher na tortura e nem na repressão. Tendo 
força, ou ativamente. Poderia até ser delatora... Outras coisas... Mas, assim, isso é um dado 

interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas essa entrevista está me ajudando a repensar 
tanto minha trajetória, quanto os silêncios dentro de mim... Eu nunca vi uma mulher 

torturando outra mulher. Pode até ser que teve... Ou outra pessoa... Se você pegar a lista dos 
torturadores... Essas listas que andam entre as pessoas... A própria lista do Prestes... Não tinha 
mulher! Eu nunca tinha pensado sobre isso. Estou pensando agora. Assim como nas prisões, 

as mulheres cometem crimes passionais... Esses crimes... Porém, esses tipos de coisas nós não 
tínhamos.  

Na esquerda, fui participar de diversos movimentos feministas... Movimentos do Jornal Nós 
Mulheres... Já era em um período pós 1976... Estávamos começando as lutas pela anistia e tal. 
A luta já era mais legal. Já era o MDB... Esse tipo de coisa. A igreja... Na igreja, esse discurso 

da mulher, do papel da mulher era muito significativo... Era um discurso importante, pois 
tratava-se de se fazer uma luta feminina. Fui montar o grupo de mães nos bairros operários... 

Porque é o que sabia fazer como assistente social (trabalhei muito com isso). Realizei projetos 
na Igreja Presbiteriana. É, nesse caso existia uma luta. Mas, como militante, dentro dos 
grupos, não existia esse tipo de diferenciação marcante... Havia esse tipo de discussão acerca 

da sociedade que a gente iria construir. Mas não no momento em que as coisas estavam 
acontecendo. Não havia diferença. Você faz isso porque é mulher... E fulano é diferente 

porque é homem. Tanto que você tem mulheres no comando das esquerdas durante todo o 
tempo. A Dilma era um dos cérebros femininos na luta armada. 
Há um momento em que, interessantemente, casei-me com um pastor da Igreja Presbiteriana. 

Ele era um estudante de teologia e, depois, se formou. Mas ele fazia também filosofia na USP. 
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Atualmente ele é professor da USP. Hoje ele é professor de filosofia medieval. Mas, agora, 
ele não é mais pastor e é ateu de carteirinha. Ele atualmente é muito diferente da pessoa que 

conheci. Olha, eu fui... Logo que saí do presídio... A gente vai procurar o lugar onde se sente 
mais segura. Precisava ter novas perspectivas... E o lugar onde eu, curiosamente, sentia-me 

mais segura era na igreja. O reverendo Jaime Wright (eu conhecia a família dele e tudo), foi 
quem me acolheu como pastor. A primeira coisa foi que me chamaram logo que saí do 
presídio – acho que foi a Semana da Pátria em 1971. Foi alguma coisa assim. Ou primeiro de 

maio... Nem me lembro mais. Eles fizeram um encontro de jovens cristãos para discutir, na 
Igreja Presbiteriana, uma série de coisas pertinentes. Chamaram-me para ir nesse encontro. 

Sabe quando você está com medo? Uma coisa bem estranha... Eu fui. Foi o reverendo Jaci 
Maraschin que estava pregando. Foi lá no Seminário Presbiteriano de Campinas.  
Nessa ocasião conheci o Mozart Noronha e o José Carlos (pai dos meus filhos). Fiz esses 

contatos. Só que eu era ainda muito recolhida. Pediram para que eu contasse um pouco o que 
tinha acontecido. E eu falei muitíssimo! Eu quase não falei! Aliás, quando saí do presídio 

fiquei uns seis meses muda. Um dos traumas me causou essa consequência. Eu tinha medo de 
falar! Inclusive, quando a gente foi pra França eu, nas palestras, não falava. O pessoal falava e 
eu de lado. Antes, porém, conheci o José Carlos... Ele seria nomeado pastor e, em decorrência 

disso, ganhou a bolsa do CEDI para a França. Eu também ganhei. Nessa ocasião, mudei de 
nome. Coloquei o “Estevão”. Porque meu nome não era “Estevão”. Continuei, apesar de tudo, 

achando que tinha uma missão na terra... Não era uma missão... Era um trabalho político que 
tinha de fazer. Faço até hoje. É minha vida. É isso que me dá espírito. Isso que me deixa viva 
mesmo. Acho que no dia que eu parar de fazer isso é porque morri. Seja de que forma for, 

compreendo que existe uma relação entre a minha vida e a política no campo da 
espiritualidade... Daí, descobri que poderia fazer isso na Igreja Presbiteriana. A gente foi 

trabalhar num bairro operário que tinha um movimento muito forte de resistência à ditadura 
militar... Aconteceram as greves de Osasco... Participamos de todas as greves. Nos juntamos à 
Ação Católica Operária e aos padres operários. Ainda não tinha o Partido dos Trabalhadores, 

PT. Era o MDB e a ARENA. Tanto que a gente participou de várias reuniões, aqui, na diocese 
de Nova Iguaçu com dom Adriano Hipólito – que já morreu. Ele era o “guarda-chuva” da 

esquerda, aqui, que tinha ligação com a Igreja Católica no Rio de Janeiro. Depois deixou de 
ter. A Igreja Católica acolheu a gente! Durante muito tempo. Dom Paulo Evaristo e o 
Reverendo Jaime Wright eram as pessoas que garantiam a nossa segurança.  

Sobre o protestantismo ser – em certa medida – um movimento que abrigou tanto 
fundamentalistas, conservadores e gente ligada à direita, quanto um movimento que 

desabrigava pessoas ligadas à esquerda, deve-se afirmar que todo o nosso socialismo era 
“confundido” (entre aspas), com as questões morais. Em todos os ramos do protestantismo era 
assim. Por exemplo, a Igreja Metodista expulsava mediante um processo aberto para 

desabrigar questionadores imorais e, por lógico, comunistas inescrupulosos. Eu, a princípio, 
não fui expulsa por ser comunista, mas porque usava saia curta e porque era a favor do “amor 

livre”, na época. Nunca tive nenhum problema em lidar com pessoas homossexuais. 
Inicialmente, o entrave se deu por questões de ordem moral mesmo. Nós éramos considerados 
muito liberais na perspectiva teológica e moralista. Depois virou uma questão de opção 

política.  
Tinha o problema da gente não respeitar... Não respeitávamos as hierarquias da Igreja. Não 

vivíamos de acordo com as normas da denominação. E a igreja metodista era moralista e 
fechada para os aspectos culturais. Até hoje eu não sei sambar! Porque não poderia dançar... 
Era pecado. Isso pra mim é absurdo. Tento sambar, mas não adianta nada. Por mais que tente, 

não consigo! Travou para sempre... Nós fumávamos... Isso em uma época anterior ao 
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envolvimento político. Nós fumávamos... Estávamos dentro da Igreja. Essa postura tinha uma 
mensagem de contestação às lideranças e aos cânones da Igreja, bem como às formas aceitas 

de comportamento. Nunca gostei de fumar, mas fumava para contestar todas as nossas 
lideranças. A gente frequentava lugares indevidos e conversava com pessoas que não 

possuíam boa reputação. Na Igreja Metodista, e em todo o protestantismo, as questões 
começavam no campo da moral religiosa. As moças do Instituto Metodista, de repente, 
tornaram-se questionadoras dos dogmas e dos comportamentos aceitáveis. Depois, nós 

éramos acusadas por questões de ordem política. O problema na faculdade de teologia estava 
posto: era questão de ordem política. Tinha um “corte de gênero” nessa história. 

Diferentemente das moças, do Instituto Metodista, que deveriam se comportar bem, os moços, 
da faculdade de teologia, eram acusados por motivos prioritariamente políticos. No 
protestantismo, e na Igreja Metodista, existiam mecanismos de delação bem montados. Eu me 

lembro que as ovelhas negras eram excluídas do rebanho por causa das questões morais e, 
mais tarde, entregavam-nas para a repressão. É óbvio que ao tornar público que “fulano de 

tal” era comunista, entregava-se o desgraçado para a repressão. 
 O trabalho de limpeza era evidentemente interno. Esse trabalho interno que chamava a 
repressão. É claro que a Igreja que tinha o major Ustra e tal... Aí era direto! Os pastores num, 

num, num... Não precisavam nem fazer a instrução via disciplina eclesiástica. Era só entregar 
para o cara lá e pronto! Basta entregar o membro infiel de uma igreja para a ditadura militar e 

tudo está resolvido. Esse é um aspecto importante. A questão política nas igrejas, a princípio, 
era determinada por escolhas pessoais, morais e políticas. Como algumas pessoas faziam uma 
escolha política de esquerda, isso implicava posturas definidas em relação à vida – na 

concepção dos clérigos. Afetava-se diretamente a moral, os costumes e outros aspectos da 
vida familiar... Lembro-me nitidamente dessa discussão: “ah... você não gosta da sua família”, 

ou “ah... os comunistas são contrários à família!”. Sempre disse o oposto: não é verdade... 
gosto, sim. É que eu respeito não somente a minha família, mas todas as outras famílias do 
mundo. Sempre disse: não é que não gosto da minha família, mas é que gosto das outras 

também. Os pastores e bispos fundamentalistas diziam que a gente era contra o casamento... 
Com isso, o primeiro movimento da igreja era nessa direção. Não sei como estão as igrejas 

atualmente, porque faz muito tempo que não participo. Eu frequento só às vezes. Gosto de 
assistir um pouco do natal, da confraternização... Vou ver o Paulo Ayres... E essas coisas mais 
ligadas à comunidade.  

No entanto, é claro que, ao mesmo tempo em que a igreja expulsa, e tudo isso, ela perde seus 
melhores quadros... É uma falta de perspectiva. É uma questão séria porque os melhores 

intelectuais foram massacrados. Não sei como o Paulo Ayres ficou... Paulo Ayres tinha tudo 
pra ter saído da Igreja. É que eu acho que ele virou bispo logo. Você vai fazer uma entrevista 
com ele? Ele foi bem perseguido pela igreja. Foi expulso do sudeste. Puseram ele lá no 

nordeste. Olha, sofreu: não podia fazer nada! Só que o Paulo Ayres era brilhante! Era o 
teólogo metodista brasileiro mais brilhante que a gente tinha naquela época! E esse 

movimento só deixou a mediocridade. Não estou dizendo que todos os que estão lá são 
medíocres. Mas naquele momento sobrou o que tinha de pior... Nem é uma questão de fé. 
Porque o pessoal que é cristão e é de esquerda vai com tudo até o fim. E não é porque vai por 

causa do dinheiro ou porque não consegue estudar. Ao contrário! É por que a gente acredita 
mesmo naquilo.  

Tenho saudades dos encontros de jovens, das serenatas, das conversas com os amigos. Era 
muito legal, pois a gente partia para os acampamentos de juventude fazendo discussões 
políticas. O povo tinha serenatas, tinha musicas, tinha... Essas coisas... Realizavam-se 

discussões infindáveis. Nós discutíamos absolutamente tudo. Tenho saudades. Isso não tem 
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mais, não é? Na luta política, acho que viveria tudo de novo... Em relação à luta, acho que eu 
não posso negar o que sou atualmente. Eu sou por causa disso. Não seria eu se não tivesse 

participado desse movimento. E não deixei de acreditar que é possível construir uma 
sociedade mais justa. Essa sociedade justa, se não for socialista, será anticapitalista. Vou 

agregando algumas coisas. Tipo, respeito a vida, a natureza, a necessidade de construir 
maneiras ecologicamente respeitosas. É... Eu acredito que a gente tem, sim, que diminuir o 
consumo. Há necessidades de reafirmar e de criar valores... Eu quase falei valores humanos, 

mas na verdade quero valores que são universais, que os homens respeitem. De construir uma 
sociedade em que as pessoas sejam vistas pelo que elas são e não pelo que elas podem 

comprar. Essas coisas são princípios do cristianismo. Pelo menos na época que fui estudar 
para ser missionária, acreditava piedosamente nessas coisas. Acho que a igreja me deu um... 
Eu escolhi. Não foi apenas a Igreja... A Igreja me deu e eu escolhi um monte de valores que 

me orientaram durante a vida. Me orientam até os dias de hoje! E a política me deu a 
perspectiva de como... De que tipo de sociedade precisamos para que esses valores sejam 

verdadeiros, sejam respeitados por todos... Eu não tenho nenhum arrependimento, assim, do 
que vivenciei... Tem outra coisa, eu jamais entraria em qualquer movimento, ou qualquer 
grupo, que praticasse a tortura. Esse tipo de coisa é malignidade pura. Às vezes brinco... 

Provavelmente eu seria fuzilada se a Dilma tivesse conseguido... Seria fuzilada se a ALN 
tivesse feito a revolução, pois não sei se iria concordar com um monte de coisas... É 

importante sublinhar isso tudo para demonstrar os meus valores pessoais e até mesmo 
cristãos.  
Depois vieram os filhos. São dois. Tenho um filho que é psicanalista e que hoje tem 36 anos. 

Ele é professor na USP. Deu aula no Mackenzie por muito tempo... Ele é lacaniano. Ivan... 
Ivan Estevão... Ivan Ramos Estevão... Ele leciona na USP da Zona Leste. Tenho uma filha 

bióloga, que fez UFSCAR e cursou ecologia no mestrado. Ela não quer de jeito nenhum ser 
professora. Não quer academia e acha que as universidades abrigam um monte de gente 
pedante. Bem, fui fazer o curso de serviço social porque queria ser assistente social. Mas na 

minha história... Eu vou te entregar meu memorial de livre-docência que conta toda a minha 
trajetória acadêmica. Sempre tive uma ideia... Uma coisa de achar lindo ser intelectual... Isso 

é coisa herdada do meu pai... Da minha família... O “Ramos”, do meu pai, vem da família do 
Graciliano Ramos – que é de Palmeira dos Índios. Tem alguma ligação do meu avô, pai do 
meu pai, Teotônio, com Graciliano Ramos. E isso era uma coisa muito importante. A gente 

achava (minha família achava), lindo ser intelectual. Para isso, é fundamental arrumar um 
emprego em que sua atividade principal é ler e escrever. Era, assim, um máximo!  

Por isso, tornei-me assistente social. Fiz, quando cursei serviço social, um TCC (trabalho de 
conclusão de curso), que era sobre a participação popular. A sociedade civil e a participação 
popular. Isso já em 1975. Note que eu perdia um ano de estudos cada vez que era presa... O 

curso era semestral e, nesse ínterim, fui para o exterior e retornei. Acabei me formando em 
1975. Quando fiz o TCC, uma professora da PUC acabou fazendo a pesquisa de mestrado 

dela sobre participação social, pois achou meu TCC e foi me entrevistar. Nessa época eu 
trabalhava no INOCOOP (com cooperativas habitacionais). Na conversa com ela, realizou-se 
uma entrevista. Daí ela me chamou para dar aulas na PUC. Falou, assim: “ah... você não quer 

vir dar aula na PUC?” Eu respondi: olha... Eu estava fazendo mestrado em ciência política, na 
USP, com a Maria do Carmo Campello de Souza. A Maria do Carmo foi minha companheira 

de presídio também. Ficamos juntas no presídio Tiradentes... Na mesma cela... Eu, ela e a 
Dilma com outras pessoas famosas. Essa professora me chamou para dar aulas na PUC, 
contudo eu estava fazendo mestrado com a Maria do Carmo. Não resisti... Comecei a dar 

aulas na PUC que, por sua vez, me recebeu bem. Mas não tenho o perfil da PUC. O perfil da 
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PUC é católico, em geral. Fiquei dando aulas na PUC. Eu era assistente social, ainda... Aí saí 
do INOCOOP (que fechou). Teve um movimento, lá, das assistentes sociais e fecharam o 

INOCOOP. Prestei um concurso na prefeitura de São Paulo e passei a trabalhar na área da 
saúde – na secretaria de higiene e saúde. Tornei-me professora da PUC na graduação, quando 

lecionei no curso de serviço social. Foi aí que eu entrei no universo acadêmico. Primeiro, por 
vias do mestrado na USP. O pai dos meus filhos tinha feito filosofia e eu conheci a Marilena 
Chauí. Beto Romano cantou no meu casamento... Aí acabei trancando... Não terminei o 

mestrado na USP... Só peguei o certificado... Eu não tinha bolsa, porque trabalhava também... 
Encontrei dificuldades para fazer minha pós-graduação. Já tinha meu filho. Não poderia me 

dedicar exclusivamente. Dava aula, trabalhava na prefeitura e fazia mestrado. Uma loucura!  
Eu era maluquinha. Acabei saindo da USP para o desespero da minha orientadora... Ela foi 
bem compreensível. Aí eu me transferi da USP para a PUC, para o serviço social. Queria 

fazer carreira e ser professora... Realizei meu mestrado na PUC... Defendi a minha tese... 
Fiquei na PUC até 1987. Abriu concurso na UNESP, de Franca, e eu já estava vendo que a 

PUC não era o meu ideal de universidade... Daí fui, prestei o concurso na UNESP e passei. 
Passei em primeiro lugar e entrei como docente. Entrei como se deve ingressar. Fiz toda a 
minha carreira acadêmica com mestrado, doutorado, e, depois, com pós-doutorado. Fiz dois 

pós-doutorados... Realizei a minha livre-docência, tudo... Terminei... Me aposentei em 2006 
na UNESP. Tornei-me, posteriormente, voluntária no Instituto Socioambiental, ISA. Pois eu 

já queria trabalhar com a questão socioambiental e essas coisas. Acabei indo trabalhar com 
população quilombola, no Vale do Ribeira. Mas não funcionou porque eu era a única 
voluntária no ISA. E o ISA é muito petista... Aí eu encontrei o Anivaldo Padilha, que falou: 

“não... vem ser voluntária na minha ONG”. Ele contou a história toda do ISA, do José Carlos, 
tal... Eu saí e fui convidada por um Centro Universitário de Guaxupé para coordenar um curso 

de serviço social. Escrevi um projeto pedagógico e fiquei dois anos lá. Saí e, depois, prestei o 
concurso da UNIFESP (uma hora eu vou parar de prestar concursos). Esse foi o último 
concurso que prestei... Todos falam: “você é maluca!”. O pior é que eu faço psicanálise e não 

preciso provar nada para ninguém – dou gargalhadas com isso. Aí eu não preciso provar nada 
pra ninguém. Mas, assim, eu sempre passo em primeiro lugar, entendeu? Acho que o meu 

currículo é bom. Daí que fui para a UNIFESP, mas na UNIFESP não pretendo fazer carreira. 
Eu estou no final da carreira, já. Enquanto me der prazer ministrar as aulas... Eu nem me 
credenciei na pós-graduação da UNIFESP. Se alguém tiver que se aborrecer que seja uma 

outra pessoa. Só mexo com a academia, sabe? O que eu gosto de fazer é dar aulas em sala de 
aula. Orientar alunos é uma delícia e é isso que quero fazer na UNIFESP. Não quero ter 

obrigação de escrever, mais. Não quero bolsa, não quero nada. O que ganho como aposentada 
da UNESP é integral... Dá para viver bem. Até mesmo sem o salário da UNIFESP... Pretendo 
consumir cada vez menos... Essa é a minha postura agora. Quanto menos coisas eu puder 

carregar na hora da mudança, melhor!  
Sobre a maternidade... Eu acho que se tivesse filhos naquela época não teria entrado na ALN 

e nem colocado a vida deles em risco. Não sei. Muita gente colocou seus filhos em risco. 
Agora, filho... Sabe, a maternidade foi uma coisa muito marcante pra mim. Muito, muito, 
muito forte. Criar os meus dois filhos foi forte. Criar os dois filhos quando eu separei do José 

Carlos... A minha filha tinha seis meses de idade... Foi muito difícil guiar, porque não tinha o 
pai por perto... O meu projeto de casamento era envelhecer junto com a pessoa. Apesar de 

tudo, sou conservadora. Eu queria mesmo envelhecer com o José Carlos e queria criar filhos 
ao lado dele. Não queria ter filhos com várias pessoas. Queria ter filhos de um pai apenas. Em 
matéria de... Nisso eu sou mais, é... Tradicional. Digamos, “careta”. Tornou-se difícil criar os 

meus filhos sem apoio, sem pai, sem... Ele ficava cada 15 dias, tinha tudo. Mas era uma coisa 
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muito formal... E... Quando eu falei que jamais teria coragem de pegar em uma arma para 
matar alguém, não sei se manteria a mesma posição caso os meus filhos tivessem sido 

ameaçados... Aí é irracional...  É uma coisa de entranha, mesmo. Só de pensar na 
possibilidade de perder um filho, acho que filho não se perde... Você carrega para sempre. 

Para sempre com você.  
Mas, hoje, eu acho que acredito muito mais... Eu acho que isso é legal registrar nessa 
entrevista. Eu acredito muito mais na força dos movimentos, das pequenas ações, do que em 

partidos políticos. Eu acredito nos sindicatos ainda! Acho que não nasceu ainda partido que 
me caiba. Eu gosto de ter a minha liberdade. Gosto de dizer o que eu penso sem estar 

preocupada se estou ferindo a ética partidária. Eu não gosto nem de partido, nem de igreja e 
nem de ninguém me dizendo o que tenho que escrever ou o que tenho que falar. É o princípio 
da liberdade.  

Retomando um pouco a minha cela... A classe média intelectualizada, nesse país, estava na 
cadeia entre 1968 e 1974. Ah, quando chegava no presídio Tiradentes era festa... Quando a 

pessoa saía da OBAN, do DOPS, e chegava ao presídio Tiradentes, findavam-se as torturas e 
os depoimentos. O presídio Tiradentes era uma torre dentro do 2º Exército... Tinha cerca de 
50 mulheres presas. Como era uma torre... Cada andar tinha uma cela. Eram todas presas 

políticas. Os homens ficavam do outro lado (perto dos presos e das presas comuns). Eu fiquei 
com a Therezinha Zerbini (não na mesma cela). Na minha cela estavam a Dilma, a Maria do 

Carmo, Heleny Guariba – que foi uma protestante desaparecida por culpa da repressão. A 
Arlete (esqueci o sobrenome dela), a Maria Aparecida Santos, que era lá de Ribeirão Preto, da 
ALN também. A Leslie Denise Berloque... Mas ela não gosta de dar entrevista...  

A Vilma Barbam, da ALN. Estava aquela que era mulher do Virgilio Gomes Silva, também 
da ALN, que foi morto... Esqueci o nome dela. A Isa Sales, que hoje tem outro nome... Não 

me lembro mais. A Ana Burstin, que foi presa junto com a gente. A Denise Crispim. Eu não 
lembro mais... Tinha a Maria Barreto Leite! Que pouca gente lembra, mas trabalhou com o 
Vinicius de Moraes, em Paris, na Embaixada do Brasil. Ela fazia movimento... Nossa! Eu 

ainda vou escrever um livro sobre essas pessoas. Tem muitas histórias.... São pessoas que 
foram completamente esquecidas. Só se lembram de quem ficou famoso! Só lembram-se da 

Dilma... O resto parece que não existiu!  
Não acompanhei muito a história da Dilma, pois quando deixei o presídio ela continuou. Ela 
ficou até... Não saiu em nenhum sequestro... Teve muita gente que saiu...  Mas eu não 

acompanhei tanto... Sei que ela foi para o Rio Grande do Sul e que foi secretária de ciência e 
tecnologia no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim.  Não sei direito... Depois, ela foi para 

minas e energia. Mas a Dilma, na época do presídio, era uma pessoa com uma formação 
extraordinária... Ela sempre foi de uma pessoa perspicaz... Era de um movimento estudantil 
do POLOP, se não me engano. O POLOP tinha como característica os melhores quadros, os 

grandes intelectuais... A Dilma era uma pessoa com uma formação política e ideológica muito 
grande. A gente sentava e discutia todos os dias... Tinha muito tempo livre e a gente, além de 

fazer bolsa para pagar os advogados para as pessoas, também lia, estudava muito todos os 
dias. Dilma estava o tempo todo antenada nas questões nacionais. Acompanhava atentamente 
as coisas que aconteciam fora. No entanto, a Dilma era uma pessoa muito truculenta. Ela já 

era meio “trator” naquela época, mas era muito valiosa... Dava apelido para todo o mundo e 
era muito bem humorada. Não lembro de ter visto a Dilma deprimida... Ela era apaixonada 

pelo Max que era o guerrilheiro da vida dela... É que também não dá pra comparar com as 
suas ações atuais porque se tratava somente de um momento... Hoje em dia é tudo muito 
diferente das nossas experiências... Nós achávamos que a revolução aconteceria no dia 

seguinte. A gente tinha certeza disso!  
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Por isso digo que a Dilma já queria ser presidente do Brasil desde 1968. Entendeu? Não é 
uma novidade de agora. É claro que á forma como ela conseguiu foi diferente daquela que 

imaginávamos como projeto. Agora, eu não acho que a Dilma está no poder. Ela não queria 
ser presidente, ela queria estar no poder assim como todos nós naquela época... Ela está no 

poder. E tem que administrar “trocentos mil” conflitos... Penso que não é bem isso que a 
gente queria... Nós queríamos outra coisa, não queríamos simplesmente estar... Ganhar... Era 
uma sociedade diferente e os nossos desejos eram outros. Talvez a Dilma nem fosse 

presidente em outro tipo de sociedade. Depende muito do processo que é encarado por cada 
um de nós e das relações de poder. Ainda assim, respeito profundamente a pessoa dela... A 

Dilma foi barbaramente torturada... Ela era menina. Foi muito torturada e ainda era uma 
garota. Aliás, todas nós éramos meninas... A nossa média de idade era de 21 anos contando 
com os mais velhos.  

Lembrei de outra pessoa que estava lá na cela comigo... Estava a mãe da Denise Crispim, 
Encarnácion, que era da VPR e que também já morreu. Ela saiu no sequestro do último 

embaixador. Acho que foi o suíço Giovanni Enrico Bucher. 
Eu estava lá, na prisão, quando aconteceu isso. Tinha, na época, uma nata intelectual na 
prisão... Mas “proleta” mesmo tinha eu, tinha a minha amiga, tinha a mulher do Virgilio – que 

era gente que vinha de origem proletária realmente.  Tanto que era muito engraçado, com a 
Terezinha Zerbini, lá, da fazenda do general Zerbini vinham sacos e sacos de comida. Comi 

ironicamente algumas comidas pela primeira vez no presídio. Por exemplo, melão com 
presunto cru. O general Zerbini mandava para todo o mundo, lá. Além de ler muito! Eu li 
muita coisa na prisão! Não me pergunte como entrava porque não sei. Mas eu lia livros do 

Mao Tsé-Tung, Lenin. Foi um período difícil, mas de muito aprendizado.  
Muito aprendizado. Mas eu aproveitei tudo que a vida me mandou. Eu aproveitei muita coisa 

boa nesse período em que fiquei presa. Discutia-se tudo, também. É a mesma coisa. O mesmo 
movimento que existia na juventude metodista, nos acampamentos, de discutir tudo, existia 
no presídio. Não tinha preconceito. Essa coisa, hoje, de isso eu não discuto... Esse 

dogmatismo e essa ortodoxia... Não tinha. A gente discutia absolutamente tudo! E sabíamos 
que existiam coisas que conversávamos e que não eram para ser partilhadas com todo mundo, 

pois a situação era complicada... Delicada. Por isso, tinha coisa que eu preferiria não saber! 
Tenho ótima memória. Eu evitava e fazia o máximo possível pra não saber. Até hoje tem 
gente que não sei o nome... Teria que reatar a memória. 

Para finalizar, quero registrar uma coisa em relação à Dilma. A Dilma, pelo que foi, pela 
história de militante, ela tem o dever ético e moral... Dever não, obrigação ética e moral de 

levar adiante essa Comissão Nacional da Verdade. E ir até o fim nisso... Independentemente 
das Forças Armadas, lá, cutucando-a durante tempo todo. Acho que a bandeira de luta para 
Dilma – se ela quiser entrar para a história desse país positivamente – é a de levar adiante a 

investigação e fazer a denúncia dos militares que mataram, torturaram, desapareceram com 
pessoas... Que é aquela coisa que o Carlos Eugênio falou: “eu não tenho vergonha de falar 

sobre isso... por que eles têm?”. Quem fez o que a sua consciência mandava não tem vergonha 
de falar sobre isso. Você pode ter trauma, chorar, ter pesadelo de noite pelas coisas ruins, tudo 
isso. Já tive vários pesadelos com isso. Agora, vergonha não! Pelo contrário, eu tenho o maior 

orgulho. E eu acho que isso é, para a Dilma, uma mensagem para a próxima geração... De que 
aqueles crimes contra seres humanos não deram certo no final da história... A gente não 

conseguiu o que pretendia, por várias razões equivocadas, de começar a luta armada achando 
que o povo vinha atrás dos impulsionadores. Fizemos uma avaliação incorreta de como estava 
o momento... Erramos sobre a conjuntura nacional e internacional. Tudo isso. Só que, é... 

Mudei quanto aos métodos empregados anteriormente, mas não mudei em relação ao que 
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quero. Aos meus objetivos. Eu acho que, não importa se é pela igreja protestante, se é pelo 
movimento, sabe? Isso não importa. Você tem que escolher um caminho e um projeto de 

sociedade que vai envolver a sua vida inteira. E, agora, acabei encontrando o espaço para 
fazer isso tudo dentro da sala de aula e no movimento sindical...  
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Sou alguém que estudou ciências sociais. Passo a falar da 
década de 1960, mas não sem antes abordar a década de 

1950. Vou contextualizar um pouco para poder falar da 
minha atuação política e eclesiástica durante a ditadura 

militar no Brasil. Houve uma convergência de fatores, e de 
eventos, na minha vida pessoal, eclesial e eclesiástica 
também (já que participei ativamente das estruturas da 

Igreja Metodista). Mas tudo isso tem a ver com o processo 
que vivenciei na década de 1950, quando era novinho e estava passando da adolescência para 

a juventude.  
Eu passei por um processo de reflexão, e de discussão, dentro da Igreja Metodista, sobre a 
situação política brasileira. Provavelmente, foi a primeira vez que o protestantismo brasileiro 

decidiu voltar os seus olhos para o nosso país. Naquele momento, as igrejas protestantes eram 
caracterizadas por um fechamento como em um “gueto cultural” trazido para cá pelos 

missionários americanos que desprezaram totalmente a cultura brasileira, tanto na música, 
quanto em vários outros aspectos. O que se exigia dos jovens protestantes, e de todos os 
membros das igrejas, naquele período? Diziam, assim: “vocês tem que ser diferentes do resto 

do povo brasileiro”. Tinha que ser diferente e, isso quer dizer que, o crente era aquele que não 
fumava, não bebia, não transava... Era “honesto” (entre aspas).  

Os jovens gostavam de dançar! Veja bem... O sujeito chegou no Brasil, que é um país com 
cultura mesclada, com uma influência enorme da cultura africana, indígena, e queria dizer que 
o crente não poderia dançar. Ele vem dizer que o crente não pode dançar? Era muito 

complicado isso! Mas esse era o “tom” daquela época, pois era-nos exigida uma separação 
total e radical do mundo carnal propriamente dito. O que era chamado de mundo? Ora, o 

mundo era tudo aquilo “não evangélico” e “não protestante”. O mundo religioso pecaminoso, 
por exemplo, era o catolicismo romano... E o mundo cultural, pecaminoso, caracterizava-se 
pelo carnaval e pelo samba. Na música popular brasileira, ou simplesmente na música tocada 

no Brasil, alguns instrumentos eram pecaminosos para esses protestantes. São alguns desses 
instrumentos: percussão, violão, viola, cavaquinho e outros tantos. Esses instrumentos 

mundanos eram proibidos nos meios protestantes! Porque o instrumento sagrado, em 
detrimento dos profanos, era o órgão (e nada mais que isso). A música protestante era 
totalmente americana! Toda a nossa hinologia era americana ou europeia, mas tinha chegado 

por vias dos Estados Unidos.  
Só que em 1950, começou a acontecer certa efervescência e uma preocupação com a situação 

brasileira. Começou também uma preocupação com a conjuntura brasileira, pois nós 
estávamos caminhando ainda para a consolidação da redemocratização na política. Depois do 
Estado Novo, e da ditadura do Getúlio Vargas, começou uma série de contradições sociais e 

econômicas. Iniciou-se, concomitantemente, um conflito político e ideológico em torno de 
dois projetos de Brasil, quais sejam: um projeto nacionalista, trabalhista, que caracterizava o 

getulismo na busca por um projeto nacional significado pelo desenvolvimento... Mas, por 
outro lado, você tinha a oposição que estava vinculada ao agrário e ao capital internacional 
sem muita preocupação com o desenvolvimento nacional autônomo. Isso tudo levava uma 

elite paulista à perda significativa do seu status, pois estava ligada à agricultura cafeeira. 
Coincide também o fortalecimento e a emergência do povo, e dos sindicatos, na vida pública 

brasileira. Os sindicatos estavam se fortalecendo... E os movimentos estudantis se 
fortaleceram com um papel importante na política brasileira... Surgiram as ligas camponesas 
que retomaram as bandeiras da luta agrária no Brasil, a qual nunca deixou de existir, mas não 

era tão visível assim...   

Anivaldo Pereira Padilha 
Metodista 

AP 

3 de agosto de 2012 

“Conversei comigo mesmo por 

meio de uma voz interior, que 

falava: se eles precisam de tudo 

isso é porque eu sou mais forte”. 
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As coisas começaram a ficar muito claras porque a gente vivia numa situação de grande 
polarização ideológica causada principalmente pelo contexto da Guerra Fria. Qualquer 

preocupação com a justiça social, com a pobreza, ou o simples fato de dizer que havia 
pobreza e que o Brasil era um país injusto, já era motivo pra ser acusado diretamente de 

comunista. As igrejas estavam todas nesses meios. Quer dizer, por um lado, você tinha a 
Igreja Católica que sempre foi aliada clara, evidente, explícita, das oligarquias e dos poderes 
institucionais (na prática a Igreja Católica foi considerada uma religião semioficial do 

Estado). Por outro lado, tínhamos as igrejas protestantes que não nutriam tanto essa questão 
do poder institucional, mas ideologicamente eram ligadas ao status quo e ao golpismo.  

Surgiram, portanto, essas preocupações no interior da Confederação Evangélica do Brasil 
(que congregava as principais igrejas evangélicas brasileiras). A Confederação criou, então, o 
setor de responsabilidade social e organizou também uma consulta às igrejas sobre as suas 

percepções da realidade do país. Depois disso, a Confederação promoveu três conferências 
que culminaram na mais importante e conhecida de todas: a Conferência do Nordeste, em 

1962.  Eu não consigo lembrar dos temas, mas me lembro muito bem que, em todas as três 
primeiras conferências, a igreja era o centro da preocupação reflexiva. Na Conferência do 
Nordeste, porém, o tema foi: “Cristo e o processo revolucionário brasileiro”. Essa foi a 

Conferência que colocou Cristo no centro e não a igreja institucional. A Conferência do 
Nordeste ocasionou reflexões em todos nós, pois redescobrimos a missão e o caráter profético 

que a igreja tinha que ter no Brasil. A Conferência do Nordeste nos fez questionar os 
conceitos de espiritualidade. Passamos a considerar nossas práticas espirituais muito 
alienantes. Por exemplo, a separação do mundo não era evangelização, mas sim 

proselitismo... Não era a busca da justiça, e nem a proclamação dos valores do Reino de Deus, 
mas estava em questão o proselitismo, o anticatolicismo. E para nós ficou muito claro, e nós 

refletimos bastante, em torno da pergunta: “onde está Deus no Brasil?”, ou, “de qual maneira 
Deus está nos desafiando?”. E descobrimos que outros países, e regiões do mundo, também 
faziam essas mesmas perguntas sobre Deus, sobre Sua missão.  

A gente passou, portanto, a prestar atenção na situação dos oprimidos e das pessoas 
exploradas economicamente, socialmente, culturalmente.  Era a voz de Deus, clamando! 

Antes disso, nós pensávamos que a justiça de Deus era imparcial, mas depois nós 
descobrimos que não e que, na verdade, o Senhor está sempre ao lado dos que sofrem. É o 
caso da viúva, do órfão, do estrangeiro, dos excluídos... E a gente partiu para uma prática 

mais consistente, com esses valores, porque anteriormente nós não tínhamos esse pensamento. 
Até tínhamos, mas era orientado por certo paternalismo e não pela confiança sobre as 

capacidades do ser humano nas “asas da libertação...”. De adquirir, de construir sua própria 
noção de liberdade. Esse paternalismo se referia também ao fato ilusoriamente imaginado de 
que essa dignidade era adquirida única e exclusivamente por meio de uma conversão à igreja 

evangélica, protestante. Não havia muita abertura para outras visões. Então a gente começou a 
questionar tudo isso aí.  

Nós nos envolvemos na busca de uma participação muito mais consistente, ou coerente, com 
os valores do evangelho de Jesus. Muitos de nós, jovens, nos envolvemos muito com vários 
trabalhos sociais, mas já de conscientização política. Com movimentos de alfabetização, por 

exemplo. Nós nos envolvemos com vários movimentos de alfabetização para prestigiar os 
“movimentos de alfabetização de base”, coordenados pelo Paulo Freire. Aconteceu, portanto, 

um encontro com as ciências sociais... Porque nós começamos a nos deparar com questões 
que transpunham a nossa percepção inicial e exigiam explicações sociológicas plausíveis. O 
nosso referencial teórico, se é que existia, não dava conta disso. Daí, entramos em diálogo 

com as ciências sociais e, muito especialmente, com o marxismo como corrente essencial de 
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pensamento. O marxismo nos dava uma compreensão do sistema capitalista, sobre como esse 
sistema funciona a partir de luta de classes. A pobreza é resultado de estruturas injustas. São 

estruturas sociais, econômicas e políticas muito injustas que causam as misérias. Antes a 
gente tinha uma abordagem muito moralista em relação aos pobres, pois pensávamos que se 

alguém não tinha nada era preguiçoso, era vagabundo, porque não era crente. Aí entra um 
grande paradigma... Basta orar pelos pobres?  
Nos Estados Unidos nunca se falava da miséria americana, do racismo, do extermínio dos 

índios. O que corria dentro das igrejas, e fora das igrejas, inclusive na mídia, era que havia um 
grande paraíso americano. Inclusive, existe um hino muito cantado, não sei se em todas as 

igrejas protestantes, que dizia assim: “maravilhas grandiosas outros povos tem: bênçãos 
venham semelhantes sobre nós também”. Quer dizer, esses outros povos são exatamente 
aquele “povão lá do norte”, do hemisfério norte. Evidentemente, a gente começou a 

questionar essa abordagem evangélica moralista da igreja na sociedade.  
E a gente realmente se envolveu com os movimentos sociais na década de 1960. Muitos se 

envolveram no movimento estudantil, no movimento operário, no movimento sindical e em 
trabalhos que realizávamos nas nossas comunidades. Nós nos envolvemos bastante em outras 
regiões do Brasil. Eu desenvolvi uma convicção muito forte, nesse período, pois compreendi 

que a leitura cristã da sociedade presente precisava se desenvolver com base no ecumenismo. 
Essa nova convicção marcou a minha vida e a minha história. É preciso trabalhar 

ecumenicamente, pois a missão é de Deus e, portanto, não pertence a nenhuma igreja. É 
necessário entender esse chamado de Deus para participar, atuar, de forma ecumênica e não 
dividida ou de forma monolítica.  

Nesse aspecto, existiram três organizações ecumênicas cujos papéis foram importantes. Nós 
tínhamos a Confederação Evangélica do Brasil como um órgão oficial das igrejas que, por 

meio do departamento de juventude, e do setor de responsabilidade social, produziu uma série 
de estudos com grande parte daquela reflexão. Esses estudos feitos pela Confederação 
Evangélica do Brasil por meio do departamento de juventude, e do setor de responsabilidade 

social, estavam plantando uma das sementes da teologia da libertação ou das teologias da 
libertação – de vertente protestante. Tivemos a União Cristã de Estudantes do Brasil, UCD, 

que reunia estudantes universitários brasileiros e que exerceu um papel importante na 
participação dos movimentos estudantis. Também exerceu forte influência teológica porque 
conseguiu reunir vários estudantes de teologia dos mais variados centros denominacionais, 

sobretudo presbiterianos, metodistas, episcopais, luteranos, batistas e vários outros. 
Finalmente, tínhamos a União Latino-Americana de Juventudes Evangélicas, ULAJE. Esta 

última era uma organização ecumênica que reunia os jovens das igrejas não necessariamente 
estudantes. Porque é muito importante lembrar que, naquela época, a juventude tinha 
pouquíssimo acesso à educação (principalmente em nível superior). Na verdade, até os anos 

de 1950 a maioria da juventude brasileira não passava do curso primário, pois eram raros 
aqueles que terminavam os cursos secundário e universitário. A educação era totalmente 

elitista (muito mais que atualmente), o Brasil era um país eminentemente agrário (com 80% 
da população vivendo no campo), e o processo de industrialização estava se acelerando sem 
exigências de mão de obra muito especializada. Bastava um pouco de alfabetização para 

aquele que vinha a São Paulo buscando “oferecer mão de obra” aos empregadores. Não 
precisava ler manuais ou ter um conhecimento grande para produzir aquilo que as novas 

indústrias procuravam, pois tratava-se mais de trabalho mecânico repetitivo. Só a partir do 
final da década de 1950, e principalmente no começo da década de 1960, que começou 
acontecer um processo de democratização da educação. A maioria dos jovens brasileiros não 

estudava.  
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Por isso que a ULAJE exerceu esse importante papel em congregar os jovens das igrejas 
protestantes. É interessante que essas duas organizações (UCD e ULAJE), eram compostas 

por pessoas leigas e não por clérigos, por pastores. A ULAJE, aliás, foi a primeira 
organização ecumênica latino-americana (tomada por jovens leigos). Muito mais tarde 

surgiram organizações ideologicamente definidas e formadas pelas igrejas, mas essas foram 
as primeiras compostas por leigos. A UCD foi também a primeira organização ecumênica 
mundial formada por leigos no final do século XIX. Isso nos chamava muito atenção, pois o 

papel do leigo na missão é muito importante segundo a percepção ecumênica. Eu me envolvi 
bastante, muito, muito, muito, nos movimentos de base, pois suas propostas coincidiam com 

aquilo que acreditávamos sobre a possível reforma educacional brasileira. Queríamos a 
democratização da educação, a reforma agrária com incorporação de grandes contingentes de 
pessoas na economia rural. Era um momento de grandes êxodos rurais para as grandes cidades 

em busca de melhorias de vida porque o campo tinha se tornado insuportável para uma grande 
maioria das pessoas, sobretudo no nordeste do Brasil. Tratou-se concomitantemente do 

momento que descobrimos o nordeste... Quem estava no sudeste descobriu o nordeste através 
de estudos e de viagens às paisagens miseráveis daquela região brasileira. Nós, que 
mantínhamos uma reflexão crítica, reconhecemos, sobretudo, o papel das oligarquias 

nordestinas e determinados resquícios do feudalismo ou não. Isso tudo estava no plano da 
discussão acadêmica. O fato é que tinha resquícios de tudo: de servidão, de coronelismo (os 

coronéis agiam como senhores feudais). Não existiam liberdades individuais e coletivas. 
Funcionavam com eficácia os poderes dos coronéis, dos donos de engenho. Nós exigíamos 
uma política externa independente além da reforma agrária, é claro. O Brasil tinha que se 

estabelecer como uma nação toda independente e não subserviente aos Estados Unidos ou ao 
imperialismo norte-americano.  

A oposição consolidou um discurso contrário ao João Goulart porque ele não aderiu e 
tampouco se aliou totalmente aos Estados Unidos da mesma forma como o Jânio Quadros 
tinha feito também. Nos sete meses de presidência do Jânio Quadros ele sustentou uma 

política econômica, externa, independente dos Estados Unidos. Isso não significava que o 
Jânio era um nacionalista, conquanto seus olhos e sua mente estivessem postos na Inglaterra. 

Tanto que algumas formas de agir, e alguns comportamentos brasileiros, foram importados 
dos ingleses naquele período. Mas o fato é que nós reivindicávamos uma política 
internacional absolutamente independente de quem quer que seja. Dentro de um conceito da 

busca pelo desenvolvimento nacional, autônomo, instaurava-se certo controle sobre aquele 
capital estrangeiro como forma de transformá-lo mais produtivamente.  

Todas essas forças ideológicas “entraram em choque” causador de grande ameaça porque 
essas bandeiras realmente mantinham apelos contundentes sobre a população. O apoio 
popular era muito grande no que se refere a essas reformas. Nesse ambiente polarizado, da 

Guerra Fria, a revolução cubana serviu para fortalecer determinadas convicções... Aquele 
movimento em Cuba, por sua revolução, despertou bastante entusiasmo em vários setores da 

população brasileira e latino-americana. Percebemos Cuba como sendo um país pequeno, 
fraco, que até aquele momento era o “grande cassino americano” ou o “grande bordel 
americano” (existiam vários termos para definir Cuba), não era um país independente... Era 

uma Ilha estratégica do ponto de vista militar, e da geopolítica americana, mas do ponto de 
vista econômico era um país totalmente dependente dos Estados Unidos. De repente um país 

daquele tamanho, com uma população proporcional à cidade de São Paulo (mais ou menos), 
conseguiu se tornar totalmente independente por meio de uma revolução popular. Esse 
momento despertou interesse e entusiasmo em uma parcela grande da população. E isso, para 

os Estados Unidos, foi certamente uma grande ameaça. Os processos de intervenções 
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americanas no Brasil se intensificaram consideravelmente. Todos os que estudam a história do 
Brasil sabem que essa intervenção não era uma coisa nova, pois desde sempre atuou aqui... 

Mas na década de 1950, as tratativas, as pressões em cima da política getulista eram grandes.  
A criação da siderurgia nacional, por exemplo, deixou os americanos preocupados com os 

brasileiros... Hoje pode parecer até banal se pensar em uma siderurgia nacional, mas naquela 
época foi suficiente para causar uma polêmica. A criação da Petrobrás também assustou 
bastante, pois eles se perguntavam sobre o petróleo brasileiro. Surgiu, depois, o discurso na 

UDN de que o Brasil não tinha petróleo e estava jogando dinheiro fora... Mas, na verdade, 
tinha e todo mundo sabia, contudo eles queriam impedir o desenvolvimento petroleiro no 

país. Você tinha vários outros tipos de pressões, mas no momento em que as “reformas de 
base” começaram a se intensificar – com adesão relativamente grande da população – a mente 
decaída brasileira ficou apavorada. A mente americana também ficou muito apavorada!  

Atualmente, tornou-se possível ter acesso aos vários documentos da época e, com isso, sabe-
se que a colaboração americana no golpe militar foi importantíssima. Eles ajudaram na 

organização do golpe militar, pois financiaram as organizações brasileiras de direita que 
promoveram aquela pouca vergonha acontecida em 1964. Os americanos financiaram boa 
parte da mídia para criar um clima de denúncia da corrupção e anticomunismo. Essa parte da 

mídia criou realmente um clima de absoluto terror na população... Quero dizer, aqui, que a 
direita não tem outro discurso, nunca... A direita não pode dizer declaradamente o seguinte: 

“não gosto dos pobres, sou contra os pobres e os pobres que se danem”. Somente aquele 
personagem do Chico Anísio, chamado Justo Veríssimo, que aproveitava das caricaturas. Mas 
a direita nunca faz isso declaradamente. Eles tinham dois temas, naquela época, que 

continuam sendo utilizados atualmente – como se percebe. O primeiro é o tema da corrupção, 
pois eles têm a mídia nas mãos e fazem aquilo que querem... Pegam atos de corrupção 

isolados e transformam aqueles eventos em escândalos nacionais. Isso existe desde que eu era 
criança, na época do Getúlio. Eu acompanhei as denúncias do Carlos Lacerda... A revista O 
Cruzeiro... Os Diários Associados... Os jornais todos exploravam as denúncias de corrupção e 

os “mares de lama” na política brasileira. A mesma coisa aconteceu com relação ao Juscelino 
Kubitschek, principalmente no momento em que ele rompeu com o FMI (para a construção de 

Brasília). O segundo tema é obviamente o anticomunismo. Porque hoje a palavra corrupção 
continua sendo um discurso forte, mas a direita tem outros temas, por exemplo, relacionados à 
sexualidade. Mas naquela época boa parte das pessoas, inclusive nas igrejas, era 

anticomunista declarada.  
Criou-se um clima de desconfiança por parte de setores da população, mas principalmente nos 

setores de classe média. E esse clima, para as igrejas protestantes e católicas, foi um “prato 
cheio” – como se diz. Se existe um termo que causa fascínio nos religiosos é o da corrupção... 
As denúncias de corrupção principalmente! Isso contribuiu para com a adesão de 

determinados setores das igrejas à direita que queria golpear o Estado. Outro “prato cheio” foi 
o anticomunismo. Porque toda propaganda anticomunista era de que o comunismo era ateu, 

era contra Deus e não tinha Deus. Os crentes diziam que o capitalismo era algo natural... 
Houve uma naturalização do sistema capitalista como se tivesse nascido com Adão e Eva no 
Jardim do Éden. Os evangélicos acreditavam que esse sistema era uma parte necessária da 

história, pois o compreendiam como permanente e único. Todas as formas de manipulações 
ideológicas pertencentes ao capitalismo eram interpretadas como naturais e, às vezes, até 

instruídas por Deus. Grande parte das igrejas, de várias denominações, embarcou nessas 
ideias sobre o sistema capitalista. Aquela polarização ideológica presente na sociedade estava 
enraizada nas denominações protestantes. As igrejas são instituições e precisam lidar com 
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todas as contradições existentes na sociedade. Essas contradições, todas, estavam presentes 
nas discussões realizadas nos interiores das igrejas protestantes.  

No entanto, as discussões se acirraram bastante porque existia claramente uma divisão em 
todas as denominações do protestantismo brasileiro entre os setores anticomunistas, 

conservadores. Esses setores mais tradicionais, mais conservadores, consolidaram-se como 
sendo muito mais fortes nas denominações protestantes. Mas nós tínhamos testemunho 
cristão, pois lutávamos contra aquilo que chamávamos “pecados sociais”. Para nós o pecado 

não é simplesmente individual, mas social – com certeza. Qualquer pecado cometido afeta o 
próximo... Por isso, trata-se de “pecado social”. Não existe pecado que afete apenas aquele 

que o cometeu porque tínhamos muitas estruturas injustas no Brasil. Mas falar dessas coisas 
era praticamente proibido dentro das igrejas protestantes e na sociedade também. Na 
sociedade já não havia mais possibilidade de qualquer debate... Dentro das igrejas prevalecia 

o fundamentalismo bíblico com leituras literais da Bíblia. Prevalecia igualmente na teologia 
protestante que o crente não deveria se preocupar com questões sociais, porém deveria cuidar 

da salvação de almas... Realizavam-se leituras totalmente equivocadas sobre “buscar em 
primeiro lugar o Reino de Deus”. Só que eles se esqueciam de completar a frase bíblica, 
assim: “buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça”. Diziam, com isso, que 

você deveria “buscar em primeiro lugar o Reino de Deus”, por meio da conversão, e as 
demais coisas seriam naturalmente acrescentadas. Era quase que uma ligação entre a 

conversão e aquele “empregozinho” da teologia da prosperidade (que é uma corrente 
contemporânea). O fato é que essa polarização foi muito grande! Em algumas igrejas essa 
polarização criou muitos embates políticos em torno do poder eclesiástico. Muitas 

denominações foram afetadas por essas lutas eclesiásticas, tais como os metodistas, 
anglicanos, luteranos, presbiterianos, batistas... Tinham alguns setores da juventude aliados 

aos pastores, e a alguns leigos adultos também, que comungavam das mesmas ideias. Em 
todos os encontros e reuniões, tais como em concílios (cada denominação tem a sua 
terminologia), esses temas estavam presentes.  

Havia evidentemente uma disputa muito grande que era, claramente, uma disputa política pelo 
poder em todas as denominações. No caso da Igreja Metodista, por exemplo, a partir de 1961 

até 1970, as lideranças do movimento estudantil foram inteiramente desse campo que pode ser 
chamado de progressista ou ecumênico. Nas outras denominações acontecia a mesma coisa. O 
enfrentamento se dava no campo teológico, ideológico e político. A gente tinha condições de 

assumir o poder no interior das estruturas eclesiásticas. Como eu disse, no caso da Igreja 
Metodista existia uma representatividade por parte das lideranças, mas nos concílios regionais 

nós não conseguimos uma maioria porque aconteceram vários golpes institucionais. Mas 
havia uma presença forte do progressismo protestante na Igreja Metodista...  
Eu não sei dizer como estavam todas as igrejas nas suas relações de poderes políticos 

internos, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, se antecipou ao golpe militar. Em 
1962 a Igreja Presbiteriana do Brasil fez uma intervenção no Seminário Teológico de 

Campinas ao mesmo tempo em que interviu nas instâncias da juventude, principalmente. A 
Igreja Metodista, ao contrário, demorou muito tempo para aplicar os golpes político-
institucionais. Somente a partir de 1968 que as coisas ficaram difíceis para os “metodistas 

pensantes”, pois as disputas internas se acirraram muito. Eu já era um líder da juventude 
metodista (era presidente da federação de jovens), e a partir do golpe militar, entre 1966 e 

1967, assumi a secretaria para o Brasil da ULAJE. Fui também nomeado, eleito, indicado, 
pelos jovens para ser o diretor nacional do departamento da juventude da Igreja Metodista. Eu 
era o editor da revista Cruz de Malta que se dirigia especialmente à juventude cristã 

metodista. Nós adquirimos autonomia em relação às estruturas de poder da Igreja Metodista. 
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A partir de 1961 nós começamos a adquirir essa autonomia, pois trazíamos vários textos sobre 
as conjunturas nacionais e estudos acerca da realidade brasileira (chamando os jovens para um 

despertamento). Queríamos uma tomada de consciência em relação à missão na sociedade 
brasileira. Esse processo foi se desenvolvendo internamente na Igreja Metodista com a adesão 

da maioria dos estudantes da Faculdade de Teologia.  
Em 1968, os bispos decidiram intervir na Faculdade de Teologia, golpeando-a brutalmente. 
Os bispos fecharam a Faculdade de Teologia, pois a maioria dos alunos, naquele momento, 

estava realizando uma crítica social e teológica sobre a realidade brasileira. Eu, como diretor 
do departamento de juventude, recusei-me a aceitar ou a concordar com essa decisão absurda. 

Escrevi a respeito disso e critiquei a posição dos bispos metodistas. Fui, depois disso, 
criticado publicamente e oralmente pelos bispos proeminentes da Igreja, pois eles me 
acusaram de não exercer devidamente a minha autoridade diante dos jovens. Eu disse pra eles: 

olha, não sou porta-voz dos bispos junto à juventude. Pelo contrário, sou porta-voz dos jovens 
perante a Igreja Metodista. Então... Estou com os jovens! Com isso, consegui mobilizar 

grande parte do setor da juventude na denominação metodista... Eu forcei a realização de um 
concílio geral extraordinário porque a autoridade dos bispos ficou extremamente abalada. Eles 
não conseguiam mais mobilizar as igrejas metodistas! E as igrejas locais não queriam nada 

nas regiões eclesiásticas porque ninguém fazia – com eficácia – mais pressão sobre as 
lideranças das igrejas.  

Ainda assim esse processo terminou com a realização do concílio geral que foi totalmente 
manipulado, pois que, canonicamente, tinha-se que eleger os delegados para esse concílio... 
Eles usaram, no entanto, um “artifício jurídico” de que os concílios extraordinários deveriam 

ser compostos pelos mesmos delegados do concílio anterior. O concílio anterior tinha sido 
realizado em 1964... Eram conjunturas totalmente diferentes, distintas. Mesmo assim o 

concílio se reuniu para ratificar as decisões dos bispos, mas ainda desse jeito as lutas 
continuaram internamente... Aí os fundamentalistas, conservadores, aliançaram-se com os 
diversos setores da repressão ditatorial no Brasil. Todos os órgãos de repressão da ditadura 

militar estavam aliançados com as igrejas protestantes e, nesse caso, com a Igreja Metodista 
aqui, no Brasil. Os fundamentalistas perderam naturalmente a capacidade de qualquer diálogo 

que demonstrasse interesse em coexistência dos diferentes pensamentos numa mesma 
estrutura.  
Nós, os jovens, passamos a representar uma verdadeira ameaça dentro do metodismo 

brasileiro. Ao mesmo tempo em que não existia mais qualquer diálogo conosco... Os bispos 
não se davam bem com seus jovens! Não foram apenas os jovens que sofreram as repressões 

internas no metodismo brasileiro, mas também outros seguimentos internos da denominação. 
É que o nosso despertamento, no final dos anos de 1950, e no início de 1960, nos alimentou 
os desejos relacionados ao crescimento político-intelectual. Ficamos obcecados pelos estudos, 

pelas discussões e por conhecer melhor a sociedade brasileira. Nós líamos os clássicos da 
teologia em contato com outras áreas do universo acadêmico, tais como a sociologia, a 

história, a filosofia. As lideranças metodistas, por exemplo, perderam a capacidade de diálogo 
conosco... Não nos conheciam mais. Eram pastores e bispos que não conseguiam mais 
conversar com as suas ovelhas despertas para um universo inteiro de conhecimentos 

acadêmicos. Muitos dos que se despertaram lá atrás, nos anos de 1950, não conseguiram nos 
acompanhar porque nós servíamos com comprometimento na causa libertária no Brasil. O 

diálogo se tornou muito difícil e precário.  
Com isso, ocorreu-nos um processo de repressão interna na Igreja Metodista. Não foram 
apenas os presbiterianos, entre outros, que sofreram com as repressões internas. Os metodistas 

sofreram muito com os atos repressivos nas suas estruturas eclesiásticas. Aconteceram as 
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perseguições, as proibições e as arbitrariedades na denominação metodista... Porque a 
inflexibilidade tomou conta dos conservadores obsessivos pelo anticomunismo, pela guerra 

religiosa, pelo poder político. Pelo menos no caso da Igreja Metodista, os pastores não têm 
poder para proibir a realização de um evento importante organizado por um departamento 

leigo. Obviamente, os pastores podem discordar dos conteúdos, podem criticar tudo, mas não 
têm autoridade para proibir ou coibir a realização de um evento por parte dos leigos 
metodistas. Mas eles começaram a fazer exatamente isso... Proibiam, coibiam e reprimiam as 

nossas iniciativas no interior da denominação.  
Fizeram isso até, realmente, denunciar-nos para a repressão militar. Os pastores e bispos se 

tornaram verdadeiros delatores que colaboraram entregando várias pessoas para a repressão 
da ditadura militar no Brasil. Tinha um dedo duro religioso para cada lugar do Brasil e dentro 
da maioria das denominações pertencentes ao protestantismo histórico brasileiro. As pessoas 

eram denunciadas por razões ideológicas, institucionais, religiosas, e presas pelos repressores 
do Regime Militar. Foi o meu caso. Eu passei por isso tudo e trago no corpo, na alma, no 

espírito, as marcas da repressão ditatorial dos pastores, dos bispos, dos militares e da 
sociedade brasileira parcialmente conivente com aquele estado de ser, de viver. Eu fui 
denunciado por dois clérigos metodistas. Eu fui denunciado por um pastor e por um bispo. 

Claro que eu descobri isso bem mais tarde... Depois de muitos anos descobri que fui dedado 
por um pastor e por um bispo. Faz cerca de oitos anos que descobri que aqueles “homens 

santos” me entregaram para a ditadura militar. Eu descobri quem realmente tinha me 
denunciado!  
Antes de avançar quero dizer que é importante pensar que esse processo interno na 

denominação metodista, e nas outras igrejas, em vários casos, não aconteceu de forma isolada 
porque nós tínhamos uma participação forte na sociedade. Alguns de nós estávamos 

envolvidos, antes de tudo, no movimento estudantil – por exemplo. Eu participei ativamente 
em uma organização, que era uma articulação nacional, chamada Frente de Mobilização 
Popular. Essa Frente de Mobilização reunia estudantes, operários urbanos, camponeses, 

intelectuais (em defesa das reformas de base), e muitos outros seguimentos da sociedade 
daquele tempo. No final de 1963 nós já imaginávamos, já sabíamos que um golpe estava 

sendo preparado. Por isso, minha participação ampla em movimentos diversos se tratava de 
uma tentativa de evitar o golpe que estava sendo planejado. Eu participei ativamente dessa 
Frente de Mobilização e tive contato, em 1961 ou 1962, com a Ação Popular, AP. Na época, a 

AP não era uma organização clandestina e, antes, foi organizada por setores católicos com 
participação de protestantes conscientes. A AP visava se transformar em um partido político 

devidamente organizado. Eu participei, da mesma forma, em muitas atividades sociais com o 
Paulo Freire. Vários outros jovens metodistas, e protestantes, participaram na área de cultura. 
A UNE, por exemplo, mantinha trabalhos culturais muito fortes com os Centros Populares de 

Cultura. Os grandes nomes da Música Popular Brasileira, MPB, e do teatro, que surgiram nos 
anos de 1960, apareceram a partir desses grupos, desses Centros. Eu participei de um 

momento de reconstrução do Brasil em um período que coincidiu com muitas façanhas e com 
ebulições culturais grandes. Desde a MPB até o surgimento da Bossa Nova que trouxe uma 
contribuição muito grande e transformou nossa música brasileira. Romperam-se, por causa 

disso, as barreiras colocadas com relação ao samba que deixou de ser uma música 
discriminada, uma música de negros, uma música de malandros, uma música de vagabundos – 

como diziam as pessoas de classe média. Mas, com essas mudanças, o samba passou a ser 
uma música que estabeleceu sua hegemonia naquele momento. Surgiu o Cinema Novo 
voltado para a realidade brasileira... O teatro deixou de ser importado para ser 

verdadeiramente brasileiro... Eram músicas, teatros, cinemas, danças, pinturas, artes 
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plásticas... Tínhamos grandes artistas e você encontrava protestantes envolvidos com aquele 
momento cultural. Vários colegas, amigos, foram por aí... Outros foram para o campo 

político...  
Eu escolhi o campo político. No caso da Ação Popular, tinha o Paulo Wright... Ele era 

presbiteriano e foi um dos líderes da UCB do Brasil. Paulo Wright foi deputado estadual por 
Santa Catarina e fez um trabalho maravilhoso com os pescadores do litoral catarinense. Ele 
foi um dos fundadores da AP. Hoje ele está... Ele foi preso em 1973 e hoje está entre os 

desaparecidos políticos. Paulo Wright foi assassinado e deram sumiço ao corpo dele. Depois 
do golpe de Estado, as organizações que tínhamos (UCB e ULAJE), foram todas praticamente 

desmanteladas. A própria Confederação Evangélica do Brasil também foi desmantelada, pois 
nos dias dois ou três de abril, do ano de 1964, as forças da repressão invadiram suas 
dependências e muitos religiosos foram presos. Muitos líderes cristãos, protestantes, tiveram 

que viver na clandestinidade ou no exílio – em diversas partes do mundo. Naquele momento 
nós começamos a reorganizar as forças para uma luta muito difícil. Demoramos mais ou 

menos um ano para aglutinar novamente as forças necessárias. A grande tarefa, no caso do 
movimento estudantil, era sua própria reorganização, pois tinha sido colocado na ilegalidade. 
A UNE foi proibida e sua sede foi completamente incendiada pelas forças repressivas. Para 

piorar tudo, as lideranças estavam fora da UNE... O José Serra, que era presidente, na época, 
se exilou imediatamente na Embaixada do Chile... Várias outras grandes lideranças tiveram 

que se exilar. A UNE estava praticamente reorganizada na clandestinidade até 1966. O grande 
slogan era esse: “podem destruir a nossa sede, mas a UNE somos nós”. A gente conseguiu 
reorganizar a UNE e as organizações estudantis estaduais do Brasil inteiro. Os sindicatos 

ficaram sob intervenção. Nos sindicatos tinham interventores diretos, mas uma oposição 
sindical começou a ser formada para aquele enfrentamento. Outros estavam metidos nos 

sindicatos como lideranças pelegas que aderiram ao Regime Militar. Uma articulação 
opositora sindicalista (paralela e clandestina), teve seu início principalmente em São Paulo, no 
ABC, na região de Osasco, em Minas Gerais, em partes do Rio de Janeiro, mas sobretudo em 

terras paulistas. Uma oposição foi consequentemente reorganizada.  
Quanto ao movimento ecumênico, nossa reorganização se deu a partir de 1965... Com o 

fechamento da Confederação Evangélica do Brasil, e com a dispersão da UCB, da ULAJE, os 
remanescentes conseguiram se reorganizar por meio da criação do Centro Evangélico de 
Informação, CEI (com objetivo de difundir informações). Tínhamos um boletim artesanal 

com notícias do mundo ecumênico, pois essa era uma forma de burlar a censura que proibia a 
circulação das informações. Só que no corpo das informações sempre vinham outras 

informações. Queríamos dizer o seguinte: “estamos aqui... continuamos vivos e aqui 
estamos”. Eu sei que, a partir de 1968, depois da conferência episcopal latino-americana, em 
Medelín, na Colômbia, os bispos católicos decidiram por uma tríplice escolha: a opção pelos 

jovens, pelos pobres e pelas comunidades de base. A Igreja Católica estava passando por uma 
abertura grande a partir do Concílio Vaticano II, no início dos anos de 1960, pois aderiu 

formalmente ao movimento ecumênico. Por isso, o CEI, que era inicialmente protestante, em 
1968 recebeu a adesão de setores importantes da Igreja Católica e passou a ser o Centro 
Ecumênico de Informação. Mas tudo isso na clandestinidade.  

O meu papel no movimento ecumênico foi de organizar ações solidárias para com pessoas 
que eram perseguidas pelo Regime Militar. Quando uma pessoa era perseguida por um estado, 

nós conseguíamos transferi-la para outro estado (distante das garras repressoras mais 
nocivas), e, para aqueles que corriam sérios riscos, criamos as chamadas “redes de 
solidariedade”. A finalidade dessas “redes de solidariedade” era conduzir pessoas, do eixo Rio 

- São Paulo principalmente, para as fronteiras entre o Brasil e a Argentina, entre o Brasil e o 
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Uruguai. As pessoas partiam para o exílio, mas do outro lado das fronteiras existiam “redes de 
solidariedade” receptivas àqueles sobreviventes brasileiros. Todas essas “redes de 

solidariedade” eram ecumênicas e apontavam para os caminhos: Argentina, Uruguai e, 
depois, Chile. Do Chile as pessoas partiam para outros países... Mas esse foi um papel 

importante que o movimento ecumênico exerceu naquele momento conturbado. Quando eu 
falo de movimento ecumênico, refiro-me basicamente aos protestantes que estavam 
minoritariamente integrados em nossas atividades. Nossa solidariedade era evidentemente 

clandestina.  
Exercemos esse papel ecumênico de solidariedade até 1974 com o começo do processo de 

abertura “lenta, gradual, segura” que continua até os dias atuais. Em 1975, com pequenas 
mudanças, nós tínhamos condições de um trabalho mais aberto, mas ainda debaixo da 
ditadura militar. Nessa conjuntura, entretanto, o CEI foi fechado e, depois, criou-se o CEDI 

como Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Nesse período, eu estava 
trabalhando não somente na luta contra a repressão por meio de ações solidárias, mas com 

trabalhos fortes de assessoria aos setores populares. Prestei assessoria às pastorais operárias e 
camponesas. Trabalhei com os indígenas por meio da solidariedade ou da documentação, 
informação e divulgação dos dados importantes. Porque os povos indígenas, no período da 

ditadura militar, eram absolutamente ignorados... Esses foram papéis importantes que me 
empurraram para a clandestinidade e, depois, trouxeram-me novamente à ação com os 

diversos seguimentos da população excluída.  
A minha participação política naquele período se desenvolveu principalmente em duas áreas. 
Destaquei-me, em primeiro lugar, no meu envolvimento como líder cristão na denominação 

metodista após despontar-me na luta interna contra as ditas repressões endógenas. Dediquei-
me igualmente ao movimento estudantil, mas principalmente na Ação Popular, AP. Fui preso 

nessas condições, em 1970. Despontei-me como líder protestante, político, entre a parcela da 
sociedade brasileira contrária à ditadura militar. Fui preso em 28 de fevereiro de 1970. Eu fui 
preso juntamente com uma companheira e dois companheiros. Os dois companheiros eram 

protestantes da Igreja Metodista Central de São Paulo.  
Nós fomos presos talvez por um descuido (que custou muito caro). Dois rapazes, que na 

verdade eram dois irmãos, iriam me entregar um material ideológico numa pasta com um 
pacote contendo papéis, documentos. Eles foram à minha casa para entregar-me os papéis, os 
documentos, para que eu entregasse todo aquele material à outra pessoa (que me procuraria). 

Esses dois rapazes deixariam todo aquele material na casa de um tio deles que ficava cerca de 
um quarteirão e meio da minha residência. Era pra eu pegar aquele material na casa do tio 

deles no dia seguinte. No dia seguinte, pela manhã, eu fui para a casa daquele homem com 
uma companheira da AP. Quando chegamos naquela casa fomos imediatamente presos pela 
Operação Bandeirante, OBAN. Não era, ainda, o DOI-CODI... Era a OBAN... A OBAN era 

um centro clandestino de repressão. Na realidade, a OBAN era conhecida como um dos dois 
principais centros de torturas no Brasil. Era o CENIMAR no Rio de Janeiro e o DOI-CODI 

em São Paulo. A OBAN era comandada pelo Exército Brasileiro, porém era também 
composta por policiais civis, por policiais militares de São Paulo e por oficiais do Exército. 
Tratava-se de um grande centro de tortura em São Paulo.  

Nós fomos presos por esses homens, da OBAN. Eu fiquei sabendo, depois, que nossa reclusão 
aconteceu porque um primo desses dois rapazes (que portavam os documentos referidos), era 

informante do DOPS. Esse primo dos rapazes percebeu que naquela pasta tinham papéis... Ele 
quis abrir aquela pasta para conhecer seu respectivo conteúdo... Ele abriu a pasta e, em 
seguida, chamou o DOPS para nos entregar à repressão. Ficamos sabendo, depois, que o 

DOPS tinha passado a noite toda – por perto da casa daquele homem – para nos esperar, nos 
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prender e nos maltratar posteriormente. O delegado Sérgio Fleury era diretor do DOPS 
naquele tempo... Eles abriram aquela pasta, descobriram que eram documentos da AP e 

acharam que eu era um “peixe graúdo” – como diziam. Daí eles tiveram que comunicar o 
Exército... Não sei bem como foi isso, mas de madrugada, bem cedo (de manhã), a OBAN 

chegou e mandou o DOPS embora.  
Eles ficaram lá nos esperando... Quando nós chegamos naquela rua que era bem tranquila e 
muito quieta (na Barra Funda), não dava para ver praticamente ninguém... Não tinha nenhum 

movimento naquela rua pacata. Vi que alguns carros estavam parados, mas não eram muitos 
veículos em São Paulo... Pra não dizer que a rua estava totalmente parada – sem qualquer 

movimento – nós vimos uma mulher empurrando ternamente um carrinho de bebê. Não 
ficamos nem um pouco preocupados! Nós chegamos na casa... Toquei a campainha... Acho 
que eram umas 8 horas e 30 minutos, ou, no máximo, umas 9 horas da manhã. O cara 

atendeu... Mas antes de atender ele olhou pela janela... Identifiquei-me... Ele abriu a porta da 
casa... Aí o delegado disse: “pode ir entrando”. Eu entrei... Tinha oito caras com 

metralhadoras lá em cima... Só quando saímos da casa foi que eu prestei atenção: a “pacata” e 
“solitária” rua estava tomada por agentes. Toda a região estava tomada! Eles fizeram um sinal 
para aqueles carros, que estavam aparentemente estacionados e escondiam muitos policiais 

fortemente armados. Havia também homens do Exército naquele lugar... O cerco estava feito!  
Depois de preso fui conduzido para a OBAN. Digo-lhe emocionado que... Foi... Um período 

muito, muito, muito difícil... Lembro-me que a primeira coisa que o delegado Barreto me 
disse foi a seguinte: “olha... é melhor você começar a falar porque a guerra acabou... conta 
tudo!”. Eu não entreguei nenhum amigo ou companheiro que participava de uma organização 

comunista ou ligada aos partidos comunistas. Neguei tudo! Eu tinha um álibi muito bom que 
funcionou até certo ponto, mas não tanto... Meu álibi era de que eu estava coordenando uma 

pesquisa sobre juventude e mudanças sociais na América Latina. Era uma pesquisa 
bibliográfica, apenas. Eu tinha feito um apelo por meio de uma carta circular para os jovens 
do Brasil inteiro, dizendo assim: “mandem-me documentos ou qualquer coisa interessante 

sobre juventude”. A intenção era mesmo compreender as mudanças dos últimos dez anos em 
relação à sociedade latino-americana naquele momento de passagem, naquele vácuo que 

existia na época. Você era adolescente, era jovem e, depois, queria exercer outros papéis 
relevantes na sociedade em momentos cruciais para a vida humana. Minha intenção era 
detectar esses fenômenos todos relacionados à juventude brasileira, assim como aos 

brasileiros que experimentaram um momento delicado da realidade política. Naquele período 
havia um movimento de juventude no mundo inteiro! Esse despertamento da juventude 

brasileira era importante porque nos tirava do isolamento daquela conjuntura mundial. Não 
poderíamos ficar isolados...  
Então eu disse que não sabia da origem daqueles papéis contidos na pasta apreendida... 

Utilizei-me do álibi... Disse aos interrogadores que não sabia do que tratavam aqueles papéis, 
sobretudo porque – na referida carta circular – eu estava pedindo uma contribuição ampla da 

juventude brasileira em função da suposta pesquisa. Falei-lhes inclusive que, por causa da 
solicitação que fiz, recebia sempre documentos inusitados. E é verdade! Eu não menti, não... 
Recebi realmente coisas inusitadas. Vinham materiais dos escoteiros, dos movimentos 

estudantis, das alas de juventudes comunistas, enfim... Tinha de tudo! Eu tentei sustentar 
essas minhas posições por meio desse álibi que acabei inventando...  

Lembro-me bem que, num dos momentos da tortura, em que eu estava negando que era 
comunista e que participava de alguma organização, um dos perpetradores falou bravo, 
xingando, gritando... “Você quer que eu acredite nas suas palavras ou no pastor que afirma 

categoricamente que você é comunista?”. Ai... Que difícil falar agora... É... É muito difícil 
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contar isso... Foi possível enfrentar aquela situação de tortura durante mais de longos 20 dias 
na primeira vez. Meus pastores estavam por trás daquela situação... Estou emocionado, 

agora... É... Eu afirmo que nesse momento, em que estava preso, conheci o lado mais sombrio 
de um ser humano. Quando tiramos o mal – que está dentro de todos nós – ele se sente 

totalmente livre para agir na forma que quiser. Fiquei na companhia de centenas de pessoas... 
Não conheci uma pessoa sequer que escapou da tortura, da morte ou do “desaparecimento”. 
Nós estávamos conscientes que ser preso era um risco constante, iminente e real. Eu decidi 

correr o risco.  
A prisão e a consequência dela, que era a tortura praticada pela ditadura, trazia-me uma 

situação de impotência diante de quatro, cinco, seis e até oito torturadores. Fiquei totalmente à 
mercê deles... Indefeso... Sem nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa ou de esboçar 
uma reação em prol da minha própria vida. Não tive possibilidades de resistir naquele 

momento de extrema dor. No primeiro dia eu fui bastante torturado, assim como em outros 
tantos dias que se passaram lentamente. Os torturadores não conseguiram obter as 

informações que queriam e, em boa parte da noite, levaram-me novamente para a tortura. 
Consideraram-me uma “coisa” qualquer, pois fui jogado com força numa cela e ali foi 
terrível... Estou lembrando tudo nesse momento e estou profundamente emocionado por 

elaborar essa narrativa para você. Tive a possibilidade de refletir, de pensar bastante, sobre 
aquela situação ingrata. Eu tinha muito medo e era medo mesmo... Medo! Castigaram-me 

com torturas diversas, tais como com os choques elétricos da chamada “cadeira do dragão” 
que era revestida com metal. Fui colocado nessa cadeira conectada na eletricidade e, ali, 
preso, tornei-me refém porque estava totalmente amarrado com dores em decorrência dos 

choques elétricos. Não era uma cadeira elétrica no sentido clássico da execução como no caso 
de pena de morte. Assim como a “cadeira do dragão” era um instrumento de tortura, tinha-se 

o pau de arara e os choques elétricos em vários lugares do corpo. Torturaram-me de todas as 
formas e com todos os métodos imagináveis. O meu medo era de não resistir e falar aquilo 
que não deveria. Eles queriam que eu entregasse os meus companheiros. Queriam nomes de 

amigos, de companheiros e de todas as pessoas que tiveram contato comigo naquele período.  
Eu conhecia muita gente, tanto do movimento estudantil, quanto da AP e das igrejas 

protestantes. Meu maior medo era de não conseguir aguentar. Percebi que existiam três 
saídas, talvez. Nenhuma delas era uma saída de fato. Uma delas seria aceitar aquela situação e 
acreditar naquilo que o delegado tinha dito anteriormente sobre o final da guerra. “A guerra 

acabou”, disse-me o delegado. Essa escolha seria de uma entrega total para eles, para a 
repressão, para colaborar irrestritamente com aquele Regime Militar. Nesse caso, portanto, era 

necessário dizer aquilo que eu sabia e era preciso entregar todos os meus conhecidos, os meus 
amigos e os meus companheiros. Essa era uma forma de salvar a minha vida, contudo essa 
opção não existia... Por qual razão eu deveria salvar a minha vida? Minha índole não me 

permitiria uma vida normal, depois. Não viveria jamais com essa intranquilidade tremenda de 
consciência. Eu nunca colocaria vários companheiros naquela situação inacreditável. A 

alternativa era tentar resistir... Qualquer tentativa de resistência me levaria à morte fatalmente. 
Uma outra alternativa era a de acelerar, de antecipar e de encurtar o caminho da morte: 
busquei o suicídio! Fiquei com muito medo. Eu tive medo da tortura, medo de não resistir, 

medo de colaborar, medo de resistir... Momentos de desespero! Tive medo de começar a falar 
tudo aquilo que sabia... Tive medo de perder o controle (o autocontrole). De repente eu 

comecei a ficar com medo de falar... Eles eram viciados por informações e queriam que eu 
falasse tudo. Tudo estaria perdido se eu falasse aquilo que eles queriam, pois chegaria o 
desacreditado momento do esgotamento das informações. Com isso, os perpetradores 

quereriam me torturar mais... Eles acabariam me matando! Esses eram meus grandes medos. 
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Para mim a tortura já era um suicídio ao mesmo tempo em que o suicídio era uma das saídas 
ilusórias e possíveis para aquele momento terrível. Tentei várias coisas, mas não tinha como 

me suicidar... Eu estava numa cela na qual não havia nada... Absolutamente nada! Fiquei 
pensando que a única maneira seria parar de respirar, mas isso seria instintivamente 

impossível... Porque você sempre volta a respirar! Comecei a entrar em desespero e em uma 
crise profunda...  
Iniciei uma reflexão profunda sobre a minha vida. Eu fiz uma retrospectiva da minha vida, 

desde os momentos da minha chegada a São Paulo (meus pais eram do interior de Minas 
Gerais), a infância de pobreza... Os meus pais trabalhavam na roça e vieram para São Paulo 

sem nenhuma formação profissional... Minha mãe também não teve nenhuma formação... 
Com isso, os dois foram trabalhar como pedreiros. Veio na minha mente toda a infância, a 
entrada da minha família no metodismo e aqueles momentos de espiritualidade maior, bem 

como de mudanças radicais na minha vida. Pensei no momento em que me senti desafiado 
pelos livros evangélicos da Bíblia Sagrada, e depois, no meu envolvimento político, social, 

assim como nas opções que fiz ao longo da vida. Na verdade, cheguei a pensar que não foram 
opções, que não foram escolhas, pois eu não tinha consciência de todas as coisas. Mas na 
medida em que fui me envolvendo as coisas foram acontecendo e eu cheguei até aqui, na 

prisão, hoje, agora, nesse instante infernal. Isso quer dizer que não fiz planos, não tracei nada 
e tampouco realizei grandes planejamentos na minha vida. Deixei que o vento me levasse... 

Mas ficou claro naquele processo de reflexão, naquele lugar infernal, que eu não estava preso 
por acaso... Aquilo era resultado do fortalecimento da minha consciência cristã, política, 
cidadã... Se existia uma decisão para ser tomada era a de que não se pode nunca, jamais, 

desintegrar-se diante da tirania religiosa ou política. Antes de ser um direito, era minha 
obrigação a de participar – com todas as outras pessoas – na tentativa de superação daquele 

Regime de terror.  
Instalou-se no Brasil, a partir de 1964, um regime de terror... Principalmente depois do Ato 
Institucional de número 5, AI-5 (de dezembro de 1968). Estabeleceu-se realmente um regime 

de terror, pois as nossas discussões estavam proibidas e existia uma censura sobre aquilo que 
se escrevia, que se lia, que se ouvia. O Regime Militar censurava as artes, os filmes, os 

teatros, as músicas... Não se tinha mais rodinhas de amigos conversando nas ruas... Acho que 
o Chico Buarque, na música “Apesar de você”, retrata muito bem essa situação por meio dos 
seguintes versos: “a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão”. Ele retrata 

muito bem o clima de terror em que vivíamos naquela época. As pessoas estavam com medo. 
É importante saber que a tortura não era utilizada somente como um método sistemático de 

interrogatório, mas como uma política da ditadura militar... Porém, não era utilizada como 
“mera forma” de obter informações ou de extrair brutalmente confissões dos presos. Era, 
antes, um instrumento para provocar terror na população e, por isso, os ditadores permitiam 

que as torturas às vezes fossem noticiadas pela imprensa. Algumas notícias disseminavam 
informações acerca das torturas em presos políticos. Dessa forma, aterrorizava-se a população 

por meio de um clima muito pesado. Isso tudo começou a ficar claro e eu percebi que não 
estava ali, naquela cela, de forma gratuita ou ocasional. Em algum momento passado, 
dediquei-me àquela missão na qual estava participando como forma real de doação da vida, de 

dedicação da minha vida.  
Dei-me conta, portanto, de que eu não poderia cometer um suicídio porque aquela vida não 

me pertencia mais. Eu achei que era um momento de resistência. Tomei consciência de que a 
prisão não era um lugar de derrotados, mas um lugar de muita luta. A prisão consistia numa 
fase tão importante quanto aquelas outras, anteriores. Fiquei pensando na minha situação... 

Sempre fui muito franzino... Por que eles precisavam de três, quatro, cinco brutamontes para 
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me torturar? Eu não tinha as condições mínimas de lutar individualmente contra nenhum 
deles, mas eles vinham em torno de mim (aqueles “brutamontes”), dando-me pancadas, socos, 

choques elétricos, pendurando-me no pau de arara e me colocando na “cadeira do dragão”. 
Pensei naquele momento algumas coisas marcantes. Conversei comigo mesmo por meio de 

uma voz interior, que falava: “se eles precisam de tudo isso é porque eu sou mais forte”. 
Pensei, ainda, que: “aqueles homens podiam ser fisicamente fortes, mas eu sou moralmente 
mais forte”. Toda a minha força tomou a consciência desperta naquele momento. É claro que 

se nós pensarmos, do ponto de vista psicológico, começamos a racionalizar ou enlouquecer a 
nossa experiência humana. Aquela forma de pensar talvez fosse, do ponto de vista 

psicológico, uma forma de superar todos os dilemas daquele momento. Esse sentimento, essa 
experiência e essa voz era uma forma de elaborar aqueles traumas, momentâneos, com base 
nas certezas que surgiam dentro de mim: “eu sou mais forte do que eles... sou moralmente 

mais forte do que eles... dentro de mim existe uma força que eles não têm...”. Eu disse 
(naquele momento reflexivo), para o meu eu, assim: “estou cheio de amor ao próximo, de 

compromisso com a justiça e de solidariedade”. Numa tentativa evidente de resistência, 
pensei naqueles momentos difíceis: “eles tem, por detrás dos seus feitos, todas as Forças 
Armadas e, por detrás das Forças Armadas, existe a maior potência política, militar e 

econômica do mundo: os Estados Unidos da América”. Sentia-me diante de todo esse poder, e 
do entusiasmo dos torturadores, como alguém que – depois da reflexão – tinha condições 

humanas, éticas, morais, religiosas de resistir aos aparatos tirânicos do Estado.  
Há algo de inusitado nesse sentimento que representa uma tomada de consciência 
diferenciada. Eu tive que descobrir essa força... Essa força teve que emergir na sua forma 

conscientemente manifesta... Eu comecei, depois dessa experiência reflexiva (após ter 
decidido viver), a me entregar à tranquilidade e à resignação emocional, pessoal, sentimental. 

Meu sentimento sobre a morte mudou, pois me senti tranquilo, equilibrado e maduro com 
relação à sua possibilidade. Essa foi a primeira vez que fui claramente confrontado com a 
possibilidade iminente da morte... Era um risco real! Real mesmo! Poderia acontecer dentro 

de meia hora, de dez minutos, de 30 minutos, de 60 minutos ou no dia seguinte. Como estava 
sendo confrontado com essa realidade, disse: “bom... se eu tiver que morrer... não tenho 

direito de tirar a minha vida porque... ela não me pertence mais... se eu tiver mesmo que 
morrer a ditadura que assuma a responsabilidade pela minha morte...”. Eu era bastante 
conhecido no meio das igrejas... Talvez a minha morte fosse necessária para que os grandes 

seguimentos populacionais e eclesiásticos se despertassem para aquilo que estava ocorrendo 
no Brasil. Minha consciência recebeu, portanto, uma luz muito forte... Foi um momento de 

iluminação, de despertamento, de reflexão. Entrei em um processo de resignação, de 
aceitação, que aquele era provavelmente um caminho para a autenticação da minha existência 
na busca do seu sentido. A ideia da morte é, pois, reelaborada em uma situação como aquela. 

Veja bem: eu não poderia fazer nada! Estava impotente! Como se diz: “se você está diante de 
um problema que não tem solução... solucionado está”. Não adianta esquentar muito a 

cabeça... E essa foi a minha atitude. Se existe solução, resolve-se... Se não tem solução... Não 
adianta ficar ansioso com nada... Está resolvido, já... Num ato de iluminação da alma, da 
mente, do corpo, entreguei-me à tranquilidade, à oração e acabei dormindo... Foi um 

fenômeno muito difícil de explicar porque, na verdade, até os dias atuais eu não consegui... 
Quando eu acordei, no dia seguinte, estava sofrendo de amnésia... Não conseguia lembrar o 

nome de ninguém. Esqueci-me, esqueci-os, apaguei-me, apaguei-os, como que num ato 
sagrado de celebração do abscôndito ser. Em um primeiro momento, esqueci-me também dos 
nomes dos meus pais... Nem do sagrado nome da minha mãe eu me lembrava naquele 

momento. Lembrei depois, somente. Daí veio as torturas bárbaras, porém não existiam nomes 
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para determinadas confissões... Eles me perguntavam: “quem fez tal coisa?”. Respondia-lhes: 
não sei, não sei... Eu realmente não sabia. Não estava negando conscientemente. Parece até 

que eu passei por um estado de transe (com momentos de transes). Você pode, se quiser, 
analisar-me do ponto de vista psicanalítico, psicológico e psiquiátrico. Mas você pode 

igualmente me analisar do ponto de vista da fé. É possível fazer duas abordagens, aqui.  
Esses traumas todos, contudo, não terminaram nas dependências obscuras da OBAN. 
Enviaram-me ao DOPS porque a OBAN era um órgão clandestino. O DOPS é que tinha a 

atribuição de indiciar os presos políticos. Eles me mandaram para o DOPS, porém o delegado 
(que cuidou do meu caso), não constatou nenhuma base nas acusações que permitisse me 

enquadrar na lei de segurança nacional. O delegado, por sua vez, decidiu me soltar... Mas a 
OBAN me chamou de volta... Foi mais ou menos uma semana de torturas... Depois disso, 
mandaram-me novamente para o DOPS e aconteceu a mesma coisa porque decidiram me 

soltar de novo. Ocorre que para me soltar a autorização da OABN era necessária. Levaram-
me de volta para lá (para a OBAN)... Fui novamente torturado de todas as formas... 

Posteriormente, mandaram-me de volta para o DOPS com uma ordem de indiciamento na lei 
de segurança nacional. Daí eu fui indiciado e o caso foi levado para o tribunal militar de 
exceção... No tribunal militar as coisas tiveram um final... O próprio promotor realmente se 

convenceu de que não existiam bases legais suficientes, indícios e evidências para pedir a 
minha condenação. Eu nem fui julgado! Depois de oito ou nove meses, de quase um ano 

preso, não fui julgado... Acabei sendo solto... Mas eu estava claramente ameaçado.  
Quando deixei a prisão, fiquei uns cinco ou seis meses na clandestinidade e, no Brasil, o cerco 
foi se apertando, se apertando, se apertando... Tive que deixar o país no final de maio de 1971. 

Aí me utilizei da mesma “rede de solidariedade” – que eu tinha ajudado a organizar – para 
sair do Brasil. Esse período foi terrível também porque, nesse ínterim, entre a prisão e a 

“liberdade”, minha companheira ficou grávida e, ela era militante na AP, nós dois estávamos 
clandestinos... No momento em que o cerco foi se apertando nós perdemos as condições de 
permanência, pois existia um risco real de novas prisões, de novas situações perigosas. Tudo 

foi muito triste... No momento em que eu tive que sair do Brasil não possuía condições de 
conversar com ela, que estava grávida e necessitada, pois tudo foi muito rápido. Só depois, 

quando eu estava fora do Brasil, que foi possível estabelecermos uma comunicação por meio 
de cartas. Nasceu o meu filho, inclusive, mas eu somente o conheci quando ele já tinha seus 
oitos anos (quando voltei ao Brasil depois da anistia).  

Fui para o Chile, para os Estados Unidos e, posteriormente, para a Suíça – nessa ordem. Eu 
estive no Chile apenas de passagem, pois fui ajudado pelo Conselho Mundial de Igrejas para 

deixar o Brasil que, nesse período, apoiava grande parte dos exilados políticos latino-
americanos. O Conselho Mundial de Igrejas esteve conosco naquele processo de 
estabelecimento das ditaduras na América Latina e, com isso, exerceu uma função importante 

não apenas de proteção, mas de cuidado com documentações guardadas no exterior. Logo em 
seguida fui convidado para me mudar do Chile para os Estados Unidos com o objetivo de 

desenvolver um trabalho sobre a política americana acerca da América Latina. Por isso, 
durante quatro anos eu organizei, coordenei e trabalhei em um programa a respeito da opinião 
pública sobre o envolvimento americano na América Latina. Desenvolvi, em outras palavras, 

um trabalho contrário à política externa norte-americana e, nesse entremeio, envolvi-me com 
outras coisas: desde lobby no Congresso Americano (com deputados e senadores), até as 

denúncias sobre a repressão, sobre as torturas no Brasil. Eu mesmo exigi a pressão norte-
americana sobre os políticos, militares, brasileiros. Apesar da atuação norte-americana, de 
grande apoio ao Regime Militar, existiam grandes contradições no Congresso Americano. 

Minha função era explorar essas contradições dos políticos americanos. Nosso trabalho foi 
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esse durante grande parte do exílio... Preocupei-me também com as divulgações das 
informações sobre o Brasil por meio de boletins periódicos entregues para as diferentes 

pessoas das mais diversas nacionalidades. Esses boletins traziam obviamente as informações 
sobre o Brasil e acerca das oposições à ditadura militar brasileira. Várias denúncias eram 

realizadas nesses periódicos. Fiz palestras pelos Estados Unidos... Dei entrevistas aos 
jornalistas... Tem até um livro sobre esse trabalho, que já está publicado em português, e é de 
um historiador americano, que se intitula “Apesar de você”. Esse texto põe em evidência os 

nossos esforços e os trabalhos dos intelectuais, bem como dos ex-missionários americanos 
que tinham trabalhado no Brasil. Quando eu estava nos Estados Unidos, convidaram-me para 

trabalhar em Genebra, na Suíça, juntamente com o Conselho Mundial de Igrejas.  
A experiência de exílio foi muito difícil e, ao mesmo tempo, muito rica... Quando olho para 
trás fico me perguntando, assim: como foi que eu sobrevivi? No momento em que eu 

atravessei a fronteira do Uruguai (tinha gente da Igreja Metodista me esperando do outro 
lado), veio aquele alívio para o meu coração porque tinha acabado momentaneamente o risco 

de morte. Quando fui liberto da prisão, que chegou os papéis da soltura, um dos torturadores 
estava olhando... Era um olhar de morte... Aquele torturador, que era oficial do Exército 
Brasileiro, disse-me: “filho da puta... da próxima vez a gente não vai te prender... fique certo 

disso... a gente sabe de tudo que você fez...”. Eu sabia que eles não tinham provas... Muito 
embora não fosse necessário um conjunto probatório para indiciar alguém naquele período. 

Mas a ameaça do oficial era muito clara. Eles certamente me matariam! O cerco foi, 
realmente, apertando muito e eu tive que sair escondido... Um companheiro da AP veio e 
falou: “olha... espero que você saia do país o mais rápido possível porque o cerco está 

apertando... você vai ser o próximo... se você for preso novamente vai morrer nas mãos dos 
torturadores”. Por isso, quando eu cruzei a fronteira do Brasil com o Uruguai foi um alívio e, 

ao mesmo tempo, surgiu outra preocupação: como reconstruir a vida, agora?  
Notabilizou-se a importância e o papel das redes ecumênicas de solidariedade. Essas redes, 
que no fundo eram ativistas, imprimiam-nos um sentido vivencial de amizade que tínhamos 

formado com pessoas de diferentes países e denominações. Essas amizades resultaram do meu 
envolvimento com o movimento ecumênico no Brasil, na América Latina, e de contatos 

anteriormente estabelecidos com o Conselho Mundial de Igrejas, bem como com as relações 
que mantive com algumas igrejas protestantes norte-americanas. Éramos irmãos em Cristo, 
mas também amigos e ativistas pela igualdade social como horizonte utópico de esperança. 

Encontrei um ambiente de acolhida nos Estados Unidos, mas isso aconteceu com a grande 
maioria dos exilados brasileiros ligados às igrejas ecumênicas. Eu encontrei o meu espaço em 

ambientes acolhedores que eram sindicalistas (tive apoio dos sindicatos), que eram de 
esquerda e de partidos políticos da esquerda comunista, socialista, oriundos da Europa. 
Encontrei solidariedade entre os trotskistas, entre os maoístas e dos grupos da luta armada 

urbana que recebeu o apoio de Cuba para fazer a vida em outros lugares. Consegui esse tipo 
de apoio da maioria das pessoas com as quais me encontrei no Uruguai, no Chile, nos Estados 

Unidos e na Suíça. Apoio que não tive da igreja institucional, pois, para eles, eu era mais um 
pródigo. 
Eu quero falar um pouquinho sobre como eu me senti com as perseguições dentro da Igreja 

Metodista e na sociedade durante a ditadura militar. Em tese uma igreja cristã tinha que ser 
um lugar de acolhimento, mas existiam muitos delatores credenciados pelo Regime Militar no 

seio do protestantismo brasileiro. Vivenciamos alguns paradoxos muito bem demarcados, pois 
quando esses fatos me ocorreram já tinha uma visão diferente da igreja (de Cristo). Eu tinha 
uma visão diferente tanto da igreja, quanto da sociedade. Era claro, e evidente, que a gente 

vivia em uma ditadura e que essa referida ditadura era sanguinária, bem como sem escrúpulos 
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dentro do sistema repressivo no Brasil. A ditadura militar buscou eliminar qualquer forma de 
oposição e, portanto, tudo era esperado daquele Regime Militar. A gente já tinha uma visão 

diferente da igreja protestante também. Eu tinha uma visão diferente da igreja evangélica! 
Lembro-me de Santo Agostinho que dizia que a igreja é concomitantemente “santa e 

prostituta”. Eu diria logo que a igreja é santa e puta ao mesmo tempo, mas a palavra utilizada 
por Santo Agosto era prostituta. “A igreja é santa e prostituta”, disse o Santo. Também tive 
uma compreensão teológica e eclesiológica diferenciada ao entender que essa igreja 

instituição (organização), não deve ser confundida com a igreja como Corpo de Cristo 
(organismo). A igreja, como Corpo de Cristo, não se identifica com a ditadura militar e, 

tampouco, com as arbitrariedades e as mortes causadas pelo Regime. Talvez, em algum 
momento da história do cristianismo, nós tivemos conjuntamente a igreja instituição e a igreja 
Corpo de Cristo. Se você olhar para a história do cristianismo, contudo, raramente a 

instituição eclesiástica foi fiel à Cristo e aos seus desígnios eternais. A igreja é uma instituição 
como qualquer outra presente na sociedade. No período em que sofri as dores, causadas pelas 

torturas da alma e do corpo, já estava consciente dessa distinção necessária para a manutenção 
da minha fé. Todos nós desconfiávamos de muitos pastores protestantes, pois existiam vários 
delatores credenciados pelo Regime Militar. Eu desconfiava de muitos pastores e leigos por 

causa dos posicionamentos ideológicos deles nas discussões. Eram pessoas nada confiáveis. 
Eu não poderia, por exemplo, conversar com muitos deles e deixar clara a minha atividade 

fora da igreja. Para muitos deles eu era simplesmente um estudante. Outros, que 
acompanhavam os movimentos esquerdistas brasileiros, sabiam das minhas atividades fora da 
igreja – no movimento estudantil. Quase ninguém sabia que eu era militante político porque 

era um trabalho totalmente clandestino. Chegava ao ponto de encontrar pessoas, dentro do 
protestantismo, que eram militantes... Mas eu também não sabia! A gente usava nome frio... 

Lembro-me de um dia em que eu tinha que encontrar alguém perto da antiga Rua Iguatemi 
(perto do Shopping Iguatemi). E eu tinha a senha para encontrar a pessoa e a pessoa tinha a 
senha para mostrar, pois nós usávamos muitas artimanhas para sobreviver. Quando eu estava 

atravessando a rua, para encontrar a pessoa no ponto de ônibus, tinha um irmão da igreja 
parado... Pensei: nossa... E agora? Se eu não chegar no ponto agora a pessoa vai chegar, não 

vai me encontrar e vai achar que fui preso, vai avisar todo mundo, vai comprometer o 
esquema. Se eu chegasse lá – no ponto de ônibus – ficaria conversando com o irmão e a 
pessoa esperada iria se identificar e causar constrangimento. Decidi arriscar. Fui... Quando eu 

cheguei lá... Olhei bem pra ele... Ele estava assim, olha... Segurando uma revista Veja de duas 
semanas anteriores. Dou muita risada, agora. Era a senha para nos identificarmos. Dois 

transgressores em uma mesma igreja local. Aí eu joguei a contrassenha... Eu disse assim: você 
está sempre por aqui? Ele respondeu: “sim, estou...”. Perguntei-lhe, então: você sabe se aqui 
passa o ônibus para a Penha? Era uma coisa totalmente absurda essa pergunta. Aí ele deu a 

resposta certa e nós começamos a rir muito (como estou rindo agora).  
Não tenho nenhum sentimento de rancor ou de decepção em relação aos pastores e leigos 

protestantes que pervertiam as nossas denominações. A igreja como instituição não foi 
solidária, pois muitos dos seus membros eram delatores, perpetradores e apoiadores da 
ditadura militar brasileira. Entre os presbiterianos tinha o Mackenzie... Entre os batistas tinha 

a Escola Superior de Guerra... Como instituição a igreja protestante foi omissa diante da 
ditadura e alguns dos seus setores foram colaboradores daquilo. A gente sabia que existiam 

muitas pessoas que apoiavam. Eu ficaria muito decepcionado se tivesse descoberto, quando 
tive acesso aos documentos que estão nos arquivos sobre a ditadura, que quem me delatou, 
acusando-me várias vezes de ser comunista, fosse uma pessoa em quem confiasse. Isso me 

deixaria extremamente decepcionado, com certeza. Se fosse alguém da igreja em quem eu 
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tivesse plena confiança... Nossa... Ficaria muito mal... Se fosse uma pessoa infiltrada... Mas, 
nesse caso, os dois que me denunciaram eram reacionários com mentalidade fascista e, 

inclusive, um bispo que me delatou foi militante do integralismo. Meus delatores 
concordavam com a ideologia fascista. Eu já sabia de tudo isso... Do fundamentalismo deles, 

do reacionarismo deles... Mas não fiquei decepcionado, pois eu nunca tive expectativas de que 
eles pudessem agir de outra forma. Talvez eu tivesse uma expectativa porque um era bispo 
metodista e o outro era pastor da mesma denominação... Eles deveriam agir com mais 

decência assim como outros provavelmente tiveram vontade de me denunciar, mas foram 
freados por questões éticas.  

Quero falar um pouco da minha memória afetiva. Foi muito difícil ter saído do país durante a 
gravidez da minha primeira esposa. Quer dizer, o exílio por si só é uma experiência muito 
sofrida... Mas eu tenho um filho que é ministro da saúde da presidenta Dilma Rousseff. Ele se 

chama Alexandre Padilha... Quando eu fui embora do Brasil, com destino ao exílio, minha 
esposa estava grávida do Alexandre... Meu filho, que hoje é ministro da saúde, estava no 

ventre da minha primeira esposa e poderia ter morrido em função da ditadura militar. Eu 
nunca tinha pensado nessa perspectiva, da fé, para fazer uma releitura da minha trajetória e da 
história do meu filho Alexandre... Eu não estava destruído quando deixei a prisão, mas estava 

muito fragilizado corporalmente e psicologicamente. Estava um caco! Havia espectros das 
memórias da tortura aliadas aos medos de ser preso novamente. Se fosse preso novamente... 

Estaria morto... Não era tanto o medo da morte, mas principalmente o medo de não aguentar 
as torturas e contar aquilo que sabia sobre os companheiros. A morte não poderia ser 
concebida como um ser pesado e temido naquele momento. Só que eu estava profundamente 

abalado, fragilizado, fisicamente e psicologicamente. Eu tinha experimentado o inferno! A 
decisão de sair do Brasil foi muito difícil... Cheguei a pensar que minha decisão representou 

muitas fragilidades minhas naquele momento. Entrei em crise depois – quando estava no 
exílio – e pensei que tinha sido um verdadeiro covarde. Indaguei-me da seguinte forma: por 
que não enfrentei tudo aquilo novamente? Essas questões são verdadeiras incógnitas... Não 

tento respondê-las... Foi difícil...  
Fiquei fora do país por um longo período... Às vezes eu acordava com saudades e pensando 

que talvez ela pudesse ter sido presa ou assassinada. Ela estava na clandestinidade também... 
Nosso filho poderia ter morrido! Teve até algumas ocasiões em que minha primeira esposa 
teve que fugir com o Alexandre... Para realizar o parto ela teve que procurar um lugar 

seguro... Não tinha como ter o filho em casa porque era preciso procurar um hospital ou 
maternidade... Era necessário procurar um médico de confiança (que trabalhasse em um 

hospital público), ou enfermeiros de confiança. Essa situação me deixava bastante perturbado. 
Aos poucos, depois, consegui reestabelecer contato com a minha primeira esposa... No 
período em que estive fora a minha mãe deu todo o apoio moral, maternal e afetivo necessário 

para ela e para o bebê... Não dava para dar apoio financeiro porque não tínhamos grandes 
recursos. Enquanto tudo acontecia – no Brasil – eu estava tentando reorganizar a minha vida 

no exílio. Minha esposa, da época, sempre considerou a minha mãe como sendo a mãe dela... 
Meus sentimentos são amenizados porque nesse tempo, em que estive fora, a minha primeira 
esposa e a minha mãe educavam o Alexandre desde o princípio para que ele entendesse minha 

ausência. Por que eu estava fora do Brasil? Meu filho cresceu sabendo de todas as razões... 
Desde novinho ele sabia o que era a ditadura militar e todas as coisas referentes ao período 

difícil das nossas vidas. O Alexandre sabia que minha ausência não era abandono... Sabia que 
eu queria conhecê-lo um dia... Mas a partir do momento em que ele começou a ter 
compreensão de algumas coisas e, como toda criança, aprendeu a desenhar, eu recebia pelo 

correio aqueles bonitos desenhos.  
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Depois nós seguimos outros caminhos. Eu me casei no exílio e ela se casou aqui, no Brasil. 
Tive dois filhos que nasceram no exílio... Nesse processo eles começaram a trocar entre si os 

desenhos e começaram um diálogo... Começaram a trocar fitas cassetes... Na época essa era 
uma boa forma de comunicação para uma criança que não sabia escrever (mesmo para os 

adultos). Embora utilizássemos desses recursos, a comunicação continuava sendo 
extremamente difícil por todos os problemas e riscos que se nos apresentavam. Nós usávamos 
frequentemente os serviços dos correios, porém os riscos dos conteúdos caírem nas mãos dos 

repressores eram enormes. Nós nos valíamos das pessoas de bom grado que passavam por 
nós, no exílio, para levar os conteúdos às pessoas amadas que estavam no Brasil. Os amigos 

que vinham para o Brasil me colocavam em contato com a minha mãe e o inverso também 
ocorria porque na maior parte do tempo eu estava nos Estados Unidos ou na Europa.  
Quando eu encontrei o Alexandre pela primeira vez existiam muitas expectativas por todos os 

lados. Só expectativas, porém. Somente isso... A expectativa do encontro. Quando eu cheguei 
em 1979, por causa da lei da anistia, não pude ficar... Porque meu contrato com o Conselho 

Mundial de Igrejas era de quatro anos. Eu tinha ido à Genebra em janeiro de 1979 e a lei da 
anistia entrou em vigor no finalzinho de agosto daquele ano. A lei de anistia foi, melhor 
dizendo, do dia 28 de agosto de 1979. Naquele momento, tomava-me a consciência certa 

obrigação e um compromisso moral com o Conselho Mundial de Igrejas. Por isso não pude 
ficar aqui, no Brasil. Tive que voltar para a Suíça e passei a me comunicar melhor com os 

familiares que ficaram, mas meu convívio com o Alexandre foi muito maior na minha volta – 
em 1984 (voltei no final de 1983). Aí deu pra conviver melhor embora ele estivesse muito 
atarefado com suas questões escolares. Naquele tempo ele fazia o curso secundário e era bem 

longe o lugar em que estudava... A gente se encontrava nos finais de semana e, depois, ele foi 
para a UNICAMP... Nós convivemos bastante no período da UNICAMP porque ele estava 

sempre em minha casa, mas também partilhamos de bons momentos quando o Alexandre fez 
sua especialização na USP.  
Eu sempre digo que, do ponto de vista da fé, qualquer relação amorosa conta com a presença 

de Deus. Eu acho que isso sempre existiu em minha vida. Nós nunca tivemos grandes chances 
de conversar sobre aquele período, mas quero muito sentar com o Alexandre para abordarmos 

aquele tempo de grande sofrimento para ambos. Ele está correndo mais do que eu... Quero 
muito sentar com ele para conversar sobre aquele período e saber dos seus sentimentos. Vou 
falar um pouco dos meus sentimentos. Eu estive na posse dele em Brasília no dia primeiro de 

janeiro de 2011. Ele tomou posse, como ministro da saúde, juntamente com a Dilma. A 
presidenta tomou posse no Congresso... Depois foi para o Palácio... Teve aquela fala no 

parlatório e, posteriormente, entrou para dar posse aos ministros escolhidos. Eu estava 
naquele lugar... No auditório do salão nobre no Palácio do Planalto... A Dilma falou... O Lula 
se despediu... No momento em que o Alexandre estava tomando posse, como ministro da 

saúde, os militares bateram continência para todos... Eu comentei com a minha esposa, assim: 
olha... Nunca imaginei que fosse ver uma coisa dessas... Eles tentaram me matar e agora estão 

batendo continência para o meu filho. Pensei bem e, dentro do meu ser, disse aos militares: 
ele poderia ter morrido por causa de vocês! Claro que teve um sentido de vitória, de 
superação. Estou emocionado... Emociono-me muito quando vejo aquela cena na minha 

memória, pois nunca tinha passado pela minha cabeça que aquilo poderia acontecer. Se você 
me perguntasse se eu poderia ter pensado em algo assim... Jamais! Nunca! Só pensei que o 

Alexandre pudesse chegar ao exercício de algum posto político, no governo, quando ele se 
tornou diretor do Departamento de Saúde Indígena do ministério da saúde, em 1994. Depois 
vieram as eleições e ele continuou no governo... Posteriormente, tornou-se ministro das 

relações institucionais de 2009 até 2010. Ao ver o Alexandre como ministro da saúde, sinto-
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me particularmente vitorioso e satisfeito com as ações de Deus em nosso favor. Fico admirado 
em perceber como a história funciona, como a história se desenvolve... A história não é linear 

e não é preta ou branca... A história é uma aventura cheia de surpresas. Não existem 
determinismos na história...  

Fui torturado e humilhado pela ditadura militar no Brasil. Fui agraciado, entretanto, com as 
políticas reparatórias do Estado de Direito contemporâneo. Gostaria de registrar as minhas 
percepções. A Comissão de Anistia, com as suas políticas reparatórias, cumpre papéis 

importantes. Refiro-me inicialmente ao papel político. Trata-se do reconhecimento do Estado 
de que, realmente, nesse país, um grupo de civis e militares usurpou do poder, rasgaram a 

Constituição, instituíram um Regime ilegal, ilegítimo, terrível. Eu acho que do ponto de vista 
político essas políticas são importantes não apenas para a geração que lutou contra a ditadura, 
mas também para a atual e para as futuras gerações. É o reconhecimento oficial do Estado e 

de parte da opinião pública, pois grande parte da população apoia essas políticas reparatórias.  
No que tange ao ato reparatório em si, existe também um efeito simbólico (não propriamente 

dito), mas que atua no campo imaginário, simbólico, psíquico. Não sei se você já assistiu 
alguma sessão especial da Comissão de Anistia, mas trata-se de um evento público (pois a 
Comissão é pública). Nem sempre o requerente está presente nas sessões especiais... Não é 

necessário estar presente. Mas nessas sessões públicas, especiais, no momento em que os 
membros da Comissão proferem seus votos... Porque funciona como se fosse um tribunal 

mesmo, pois tem um relator que apresenta seu voto e, depois, os outros membros apresentam 
seus respectivos votos (contrários ou favoráveis). Quando a pessoa lesada está presente existe 
um ritual realizado pela Comissão de Anistia. Todos os presentes se levantam e, inclusive, as 

pessoas do auditório... O presidente, então, proclama o resultado da votação e formalmente 
pede perdão em nome do Estado, bem como do povo brasileiro. É muito interessante... E é 

também um momento muito emocionante... Eu falo de um efeito simbólico porque parece 
que, naquele momento, retira-se de você coisa enorme que não consigo descrever com 
palavras. E olha que eu já tinha assistido muitas outras sessões especiais da Comissão de 

Anistia, mas nenhuma causou em mim aquilo que senti quando o Estado me pediu perdão.  
De novo, senti-me vitorioso diante da história pérfida de um período muito difícil. O mesmo 

Estado que me perseguiu estava pedindo perdão naquele momento simbólico. Eu até brinquei 
com o pessoal, e disse: no momento em que o Estado for pedir perdão vou mandar que ele se 
ajoelhe diante da minha presença. Reafirmo, aqui, todo aquele efeito simbólico que recaiu 

sobre a minha pessoa naquele instante. Aquilo foi importante, tanto do ponto de vista 
psicológico, quanto do ponto de vista da remoção abrupta, de dentro do meu âmago, umas 

coisas que estavam machucando ainda. Senti-me bastante aliviado. Foi um sentimento 
sagrado. Há um problema referente à indenização... Eu sei que tem muita gente que nos 
critica, mas a indenização não é tão importante. Como você vai quantificar monetariamente a 

indenização para um torturado? Embora eu considere a lei, como está elaborada, muito 
injusta... A lei foi estabelecida com base em critérios trabalhistas... Para quem estava 

empregado na época – por exemplo – é realizado um cálculo sobre quanto uma pessoa 
daquela profissão ganharia atualmente. A indenização é estabelecida com base nesse critério. 
Quem não tinha emprego recebe apenas R$ 100.000 mil reais. E o caso de um intelectual? 

Incluam-se todos: jornalistas, professores, advogados ou um profissional liberal. Suponhamos 
que esse intelectual tenha sido torturado durante dois dias e tenha ficado preso durante três 

meses... Ele vai receber uma indenização baseada na renda da época. Tudo bem que exista um 
teto de R$ 5.000 mil reais, em prestações mensais, mas um operário que ganhava salário 
mínimo (que ficou preso três anos), vai receber algo baseado naquilo. Ou, um advogado que 
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ficou preso por três anos, recebe muito menos... Quero dizer que a lei reproduz uma realidade 
burguesa evidenciada nas desigualdades da sociedade brasileira. 

A Comissão da Verdade é um assunto importante. Eu apoio a Comissão da Verdade e estou 
tentando contribuir da melhor forma possível. Mas não se trata da Comissão da Verdade que a 

gente gostaria, pois queríamos uma transparência muito maior e uma atuação pública 
demonstrável. Queríamos, para a Comissão da Verdade, mais tempo e mais recursos humanos 
(mais gente), para fazer as investigações. Eu acho que ela cumpre uma “terceira onda”, 

digamos, na luta pela redemocratização do país. A primeira onda foi certamente a luta pela 
anistia. A segunda onda foi a luta pelas eleições diretas. Eu diria, com segurança, que a 

Comissão da Verdade representa uma terceira onda na luta pela redemocratização do Brasil. É 
interessante notar que a anistia foi um acordo das elites, o movimento das “Diretas Já” 
representou igualmente um acordo das elites e a Comissão da Verdade é um novo acordo das 

elites. Depois de todo esforço social, existe uma forma de controle notória que indica – por 
sua vez – a necessidade de ruptura com esse ciclo elitista. Essa tradição de acordo das elites, e 

entre as elites, precisa ser rompida... Caso contrário nós nunca superaremos essa sensação de 
impunidade que opera no Brasil.  
Eu já mencionei isso várias vezes... Vou dizer novamente... Se os crimes do Estado Novo 

tivessem sido devidamente investigados, e os criminosos fossem punidos, provavelmente (é 
difícil usar a palavra “provavelmente”), a história do golpe militar de 1964 teria sido 

diferente. Eu acho que, atualmente, o problema da tortura (que continua nas prisões e nas 
delegacias), ainda é resquício dessa cultura de impunidade. A própria Polícia Militar é um 
resquício malévolo da ditadura. Esse conceito de “polícias militares” é obra da ditadura 

militar. A Polícia Militar foi treinada para matar. Foi treinada para bater e para matar! A 
Polícia Militar não foi criada para proteger o cidadão comum (o povo). Eu acho que a 

Comissão da Verdade teria uma responsabilidade muito grande nesse sentido, tanto de 
desvendar, de desvelar, aquilo que aconteceu e mostrar as drásticas consequências de todo 
flagelo. Daí entra a questão, que tem sido veiculada pela grande mídia, sobre o outro lado...  

Sempre perguntam: “A Comissão da Verdade vai investigar os crimes do outro lado?”. Não 
houve dois lados. Quem começou a luta armada no Brasil foi a ditadura militar, pois eles 

colocaram os tanques nas ruas... Intimidaram e fecharam o Congresso... Se o João Goulart 
aceitasse a resistência proposta, nós teríamos entrado em uma guerra civil difícil e sangrenta. 
Aqueles, entretanto, que lutaram contra a ditadura militar diziam: “que não sejamos nós a dar 

o primeiro tiro” porque os primeiros disparos foram historicamente efetuados pelos golpistas. 
Nós teríamos uma guerra civil se o João Goulart quisesse ter revidado, mas... Como ele não 

quis... Desmobilizaram-se aqueles que estavam prontos para uma resistência...  
Tem mais uma coisa...  A Constituição de 1946, e todos os tratados, bem como a própria 
Declaração Internacional dos Direitos Humanos, garantiam o direito de resistência contra todo 

e qualquer regime tirano... É permitido resistir a qualquer autoritarismo e tirania! Quem, 
portanto, resistiu estava no exercício dos seus direitos cidadãos... O outro lado, que eles 

falam, somos nós que estávamos exercendo nossos direitos constitucionais contrários às 
tiranias ditatoriais. Nós, que exercemos esses direitos, fomos reconhecidos mundialmente na 
luta contra a ditadura militar no Brasil. Nós fizemos coisas ilegais do ponto de vista das leis 

que eles criaram, mas legais de acordo com a Constituição de 1946 – que eles rasgaram. A 
grande pergunta é a seguinte: por que em Nuremberg não julgaram a resistência francesa, a 

resistência italiana, a resistência espanhola e a resistência alemã ao nazismo? A Comissão da 
Verdade está preocupada com crimes praticados pelo Estado. As fontes escolhidas são 
naturalmente os presos pelo Regime, ditatorial, do Estado Brasileiro. De acordo com todas as 

normas internacionais, o Estado tem o dever de proteger os seus prisioneiros. Não foi bem 
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assim que aconteceu... O Estado estabeleceu a tortura e o assassinato como política e como 
“modus operandi”. Está em questão, portanto, os crimes praticados por agentes do Estado 

contra os cidadãos que permaneceram no exercício dos seus direitos. 
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No dia em que foi dado o golpe no Brasil – em 31 de março 
de 1964 – eu era aluno do  Seminário Bíblico de Londrina, 

no Paraná. Foi, se não me engano, uma segunda-feira. E era 
dia que nós não tínhamos aula. E saímos à cidade para fazer 

aquilo que precisava. Porque era o único dia da semana que 
os alunos poderiam sair para a cidade no intuito de comprar 

suas coisas ou para ir ao barbeiro – por exemplo. Nunca podia sair um aluno sozinho. Eram 

sempre dois que saiam e colocavam seus nomes no livro de saída relatando para onde iriam... 
Com quem iriam... O que iriam fazer e que horas voltariam. Era tudo controlado.  

Eu me lembro bem desse dia porque nós ouvimos por volta do horário de almoço que estava 
havendo movimentações de tropas em Juiz de Fora e o general Olímpio Mourão Filho estava 
se dirigindo para o Rio de Janeiro com as tropas. E o Seminário Bíblico de Londrina tinha um 

programa que era gravado por lá e que dava todas as notícias à população. Esse programa era 
transmitido por uma emissora de rádio de Minas Gerais (não me lembro de que cidade era), 

mas as primeiras notícias foram de que Minas Gerais tinha declarado sua independência com 
relação ao Brasil. E o pessoal que dirigia esse programa de rádio brincava, dizendo: 
“finalmente nosso programa está no exterior” – em Minas Gerais.  

Logo em seguida nós almoçamos e fomos para a rua. Próximo ao Seminário de Londrina 
tinha uma banca de jornal e, nessa banca, estava exposto um jornal publicado pelos 

dominicanos de São Paulo que se chamava “Brasil Urgente”. A manchete do jornal, em estilo 
de tablóide, estava escrita nos seguintes termos: “gorilas preparam o golpe no Brasil”. O 
jornal tinha artigos do Richard Shaull, do frei dominicano Carlos Josafá (que tinha sido 

diretor do jornal durante algum tempo), do frei Betto e de outros freis católicos da ordem dos 
dominicanos. Já a manchete... Quando fui fazer minhas atividades na cidade, e depois, no 

final da tarde, quando voltei, o jornal não estava mais exposto. Esse jornal nunca mais voltou 
a circular. 
 Alguns dias depois, um mês no máximo, começou em Londrina uma campanha chamada 

“Ouro para o bem do Brasil” com apoio local da Associação Comercial e das igrejas 
evangélicas daquela cidade paranaense. As pessoas doavam brincos, alianças, cordões de ouro 

e recebiam de volta uma aliança de cobre com os dizeres: “eu dei o ouro para o bem do 
Brasil”. Londrina se engajou muito no golpe militar e tanto que, alguns meses depois, o 
Castelo Branco fez uma visita oficial – como Presidente da República – e desfilou andando 

pela Avenida Paraná (que é a principal Avenida de Londrina). Nesse dia a multidão dos dois 
lados da Avenida aplaudiu. E ele de peito aberto, aquele toquinho de gente, andando no meio 

da rua.  
Então a gente acompanhou bem aquela situação e, principalmente, no dia 15 de novembro de 
1963 quando houve a conclamação para que as igrejas evangélicas no Brasil orassem. A 

ordem era que se fizesse um dia nacional de jejum, oração e humilhação – liderado pelo 
pastor Enéas Tognini – para que o Brasil fosse liberto do risco de comunismo. Esse dia 

nacional de oração e jejum me pegou ainda em Votorantim, onde morava (aqui próximo de 
Sorocaba). A minha Igreja Presbiteriana Independente, naquele dia abriu as portas por volta 
de 6 horas da manhã, quando começaram as reuniões de oração. A Igreja foi até às 21 horas. 

Então, das 8 às 9 horas era mocidade... Das 9 às 10 horas os diáconos... Das 10 às 11 horas 
eram os presbíteros. Depois vinham as senhoras, depois vinham as crianças... Cada um tinha a 

sua hora de oração. O pessoal ficou naquela Igreja ruminando o dia inteiro. E não há de ver 
que Deus ouviu mesmo a oração do pessoal! Porque dia 31 de março aconteceu o golpe 
militar que depôs João Goulart.  

Leonildo Silveira Campos 
Presbiteriano independente 

4 de abril de 2012 

“Ele falou: eu trouxe uma Bíblia 

para você ler para esses filhos da 

puta desses comunistas pra ver se 

alguém se converte”. 
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O golpe, na verdade, se deu do dia 31 de março ao dia primeiro de abril de 1964. No dia 31 
houve movimentação de tropas, de pessoal se dirigindo pela estrada na direção do Rio de 

Janeiro. Foi no dia primeiro de abril que as tropas do Mourão Filho entraram no Rio de 
Janeiro e se confraternizaram com as tropas da Vila Militar de Realengo. O João Goulart 

tentou voltar para Brasília, mas viu que não tinha clima. De Brasília, ele voou diretamente 
para o Rio Grande do Sul e o presidente do Congresso Nacional, o Auro Soares de Moura 
Andrade, declarou vaga a Presidência da República. Porque o presidente João Goulart havia, 

segundo ele, “abandonado a Presidência da República”. Após sua declaração, o presidente do 
Congresso Nacional deu posse imediata para o presidente da Câmara Federal – Ranieri 

Mazzili – como novo presidente da República.  
Mazzili ficou até o dia dez de abril, mais ou menos, quando o Congresso se reuniu novamente 
para eleger indiretamente o chefe indicado pelo golpe militar – que era o Castelo Branco. Esse 

golpe, na verdade, começou no dia primeiro de abril. Acontece que ninguém iria acreditar na 
seriedade de um golpe que aconteceu no dia primeiro de abril, não é? Então ele passou para a 

história como o golpe, e a revolução, de março de 1964. Não seria dia primeiro de abril de 
1964 porque não iria pegar, pois era mesmo o dia da mentira.  
Os evangélicos, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, já estavam num processo de 

radicalização contra o comunismo. Uma verdadeira paranoia tomou conta dos evangélicos até 
porque a maior parte desses religiosos ou pertenciam, ou queriam pertencer, à classe média. E 

a classe média foi o foco tanto dos protestantes, quanto dos católicos, em que houve a maior 
quantidade de combustível para queimar durante esse período da paranoia. Isso já tinha 
acontecido com os evangélicos de Cuba. Os evangélicos da classe média de Cuba 

simplesmente abandonaram a Ilha e desapareceram. Foram para Miami! O pessoal que ficou 
em Cuba era da classe mais pobre. Por isso, a Igreja Presbiteriana em Cuba que tinha 15.000 

membros, antes da tomada do poder pelo Fidel Castro, e, depois, reduziu-se a 1.500 crentes 
apenas. Por que os presbiterianos foram embora e as pessoas ligadas aos cultos afro-cubanos 
não foram? Por que os católicos pobres não foram embora? Porque eram classes sociais mais 

baixas que não estavam preocupadas com os riscos dos golpes.  
Mas a propaganda americana, e anticomunista, no Brasil – entre os meios evangélicos – 

exacerbava com afirmações do tipo: “você que construiu sua casinha, ou você que conseguiu 
comprar seu fusca, tome muito cuidado com esses comunistas”. Em 1961 foi lançado o 
primeiro fusca no Brasil. Então esse pessoal que estava adquirindo seu primeiro carro fazia 

parte da classe média que não queria o paraíso comunista porque desejavam o paraíso 
consumista. Pra não fazer ligação direta com o filme: “a classe operária vai ao paraíso” (que é 

um filme italiano muito interessante). Os evangélicos de classe média, entretanto, se uniram 
com os católicos de classe média e, indiretamente, os evangélicos acabaram ajudando nas 
grandes mobilizações que aconteceram nas maiores cidades brasileiras. Principalmente no Rio 

de Janeiro e em São Paulo com a “Marcha da família com Deus pela liberdade” – nos dias que 
antecederam o golpe militar.  

Os evangélicos pediram para que os militares tomassem o poder. Foi mais ou menos a posição 
da Igreja Católica também, pois os católicos conservadores estavam apavorados com o risco 
do Brasil comunista. Até mesmo o D. Hélder Câmara deu apoio inicial ao golpe militar de 

1964. Eles só começam a se manifestar contra o golpe militar após 1968 com o Ato 
Institucional número 5, AI-5, e com o governo prendendo padres, freiras, seminaristas e 

assassinando alguns, torturando outros. Por isso, a Igreja Católica começou a perceber que o 
regime militar não era bem aquilo que eles queriam e imaginavam. Era um regime que usava 
as mesmas estratégias, e técnicas, que o comunismo utilizava com a censura, com a violência, 

com o assassinato, com a tortura de presos. Não tinha diferença nenhuma... Daí a Igreja 
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Católica começou a se tornar uma oposição aos militares. Enquanto isso os evangélicos foram 
paulatinamente ocupando espaço no regime militar. O falecido bispo anglicano, que morreu 

faz poucos dias, Robson Cavalcanti, comparou o Brasil daquele momento com um ônibus 
circular porque “na medida em que os católicos foram abandonando o ônibus... os evangélicos 

foram tomando o acento e ocupando espaços”. Isso talvez explique um pouco a quantidade de 
pessoas evangélicas que começaram a ser indicadas para os postos importantes do governo. 
Por exemplo, no Rio de Janeiro o Geisel indicou indiretamente o presbítero da Igreja 

Presbiteriana de Copacabana, Geremias Fontes, para ser governador biônico do Estado do 
Rio.  

Em Pernambuco, porém, um dos ligados à família Gueiros foi muito importante. A família 
Gueiros se destacou muito no regime militar. Primeiro porque o Israel Gueiros foi um pastor 
que se revoltou contra a Igreja Presbiteriana – achando que ela era “modernista” e ecumênica 

em 1959 e 1960. O Israel Gueiros formou uma nova denominação chamada Igreja 
Presbiteriana Fundamentalista. Essa denominação era aliada aos líderes fundamentalistas 

norte-americanos. A família Gueiros foi sempre uma família fundamental do lado dos 
militares. O Neemias Gueiros, que foi o redator do Ato Institucional Número 2, AI-2 – que 
declarou extintos os partidos políticos no Brasil – era irmão desse Israel Gueiros (o mesmo 

que fundou a Igreja Presbiteriana Fundamentalista no Brasil). E também o outro parente deles 
– não sei bem se era primo ou se era irmão – foi, depois, governador do Estado do 

Pernambuco indicado na época da ditadura militar.  
Aqui em São Paulo, o coronel Faustini, Walter José Faustini, era o comandante do Serviço 
Secreto do 2º Exército, de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Mato Grosso na época). Ele 

mandava mais que o governador do Estado de São Paulo. Era um cara importantíssimo dentro 
do governo porque os políticos civis eram mantidos para sustentar uma aparência 

democrática, mas no fundo quem mandava eram os chefes militares. O outro pilar básico da 
ditadura militar era a censura e a propaganda do regime. A propaganda, aqui em São Paulo, 
estava entregue ao que se chamava de Assessoria Especial da Presidência da República – 

AEPR. Em cada estado eles tinham um escritório que, por sua vez, tinha ligação com a 
censura. E, ao mesmo tempo, tinha ligação com a publicidade e a propaganda do regime. E o 

escritório de São Paulo era comandado pelo pastor da Igreja Presbiteriana Independente, da 
Rua Nestor Pestana, pastor Sérgio Paulo Freddi. Tanto que ele acabou morrendo em pleno 
exercício da função. Esse pastor teve um câncer na cabeça, em 1971, e acho que no começo 

de 1972, ele morreu. No sepultamento dele estavam os altos comandantes militares de São 
Paulo, as tropas do Exercito e a “fina flor” do pessoal da Ditadura Militar. Mas o pastor da 

Igreja, antes do Paulo Freddi, era o Daily Rezende França que estava muito ligado ao coronel 
Faustini e levou o Paulo Freddi para trabalhar como auxiliar dele na Igreja. O Daily morreu 
em 1971 num trágico acidente de carro e, no sábado em que morreu, bem como na segunda-

feira, começou o jornal A Voz do Brasil, dizendo: “A revolução de março de 1964 perdeu em 
São Paulo. Foi sepultado em São Paulo, no último domingo, ontem, um dos seus maiores 

defensores – o Rev. Daily Rezende França. Homem que soube unir a pregação da Palavra de 
Deus com as suas atividades políticas favoráveis à revolução de 1964”. E quais eram as 
atividades políticas do Daily? Ele viajava constantemente... Com o dinheiro do Serviço 

Nacional de Informações pra colher notícias e posicionamentos dos demais líderes 
evangélicos principalmente em reuniões dos conselhos das igrejas. Quando chegava de 

viagem o Daily sempre prestava relatórios sobre aquilo que os caras falavam e o que os caras 
estavam dizendo com respeito ao Brasil. Em função desses relatórios os militares prendiam, 
ou não, alguns líderes evangélicos. Por causa disso, o missionário Manoel de Mello, fundador 
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da Igreja O Brasil Para Cristo, teve muitos problemas com o DOPS – em função talvez das 
denúncias do Daily que viajava muito com ele. 

Na Igreja Metodista tinha o bispo Sucasas que dedou o Anivaldo Padilha... Depois, o 
Anivaldo Padilha descobriu quem foi que o dedou – quando voltou do exílio por causa da lei 

da anistia, em 1979. Foi exatamente o Sucasas que era o bispo e o pastor da igreja que ele 
frequentava no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Então, o envolvimento dos evangélicos 
nesse período foi uma coisa gritante e não somente por parte dos presbiterianos 

independentes. Eu citei o caso do coronel Faustini, o caso do Paulo Freddi e o caso do Daily 
Rezende França. Mas entre os batistas também. Além do Enéas Tognini, em seu Movimento 

de Renovação Espiritual, o Rubens Lopes – pastor da Igreja Batista de Vila Mariana – era o 
único pastor batista da época que usava o título de reverendo (comum entre os presbiterianos 
e metodistas). Ele era o Rev. Rubens Lopes! E ele cedeu o púlpito, em 1975 para 76, quando 

caiu o comandante do 2º Exército, o general Ednardo D’Ávila Mello, que foi derrubado 
porque fez afirmações publicadas pelo jornal. Houve a segunda morte no DOI-CODI. A 

primeira morte tinha sido alguns meses antes – que foi a do jornalista Vladimir Herzog. Logo 
depois morreu Manoel Fiel Filho. Quando assassinaram esses presos políticos, o Geisel tomou 
providências para tirar o comandante do 2º Exército. Antes que Geisel retirasse o comandante 

do cargo, aquele general afirmou no púlpito da Igreja Batista de Vila Mariana (quando foi 
convidado pelo Rubens Lopes para pregar), que: “dizem por aí que o Brasil está entrando na 

era da distensão... da distensão gradual... gradativa... e que a subversão está contida no Brasil. 
Isso é uma balela! Isso é uma conversa fiada! Porque a subversão continua muito atuante no 
Brasil”. Além disso, esse general estava ligado àquele grupo que soltou uma bomba no 

Riocentro (nas bancas de jornal). Ele estava ligado com um grupo do pessoal que queria a 
continuidade de uma ditadura escancarada e linha dura de fato. E essa não era a linha do 

Geisel e nem do Golbery. Com isso, esse general que pregou na Igreja Batista de Vila 
Mariana falou: “é uma balela que afirmam por aí que a situação está contida no Brasil”. E 
quem que havia dito essa balela? Foi o Geisel na semana anterior numa entrevista qualquer. 

Na entrevista, o Geisel disse que o Brasil estava entrando numa distensão ampla que deveria 
ser acompanhada. Além disso, o Geisel disse que não precisavam mais tomar medidas 

drásticas que foram adotadas no passado contra a chamada subversão. Então esse general, que 
foi afastado, falou no sermão dele em Vila Mariana e o jornal O Estado de São Paulo repetiu 
no dia seguinte: “o comandante do 2º Exército declara que é uma balela a ideia de que a 

subversão está contida no Brasil”. Depois disso, o Geisel retirou o cara imediatamente! 
Chamou o cara em Brasília e, por consequência, esse general saiu pelas portas dos fundos do 

quartel na madrugada seguinte. Então os evangélicos tiveram uma participação significativa 
na ditadura militar – batistas, presbiterianos, metodistas. 
Foi como outra participação que cito com certa frequência sobre a história da abertura política 

no Brasil. Eu estava detido num quartel do 2º Exército, na Operação Bandeirantes, OBAN, 
em julho de 1969. Nós estávamos em uns dez presos na cela mais ou menos. Entre os presos 

estava o Ricardo Zarattini... Esse que foi trocado por um embaixador americano, sequestrado 
naquela conjuntura, e que voltou para o Brasil com documentação falsa, foi preso e escapou 
por milagre da morte. Ricardo Zarattini era irmão do Carlos Zarattini – um artista famoso da 

televisão. Um “belo dia” bateram na grade da cela... Era um sujeito de paletó e gravata, com 
crachá de capelão do Exército, que perguntou: “quem é o seminarista protestante que está aí? 

Vem cá!”. Eu levantei e fui lá... Ele falou: “eu trouxe uma Bíblia para você ler para esses 
filhos da puta desses comunistas pra ver se alguém se converte”. Aí o Ricardo Zarattini que 
tinha sido barbaramente torturado e não conseguia ficar em pé – estava com o corpo todo roxo 

de levar pancada – conseguiu se apoiar, se levantar, e chegou para o cara, olhou bem pra ele, e 
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perguntou: “o senhor não tem vergonha na cara de torturar presos políticos durante a noite 
como sei que tortura porque fui testemunha... E depois, durante o dia, trazer Bíblia pra 

converter essas pessoas? Isso não dói na consciência de alguém que se diz cristão?”. E o 
Zarattini era comunista, era membro do Partido Comunista e tudo... Esse sujeito – que depois 

a gente acabou sabendo o nome dele direitinho – era um pastor da Igreja Batista Regular. Era 
o capelão Roberto Pontuschka.  
Naquele momento esse capelão abriu o paletó e tinha uma pistola. Então ele mostrou e disse: 

“para aqueles que querem se converter eu tenho a Palavra de Deus, mas para os que não 
querem nós temos outras formas de tratamento como vocês podem ver”. Ele mostrou a 

pistola... Depois... Virou as costas e foi embora. Eu até rio porque o Ricardo Zarattini disse 
para mim: “olha aí onde você está entrando como seminarista... Vai ser pastor ao lado desse 
pessoal...”. Então a gente tinha, nesse período, os evangélicos que se calavam e os 

evangélicos que participavam ativamente disso.  
No natal de 1972, em Brasília, o coral da Igreja Presbiteriana Independente Central de 

Brasília (que tinha vários coristas que trabalhavam como funcionários públicos), tinha um 
membro que trabalhava no Palácio do Planalto – justamente o regente do coral.  Esse coral foi 
convidado para participar da festa de natal do Palácio da Alvorada e o presidente era o Emilio 

Garrastazu Médici. O pastor da Igreja Central de Brasília, que era o Sebastião Gomes 
Moreira, leu a Bíblia e fez uma breve meditação. Fez também uma oração pelo presidente 

como era tradição entre os protestantes... Depois, esse pastor Sebastião escreveu um longo 
noticiário para o jornal O Estandarte no comecinho de 1973 – em janeiro, fevereiro ou março 
– com a fotografia do coral da Igreja e o Médici, do lado com a mulher dele, assistindo a 

apresentação no Palácio da Alvorada. Depois, no discurso presidencial, o Médici disse: “O 
Brasil, se só tivesse gente como vocês, nós não teríamos essa desgraça de terroristas soltando 

bombas, de pessoas querendo a subversão do país. O Brasil seria um outro Brasil. Seria um 
país alicerçado na moral cristã...”. O Sebastião, que ficou muito impressionado, contou como 
o presidente recebeu bem aquele grupo evangélico. Disse, inclusive, que o presidente ficou 

altamente impressionado e eles tinham um LP, gravado com músicas do coral, que deram de 
presente junto com uma Bíblia para ele... Então havia certa euforia entre parte dos evangélicos 

com relação ao regime militar. Sempre alicerçados na ideologia anticomunista que, mesmo 
antes Guerra Fria, estabeleceu-se progressivamente.  
Quando começou o processo de abertura política no Brasil, durante o governo Geisel, os 

evangélicos que eram contrários ao regime estavam espalhados no exílio, mas alguns poucos 
ficaram no Brasil – sempre ligados aos grupos ecumênicos. Como, por exemplo, o Centro de 

Ecumênico de Documentação e Informação – CEDI/RJ – que foi sucessor do Centro 
Ecumênico de Informação – CEI. Em 1979 eles começaram a publicar a revista Tempo e 
Presença que substituiu a publicação chamada Boletins do CEI – que você encontra aqui na 

Biblioteca da Faculdade de Teologia (Universidade Metodista de São Paulo). Também me 
lembro do primeiro número da revista Tempo e Presença em 1979, no mês de agosto. Nesse 

número inicial, eles publicaram um resumo de um artigo que publiquei num jornal de jovens 
presbiterianos independentes aqui em São Paulo. Nesse artigo falei sobre a anistia... Que o 
Brasil queria a anistia ampla, total, irrestrita. Era uma linguagem romântica ainda, mas a 

anistia não tinha sido aprovada e, por isso, falei sobre o momento da chegada do exílio... 
Sobre aqueles que foram embora... Eram pouquíssimas pessoas que estavam dispostas a 

escrever esse tipo de coisa naquele momento, em 1979.  
Mas em 1983, quando começou a Campanha pelas Diretas Já, os evangélicos estavam num 
outro patamar porque a classe média estava em outra fase de abertura... Na fase de abertura 

política... E a classe média começou querer a democracia, ou seja, a eleição direta para 
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presidente da República. Grade parte dos evangélicos assumiu essa postura. Em 1981, por 
exemplo, aconteceu uma troca de diretoria da Igreja Presbiteriana Independente. Saiu aquele 

pessoal que estava ligado ao golpe de 1964... Que se beneficiou do golpe... Entrou uma 
liderança nova... Em 1984 essa liderança nova convocou uma reunião da Assembleia Geral da 

Igreja Presbiteriana Independente, em Londrina, para fazer uma declaração favorável às 
eleições diretas. Diretas Já! Daí que, nos jornais evangélicos, você começava a encontrar 
manifestações favoráveis à democracia e à anistia.  

Em 1982 houve uma virada política quando o pessoal elegeu gente do MDB para os governos 
dos principais Estados da Federação. Em São Paulo ganhou o Franco Montoro... No Rio de 

Janeiro ganhou outro que não me lembro o nome... Em Minas Gerais ganhou o Tancredo 
Neves, se não me engano... Uma ala evangélica conseguiu olhar para além do anticomunismo 
simplesmente. Mas isso também não era muito comum... Não foi muita gente que se envolveu 

nisso... Nem nos jornais evangélicos, em 1984, com a campanha do Ulisses Guimarães, você 
não vai encontrar muita gente falando. Quando o Brasil saiu da Ditadura Militar, em 1985, e 

que os evangélicos se mobilizaram para escolher deputados federais evangélicos, para 
representá-los na Câmara Federal, esse discurso estava tímido ainda.  
Dos 35 deputados federais evangélicos, mais ou menos, a rigor somente dois se colocaram 

contrários às teses mais conservadoras. Foram eles os deputados Lisânias Dias Maciel e 
Benedita Silva, mas o resto dos políticos evangélicos ainda era formado por gente que vinha 

desde a Ditadura Militar. Esses grupos evangélicos... Existem estudos sobre isso numa 
tabulação das posições políticas que eles tomaram no decorrer da Constituinte, por exemplo. 
O grande desafio, aí, era a elaboração da nova Constituição e a chave estava em conseguir 

emendas... Um dos deputados federais mais ativos ao lado dos conservadores, chamado 
“Centrão Democrático”, que fechava com o Sarney... Eles estavam acostumados com a 

Ditadura Militar e em beijar as botas dos que detinham o poder... Foram fazer a mesma coisa 
com o Sarney. Em 1988, uma vez definida a nova Constituição, entrou em debate a discussão 
sobre o mandato do Sarney... Se deveria ser de quatro anos ou não. Se fosse de quatro anos, 

porém, terminaria antes da apresentação da nova Constituição. Por isso, o Sarney queria ficar 
mais um tempo no poder. Ele queria ficar cinco anos ao invés de quatro...  

Houve uma grande movimentação, e muita grana rolou, para comprar os votos dos 
deputados... E o Sarney chamou os deputados evangélicos para dar pra eles 700 milhões de 
qualquer coisa... Não sei bem se era cruzeiro novo, cruzeiro velho, cruzado, cruzado novo, 

cruzado velho. Não dá mais pra saber o que era! Eram 700 milhões de qualquer coisa. Muita 
grana na época! Então o Sarney falou para o pessoal: “vocês instituam uma confederação 

evangélica brasileira e eu repasso a verba para vocês... Vocês repassam entre vocês...”. 
Acontece que a Confederação Evangélica do Brasil tinha entrado em funcionamento em 1934 
e sobreviveu até os anos de 1960, mas depois de 1964 ou 1965, com a intervenção do 

Boanerges Ribeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confederação Evangélica foi 
esvaziando, esvaziando, esvaziando... Até que acabou. Na época do Sarney, por volta de 25 

anos depois, a antiga Confederação foi recuperada e passou a ser Confederação Evangélica 
Brasileira. Todo mundo levou grana! Mas essa nova Confederação nunca entrou em 
funcionamento – abriu, recebeu as verbas e fechou as portas. E o dinheiro? Desapareceu! Há 

denúncias que muitos evangélicos, tais como Fausto Rocha, Gióia Júnior, e outros deputados 
evangélicos, receberam muita grana indevida, ilícita. Curiosamente, os deputados evangélicos 

contrários às jogadas do governo Sarney não foram reeleitos em 1989 e 1990. Inclusive o 
Lisânias Dias Maciel não foi reeleito... É um fato curioso!  
Por outro lado, alguns que tinham certa tradição evangélica não abriram mão dessa tradição, 

como foi o caso do Leonel Brizola. Você sabe disso? Com cerca de oito ou nove anos de 
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idade, o Brizola foi para a casa de um pastor metodista lá em Carazinho, no Rio Grande do 
Sul. Ele era um menino que ficava na estação ferroviária esperando o pessoal descer do trem 

para pegar as malas e levá-las para os carros, para os táxis. Gostava de ganhar uns 
trocadinhos! Ele sempre ajudava um cara de paletó e gravata que chegava com uma mala... 

Esse cara era um pastor metodista. E o pastor metodista perguntou: “Você não quer morar na 
minha casa? Eu te dou estudo! Te dou tudo que precisar!”. O Brizola era órfão de pai e sua 
mãe tinha uma porção de filhos pequenos... Acabou indo morar na casa do pastor metodista. 

Daí fez o ginásio, fez o curso colegial... Brizola foi para Porto Alegre e o pastor metodista 
financiou o curso de engenharia para ele. Nessa altura ele começou a abandonar a Igreja 

Metodista! Quando o Brizola voltou do exílio, e já era governador do Estado do Rio de 
Janeiro, a Igreja Metodista perguntou se ele queria que o nome dele continuasse constando no 
rol de membros da Igreja Metodista de Porto Alegre. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: 

“Sim, claro. Não tire meu nome de lá. Eu continuo sendo metodista”. Assim foi até o final da 
vida!  

Existe um caso muito interessante também. É o caso do Geisel. Você sabia que o Geisel era 
luterano? Quando ele morreu agora, nos anos de 1990, o pastor da Igreja Luterana do Rio de 
Janeiro era o Mozart... Você já ouviu falar desse pastor? O Mozart Noronha é um personagem 

muito interessante porque é de origem presbiteriana e, depois, na oposição ao regime militar 
ele esteve preso... Mas ele nunca mais voltou ao presbiterianismo... Foi de vez para a Igreja 

Luterana. Transformou-se num pastor luterano! É uma figura! Um artista! Ele é excêntrico... 
Com uma barba comprida... Uma barba branca comprida... Bigodão... Cabelo comprido... 
Amarrado, assim, para trás às vezes... Cabeleira branca... Mas quando o Geisel morreu, sua 

família, muito religiosa, procurou um pastor luterano para fazer o ofício fúnebre. O Mozart, 
como vítima da época da Ditadura, da tortura e do período Geisel (que era mais ameno), foi 

fazer o ofício fúnebre do próprio general Geisel. Ele conta das dificuldades que teve para lidar 
com as emoções, com seu autocontrole. Foi muito difícil se controlar para não falar o que 
queria realmente dizer. Coitado do Mozart! Esse é outro personagem interessante para se 

entrevistar – Mozart Noronha. Ele é pastor de uma comunidade luterana em Ipanema. 
Do pessoal ligado ao CEDI, Centro Ecumênico de Informação, se você conseguir marcar uma 

entrevista com o Zwinglio Mota Dias, ele vai te abrir caminhos para outras pessoas 
interessantes para você recuperar esse período através da história oral. Porque apesar do 
Zwinglio estar no exílio, naquela época, continuou tendo contato com as pessoas do Rio de 

Janeiro. Também tem o Jether Pereira Ramalho que se aposentou como professor da 
Universidade Federal Fluminense, a UFF, e trabalhou com mais de 30 anos com esse grupo 

CEDI (e continua como presidente honorário do CEDI). Mas o Jether está muito doente... 
Você também tinha que entrevistar o bispo Paulo Ayres Mattos da Igreja Metodista e 
professor aqui na Universidade Metodista.  

Mas retomando aquele período da ditadura militar, que me envolve, considero que tenho um 
relato sobre um episódio pessoal em que fui preso em uma circunstância política bastante 

complexa. Sabe como foi minha prisão? Vou falar como entendo aquela minha prisão 48 anos 
depois. Fui preso em 1969. E foi assim... Eu entrei na Faculdade de Teologia da Igreja 
Presbiteriana Independente em 1968. Logo no primeiro semestre, por volta do mês de maio e 

de junho de 1968, houve um conflito entre os estudantes com os dirigentes da Faculdade de 
Teologia. Os estudantes acabaram se recusando a fazer provas no mês de junho quando a 

diretoria da Faculdade aproveitou a oportunidade e fechou o Seminário, expulsou todos os 
alunos. A Faculdade impediu a volta de muitos deles em agosto de 1968. Como eu estava no 
primeiro semestre, eles consideraram que o pessoal iniciante tinha entrado de “alegre” na 

história... Não tivemos muita resistência para voltar... Nós voltamos realmente. Nessa época, 
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em 1968, no segundo semestre, muitos estudantes da Faculdade de Teologia Presbiteriana 
Independente, que ficava no quilômetro 12 da rodovia Raposo Tavares, próxima da USP, 

muitos deles frequentavam as assembleias da USP e passeatas de alunos. Embora eu mesmo 
não participasse porque não tinha tempo pra isso, porque fazia Faculdade de manhã, de tarde e 

de noite trabalha num banco para me sustentar.  
Não participava diretamente nessas passeatas, mas eu escrevi uma carta para um ex-colega de 
Seminário em Londrina na qual eu fazia algumas referências assim: “aqui nós temos 

participado do Movimento Estudantil e é a nossa forma de manifestar nosso 
descontentamento com a Ditadura Militar no Brasil”. Mas esse colega morava numa pensão e, 

dos dois colegas de quarto dele, um trabalhava no setor de segurança do Banespa. Eles 
descobriram uma forma de abrir o cofre do banco durante a noite para roubar dinheiro... E 
então, naquela época, a denúncia era que todo roubo a banco tinha algo com a subversão e era 

para alimentar o esquema subversivo. Por isso, a polícia chegou aos dois que roubaram o 
banco porque um deles simplesmente não apareceu para trabalhar mais – “deu muito na cara”. 

Veja... Desaparecem milhões no banco... O sistema de segurança desarmado... E ele conhecia 
todos os sistemas de segurança, sabia desarmar... Estava na cara que era ele! Esse rapaz era 
colega de quarto desse meu amigo que foi preso também.  

Daí teve aquela fase de ser torturado pelo DEIC. Mas eles encontraram, entre as 
correspondências que esse amigo recebeu, e não jogou fora, a minha carta que dizia que 

estávamos participando de passeatas. Na época, no dia primeiro de junho de 1969, o pessoal 
do Exército Brasileiro fez funcionar a Operação Bandeirantes, OBAN, que depois foi 
reelaborada e se tornou o DOI-CODI. Mas essa OBAN tinha informação de que tinha “gente 

de teologia” que estava ligada ao Carlos Marighella. Essa era uma hipótese que eles 
seguramente tinham que comprovar.  

Aí eles pegaram minha carta e falam: “isso aqui deve ter alguma ligação”. E é aquele negócio: 
o sujeito é preso e é torturado para indicar as pessoas com quem ele tinha ligação... Quando o 
indivíduo dava uma de “mané” dizendo que não sabe de nada é sinal que ele sabe... Está 

escondendo... Se ele fala que não sabe de nada é porque ele sabe, mas está escondendo e está 
querendo fazer os militares de trouxas. Então sabe o que acontece? Pau nele para ele poder 

confessar!  
Foi nessa fase, nos dois primeiros dias, fui torturado com “problemas” de choques elétricos. 
Aí lá por volta do terceiro ou quarto dia que estava preso... O meu pai veio de Sorocaba e me 

procurou. Imagina! Eu tinha sido sequestrado em minha casa, de madrugada e por uns caras 
armados. Ele queria saber onde eu estava. Aí ele foi falar com o coronel Faustini que era 

chefe do Serviço Secreto do II Exército, em São Paulo. Aí ele foi falar com o coronel Faustini 
que, por sua vez, armou um esquema de ir à OBAN para me interrogar.  
Os caras chegaram lá, na cela, e falaram para mim: “nos acompanhe!”. Estranhei! Porque eles 

faziam isso normalmente quando iriam matar um preso, pois quando não matavam punham 
capuz na cabeça... Vendavam os olhos... Eles, na verdade, colocavam uma venda por baixo e 

por cima punham um capuz para não serem reconhecidos pelos presos, depois. Mas quando 
eles iam buscar e diziam: “nos acompanhe”, sem preocupação nenhuma, ou eles não iriam te 
torturar, não iriam fazer nada ou iriam te matar. Porque não tinha como você dedar os caras! 

Então eu pensei: acho que eles vão me matar porque estão me levando desse jeito. Para tirar 
da cela eles tiravam o cara algemado com as mãos para trás e com os olhos vendados. Um 

pegava num braço, outro pegava em outro braço, e levavam o cara para a sala de tortura. Mas 
nesse dia eles não me algemaram... Não colocaram capuz na cabeça... E... Levaram-me para o 
mesmo lugar em que fui torturado nos dias anteriores.  
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Quando cheguei no lugar, reconheci que era o mesmo lugar pela direção também que a gente 
pega. Lá de dentro vi que tinha cavalete... Pau de arara... A cadeira do dragão onde sentavam 

os caras sem roupa, e molhava-os, aplicando-lhes choques elétricos na cadeira. Eu vi que 
todos esses aparelhos, e outros, estavam lá para dentro. Era a mesma cela! Tinha também um 

conjunto de sofá, uma mesinha de centro com florezinhas, uma estante de livros e o que fiquei 
imaginando que seria para não demonstrar ao coronel, comandante do Serviço Secreto, que 
estava havendo tortura ali. Aquele coronel era muito importante! Sei que ele chegou, e pela 

importância dele, todos fizeram: “plá, plá, plá, plá, plá” – era continência. Porque ele estava 
com fardamento militar e com divisas de coronel bem visíveis. Aí ele começou a fazer 

perguntas para mim, mas perguntas somente sobre o Seminário: “e o professor tal do 
Seminário?”. Ele pensou que eu não o reconhecia, mas frequentei a mesma Igreja que ele 
embora lá tivesse 700 ou 800 pessoas em cada culto. Eu sabia que o cara estava lá, sempre! E, 

muitos anos depois, perguntei para ele: o senhor esteve assim... assim... assim... tal, tal, tal... 
na OBAN?. Aquele coronel, então, me respondeu: “você está enganado porque nunca estive 

lá de jeito nenhum”.  Descrevi minuciosamente o que aconteceu depois, mas ele respondeu: 
“você está enganado”. Agora ele está muito doente com “mal de Parkinson”. Esses dias 
conversei com a mulher dele... Daí ela me falou assim: “ah... o senhor enfrentou muitos 

problemas... meu marido me contou...”. Eu disse: realmente! Se não fosse por ele talvez 
tivesse sido morto porque os caras queriam saber coisas que eu não sabia.  

Você sabe como isso funciona? O torturador chega para o sujeito com uma história que ele 
inventa na cabeça... Ele diz “você é ligado ao Carlos Marighella, você fez isso, você fez 
aquilo, você assaltou banco”. Aí você nega e acaba tomando choques elétricos. Depois o 

perpetrador diz: “você matou seu pai”. Claro que você nega! Mas ele continua assim: “matou, 
‘pá, pá, pá, pá’, lógico que matou”. Então você confessa: “matei sim”. Não satisfeito, o 

torturador afirma com sarcasmo: “você matou sua mãe também”. Novamente você rebate: 
“não... minha mãe está viva”. Mas o torturador continua: “matou sua mãe, sim... nós temos 
provas”. Daí a pouco você matou sua mãe também. Logo troca a equipe de tortura. Vem outra 

equipe de perpetradores. E os caras vêm com outras histórias. Se você embarca em outra 
história deles... Eles falam: “esse cara está querendo nos enganar”. Pros outros ele falou ‘isso, 

isso, isso’ e pra nós está querendo dizer ‘isso, isso, isso’. Vai desintegrando paulatinamente o 
cara... Aí não tem outro caminho a não ser o cara morrer em consequência das torturas porque 
é um emaranhado muito grande.  

Mas quando o coronel Faustini me entrevistou ele quis saber sobre consumo de drogas, 
prática de sexo no Seminário... Se frequentava zona de meretrício (porque estava na moda 

ainda naquele período). Percebi onde ele queria chegar e fui desviando os assuntos e 
escapando de tudo. Disse: não, sou contra isso... Contra aquilo... Nem sei o porquê de estar 
aqui, pois não sou comunista e nada. Depois de uns 40 minutos ele saiu. Aí ele saiu e só ouvi: 

‘plá, plá, plá, plá, plá’. O pessoal “apresentou armas” para ele. Na hora que ele saiu um dos 
torturadores, que tinha me levado até lá, levantou a mão e disse: “seu comunista filho de uma 

puta... fica mentindo para o nosso chefe... vou te dar uma porrada...”. Outro perpetrador 
segurou o braço dele e cochichou em seu ouvido assim: “não bate nele que nosso chefe 
proibiu”. Aí a coisa mudou! Isso foi lá pelo quinto dia mais ou menos. Nessa altura o coronel 

Faustini, da nossa Igreja, falou para o meu pai: “ele está bem... ele vai ficar mais uns cinco 
dias preso porque tem de completar os dez dias”. Porque o AI-5 determinou que aquele que 

fosse preso pela Lei de Segurança Nacional não poderia ficar menos que dez dias preso para 
averiguações.  
De lá me mandaram para o DEOPS que me soltou do 10º para o 11º dia de prisão. Mas 

quando cheguei ao DEOPS, o Diretor Geral do DEOPS – que foi sucessor do Romeu Tuma – 
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Alcides Cintra Bueno (que era católico da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, 
Família e Propriedade – TFP), tinha por obsessão guardar cópias de todos os processos de 

católicos e protestantes que passavam presos pelo DEOPS. Essa era uma obsessão dele! 
Quando, em 1979, que foi o ano da anistia, o Alcides Cintra Bueno voltou para sua casa em 

Botucatu para passar um final de semana... Ele chegou em casa e seu filho Paulinho – que foi 
meu aluno no Seminário depois – disse para ele: “pai, não vou fazer o curso de direito... não 
vou ser delegado de polícia como o senhor quer... eu participei de um retiro espiritual de 

carnaval com os presbiterianos independentes em Bauru... e me converti à Jesus 
verdadeiramente... então vou para São Paulo, entrar num Seminário e ser pastor evangélico”. 

Então o Alcides Cintra Bueno começou a gritar, e a berrar com ele, como se fosse um 
possesso. Imagine um delegado geral do DEOPS, TFP, o filho dele protestante? E nessa 
agitação toda, nessa gritaria toda, o cara teve um infarto e morreu momentaneamente!  

Aí em 1980 o Paulinho entrou no Seminário... E fez vestibular para história na PUC de São 
Paulo para cursar junto com teologia. Eu fui dar aula de metodologia para ele... Aí ele falou 

assim: “escuta professor... eu tenho um problema para resolver... meu pai era delegado do 
DEOPS, ele tinha um apartamento aqui em São Paulo... e um quarto dele está cheio de 
pastas... até o teto... tem mais de 150 pastas... com cópias de processos... meu irmão queria 

queimar tudo... mas eu estou fazendo o curso de história e sei que tem algum valor histórico 
aquilo...”. Eu disse: Paulo, como você estuda na PUC, você vai procurar a Comissão de 

Justiça e Paz... tem gente da PUC que sempre esteve ligada à Comissão de Justiça e Paz... E 
você pede uma audiência direta com D. Paulo Evaristo. No dia seguinte ele foi à sede da 
Arquidiocese de São Paulo... Chegou e se identificou dizendo ser filho do falecido Alcides 

Cintra Bueno... E ele disse: “olha... tenho um material do meu pai que eu não queria que se 
perdesse, pois acredito ter muita utilidade... para o futuro do Brasil”. Daí o D. Paulo Evaristo 

arregalou os olhos desse tamanho e disse: “onde está esse material?”. O Paulinho disse: “está 
tudo no apartamento do papai e estou querendo doar tudo para a Comissão de Justiça e Paz”. 
Então, D. Paulo Evaristo solicitou uma perua Kombi e disse imediatamente: “vamos buscar 

isso agora”. Sei que eles lotaram a perua Kombi até em cima e amarraram todo aquele 
material. Levaram esse material todo para a Arquidiocese de São Paulo e parte disso tudo foi 

usada para “engordar o projeto Brasil Nunca Mais” (a outra parte foi retirada de Brasília).  
É interessante que, depois, o Paulo Cintra Bueno foi pastor da principal Igreja Presbiteriana 
Independente, em Botucatu, e atualmente é pastor de uma Igreja secundária naquela região. 

Mas ele acabou se dedicando por quase 30 anos ao magistério... Ele é professor de história. 
Ele não quer falar sobre o assunto... Tentei de todo jeito transformar isso em documento... 

Mas ele disse: “olha, nós temos problemas de família até hoje ainda porque meu irmão brigou 
comigo... nós ficamos muitos anos brigados... a minha mãe me condenou por causa disso... 
somos somente eu, minha mãe e meu irmão... a minha mulher não quer que eu mexa com 

isso... então prefiro ter ajudado em surdina para esse processo de desmascarar a repressão no 
Brasil... mas não quero vir a público falar sobre isso enquanto tiver minha mãe viva, meu 

irmão vivo...”. Quem escreveu sobre o Alcides Cintra Bueno foi Percival de Souza no livro 
sobre o delegado Fleury. Têm uns dois capítulos sobre Alcides Cintra Bueno.  
Em 1987 (você pode encontrar isso no jornal Estandarte), fizeram uma entrevista comigo 

chamada “A história que nunca foi contada” que deu um rolo desgraçado dentro da Igreja 
Presbiteriana Independente... Porque botei a mão na ferida e citei nomes como fiz agora. Foi 

publicado no jornal da Igreja, imagine! Teve reação por parte de presbitérios, concílios, 
protestos... Foi uma coisa divertida... Porque falei sobre a relação da Igreja Presbiteriana 
Independente com a repressão.  
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Gostaria, ainda, de destacar alguns dos principais expoentes de ideias políticas de esquerda 
naquele período da Ditadura Militar. Com participação ativa na política mesmo tem o 

Zwinglio Mota Dias, Lisânias Dias Maciel, Benedita Silva (não sei até que ponto é esquerda 
ou não). Tem aquele livro, “Apesar de Você”, que trabalha com a reação dos evangélicos 

brasileiros contra a Ditadura Militar a partir de documentos arquivados nos Estados Unidos. 
Ele manuseou parte do arquivo que veio a público agora, nos últimos anos, sobre informações 
da CIA, do FBI, do governo norte-americano mesmo. E ele dá muita atenção para as 

movimentações do pastor James Wright... Porque nessa briga contra o governo... Esse se 
mostrou um grande nome ligado à Igreja Presbiteriana Unida – IPU (foi inclusive secretário 

executivo dessa denominação).  
Tanto ele, quanto D. Paulo Evaristo, escreveram o Brasil Nunca Mais. E o irmão dele, Paulo 
Wright – que foi deputado estadual em Santa Catarina até o golpe Militar de 1964 – foi 

expulso da Igreja Presbiteriana... Não deixaram que ele tomasse posse como presbítero da 
Igreja... E ele foi cassado porque os militares pediram que ele fosse cassado de qualquer jeito. 

E não tinha uma boa desculpa para cassá-lo, mas isso aconteceu supostamente porque esse 
Paulo Wright compareceu sem gravata na Assembleia Legislativa. Foi cassado, portanto, por 
falta de “decoro parlamentar” (entre aspas). Daí ele caiu na clandestinidade... E, como ele e o 

irmão eram cidadãos americanos, foi quando ele permaneceu na clandestinidade de 1964 até 
1970 em São Paulo – ora escondido na casa de um, ora escondido na casa de outro. Nunca se 

escondia na casa do irmão, James Wright, porque era vigiada durante todo o tempo.  
Numa dessas, ele esteve na casa de um amigo meu, que era pastor presbiteriano independente, 
chamado Roberto Lessa. E o Lessa escondia, de vez em quando, ou na casa dele ou nos 

lugares onde tinha curso de inglês. Ele tinha uma rede de 70 escolas chamada “Lessa: inglês 
para brasileiros”. Até que um dia o Paulo encontrou com o James na Praça da Sé e depois 

tomou o trem... E no trem ele foi preso... Nunca mais se teve notícias dele... Está como 
desaparecido. A partir daí, James Wright começou a se envolver mais com o paradeiro do 
irmão... Queria descobrir o paradeiro do irmão... E foi se envolvendo com pessoas que 

queriam descobrir o paradeiro de outras pessoas desaparecidas... Por fim, envolveu-se com D. 
Paulo Evaristo e, juntos, escreveram o livro O Brasil Nunca Mais. Foi ele quem participou 

decisivamente nesse projeto e conseguiu grana suficiente para torná-lo viável. Porque ele foi 
para o concílio das igrejas no afã de conseguir dinheiro para custear essa obra importante.  
Além disso, tem o livro de Delora Jan Wright que se intitula “O general avisa: Paulo Wright 

não está em Cuba” porque os militares diziam: “ah... seu irmão não está no Brasil... seu irmão 
está em Cuba... por isso que ele não entra em contato com vocês... ele não está desparecido no 

Brasil... ele definitivamente está em Cuba”. Aí um coronel, ou general, ligou para ela e disse: 
“seu tio está morto... ele não está em Cuba... ele está morto...”. Aí ela escreveu um livro: “O 
general avisa: Paulo Wright não está em Cuba”. Paulo Wright era da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, em Florianópolis, e seu nome continua na lista de desaparecidos. Os pais deles, do 
Paulo e do James, educaram seus filhos nos Estados Unidos, mas eles eram brasileiros e 

nunca abriram mão da nossa nacionalidade... Eram cidadãos brasileiros. 
Quanto aos expoentes da direita, no meio protestante, pode-se falar do Rubens Lopes, do 
Enéas Tognini, Boanerges Ribeiro... Tinha um presbítero, que era um líder leigo da Igreja do 

Boanerges, que era o Renato Guimarães... Coronel Renato Guimarães. Tratava-se de um 
torturador. Tinha um presbítero da Igreja Presbiteriana de Campinas cujo sobrenome era 

Pupo... Esse foi Presidente do Centro Audiovisual Evangélico, CAP. Depois, quando o CAP 
fechou as portas, até porque estavam usando as instalações do CAP, as filmadoras... Era 
assim... O CAP produzia filmes fixos, filmes movimentados, e cuidava do audiovisual para as 

igrejas evangélicas até por volta de 1968, 1969 – mais ou menos. Só que o coronel Pupo 
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começou a ceder os espaços da chácara que eles tinham, entre Campinas e Paulínia, para o 
Exército guardar tanques de guerra, armamentos, para fazer filmagens de propaganda da 

Ditadura Militar no Brasil. Tudo na chácara que era dos evangélicos. Aí os americanos, que 
doavam dinheiro para o CAP, tinham vindo naquela semana para fazer uma visita, mas 

ficaram extremamente escandalizados em saber que os evangélicos brasileiros estavam 
usando as instalações do CAP ara apoiar o regime militar. Os americanos retiraram as 
contribuições deles e o CAP faliu sem qualquer chance. Mas veja só... Depois disso o coronel 

Pupo comprou a Rádio Cometa, transformando-a numa rádio evangélica e mais tarde a Rádio 
Cometa mudou de nome para Rádio Clube de São Paulo... Depois ele “tirou o Clube” e ficou 

Rádio São Paulo. Daí ele acabou vendendo essa emissora para o Edir Macedo... A Rádio São 
Paulo faz parte da dobradinha junto com a Rádio Record.  
Outro líder evangélico importante para a direita foi Nilson do Amaral Fanini. É tanto que ele 

quis demonstrar um apoio fortíssimo ao João Batista Figueiredo – o último dos presidentes 
militares. Ele convocou os evangélicos do Rio de Janeiro para uma grande reunião no 

Maracanã... Ele lotou o Maracanã! Mas ele pediu apoio para o candidato da Arena durante o 
período do Figueiredo. Foi assim mesmo! O Figueiredo ficou tão impressionado, que disse: 
“vou dar uma emissora de televisão para você”. O então presidente criou todas as condições 

para que o Fanini assumisse a direção de uma emissora de televisão que havia sido tomada 
dos Capuchinhos, que era a TV Rio. Apesar do dinheiro que o Fanini pegou da Cruzada Billy 

Graham, de outras entidades e da Aliança Batista Mundial não conseguiu levar adiante a 
emissora (que ficou endividada). Ele não podia vender a emissora porque não tinha passado o 
prazo de 15 anos da concessão. Fanini fez estrategicamente um contrato de gaveta por meio 

do qual cedeu ao Edir Macedo a televisão por uma boa grana e ainda sobraram alguns milhões 
para ele... Entre 1982 e 1984, Fanini passou definitivamente a emissora para o Edir Macedo. 

Essa emissora se transformou na Record do Rio de Janeiro. É que os pastores protestantes, 
esse povo que apoiou os militares, têm um jogo de bastidores interessante para se explorado.  
A Campanha Cristo é a Única Esperança foi bolada também pelo Rubens Lopes, em 1965, e 

foi logo depois do golpe, tendo provavelmente alguma ligação com os temas daquele período. 
Vale a pena verificar também a Conferência do Nordeste, que completou 50 anos, foi em 

1962, e tem uma dissertação de mestrado do Joanildo Burity, que mostra a importância da ala 
jovem de esquerda da Confederação Evangélica do Brasil. Entre eles estava um jovem 
sociólogo chamado Waldo César que morreu faz pouco tempo. O Waldo César, e uma porção 

de outros jovens intelectuais protestantes do Rio de Janeiro, faziam parte da Confederação 
Evangélica do Brasil. Esse pessoal todo em 1966, quando o Boanerges Ribeiro assumiu a 

direção da Igreja Presbiteriana do Brasil (que tinha muita influência na Confederação 
Evangélica do Brasil), foi excluído da Igreja sob a acusação de serem subversivos por causa 
das suas respectivas participações na Conferência do Nordeste em 1962.  

Durante o evento da Conferência do Nordeste a comissão organizadora colocou um “pano de 
fundo”, atrás, com uma porção de camponeses com foices levantadas e, às vezes as foices se 

cruzavam com os martelos – ficava a foice e o martelo. De uma foice saía a expressão: 
“Cristo e o processo revolucionário brasileiro”. A ideia, na época, era que o Brasil caminhava 
para a esquerda como Cuba. Não somente o Brasil, mas toda a América Latina. Nem passava 

pela cabeça desse pessoal que o Brasil, e a América Latina, caminhavam na direção da 
direita... Houve uma época em que os únicos países da América Latina que não tinham 

ditaduras militares eram o Chile e o México. No México havia uma Ditadura Civil e, no 
Chile, depois, vivenciou o golpe do Pinochet. A América Latina era todinha dividida, 
portanto. Mas em 1962 nem passava pela cabeça dessa moçada que o Brasil, e os países 

latino-americanos, poderiam ir para a direita política. Tudo estava caminhando para a 
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esquerda! E a pergunta básica era a seguinte: “que papel a igreja cristã irá desempenhar no 
contexto de uma América socialista?”. Perguntava-se: “qual vai ser o papel da igreja na 

América socialista?”. Isso era muito pra cabeça dos evangélicos! Porque eles apostavam numa 
direita, com certeza. Eles ganharam a aposta!  
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Nos anos de 1960, fui aluno de um colégio evangélico, 
presbiteriano, na cidade de Garanhuns – que fica no Estado 

de Pernambuco. Esse colégio marcou profundamente a 
minha vida. Tinha um rico corpo de professores e era 

coordenado a partir dos Estados Unidos, pois os diretores 
eram quase todos norte-americanos. Eu fui aluno interno do 
Colégio Evangélico XV de Novembro. Os professores 

tinham a excelente orientação pedagógica norte-americana. 
Era um lugar maravilhoso.  

Nesse tempo eu era candidato ao sagrado ministério pastoral pela Igreja Presbiteriana do 
Brasil. A cidade de Garanhuns foi progressivamente tomada pelo presbiterianismo... Ainda 
hoje é uma cidade evangélica. Venho de uma família presbiteriana e, no Colégio XV de 

Novembro, realizei meus estudos iniciais em humanidades. Posteriormente, fui à cidade de 
Palmeira dos Índios, no Estado de Alagoas, e assumi a direção de uma igreja presbiteriana que 

ficou sem pastor. O pastor tinha ido embora da cidade... Assumi como pastor leigo (como 
pastor candidato ao ministério), a direção daquela igreja local. Foi uma experiência religiosa 
muito rica. 

Eu já estava completamente engajado na vida política, tanto na minha passagem pelo Colégio 
XV de Novembro, quanto na minha passagem por Palmeira dos Índios. Era bem jovem, mas 

aprendi com a própria Bíblia Sagrada que não havia contradição entre fé e política. Tive uma 
história de campesinato. Meu pai era um pequeno agricultor e eu percebia a exploração que 
ocorria em torno do trabalho. Todos aqueles pequenos fazendeiros pagavam um salário 

miserável para os trabalhadores. Obviamente, esse salário pequeno não era suficiente para a 
sobrevivência dos trabalhadores. Eles tinham que pedir dinheiro nos finais de semana e 

ficavam constantemente devendo. Só queriam comprar o básico para as subsistências dos seus 
familiares, mas ficavam devendo pela vida inteira. As dívidas dos trabalhadores aumentavam 
a cada mês.  

Orientado pela minha mãe, sempre procurei ficar do lado desses trabalhadores... A minha mãe 
dizia que quando eu visse um trabalhador tirar frutas, ou as coisas da fazenda, não deveria 

divulgar aquilo jamais. Mamãe dizia que eu não poderia sequer falar para o meu pai, porque 
aqueles homens trabalhadores já tinham pagado aquilo há muito tempo. Você vê? A minha 
mãe era uma mulher muito simples... Era professora primária, mas sem nunca ter lido Karl 

Marx já tinha a noção de mais-valia. Ela já tinha forte a noção de mais-valia... Era uma 
mulher muito, muito crente... Lia a Bíblia... E ela descobriu na Bíblia a luta contra a 

exploração do trabalho dos outros. O livro revolucionário na minha vida, de base, foi a Bíblia 
Sagrada.  
Na minha passagem pelo Colégio XV de Novembro, em Garanhuns, tive essa perspectiva, 

pois a riqueza da época estava evidenciada no debate dentro da igreja protestante no Brasil. 
Foi uma fase muito rica no interior da Igreja Presbiteriana do Brasil. Havia contradições nos 

dois lados e em pastores engajados na vida política, bem como nas várias denúncias 
realizadas. Lembre-se que em 1962 aconteceu a Conferência do Nordeste liderada por Waldo 
César e outros.  

A Igreja Presbiteriana do Brasil era a denominação mais engajada politicamente! Vou afirmar 
novamente... A Igreja Presbiteriana do Brasil era a denominação mais engajada politicamente! 

Somavam-se com ela alguns setores da Igreja Metodista, da Igreja Episcopal e da Igreja 
Luterana. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil era mesmo a vanguarda nesse debate. 
Tínhamos pessoas dos dois lados. Existiam pastores que diziam que fé nada tinha a ver com 

política e, ao contrário, pastores que falam que a fé estava intimamente relacionada à política. 

Mozart Noronha 
Luterano 

AP 

25 de julho de 2012 

“Na minha concepção o Estado é a 

besta do apocalipse e o número da 

besta é o CPF [...] Eu fiz o 

sepultamento do presidente Geisel e 

não a ressurreição dele ou do Regime 

Militar”. 
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Era um tempo riquíssimo no protestantismo brasileiro. Um tempo que me dá muitas saudades 
daqueles momentos cujas tendências político-religiosas estavam fervendo no Brasil. Antes da 

Conferência do Nordeste de 1962, na qual o tema foi “Cristo e o processo revolucionário 
brasileiro”, nós tivemos dois outros encontros bem marcantes.  

Engajei-me na política estudantil. Em Garanhuns eu fui candidato à vice-presidência da UEG 
(União de Estudantes de Garanhuns), e, em Alagoas, continuei militando no movimento 
estudantil. E fui presidente da UESA (União dos Estudantes Secundaristas de Alagoas), na 

secção de Palmeira dos Índios. Sempre fiz essa ponte entre a fé e a política. Sempre fui 
também uma pessoa bem marcada pela fé da minha infância. Essa experiência pueril da fé 

continuou em minha vida, sobretudo pela evidência de piedade da minha mãe, de piedade da 
Escola Bíblica Dominical, de piedade dos sermões pastorais. Na época eu ouvia os sermões 
dos pastores com muitas críticas, mas agora posso entendê-los muito bem.  

Essa piedade nunca se afastou de mim. Nunca consegui separar a minha vida de fé da 
militância política. Em nenhum momento pude fazer essa separação, porquanto as duas coisas 

sempre andaram juntas e isso foi muito importante para os momentos mais difíceis que 
enfrentei. Fortaleci-me sempre com a minha fé através dos momentos políticos mais duros. 
Embora a minha fé seja muito crítica... Eu nunca entendi a Bíblia como um código civil, 

como um código penal, como um código processual civil ou como um código processual 
penal, mas como um livro que é a Palavra de Deus como fonte de revelação. Claro que eu 

entendo que a Bíblia deve ser interpretada à luz de cada contexto... No Antigo Testamento nós 
temos a história de um povo com as suas contradições naturais, com as suas violências... 
Colocando essas violências como sendo próprias de Deus... Mas a Bíblia Sagrada não tem um 

discurso único sobre Deus. Há diferentes discursos bíblicos sobre Deus... E os profetas se 
colocaram contrários àquela visão tradicional sobre Deus e abriram novas possibilidades na 

compreensão da divindade engajada contra as injustiças sociais. Eu nunca fui fundamentalista 
para entender a Bíblia como Palavra de Deus capa a capa, mas nela tem a Palavra de Deus e a 
palavra do homem. Como dizia Carlos Mesters, trata-se da Palavra de Deus na história dos 

homens. Precisamos entender a Palavra sempre dentro do seu contexto histórico. A partir daí 
existiram grandes lutas dentro das igrejas protestantes. Era um debate riquíssimo, como disse 

antes. Na Escola Bíblia Dominical... Na União de Moços Presbiterianos, UMP. Foram 
momentos riquíssimos, riquíssimos... Muitos debates. É uma pena que você tenha perdido, 
rapaz. Havia um debate democrático nos congressos de juventude.  

Entrei para o Seminário Presbiteriano do Norte. E lá a luta continuou... Estávamos divididos. 
Uns eram do lado mais conservador e achavam que a única função da igreja consistia em 

salvar almas. Outros se embasavam nos grandes teólogos da época em que vivíamos. 
Evidentemente, e, sobretudo, em Karl Barth que propunha uma nova hermenêutica para a 
interpretação da Bíblia, da teologia. O Barth fez parte da Igreja Confessante Alemã e, junto 

com Dietrich Bonhoeffer, protestou contra o nazismo. Essas histórias teológicas marcaram a 
minha vida no Seminário.   

Eu estava no Seminário e, ao mesmo tempo, fora dele. Estar dentro e fora foi uma constante 
na vida dos progressistas. Estávamos nos movimentos estudantis... Tive um encontro com D. 
Hélder Câmara e passei a integrar o Movimento liderado por ele o qual se chamava Ação, 

Justiça e Paz. Esse Movimento era católico, mas tinha uma dimensão ecumênica. Eu estava lá 
com outros seminaristas presbiterianos. Nós éramos presbiterianos firmes e defensores dos 

princípios protestantes. Foi isso que, depois, a cúpula não compreendeu. Porque nós éramos 
verdadeiramente presbiterianos.  
Aí D. Hélder criou um seminário extremamente crítico onde estava o padre José Comblin... 

Na época estava também o jovem estudante Marcelo Barros. Tratava-se do Instituto de 



193 

 

 

Teologia do Recife, ITER. Mais tarde esse Instituto foi fechado por meio da vinda de bispos 
conservadores (após a morte de D. Hélder Câmara). O ITER era um centro de reflexão que 

fazia uma ponte com os alunos do Seminário Presbiteriano do Norte. Fiz parte dessa ponte 
como estudante. Não se usava a palavra ecumenismo, mas essas nossas ações se referiam a 

uma espécie de ecumenismo paralelo. Havia um intercâmbio, pois convidávamos os 
diretórios... Fui do diretório acadêmico do Seminário Presbiteriano do Norte e consegui fazer 
um intercâmbio com os importantes professores do ITER. Eles fizeram muitas palestras no 

Seminário Presbiteriano do Norte e os professores do Seminário também transitaram 
academicamente no ITER.  

O Seminário Presbiteriano do Norte era uma grande instituição. Tinha ricos professores, tais 
como João Dias de Araújo, Áureo Bispo dos Santos, Paul Pierson (professor de história 
eclesiástica), Tom Fowler (professor de homilética), e alguns mais conservadores aos quais 

devo igual respeito. Na época a gente tinha horror aos professores fundamentalistas, mas 
atualmente compreendo que as pessoas têm direito ao conservadorismo. Não se pode, em 

nome do progressismo, e em nome da esquerda, destruir a oposição visando anular o processo 
dialético da história. E se uma instituição eclesiástica, ou uma igreja, por exemplo, fica toda 
nas mãos da esquerda... Deixa necessariamente de ser igreja. Vira só ideologia! As igrejas 

precisam ter essas tensões. Inclusive tensões que existiam no colégio apostólico, pois segundo 
alguns pesquisadores Pedro era zelote e outros grupos ligados às linhas mais tradicionais. No 

colégio apostólico não existia uma visão monolítica do plano salvífico de Deus. Havia 
imediatistas que queriam fazer uma rápida revolução contra o Império Romano. Também 
existiam os conservadores. E o Cristo que se perguntava: “do que adianta tirar o poder dos 

romanos para dá-lo à aristocracia judaica?”. Adianta tirar o poder dos romanos para dar 
àqueles sacerdotes horrorosos que terminaram fazendo alianças com o poder do Império 

Romano para a morte do Cristo?  O Jesus Cristo teve uma visão muito pra frente. E uma visão 
que estava muito além do pensamento dos apóstolos, assim como acredito que ele tem 
atualmente, em seu reino, uma visão que vai para além da nossa concepção acerca de Deus e 

da igreja. Eu sei que quando a igreja chega é porque o Espírito Santo já chegou bem antes. 
Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo... A Santíssima Trindade não é monopólio de ninguém e de 

igreja nenhuma, pois é livre para agir conforme Sua soberana vontade. A gente tende a 
colocar essa Trindade, e esse Deus, conforme nossa imagem e semelhança. Isso é errado.  
Pois bem... Eu vivi lá no Recife. E a coisa apertou, rapaz... Fui cada vez mais alijado na Igreja 

Presbiteriana. Isso era uma grande contradição que o pessoal não entendia. Os pastores, de 
tendência mais conservadora, não entendiam porque a vontade deles era que eu rompesse logo 

para ser excluído definitivamente da Igreja. Mas eu frequentava a Escola Bíblia Dominical, 
participava de dois cultos no domingo (de manhã e de noite). Eu estava profundamente 
engajado na Igreja Presbiteriana. Cantava os hinos que, ainda hoje, chamam-me atenção sob a 

perspectiva da piedade cristã. Imagine se você estivesse no exílio em um lugar difícil, sem 
igreja, sem Cristo, sem Bíblia, e, na calada da noite você escutasse: “Foi na cruz, foi na cruz, 

onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus”. Você iria às lágrimas! São marcas 
saudáveis da piedade. É uma pena que essa piedade esteja morrendo em grande parte das 
nossas igrejas atuais. Fui à Maceió, pois tenho familiares presbiterianos e, quando cheguei lá, 

não reconheci mais aquela igreja que foi a minha comunidade. Aquela piedade saudável foi 
tristemente substituída pela música gospel contemporânea. 

Eu estava com um pé na igreja e com um pé na política. Depois, quando li os textos de 
Martinho Lutero, descobri que sempre fui luterano sem saber. Encontrei a teologia dos dois 
reinos, de Lutero. Um reino eclesiástico, da igreja, que Lutero dizia ser justo e pecador. Eu 

passei a entender melhor a igreja e o reino secular. Deus é Senhor da igreja e é Senhor da 
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pátria secular. Esses dois reinos não se encontram, mas Deus é Senhor tanto de um, quanto de 
outro. Compreendi, portanto, que Deus também estava comigo quando permaneci com um pé 

na política, mas sem nunca tirar o outro pé da igreja. Descobri pouco a pouco que essa minha 
militância na igreja era insuficiente. Esse debate teórico no sentido de uma nova concepção de 

Deus, de uma nova concepção de fé, de uma nova concepção de igreja era obsoleto se 
permanecesse apenas no campo reflexivo interno.  
Eu descobri que jamais conseguiria mudar a igreja! Quando vi que não dava pra mudá-la, 

desisti imediatamente de lutar dentro da igreja protestante. Passei a respeitar muito aquelas 
pessoas da igreja, como meus amigos, como meus irmãos, mas sem discutir mais política com 

eles. Vivia com eles a partir da minha fé, pois era um ponto que tínhamos em comum... Nunca 
rompi com a igreja e com a fé cristã. Tive um orientador espiritual, no Seminário 
Presbiteriano do Norte, um pastor que era muito conservador. Esse pastor era um intelectual 

fantástico, um brilhante advogado criminalista, um ótimo teólogo... Fez filosofia na 
Universidade Federal de Pernambuco e era um brilhante pensador, um grande orador e um 

excelente criminalista. Era o reverendo Elias Sabino de Oliveira. Quando o Presbitério Sul de 
Pernambuco, ao qual eu pertencia, fez uma reunião para decidir sobre a minha continuação ou 
não no curso de teologia do Seminário, um pastor disse: “olha... o rapaz é um bom moço... 

respeitador... mas o problema está naqueles professores progressistas do Seminário... 
precisamos limpar a instituição daqueles professores...”. O pastor continuou: “se nós tirarmos 

os intelectuais da liderança... que são comunistas... são marxistas... é possível resolver os 
problemas de todos os alunos”. Meu orientador espiritual, que era o reverendo Elias Sabino, 
levantou-se e falou: “não... os senhores estão enganados... o problema não está sobre os 

professores... eu conheço muito bem esse seminarista... ele vai à minha casa todos os finais de 
semana para trabalhar em minha igreja... prega na minha igreja... mas ele é convicto... ele é 

um comunista convicto... fica discutindo comigo até altas horas da madrugada... e fica 
tentando fazer a cabeça da minha mulher e das minhas filhas... mas... tem uma coisa que eu 
não consigo entender sobre esse seminarista... porque o rapaz é crente genuíno... não consigo 

entender essa contradição, mas ele tem uma fé muito profunda... por isso nós devemos mantê-
lo no Seminário... devemos manter a bolsa de estudos dele... e quanto às convicções políticas 

dele... que se resolva com o Exército...”. Essa foi a melhor defesa que alguém poderia fazer 
sobre mim.  
Esse senhor que me defendeu, e que é pastor, tornou-se grande amigo meu. Visito-o todas as 

vezes em que vou ao nordeste. Vou a casa dele e a gente conversa horas e horas a fio... Ele 
tinha uma filha que iria se casar e estava fora da igreja. Ela disse que só se casaria no religioso 

se eu fizesse o casamento dela. O pastor Elias Sabino, então, telefonou-me e disse: “Mozart... 
eu estou telefonando e você nem vai entender, mas você sabe... é coisa de pai... eu queria 
muito que a minha filha se casasse no religioso, mas ela me disse que só aceitaria se você 

fizesse o casamento dela... e vou lhe confessar: você seria a última pessoa que eu convidaria 
para fazer o casamento da minha filha... por amor à minha filha estou fazendo o convite 

embora esteja torcendo pra você não aceitar”. Aí eu disse: reverendo, para o seu 
desapontamento, e para a sua tristeza, já aceitei... Falei assim: não preciso nem que você me 
pague a passagem... Faço questão de ir com o meu dinheiro! Preparei cuidadosamente toda a 

liturgia e inclui o pastor Elias Sabino na programação...  
Um dia desses passei em Recife e soube que um dos meus maiores opositores nos tempos do 

Seminário, Dr. Oton Guanais Dourado, estava muito doente acometido com câncer. Não 
pensei duas vezes... Liguei pra ele e fui visitá-lo... Ele ficou muito emocionado e ficou 
tentando se desculpar pelos nossos embates nos tempos do Seminário. Eu disse: reverendo, 

não vim aqui discutir esse assunto porque isso é coisa passada e estou em sua casa apenas 
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para fazer uma visita. Falei também que agradecia muito aquelas coisas que aprendi com ele 
nos tempos do Seminário, pois o Dr. Oton tinha sido um grande professor embora muito 

conservador. Disse-lhe que os nossos debates sempre me enriqueceram muito. Com a 
maturidade você percebe que os conservadores têm os seus valores teológicos e institucionais.  

Na época, entretanto, o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil era o reverendo Boanerges 
Ribeiro. Era um homem amado e odiado. Muitos pastores detestavam-no. Muitos pastores 
consideravam-no como sendo um algoz. Mas eu era muito amigo de um genro do reverendo 

Boanerges. Esse genro era o reverendo Paulo Viana... Um cearense que foi pastor na Igreja 
Presbiteriana do Calvário e sucessor do reverendo Boanerges naquele pastorado. O Paulo 

tinha sido meu colega no Colégio XV de Novembro, em Garanhuns, e foi um grande amigo 
independentemente das questões políticas. Éramos amigos e nos falávamos todas as semanas. 
E um dia a filha do reverendo Boanerges, Drª. Márcia Ribeiro Viana, disse-me por telefone: 

“Mozart, estou precisando de um pastor... o meu pai não serve porque é meu pai... o meu 
marido é meu marido... mas eu queria um pastor pra minha mãe... pra visitar a minha mãe”. 

Eu fui! Visitei a mãe da Márcia e conversamos... Dei aquele conforto pastoral... Tomei o café 
da manhã com o reverendo Boanerges... Sabe por que isso, Leandro? Porque eu entendi uma 
coisa... Aprendi com Gramsci... Ele dizia: “eu sou socialista não porque tenho atrás de mim 

uma teoria científica, mas por amor pastoral à humanidade”. Descobri que aquilo que sempre 
me norteou às minhas convicções socialistas nunca foi teoria científica, mas com certeza o 

amor pela humanidade. Foi isso que me levou ao engajamento nessa jornada cheia de desafios 
vivenciados no período de fechamento político-religioso nas denominações protestantes e no 
Brasil.  

O Rubem Alves descobriu que desistiu da Igreja porque o reverendo Boanerges Ribeiro 
representava as convicções da Igreja Presbiteriana do Brasil. Era o homem que a Igreja 

queria! Rubem Alves me dizia que ele estava errado. Nós estávamos todos errados. Dizia que 
a Igreja Presbiteriana era conservadora e pronto! O Rubem Alves dizia que nós deveríamos 
procurar a liberdade do Espírito fora das igrejas protestantes. Mas veja... O Rubem ficou 

fora... Eu não consegui!  
Depois do Recife, das questões do Seminário, fui convidado a me retirar daquela instituição 

de ensino teológico. Não fui convidado a sair... Pelo contrário, os meus professores sofreram 
porque me deram 48 horas pra pensar se eu continuaria nas marchas da rua, pois estive em 
todas as passeatas do movimento estudantil... Fui ligado ao movimento ecumênico e às lutas 

pela democracia pelas ruas do Recife. Eles disseram por meio de um emissário do Presbitério 
que me acolhia, que me sustentava e que me dava bolsa... “Você tem duas alternativas... ou 

você assina um documento renunciando essa sua militância... se você assinar permanecerá 
conosco, pois não existe nada de negativo que diga respeito à sua moral... se você não assinar 
terá necessariamente que deixar o Seminário”. Gentilmente, disse-lhes que iria pensar e levei 

comigo o documento... Pensei durante toda a noite... E não esperei 48 horas. No dia seguinte 
toquei na casa do professor e falei: reverendo... meu caro professor... vou entregar de volta 

esse documento sem assinar porque não posso ir de encontro à minha consciência. Ele ficou 
muito surpreso e sofreu bastante, pois era um homem de Deus... O reverendo Hans Neumann 
(de origem judaica e duramente perseguido na Alemanha nazista), era professor de hebraico, 

de sociologia e era um grande cristão. Ele não tinha alternativas... Hans era um emissário do 
Presbitério... E o Presbitério tinha razão... Eu era mesmo um corpo estranho dentro do Corpo 

de Cristo. Eles tinham razão de me mandar embora. Não tem como tirar a razão deles, não... 
Pois era uma verdadeira guerra. Se eu perdi a batalha, pronto! Se eu perdi a batalha... Tenho 
que cair fora mesmo!  
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Depois fui para São Paulo. Peguei um ônibus de uma empresa chamada Princesa do Agreste. 
Foram 48 horas de viagem. Aí, rapaz, pude sentir uma ruptura na minha vida... A primeira 

grande ruptura que experimentei. Deixei o Seminário, o problema da Igreja Presbiteriana e o 
nordeste. Eu sou um nordestino conforme falava o Zé da Luz: “Mas, porém, Brasi caboco é 

um Brasi brasileiro, sem mistura de instrangero. Um Brasi Nacioná...”. Eu estava deixando o 
nordeste, a família e as minhas raízes. Somente aqueles que experimentaram esses dramas 
podem saber seus significados. Só conhece essa experiência de ruptura quando se sofre as 

dores do desapego. É um pouco de morte. Igor Caruso escreveu um livro intitulado: A 
separação dos amantes: uma fenomenologia da morte. Nesse livro, Caruso discorda 

veementemente de Freud... Porque Freud disse que o fator fundamental na desestruturação da 
personalidade se prende com a questão da libido. Para autores como Igor Caruso e Otto Rank, 
por exemplo, não é a libido que desestrutura a personalidade humana... É a experiência de 

ruptura. A primeira ruptura é quando você nasce e é expulso do ventre materno... Depois, 
observam-se outras rupturas ao longo da vida... Essas rupturas se assemelham muito à 

experiência de morte. É a morte mesmo! Vim para São Paulo no ápice da morte.  
Em São Paulo eu consegui terminar o meu curso de teologia no Seminário Metodista Livre 
que acolheu diversos alunos expulsos do Seminário de Campinas. O Seminário Metodista 

Livre era muito aberto... Muito piedoso dentro da esperança de um “metodismo meio japonês 
e meio americano”. Acolheu vários professores expulsos de Campinas e muitos estudantes... 

Eu encontrei o meu lugar naquela instituição. Fazia o curso de manhã no Metodista Livre e de 
noite no Seminário Episcopal com professores teólogos como Jaci Maraschin, Glauco Soares, 
Rubem Alves e outros.  

Estava cursando teologia e, em uma tomada de decisão importante, dei outro passo com a 
minha associação com a Ação Popular, AP. Veja... AP era a organização do Betinho, do 

Sérgio Motta (que integrou o governo do Fernando Henrique), e diversos outros 
companheiros e companheiras. Nosso grande líder político-religioso era o Paulo Wright que 
cuidava da direção nacional de AP. Na luta política brasileira, o deputado protestante Paulo 

Wright organizou cooperativas de pescadores em Santa Catarina e empreendeu várias ações 
sociais. Era um homem de profunda fé que caminhava para todos os cantos e se vestia “todo 

largadão”, mas com um Novo Testamento amaçado no bolso. O Paulo Wright tinha uma fé 
profunda, profunda, que ninguém conseguia entender. Identifiquei-me intensamente com o 
deputado Paulo Wright, pois ele era um homem de oração e um verdadeiro líder nacional. Até 

que... 
Então eu militei na AP... A minha função na AP era de fazer as propagandas e falar sobre as 

militâncias. Realizei muitas denúncias sobre as crises sociais no Brasil. E acreditávamos a 
partir das teses maoístas que depois do centro da cidade, e antes dele, existia um campo. A 
grande ênfase era o trabalho no campo e na fábrica. A AP tinha as suas raízes na religião, pois 

seus integrantes eram majoritariamente católicos. Outros, porém, tinham origem protestante. 
Entre os protestantes estava Paulo Wright. Eu estava lutando na AP como protestante 

engajado em uma política intensa. A ditadura militar bateu em cima de nós. 
Pude conhecer, na AP, por conta da igreja, as pessoas de outras organizações. Conheci gente 
da ALN, da VAR-Palmares, da VPR. Fiz casamento de pessoas que, como ratos, estavam 

sendo caçadas pelos militares. Essas pessoas tinham suas fotografias expostas nas rodovias e 
ferrovias. Elas não poderiam jamais aparecer em um cartório para assinar o contrato de 

matrimônio. Eram pessoas que acreditavam com ênfase no casamento como instituição 
sagrada. Ajudei um cara a sair do país... Esse cara era amigo do Carlos Lamarca. Fomos de 
Presidente Prudente até Corumbá. Eu e outro pastor (da Igreja Presbiteriana Independente), 

ajudamos a colocar gente pra fora do país. Nessa ocasião o pastor presbiteriano independente 
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dirigiu um fusquinha e o casal estava vestido de noivos no banco de trás... Eu ia no banco da 
frente usando um colarinho clerical... Nós saímos para levá-los ao exílio depois da festa de 

casamento... Esse rapaz foi para o Chile e, em seguida, no dia 11 de setembro de 1973,veio o 
golpe chileno... Eu nunca mais tive notícias desse casal... Não sei se estão vivos.  

Continuei militando na AP... Até que a coisa pegou! Eu estava clandestino... Era professor da 
rede pública do Estado de São Paulo e dava aulas no Colégio Alexandre de Gusmão, mas na 
Escola Técnica Getúlio Vargas eu dava aulas de filosofia e história. Também dei aulas de 

história no Colégio Objetivo. A coisa pegou... Como disse, embora estivesse militando na AP 
transitei em várias organizações clandestinas... Tive várias amigas na ALN... Amigos na VPR 

que são ainda meus camaradas... Amigos na VAR-Palmares... Amigos no MOLIPO... Eu 
vivia transitando em todos esses movimentos. Se fosse preso não saberia por qual organização 
teria caído... A repressão bateu firme na ALN, Var-Palmares, MOLIPO, COLINA e em todas 

as organizações de esquerda. Como a AP não defendia inicialmente, abertamente a luta 
armada, os repressores militares deixaram para depois... Quando derrotaram todos os 

militantes das organizações foquistas... Baixaram o porrete em cima da AP! Paulo Wright foi 
preso e depois morto... Eu fui a primeira ou segunda pessoa que soube da prisão do Paulo 
Wright e imediatamente avisei o Jaime Wright que seu irmão havia sido preso. Porque fiquei 

em um lugar esperando a mala do Paulo Wright, mas a pessoa não passou e eu soube por 
causa disso que a coisa tinha desandado. Fiquei trabalhando clandestinamente no eixo São 

Paulo-Salvador e em Recife. Abandonei a escola... Abandonei o ensino público... Abandonei 
tudo! Sofri novas rupturas!  
Restou-me o exílio. Quando eles dizimaram as organizações esquerdistas da luta armada 

restaram apenas os grupos que não tinham esse ideal guerrilheiro, tais como a AP e o PCB. 
Baixaram posteriormente em cima da AP e do PCB! A ordem da ditadura militar era matar. 

Porque eles diziam que as pessoas exiladas prejudicavam o Brasil mais do que dentro do país. 
“A minha cabeça estava a prêmio” e, se eu fosse preso, não sabia o que poderia acontecer 
comigo... Apareceu-me uma possibilidade de sair do Brasil. Decidi sair. Fui viver na Suíça. 

Lá pude conhecer Paulo Freire e fiz um curso de pós-graduação lato sensu no Instituto 
Ecumênico de Bossey (ligado ao Conselho Mundial de Igrejas, CMI, e à Universidade de 

Genebra). No exílio eu continuei militando com encontros aqui, ali e acolá... O Marcos 
Arruda que era um dos líderes da AP... O José Barbosa era outro líder da AP... Lutamos para 
tirar do Brasil o pentecostal Manoel da Conceição que está vivo ainda hoje. Inclusive, o 

Manoel da Conceição era um pregador pentecostal e, depois, tornou-se uma importante 
liderança na esquerda. José Barbosa morreu, já... Mas nós estávamos em Genebra e 

permanecíamos agitando tudo.  
Veio, depois, a Revolução dos Cravos em Portugal. Eu fiquei aceso e troquei Genebra por 
Portugal. Fui encaminhado por um pastor presbiteriano do Conselho Mundial de Igrejas, 

chamado Michael Testa, para Portugal. Comecei a trabalhar com educação popular em 
Portugal naquele tempo revolucionário. Nós formamos núcleos de cultura e alfabetizamos a 

partir dos métodos do Paulo Freire. Investi bastante no trabalho com educação nas cidades de 
Moura, Aldeia Nova de São Bento, Pias e até Barrancos (que fica na fronteira com a 
Espanha). Saí formando núcleos de alfabetização, de treinadores para grandes redes e grandes 

movimentos populares em Portugal. Liderei o trabalho educacional de alfabetização popular 
em Portugal naquele tempo. Ainda em Portugal, parti para a Ilha da Madeira e continuei 

fazendo a mesma coisa... Até que os primeiros anistiados voltaram ao Brasil.  
Não havia nada contra mim. Nem sequer um processo existia contra mim no Brasil. Mesmo 
assim decidi voltar para o Brasil na ocasião da Anistia. Na volta do exílio escolhi a cidade do 

Rio de Janeiro para morar. Continuei trabalhando ligado à igreja protestante. A minha 
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caminhada aconteceu dentro dos meios evangélicos e a minha vida se consubstancia com a do 
bispo metodista Paulo Ayres e com a vida do Jaime Wright. Continuei até os dias de hoje 

engajado nos movimentos políticos da esquerda. Cheguei ao Rio e militei no Partido dos 
Trabalhadores, PT, que estava nascendo naquele momento. Fui membro fundador do PT no 

Rio e fiquei 26 anos nas fileiras petistas. Mas depois que o PT chegou ao poder e, por causa 
daquelas denúncias todas, sobretudo a respeito do José Dirceu, Delúbio Soares, e outros, 
escolhi deixar de ser petista. Lula está no meio também. Ninguém me convence que Lula não 

sabia e que não estava naquele esquema, pois com certeza estava... Lula e Zé Dirceu são 
irmãos! Duvido que Zé Dirceu tenha segredo não compartilhado com Lula. Impossível! As 

elites trataram logo de blindar o Lula, pois a linha política petista favorecia o ex-presidente 
em todos os sentidos. O Lula foi blindado porque estava fazendo todas as vontades das elites 
do país. Paulo Maluf disse interessantemente que estava à esquerda do PT porque ele próprio 

não fez tantos absurdos assim como os petistas. Saí do PT e escrevi uma carta que foi 
publicada no Jornal do Brasil. Encontre essa carta porque ela é muito interessante.  

Afastei-me do PT e veio, em seguida, a formação do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. 
Eu entrei para o PSOL. Fiquei esperando a decisão do Chico Alencar e do Eliomar Coelho 
(parlamentares eleitos com o meu apoio), sobre o rompimento com o PT e a adesão ao PSOL. 

Fui candidato a deputado estadual pelo PSOL e pelo Rio de Janeiro. Fiz uma grande 
campanha, mas muito pobre... Gastei apenas 8.500 nos panfletos e 8.000 nos anúncios que 

saíram em O Globo (notinhas no rodapé). E agora estou como candidato a vereador pelo 
PSOL e, por causa do relativismo, digo-lhe que não acredito mais nos partidos políticos. 
Houve uma época em que eu acreditava nos partidos políticos e naquela visão marxista-

leninista. Segundo essa visão marxista-leninista, acreditava-se, e eu acreditava, que o partido 
político era a alma do proletariado. Eu destruí completamente esse mito de partido. Acredito, 

sim, que os partidos podem se degenerar assim como as próprias igrejas cristãs. Lutero dizia 
que a igreja é santa e pecadora... Imagina os partidos políticos! As mais lindas ideias podem 
se degenerar... Degenerou-se, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética e se 

transformou em um social fascismo. Quando o muro de Berlim caiu... Dentro de 48 horas a 
máfia tomou conta da Rússia... Essa máfia estava em qual lugar? Estava no interior do Partido 

Comunista. Aquela burocracia... Aquela coisa louca... Aquilo era um social fascismo... Eu já 
vivia isso no tempo da AP como maoísta em oposição às ideias da União Soviética. No 
entanto, a China se desviou completamente dos seus ideais da mesma forma em que os 

partidos políticos se degeneraram inteiramente das suas ideias originais (romanceadas).  
Se você é evangélico, e é herdeiro da Reforma Protestante, sabe que nós acreditamos que o 

ser humano é mau. Ele é mau... E não somente nós, mas Maquiavel dizia também que o ser 
humano é mau. O socialismo precisa pensar nisso, pois ficamos presos ao antropocentrismo e 
cometemos os mesmos erros do capitalismo. Os erros socialistas e capitalistas são quase 

idênticos. É por isso que estou no PSOL. Não o considero como sendo absoluto porque todo 
partido político tem tendências impiedosas e o PSOL corre sérios riscos de fazer a mesma 

coisa que o PT fez ao chegar no poder. Por isso, estou preparado para ficar em partidos 
pequeninos de oposição constante ao poder político central... Até porque, Leandro, descobri 
que tenho certa simpatia pelo anarquismo político, mas existem algumas coisas que gostaria 

que não fossem gravadas nesse momento. Sou, porém, um anarquista socialista cristão assim 
como Liev Tolstoi. Na minha concepção o Estado é a besta do apocalipse e o número da besta 

é o CPF.  
Contraditoriamente, sou bacharel em direito pela Pontifícia da Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, PUC-RJ. Dou aulas em duas faculdades de direito, tanto na Universidade Cândido 

Mendes, quanto na Universidade Mackenzie do Rio de Janeiro. Ministro aulas de filosofia e 
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de ética aplicada ao direito. Na medida em que vou me ambientando com os alunos eu faço a 
minha confissão de fé anarquista. E nas minhas aulas propedêuticas em filosofia eu os preparo 

para combater o Estado, para relativizar o Estado. Eu questiono o Estado, questiono as leis e 
questiono o direito. Porque direito é o direito da classe dominante. Direito é o direito da 

burguesia. Vou botando minhoca na cabecinha deles enquanto a Universidade Mackenzie não 
descobre e não me manda embora.  
Sobre as lideranças conservadoras que estavam presentes no protestantismo brasileiro, pode-

se dizer que elas viam dois perigos básicos. Em primeiro lugar essas lideranças enxergavam o 
perigo vermelho da União Soviética, de Cuba, e o perigo amarelo que era chinês – 

representado pelo maoísmo. Eles nos demonizaram. Nós éramos do Diabo. Preferiam que eu 
tivesse abandonado a Igreja Presbiteriana para provar que era do Demônio. Para a tristeza 
deles eu nunca me afastei da igreja protestante... Nunca me afastei... Nunca fui disciplinado... 

Nunca fui corrigido por questões éticas ou por questões políticas... Sempre tratei todo mundo 
com muito respeito. Eu descobri que o inimigo não estava dentro da igreja, pois nosso 

verdadeiro adversário era o sistema capitalista, era o imperialismo norte-americano, era o 
capitalismo selvagem. A igreja protestante era vítima... Por isso, sempre mantive uma relação 
bastante cordial com todas as lideranças eclesiásticas conservadoras. Entendo que eles eram 

honestos. Mesmo depois da queda do muro de Berlim, no período em que visitei a Alemanha, 
e percebi que eles tinham as suas razões. Nós militantes, na verdade, e mesmo com pureza de 

propósito e de coração, não estávamos completamente corretos nas coisas. A introdução do 
socialismo, como nós queríamos, e conforme o modelo soviético, era um desastre quase 
completo. Teria sido um desastre se nós tivéssemos conseguido! É tanto que todas aquelas 

correntes e todos aqueles sistemas foram desmoronando inteiramente.  
Quando alguns católicos chegaram da União Soviética, por exemplo, entre eles estavam 

Leonardo Boff e Clodovis Boff, foram entrevistados aqui no Rio de Janeiro... E eles 
descreveram o processo da União Soviética quase como sendo o início do Reino de Deus. 
Dois meses depois o Reino de Deus desmoronou: caiu o muro! Aí você viu aquela coisa... 

Aquele Estado era “policial militar” com injustiças sociais gravíssimas, tais como na China 
(atualmente com trabalho escravo), cuja repressão é incrível e não se tem noção acurada dos 

direitos humanos. Eu viajei uma vez com o Betinho... Ele iria falar para pastores luteranos... 
Na viagem ele disse: “Mozart, pregue na sua igreja, nas suas aulas, e em todas as palestras, 
cinco princípios que são fundamentais para você erguer uma sociedade justa e fraterna”. 

Depois, ele falou: “três deles você já conhece: liberdade, igualdade e fraternidade... Mas 
substitua fraternidade por solidariedade...”. Ficou liberdade, igualdade e solidariedade (porque 

fraternidade tem uma questão de gênero). Disse-me ainda: “para completar as cindo faltam 
duas... São elas: pluralidade e participação”. É por aí que eu tenho norteado a minha prática e 
a minha prédica política.  

Por isso vejo atualmente aquelas pessoas conservadoras com muito respeito. Acho que não 
daria para eliminar essas pessoas do processo democrático. Dentro do debate democrático há 

lugar para a oposição. Não há lugar para o “mau caratismo”, nem pra violência, nem pra 
tortura. Isso é o que condenamos nos sistemas perversos. Todo debate no campo das ideias é 
pertinente e saudável. Deploro... Deploro! Deploro aqueles evangélicos que se tornaram 

instrumentos da ditadura militar para dedurar os seus irmãos. Aconteceu muito... A revista 
Isto É fez uma denúncia gravíssima. Quero dizer que isso é satânico e é diabólico. Acho que 

aqueles pastores ou lideranças evangélicas que foram instrumentalizadas para delatar os seus 
irmãos foram verdadeiros “Judas Iscariotes”. Verdadeiros “Judas Iscariotes”. Não tenho o 
menor respeito por essas pessoas que delataram os seus irmãos. Mas aquelas pessoas que nos 

combatiam no campo das ideias estavam corretas. Mesmo aquelas que se utilizaram dos 
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púlpitos para fazer isso estavam corretas, pois eram os seus lugares ministeriais de enunciação 
política. Havia muitos conservadores sérios e honestos, mas deploro completamente aqueles 

que foram instrumentos da ditadura militar. Chamo-os de satânicos, de diabólicos a partir da 
gramática bíblica original do “diabolé” que é tudo aquilo que divide. Ao contrário do 

“symbolé” que, por sua vez, é tudo aquilo que une... Eu deploro completamente essas ações 
delatoras e acho que essas pessoas vão responder diante de Deus pela covardia e por serem 
instrumentos demoníacos para denunciar os seus irmãos. O Anivaldo Padilha foi vítima... 

Muita gente foi vítima desse “dedurismo” de evangélicos que se venderam aos serviços de 
repressão. Todos esses evangélicos, ou católicos – que foram instrumentos da ditadura para 

denunciar os seus irmãos – são malditos para com os homens e ficarão no lixo do tempo, no 
lixo da história.  
Quero falar um pouco sobre o general luterano Ernesto Geisel. Quando ele saiu do poder veio 

morar em Ipanema, pois eles têm um apartamento aqui no Bairro. A filha do Geisel, que é a 
professora Amália Lucy Geisel, veio aqui no meu gabinete pastoral. Ela disse: “pastor, eu e 

minha mãe queremos nos inscrever na igreja local... eu sou filha do ex-presidente Geisel e 
todos nós somos luteranos”. Eu falei: tudo bem... Vocês são luteranos e, por isso, são muito 
bem-vindos em nossa comunidade. Amália e sua mãe, como membros da família Geisel, 

inscreveram-se na paróquia que está até agora sob os meus cuidados pastorais. Não sei se eles 
sabiam alguma coisa sobre mim. No dia seguinte ela voltou, e disse: “pastor, não apenas eu e 

minha mãe queremos nos inscrever na paróquia, mas meu pai quer também”. Toda a família 
do general Geisel quis ser membro da Igreja Luterana de Ipanema. Eu falei novamente: 
perfeitamente... Basta preencher essas fichinhas... Ela preencheu a fichinha em nome do 

general Geisel, em nome da dona Lucy Geisel e em seu próprio nome (Amália Lucy Geisel).  
A dona Amália Lucy Geisel ficou muito ansiosa porque a inscrição acontece a partir do 

conselho, mas a reunião do conselho demorou um pouco. Com isso, ela apareceu e perguntou: 
“nós fomos aceitos como membros da Igreja?”. Ela estava temendo que não fossem aceitos, 
mas o conselho tomou uma posição favorável por unanimidade. Eu não lembro muito bem em 

que ano isso aconteceu. A partir daí eu passei a assistir pastoralmente a família Geisel... Eles 
vinham sempre aos cultos e nós conversávamos bastante. Não cheguei a ir a casa deles. Em 

seguida, a dona Amália Lucy me procurou e disse que o pai dela estava internado com 
diagnostico de câncer. Para finalizar, ela me pediu a visita pastoral... Ele estava na Casa de 
Saúde São Vicente, na Gávea, e eu fui imediatamente visitá-lo. Estava o ex-chefe do gabinete 

dele e eu entrei... Visitei-o... Ele estava lá... Olhou ternamente em um gesto total de entrega e 
numa postura de humilhação, pois a morte nos nivela a todos. Segurei em sua mão e, olhando 

nos seus olhos, recitei um salmo de consolo. Pra não carregar uma Bíblia pesada eu decoro os 
textos sagrados porque na cabeça não pesa. Recitei diversos textos bíblicos pra ele... Fiz uma 
oração por ele... E oramos o pai nosso e o credo apostólico.  

Depois ele faleceu. A família me pediu para fazer o sepultamento. Quando ele faleceu... De 
noite eu fui visitá-lo, aqui no Palácio, e no dia seguinte aconteceu o sepultamento. A filha 

recusou o tanque de guerra no qual o corpo deveria sair. Era um carro do Exército... Um carro 
especial. Dona Amália não quis que o corpo fosse transportado em um tanque de guerra... E 
veio o Corpo de Bombeiros para carregar seu corpo segundo os ditames das honrarias 

militares, mas sua filha recusou. O corpo saiu em um carro simples e velho da Santa Casa de 
Misericórdia. Levaram-no até o túmulo. Eu o acompanhei até o túmulo e a família me pediu 

que nenhum político falasse naquele cerimonial fúnebre. Lá estava o ex-presidente 
Figueiredo... Estava Aureliano Chaves... Estava também o Marco Maciel. Diversas outras 
autoridades se fizeram presentes. Eu disse aos políticos o seguinte: olha... Sinto em falar para 
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os senhores, mas a cerimônia não é minha e a família pediu para que não tivéssemos discursos 
políticos. Assim se fez.  

Antes de realizar o enterro eu peguei toda a imprensa. Acordei de madrugada e peguei toda 
imprensa. Encontrei várias coisas sobre o ex-presidente Geisel e destaquei para a imprensa 

duas coisas. A primeira coisa era a honestidade do Geisel. Disse uma jornalista chamada 
Denise Reis, que fez parte da comitiva de viagens do Geisel, que ele proibia de forma clara 
qualquer contrabando. Ninguém trazia nada além daquilo que portava corriqueiramente para a 

viagem. Geisel era profundamente austero em termos éticos. A ética protestante estava 
presente no Geisel porque ele era filho de um pastor leigo. Na época da guerra, os pastores 

alemães foram expulsos inclusive para o Brasil. O pai do Geisel foi ordenado pastor da Igreja 
Luterana. Por isso, exaltei esse lado ético dele ao impedir os abusos na comitiva que o 
acompanhava para as viagens internacionais. A segunda coisa que eu destaquei no Geisel foi 

o seu amor à pátria. Ele era um nacionalista que defendeu o patrimônio nacional... Ele foi um 
nacionalista... Falei do processo de distensão política que começou inegavelmente com ele 

através dos procedimentos para abertura. Destaquei também o amor dele pela família. Ele era 
uma pessoa profundamente ligada à família. A família também sofreu e nunca se libertou do 
sofrimento da morte de um filho ocorrida em Quitaúna. Eu destaquei todas essas coisas e, no 

mais, disse aos presentes que se tratava de um homem como todos nós: com as suas virtudes e 
os seus defeitos.  

Não entrei no mérito da ditadura militar e não transformei o túmulo do Geisel em palanque 
político. Em seguida a imprensa explorou essa dimensão política. A imprensa falou mais da 
minha presença e alguns jornais divulgaram: “A esquerda enterra Geisel”. Depois que a 

imprensa explorou a dimensão política eu liguei para a dona Amália Lucy, por causa da 
repercussão midiática (na época eu estava frequentemente na mídia), e disse que ela ficasse a 

vontade... Porque nós, os luteranos, fazemos um culto em memória após o sepultamento de 
um membro, com oração memorial. Eu disse: olha dona Amália... A imprensa deu muito esse 
destaque político e a senhora fique à vontade para convidar outro pastor... Posso indicar outro 

pastor... Talvez da Alemanha ou da Paróquia Martin Luther pra fazer o culto em memória. A 
dona Amália Lucy disse: “não! quem vai fazer o culto em memória é o senhor...”. Eu fiz o 

culto em memória e nunca falei pra tantos generais na minha vida inteira. Mas também não 
usei o púlpito como palanque porque nunca fiz isso em toda a minha vida. Eu aprendi isso 
com Rosa Luxemburgo, que dizia que os fiéis iam à igreja com a alma dolorida por conta de 

alguns problemas e que os padres ou pastores, na Alemanha, utilizavam-se do púlpito para um 
tremendo sermão político de direita. Pensei assim... Se isso é condenável pela direita também 

é condenável pela esquerda. O púlpito não é um palanque político, pois as pessoas devem ir à 
igreja para ouvir uma palavra de conforto para sua existência, para sua crise. As pessoas 
devem ir à igreja para ouvir sobre os problemas existenciais do desespero humano como dizia 

Søren Kierkegaard. Sobretudo em uma época de abertura política na qual as pessoas são 
expectadoras das notícias produzidas pela imprensa todos os dias. Igreja não é pra isso!  

É tanto que na Igreja Luterana a pessoa é obrigada a se licenciar quando sai candidata aos 
cargos eletivos. Fui candidato a deputado e não me licenciei... Fiquei na paróquia o tempo 
todo porque a Igreja Luterana tinha plena consciência de que eu jamais usaria o púlpito para 

fazer campanha política partidária. Nunca! E durante a campanha toda eu nunca deixei de 
fazer um culto... Sempre estive presente nos cultos. Às vezes eu faço uma panfletagem lá 

fora... No poste... Para as pessoas que passam... Quando eu vou a outras igrejas é a mesma 
coisa... Na rua... Porque se eu não fizer outros políticos vão fazer.  
Eu fui chamado na PUC para um debate sobre a questão de fé e política. Os alunos de direito 

queriam saber do sepultamento do Geisel... Eles queriam saber sobre os porquês da minha 
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atuação no sepultamento do Geisel. Dei algumas razões. Disse aos estudantes de direito que 
eles principalmente deveriam saber... Com o advento da morte prescrevem todos os crimes 

cometidos. Com a morte todos os crimes prescrevem! Outra coisa é que a pena não pode 
passar da pessoa do condenado... Penalizar uma pessoa no pós-morte é atingir frontalmente a 

família daquela pessoa. A pena não pode passar da pessoa do condenado mesmo se a pessoa 
tiver sido condenada (que não foi o caso). Nada pode atingir a família. Falei também que eu 
fiz o sepultamento do presidente Geisel e não a ressurreição dele ou do Regime Militar.  

Dei essa entrevista para você na certeza de que a Palavra tem magia. Nós somos as palavras. 
Eu falei de alma para alma e foi uma conversa sem ódio... Sou uma pessoa que não guarda 

ódio de ninguém. Creio que o ódio seja a arma dos nossos adversários. Ódio não é coisa para 
a esquerda. O ódio é uma arma da direita... Não é a arma de um cristão e nem de um 
socialista... Por isso que eu deploro o stalinismo e aquele pseudo socialismo aplicado na 

União Soviética e em outros países. E deploro o capitalismo que é, como disse pra você, a 
besta do apocalipse. Ninguém tira da minha cabeça que o número da besta, do Estado e do 

capitalismo, é o CPF. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém sai, ninguém viaja sem o 
danado do CPF.  
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Eu nasci em um lar metodista muito particular. Meu pai, 
Agusto Chagas Mattos, antes de se converter na Igreja 

Metodista de Duque de Caxias, em 1940, já era militante do 
movimento operário no Rio de Janeiro. Esteve inclusive 

preso e carregou consigo as lembranças das torturas que 
sofreu quando esteve no cárcere durante a época do Estado 
Novo, na ditadura de Getúlio Vargas. Ele nunca abandonou 

as suas convicções políticas por ter se convertido ao 
protestantismo. Era nordestino e veio de Sergipe em 1930 com uma família muito grande. O 

meu pai era um dos filhos mais novos e não tinha qualquer possibilidade de sobrevivência em 
uma pequena propriedade que vovô possuía na terra dele. Ele e mais alguns irmãos migraram 
para o Sudeste do país. De alguma forma, meu pai e seus irmãos foram atraídos pelo Partido 

Comunista Brasileiro, PCB.  
Quando meu pai se converteu ao evangelho, na Igreja Metodista de Duque de Caxias, já tinha 

um passado de lutas ideológicas intensas. Porque trabalhou na Light e, desde 1934 ou 1935, 
estava ligado às formas comunistas de pensar. Era o período da Intentona Comunista. Nesse 
tempo ele foi trabalhar na Light, no Rio de Janeiro, que era reconhecidamente um foco muito 

grande de agitações do PCB. Eu nasci em 1940 em um contexto que aliava duas coisas que, 
naquele tempo, não eram muito compatíveis. Não era nada compatível ser, ao mesmo tempo, 

evangélico e comunista. Eu fui criado nessa atmosfera e dentro de um lar com dupla 
militância. O meu pai se tornou um leigo muito ativo na Igreja de Duque de Caxias, mas essa 
dupla militância dele acabou influenciando grandemente a minha vida. Influenciou também 

ao meu irmão. Sou aquele filho mais velho que exerceu um papel significativo sobre esse meu 
irmão.  

Eu tenho uma imagem muito forte em minha mente... Sobre uma cômoda, que ficava no 
quarto dos meus pais, tinha uma fotografia de Luís Carlos Prestes ao lado da fotografia de 
John Wesley. As duas fotografias estavam presentes na cômoda dos meus pais. Isso remonta 

os tempos da ditadura do Vargas. Antes mesmo dos dez anos eu já tinha lido O Cavaleiro da 
Esperança – do Jorge Amado – acerca de Luís Carlos Prestes. Fui criado nesse ambiente de 

forte influência, tanto da parte religiosa, quanto da parte política.  
Em decorrência dessa estreita relação do meu pai com o PCB, ele conseguiu um apartamento 
no conjunto residencial do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, em Pilares. 

Esse lugar era, na época do regime democrático (nós mudamos em 1950), um setor que, 
mesmo na posterior clandestinidade, estava controlado pelos comunistas. O meu pai 

conseguiu um apartamento no bairro de Pilares e nós nos mudamos da Leopoldina para essa 
nova morada. Eu só fui me dar conta do que estava acontecendo, depois após vários anos 
transcorridos, de que grande parte dos moradores do conjunto residencial era ligada ao PCB. 

Na entrada do bloco em que eu morava existiam pessoas ligadas ao PCB apesar de não 
cultivarem relacionamentos pessoais. Porque geralmente eles eram de movimentos sindicais 

diferentes e a relação deles, inclusive com o Partido, se dava em outra esfera. Mais tarde, 
entretanto, descobri por meio dos contatos pessoais que muitas pessoas que moravam naquele 
lugar eram do PCB. Nessa época de descobertas e revisões eu já era bispo no Rio de Janeiro. 

Eu pensei assim: nossa! Fulano é do Partido, fulano é do Partido... Todos nós morávamos no 
mesmo local.  

Quando fui fazer o curso científico, tive que sair do Meier, porque o Colégio do Estado não 
tinha esse curso, para estudar no Souza Aguiar – no centro do Rio de Janeiro. A partir disso, 
nós começamos a desenvolver o costume de estudar na Biblioteca Nacional. Mas nós saíamos 

da aula de tarde (eu estudava de tarde), e, para estudar na Biblioteca Nacional, fui à União 
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Nacional dos Estudantes, UNE, para pedir a carteirinha de estudante. Eu queria comer no 
restaurante Calabouço... Que era um dos pontos de agitação do movimento estudantil... 

Alguns colegas, da minha turma, tinham pais ligados aos sindicatos ou aos partidos de 
orientação comunista. É interessante que uma das minhas colegas de classe tinha um tio que 

era vizinho do nosso apartamento... Depois ela se tornou uma grande militante do movimento 
estudantil... Nem sei o que aconteceu com ela na época da ditadura militar.  
Todo esse ambiente era propício para o meu desenvolvimento na militância política atraída 

pelo PCB. Fora da Igreja Metodista, as minhas relações políticas aconteciam com pessoas 
ligadas ao PCB. Dentro do metodismo, porém, as coisas não eram muito claras até o final da 

década de 1950. A Igreja Metodista sempre foi conservadora e, mesmo as pessoas que tinham 
posições mais avançadas, tais como o pastor Guaracy Silveira (do Partido Socialista aqui de 
São Paulo), estavam sujeitas aos fundamentalismos eclesiásticos. O bispo César que, 

enquanto bispo foi bastante conservador, mas depois que deixou o episcopado nós nos demos 
conta de que ele tinha vinculações políticas (inclusive foi candidato a deputado federal pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro). A verdade é que, naquele momento, e até o final da década de 
1950, a Igreja Metodista não estava muito envolvida nessa história política nacional. Em 1960 
houve o Concílio Geral da Igreja Metodista, em Juiz de Fora, e eu que estava envolvido na 

liderança da mocidade metodista... Fui ao referido conclave... Lá no Concílio eu me encontrei 
com algumas pessoas e, entre elas, chamou-me atenção o Warwick Estevão Kerr. Eu não sei 

se você o conhece de nome, mas cabe dizer que se trata de um leigo metodista, cientista 
renomado e um grande nome da ciência no Brasil. Warwick foi presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Ele teve uma atuação muito grande inclusive 

sobre a pirâmide social brasileira.  
Nessa época, porém, eu estava envolvido com o movimento de mocidade metodista porque a 

minha militância dentro da Igreja me levou a assumir algumas responsabilidades tanto nos 
contextos eclesiásticos locais, quanto nos regionais. Por causa disso, nós começamos a entrar 
em contato com alguns jovens. Inclusive jovens de São Paulo que mantinham um 

relacionamento com o movimento estudantil cristão. Nunca tive relações com o movimento 
estudantil cristão, tais como aqueles ativistas que várias pessoas ligadas ao protestantismo 

devem mencionar corriqueiramente. A minha relação com a ideologia comunista, e ao mesmo 
tempo cristã, acontecia por meio de outro viés. É muito interessante que, nessa história toda, 
eu já estava envolvido com as atividades do PCB e, conjuntamente, com a liderança dentro da 

Igreja Metodista. Em meados da década de 1960, quando estava plenamente envolvido 
(porque desde criança conheço as diferentes formas coexistentes de pensar), resolvi fazer o 

vestibular para cursar ciências sociais no Rio de Janeiro. Fui muito bem nas provas, contudo 
precisei de um ou dois pontos para passar em língua portuguesa... E entrei na sala de aula, 
para fazer as provas, tendo debaixo dos braços o jornal Novos Rumos – que era o jornal do 

PCB na ocasião. Botei o jornal em cima da carteira... Quando os professores chegaram – para 
aplicar as provas – viram em cima da minha carteira o jornal Novos Rumos. Helenildo Viana, 

que era professor de história, me viu com o jornal Novos Rumos e arredondou a minha nota: 
tirei zero. Eu fiz a prova e não fui mal, porém fiquei totalmente “zerado”. Depois disso, 
resolvi cursar teologia mesmo...  

Eu estava envolvido com a mocidade da Igreja Metodista quando recebi os bafejos da 
teologia, e da influência, de Richard Shaull na juventude protestante... Quando fui para o 

congresso de jovens de 1960, em Piracicaba, encontrei-me com mais pessoas que estavam 
buscando um ativismo político-cristão naquele período. Comecei várias amizades com 
pessoas como Anivaldo Padilha, Claudius Ceccon, Derli Barroso, Caio Navarro Toledo 

(professor da UNESP), entre outros. A gente se encontra, não é? Eu vim para a faculdade de 



205 

 

 

teologia e tomei conhecimento das histórias de movimentos estudantis... Envolvi-me com 
toda a crítica ideológica... Quando cheguei aqui, na Universidade Metodista, alguns colegas 

estavam envolvidos nesse ambiente político, mas não tinham a formação política que eu tive a 
partir da minha história de vida familiar. Recebi toda a formação política fora da Igreja 

Metodista. Quando fiz meu curso de filosofia, por exemplo, intitulei o trabalho final assim: 
“O conceito de história em Karl Marx”. Lembro-me de forma bem humorada que desenhei na 
capa do trabalho a foice e o martelo. É claro que esse trabalho, feito depois de 1964, 

desapareceu de uma vez.  
Fui o único daquele processo que tinha militância política do ponto de vista orgânico, pois os 

outros eram cristãos que estavam descobrindo aquele universo ideológico. A verdade é que 
esse processo se acelerou bastante, dentro e fora do protestantismo, quando o Jânio Quadros 
renunciou a Presidência da República. Nesse momento, portanto, a efervescência do 

Departamento de Responsabilidade Social da Confederação Evangélica do Brasil era muito 
grande. Desse grupo, destaca-se Jether Ramalho, Domício Pereira Mattos, Waldo César... 

Esse pessoal todo estava discutindo, com algumas conexões fora do Brasil, sobre a realidade 
política e religiosa do país.  
Realizou-se, em 1962, a Conferência do Nordeste cujo tema era “Cristo e o processo 

revolucionário brasileiro”, demonstrando a preocupação das igrejas protestantes com a 
peculiaridade daquele momento politicamente intenso da vida brasileira. Esse setor 

progressista da igreja protestante, que era minoritário (precisamos reconhecer isso), era muito 
militante. Estou falando com ênfase sobre isso. Porque, de certa maneira, tínhamos um 
contexto brasileiro peculiar naquele momento, mas os nossos progressistas impuseram uma 

agenda com vários temas significativos sobre os rebanhos protestantes. A Conferência do 
Nordeste marcou uma discussão muito importante para nós, pois demonstrou que existia uma 

vontade de revolução cristã propriamente dita no Brasil. Isso era verdade também dentro da 
mocidade metodista especialmente porque essa liderança dos jovens foi progressivamente 
conseguindo o controle da revista Cruz de Malta. E isso foi muito importante!  

A minha militância, como disse antes, não se dava no movimento estudantil cristão, mas se 
concentrou especialmente na mocidade metodista. Estive presente no congresso da UNE no 

qual José Serra foi eleito presidente. Não compareci ao evento porque era presidente do centro 
acadêmico dos estudantes de teologia... Fui como militante do PCB. Outros companheiros 
correligionários estavam lá também.  

Quando veio o golpe de 1964 nós tínhamos um grupo na faculdade de teologia que estava 
mais conscientizado sobre a realidade política brasileira. Havia um intelectual muito 

importante, que se relacionava com a Universidade Metodista, chamado Neidson.... Esse 
grupo não tinha uma relação orgânica fora da Igreja Metodista... Eles estavam circunscritos à 
relação orgânica no interior da denominação. Estive na vanguarda desse processo.  

Nós, aqui da Universidade, ouvimos o famoso Comício da Central do Brasil pelo rádio. Sem 
surpresas. Nós considerávamos que a revolução estava nas ruas. Estávamos eufóricos pelos 

resultados da revolução. Quando veio o golpe militar, no dia 1º de abril de 1964, foi uma 
grande surpresa para nós. Tudo estava certo... Nós queríamos um país voltado às esquerdas 
como sinal de igualdade econômica e teológica entre as pessoas. É interessante que, no final 

de 1963, fui contatado pelo pessoal do Partidão, aqui do ABC. Aí comecei um diálogo com 
os militantes regionais do Partido, mas não sei precisamente como eles me descobriram. Acho 

que eles me encontraram por meio de dois jovens metodistas (irmãos de sangue), que estavam 
ligados ao PCB. Esses irmãos me viram em algum lugar, conseguiram me identificar (eles me 
conheciam dos movimentos de jovens metodistas), e vieram me procurar aqui na 

Universidade. Em seguida veio o golpe militar de 1964. Aqui em São Bernardo eu nunca fiz 
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nenhuma articulação com o PCB. Depois do golpe de 1964, restringi-me mais à militância 
dentro da denominação metodista... No AI-2 – em 1966 – eu já estava nos Estados Unidos. 

Por quê? No final de 1965 fui procurado pela liderança do setor de educação cristã da Igreja 
Metodista que me comunicou sobre a criação de um cargo para coordenador nacional da 

mocidade pelo Concílio Geral da denominação. Era uma reivindicação dos jovens metodistas 
daquele período. Fui procurado pelo secretário geral de educação cristã que me comunicou 
que meu nome foi escolhido para ser o coordenador nacional da juventude metodista. Em 

decorrência disso, encaminharam-me para o curso de treinamento para liderança jovem nos 
Estados Unidos. Eles me disseram que eu deveria fazer esse curso antes de assumir a minha 

função com os jovens metodistas. Preparei-me para essa viagem durante o primeiro semestre 
de 1966, pois eu estava terminando meu curso na faculdade de teologia. Eu fui aos Estados 
Unidos para fazer o curso, porém quando as coisas começaram a “estourar” aqui (em outubro 

de 1966 aconteceram as eleições), instaurou-se o AI-2 por causa de uma importante vitória da 
oposição.  

Nesse tempo eu estava nos Estados Unidos, mas a Igreja Metodista do Brasil estava 
começando a se partir em pedaços. É evidente que, no interior da Igreja, tinha-se uma ala forte 
contrária à ditadura militar e uma ala forte favorável ao Regime. Só que, em 1965, nós não 

imaginávamos que a ditadura militar seria um pesadelo! Foi um pesadelo! Mas em 1965 a 
Igreja Metodista estava dividida e, os setores internos de direita, estavam agrupados em um 

Movimento chamado Esquema liderado pelo então reverendo Natanael Inocêncio do 
Nascimento. Esse homem tinha sido reitor da faculdade de teologia, mas foi exonerado da 
instituição em 1962 após um levante forte dos alunos contra ele... Quer dizer que o centro 

estudantil da faculdade de teologia, mesmo sem ter articulações políticas mais fortes fora da 
Igreja Metodista, e muito menos com o movimento estudantil cristão, tinha uma posição tão 

crítica que fizeram uma pressão enorme em cima do conselho diretor e do colégio dos bispos. 
E a pressão dos alunos foi tão forte que o então reverendo Natanael foi sumariamente 
demitido da Universidade Metodista. Por outro lado, um professor da faculdade de teologia, 

que era o pastor Almir dos Santos, projetava-se como uma voz progressista no interior da 
denominação em 1962. O Almir dos Santos foi uma pessoa que influenciou a juventude 

metodista para assumir posições a partir da fé cristã alinhada ao progressismo protestante.  
Com o Concílio geral de 1965, entretanto, o setor conservador percebeu que havia uma 
atividade organizada para que os crentes assumissem posições políticas de esquerda. E, por 

causa do golpe político de 1964, esse grupo se juntou em torno do Natanael Inocêncio do 
Nascimento com o Movimento Esquema cujas bandeiras alvoradas eram: anticomunista, 

antimodernista (teologicamente falando) e antiecumênica. Esses temas estavam em voga não 
apenas sobre o ecumenismo do Conselho Mundial de Igrejas, mas também porque a Igreja 
Católica estava se abrindo parcialmente ao ecumenismo. Escolheram-me para ser coordenador 

da mocidade nesse ambiente conturbado... Fui me preparar nos Estados Unidos, em um 
seminário presbiteriano teologicamente liberal que reunia alunos da Alemanha, da Coréia, da 

Argentina, da Colômbia, do Japão. Os alunos eram teologicamente progressistas, pois 
apreciavam teólogos como Karl Barth e Bonhoeffer (que estava sendo descoberto).  
A verdade é que eu levei um baita susto quando voltei dos Estados Unidos porque a faculdade 

de teologia tinha se tornado um “paiol de pólvora” com um grupo considerável dos alunos 
envolvidos no movimento estudantil. Para mim foi uma surpresa enorme... E, tendo sido 

formado ideologicamente pelo PCB, assustei-me muito porque nos Estados Unidos tinha lido 
o livro “Revolução na revolução”, de Régis Debray. Eu disse: isso vai dar errado! Isso vai dar 
errado! Com a minha formação política no PCB – e depois da leitura do texto do Debray – eu 
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disse: isso vai dar errado! Eu disse, assim: esse negócio de foquismo não funciona de jeito 
nenhum! Quando cheguei estava todo mundo no foquismo... Eu fiquei apavorado!  

Só que voltei ao Brasil para assumir a coordenação da mocidade metodista... Qual foi a minha 
surpresa? Quando cheguei, o meu bispo, que já era o reverendíssimo Natanael Inocêncio do 

Nascimento, disse: “não, não...”. Eu voltei no final de 1967. Ele disse: “eu preciso dele aqui”, 
pois tinha acontecido a divisão da Igreja Metodista com os conflitos do Movimento de 
Renovação Espiritual. Mas hoje eu sei (tenho documentos guardados), que ele vetou o meu 

nome porque eu era comunista. Nesse período, de uma forma ou outra,  identificaram-me 
como sendo comunista... Os conservadores não tinham provas, mas a minha identidade 

comunista estava clara no tempo da minha chegada. No entanto, eu tinha acabado o curso e 
me formado nos Estados Unidos... Não fui escolhido! Em prol da ironia da história, pergunto: 
quem foi o escolhido confiável para me substituir? Eu respondo: Anivaldo Pereira Padilha! 

Você entende como funcionam os destinos da história? Aí eu fui já como pastor para a zona 
oeste do Rio de Janeiro em 1968. A confusão estava feita... Principalmente com o movimento 

estudantil... Tem a confusão do dia primeiro de maio em que o “pau quebrou” lá na Praça da 
Sé, em São Paulo, mas os jovens alunos da faculdade de teologia estavam metidos naquela 
confusão. Não deu outra... Pouco tempo depois a faculdade de teologia, da Universidade 

Metodista de São Paulo, estava fechada sem previsão de reinauguração... Repressão! Isso 
porque, entre outras coisas, em 1967 foi escolhido Dom Hélder Câmara para ser paraninfo dos 

formandos do curso de teologia. A minha turma era a anterior, mas eu estava nos Estados 
Unidos e, quando voltei, participei naturalmente da formatura dos alunos de teologia cujo 
paraninfo foi Dom Hélder... Eu estava lá e fui testemunha da história: Dom Hélder Câmara 

arrebentou do mesmo jeito que, depois, nós todos fomos arrebentados institucionalmente. 
Tudo arrebentado. 

Eu estava pastoreando no Rio de Janeiro em 1968, como disse, mas o “pau estava quebrando” 
não somente no Brasil, mas no mundo inteiro com a Europa Ocidental, Estados Unidos, 
França, Alemanha, Inglaterra, Guerra do Vietnã e essa coisa toda... Lembro-me de que 

quando o “pau começou a quebrar” no Rio de Janeiro, com a morte do estudante Edson, eu 
estava metido como pastor metodista em duas ou três manifestações. Não como pastor 

metodista, mas como militante comunista... Essa relação é complexa. No final do ano fui 
mandado surpreendentemente para Cabo Frio... Essas nomeações pastorais às vezes são 
obscuras... O bispo me mandou para Cabo Frio! Eu não sei se o bispo me mandou para Cabro 

Frio para me punir ou para me promover... Não sei! Nunca entendi essa nomeação! Porque eu 
estava na zona oeste, em Jacarepaguá, na Taquara, mas fui mandado para Cabo Frio. Só que a 

comunidade eclesiástica local, em Cabo Frio, tinha uma composição complicadíssima... 
Porque aquela Igreja foi atingida pela “divisão renovada” que originou a Igreja Metodista 
Wesleyana. Essas divisões eram comuns... Os crentes históricos se diziam batizados no 

Espírito Santo porque o Movimento de Renovação Espiritual estava provocando cismas 
denominacionais. Tratava-se do Movimento de forte avivamento repercutido pelo pastor 

Enéas Tognini – ligado aos batistas. Será que o bispo queria que eu fosse batizado no Espírito 
Santo para deixar esse negócio do comunismo?  
A Igreja de Cabo Frio estava – do ponto de vista religioso – influenciada pelo Movimento de 

Renovação Espiritual e, quando aconteceu a divisão, metade dos fiéis foi para a Igreja 
Metodista Wesleyana (que era uma nova denominação protestante e pentecostal). A metade 

que permaneceu em nossa Igreja era, ao mesmo tempo, alinhada ao Movimento de Renovação 
Espiritual, aos movimentos sindicais e ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB (que nessa 
época estava dentro do Movimento Democrático Brasileiro, MDB). Essa metade não foi para 

a Igreja Wesleyana porque seus integrantes remanescentes disseram: “nós somos metodistas 
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autênticos... tivemos uma experiência pentecostal dentro da Igreja Metodista e não vamos sair 
da denominação nem que a vaca tussa”.  

Em 1966, com o AI-2, os partidos políticos foram dissolvidos e foi criado o bipartidarismo 
com a Arena e o MDB, pela ditadura militar. Eu cheguei nessa Igreja que tinha gente 

“pentecostalizada” metida com movimentos políticos... Inclusive um deputado estadual 
chamado Wilson Mendes – que tinha sido cassado com o AI-2, em 1968. Cheguei como 
pastor da Igreja de Cabo Frio em 1969, mas por causa do AI-5, no final de 1968, a “barba de 

todo mundo estava de molho”... Porque a “barba do vizinho estava pegando fogo...”. Todo 
mundo colocou a “barba de molho...”. Essa coisa toda requer um cuidado muito grande... A 

gente estava em silêncio... A verdade é que, como pastor de Cabo Frio eu me relacionava com 
esses fiéis e conversava um pouquinho sobre os temas políticos.  
Na ocasião em que o embaixador americano foi sequestrado (não sei se em 1971 ou se em 

1972), cheguei ao templo da Igreja, em um domingo, e a senhora mais piedosa, que era líder 
do grupo de oração, bem pentecostal, disse para mim com um leve sorriso sarcástico: 

“começou a virada”. Essa mulher tinha quase 70 anos... Era a mãezinha piedosa do deputado 
cassado, Wilson Mendes. Aconteceram coisas contraditórias nesse ambiente... Dentro da 
Igreja estava essa situação. 

Eu fui convidado pelo diretor do Colégio Bennett, Aquiles Barreto, que era meu amigo da 
época da mocidade, para lecionar a disciplina de moral e cívica. Eu saía de Cabo Frio, às 

vezes de madrugada, para chegar ao Rio e dava aulas o dia inteiro – inclusive à noite no 
Seminário. Nesse momento, contudo, surgiu um problema em Cabo Frio porque faltava 
professor de inglês no ginásio, na escola técnica e no colégio da Campanha. O pessoal ficou 

tão desesperado que foi na minha casa, em 1971. Eles foram me perguntar se eu poderia dar 
aulas de inglês... Aí eu disse: não sou professor de inglês, mas posso “quebrar um galho”... 

Vocês têm que ir ao Rio de Janeiro para falar com o bispo Almir dos Santos. Lembre-se que 
Almir dos Santos era um bispo progressista, e um importante líder, que estava no Rio de 
Janeiro porque o Natanael Inocêncio do Nascimento foi obrigado a renunciar ao episcopado 

da 1ª Região Eclesiástica... O bispo Natanael, que era fundamentalista, armou uma confusão 
tão grande na 1ª Região que montaram um movimento para destituí-lo... Quando ele viu que a 

situação iria ficar difícil não teve dúvidas: renunciou ao episcopado daquela Região 
Eclesiástica. O pessoal do Colégio foi para o Rio de Janeiro e o bispo Almir dos Santos 
autorizou a minha atuação docente na instituição de ensino em questão. Eu comecei a lecionar 

inglês, em Cabo Frio, e moral e cívica na cidade do Rio de Janeiro... Algumas pessoas de uma 
escola técnica vieram me convidar, no final de 1971 ou no começo de 1972, para dar aulas de 

inglês também, além da disciplina de moral e cívica.  
Fui chamado pelo diretor do Colégio Bennett, que era meu amigo, em 1972... Ele disse, 
assim: “nós vamos ter que demitir você...”. Tomei um susto e pedi explicações. Ao que ele me 

respondeu: “o SNI está pedindo a sua demissão... nós temos uma ordem escrita para que você 
seja imediatamente demitido”. Poucas semanas depois eu fui chamado pelo diretor da escola 

técnica que me disse a mesma coisa: “o SNI está pedindo urgente a sua demissão... nós vamos 
ter que demitir você”. Nesse momento eu já estava envolvido com o pessoal do Centro 
Evangélico de Informação, CEI. Como eu estava sempre no Rio de Janeiro, fui convidado 

pelo pessoal para participar da equipe que estava criando o CEI. Eu terminava meus afazeres 
no Bennett e partia para a Princesa Isabel para colaborar, subversivamente, com o Domício 

Pereira de Mattos na montagem do boletim informativo. Daí comecei a participar das 
atividades clandestinas do CEI que consistiam, sobretudo, em treinamentos de lideranças, tais 
como: pastores, padres, freiras... Nosso público estava envolvido com a pastoral popular. 

Minha parte nessa capacitação era o ensino da teologia e, nesse tempo, tínhamos o livro do 
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Rubem Alves publicado nos Estados Unidos e o Gustavo Gutierrez já havia publicado seus 
textos libertários. E a gente estava trabalhando essas coisas relacionadas à teologia da 

libertação na América Latina. Nesse momento, nós estávamos trabalhando a participação dos 
evangélicos na política a partir das teologias da libertação.  

Depois da minha demissão, no final de 1972, e no principio de janeiro de 1973, foram à 
minha casa alguns militares da Marinha do Brasil. Os marinheiros me disseram: “o 
comandante da base naval quer conversar com o senhor”. Pensei, assim: o que esse pessoal 

está querendo comigo? Cheguei a imaginar que a coisa iria ficar mais feia para o meu lado. 
Para a base naval? Lá vou eu! Quando cheguei à base naval o almirante e comandante Alfredo 

Karam (que foi ministro da Marinha do João Figueiredo), estava me aguardando... Ele disse: 
“pastor, nós estamos com um problema sério em nossas escolas navais comunitárias, na 
Campanha”. Naquele tempo havia escolas comunitárias que eram dirigidas por militares e se 

destinavam aos filhos dos sargentos, dos marinheiros. Nesse tempo eu já tinha feito a minha 
complementação pedagógica na faculdade de Mogi das Cruzes e estava habilitado para dar 

aulas porque tinha meu diploma de filosofia. Isso me habilitava também a dar aulas de 
história, de ciências sociais. O almirante Karam disse pra mim: “o senhor poderia dar aulas de 
história e de geografia em nossos colégios?”. Eu me perguntei sobre aqueles eventos, pois o 

SNI ordenou minha demissão das instituições de ensino em que lecionava... São 
contradições... Como assim? Fui convocado pelo comandante? Ele disse, assim: “eu sei quem 

o senhor é, mas nós precisamos do senhor... porque comigo o senhor vai ter todo respaldo 
possível”. Falei, assim: “tá bom”. É uma maluquice... Não é uma maluquice? Mas o Alfredo 
Karam era do setor militar que apoiava uma discussão sobre a abertura política no Brasil.  

Nesse momento eu estava demasiadamente envolvido com o CEI... Nós estávamos discutindo 
a organização do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI. Com o processo 

de abertura “lenta, segura e gradual”, nós dissemos: “vamos embora botar a cara pra fora...”. 
Nesse processo de “botar a cara pra fora”, nós organizamos o Centro Ecumênico de 
Documentação e Informação, CEDI, sob a coordenação do progressista Jether Ramalho. Mas 

no final de 1973 eu fui nomeado como pastor da Igreja Metodista Central de Niterói. Daí o 
pessoal disse: “se você vai pastorear em Niterói... vai ser também o secretário executivo do 

CEDI”. Eles perguntaram: “quanto tempo você pode dar?”. Aí eu disse: olha, vou ter que 
negociar com a Igreja. Quando cheguei na Igreja Metodista Central de Niterói, no início de 
1974, disse aos fiéis: “olha, vocês devem estar sabendo que sou pastor de tempo parcial...”. 

Porque quando o bispo Almir me autorizou a lecionar inglês, em colégios, obrigou-me 
igualmente a passar pra categoria ministerial de tempo parcial. Na época foi o maior choque 

pra eles, mas a Igreja de Cabo Frio tinha sido extremamente solidária porque não poderia 
pagar dignamente o meu salário. Eles tinham que recolher o meu salário para a tesouraria 
regional porque eu era pastor de tempo parcial... A Igreja de Cabo Frio recolhia o meu salário 

para a tesouraria regional e, por fora, pagava-me outra boa quantia. Eram dribles que 
tínhamos que dar na denominação... Naquele momento, porém, eu estava sendo convidado 

para assumir por mais tempo de trabalho por lá, na Igreja Metodista Central de Niterói e no 
CEDI. Eles viraram pra mim e disseram: “quanto tempo o senhor pode dar pra Igreja, 
pastor?”. Aí eu disse: posso dar todas as manhãs e todas as noites. Os membros de Niterói 

foram generosos: “nós vamos pagar seu salário integral e mais alguma coisa”. Naquela 
ocasião eu ganhava dois salários mais ou menos parecidos, tanto na Igreja, quanto no CEDI. 

Nesse período, de 1974 até 1978, envolvi-me no CEDI. Trabalhamos duro para que 
tivéssemos todas as referências objetivando que o CEDI fosse um marco importante no 
universo ecumênico mundial. O CEDI não foi uma referência apenas no mundo evangélico, 

mas foi também uma importante organização para o fortalecimento do jovem ecumenismo 
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entre os católicos. As assessorias que o CEDI dava... As dioceses... As pastorais populares... 
Os encontros ecumênicos... A formação de gente como o “Claudão”... Magali... Alexandre 

Brasil... Você entendeu? Muita gente foi formada entre as pessoas do CEDI. Aí veio a anistia 
e o Zwinglio voltou... Anivaldo Padilha voltou... Só que, nessas alturas, o CEDI estava em um 

processo de crescimento constante. Parece que meu crescimento pessoal foi uma dinâmica de 
sobrevivência ao fundamentalismo e, ao mesmo tempo, de permanência no crescimento 
ministerial, eclesiástico.  

Tornei-me bispo da Igreja Metodista em 1978. Antes, porém, o bispo Almir dos Santos 
começou a me usar para estabelecer um relacionamento com os católicos. Principalmente 

porque o bispo Almir ajudou muito na organização de iniciativas sociais católicas, apoiando-
as desde suas formações. Tinha também o João Paraíba da Silva (pastor metodista secretário 
da ação social no período de 1965 até 1970), que foi para o Conselho Mundial de Igrejas para 

atuar como secretário para América Latina. Mas o bispo Almir estava me usando para a 
organização do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Eu estava no meio do 

mundo ecumênico não institucional e no seio das instituições ecumênicas devidamente 
formadas.  
Enquanto estava pastoreando em Cabo Frio, a nossa Igreja se tornou um refúgio político 

como uma das formas de resistência à ditadura militar. Quando alguém tinha problemas no 
Rio de Janeiro, as pessoas entravam em contato comigo e diziam: “olha... fulano está com 

problemas aqui e nós vamos mandá-lo para vocês...”. Abriguei gente que, depois, passou ao 
rol dos desaparecidos políticos. Quem? Eduardo Collier Filho. Tive que fazer várias viagens 
ao exterior enquanto fui executivo do CEDI, pois precisava trazer dinheiro... Trazer dinheiro 

vivo, sempre. Dólar. Com esse dinheiro nós tirávamos pessoas do Brasil e mandávamos para 
fora... Fui, por exemplo, nos Estados Unidos, no Uruguai... Envolvi-me, nesse tempo, com a 

Associação Ecumênica Latino-americana, ASEL, e, por conseguinte, com o movimento Igreja 
e Sociedade na América Latina, ISAL. Fui da coordenação continental de ASEL. Quero dizer 
que, quando fui eleito bispo, estava metido até a cabeça com articulações ecumênicas dentro 

do Brasil (do ponto de vista institucional e não institucional), e também fora do país.  
Lembro-me bem do dia em que estive em Montevidéu e fui buscar um dinheiro com o Oscar 

Bolioli (presidente da Igreja Metodista do Uruguai e tesoureiro de ISAL). E ele estava com 
um dinheiro que precisávamos usar para a defesa dos que estavam sendo perseguidos pela 
ditadura militar no Brasil. Peguei o avião de manhã e fui para Montevidéu, pois queria lançar 

mão do dinheiro para voltar ao Brasil de tarde... Fui até o escritório dele... Chegou a polícia 
uruguaia enquanto eu estava no escritório do Oscar... A pessoa que atendeu aos policiais 

disse: “a polícia está aí e quer conversar com o senhor” (com o Oscar). Se a polícia me pega 
lá com aquele dinheiro todo – cerca de $ 50 mil dólares – seria uma pauleira só pra nós dois. 
Por isso, ele mandou que me escondesse na torre da igreja... Eu estava lá na torre da igreja e 

passou uma, duas, três horas... Ele não chegava! Fiquei pensando: poxa, que vou fazer? Até 
que os caras foram embora... Ufa. Em outra vez nós estávamos em Buenos Aires (eu não sei 

se isso foi contado alguma vez), na coordenação do ISAL, era no tempo de Isabelita, e nós 
resolvemos jantar em um restaurante... Convidamos, então, um metodista advogado, muito 
envolvido com os direitos humanos que, naquele período, estava sendo perseguido pela 

ditadura argentina. Os grupos paramilitares da argentina estavam perseguindo esse nosso 
irmão advogado. Ele estava na clandestinidade, já... Nós decidimos ir para um restaurante, 

como eu disse, e esse metodista tomou todas as precauções... Estávamos lá, jantando... 
Chegaram os paramilitares, armados, que dirigiam um carro falcon... Colocaram todo mundo 
contra a parede e, na mesa estava o Leonardo Franco (que é esse advogado metodista), um 

líder operário da Bolívia, um líder de esquerda da República Dominicana, o Oscar Bolioli, o 
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Júlio Barreiro (que estava sendo perseguido pela ditadura), e eu... E, assim, num relance 
providencial eu tirei o passaporte do bolso e disse: “brasileños...”. Eles perguntaram: 

“brasileños?”. Eu falei: “sí, brasileños...”. Ficou tudo bem. Passei por coisas desse tipo. Nessa 
época eu estava trazendo dinheiro para o Brasil para ajudar na resistência à ditadura militar e 

na proteção de seres humanos perseguidos. Esse dinheiro ficava guardado em um fundo falso 
– que eu criei na minha casa – em um apartamento em que morava. Fui trabalhando nisso... 
Resistência.  

Quando fui eleito bispo, portanto, esse trabalho subversivo se intensificou significativamente, 
tanto na linha da Igreja Metodista, quanto fora dela. Envolvi-me, antes e depois de ser eleito 

bispo, com o movimento ecumênico... Fui o presidente do comitê organizador do congresso 
internacional da Associação dos Teólogos do Terceiro Mundo, aqui em São Paulo. Dom 
Paulo Evaristo Arns exerceu o cargo honorífico de presidente daquele congresso... Mas fui o 

presidente do comitê organizador. Estava inclusive o Daniel Ortega Saavedra, pois tinha 
acontecido a revolução na Nicarágua... A gente estava muito envolvido nesse tipo de ação... A 

história da minha vida acontece com o meu envolvimento político-religioso, ecumênico, na 
luta por um protestantismo menos alienado e mais concreto.  
Há um “detalhe” importante nessa história. Com o meu envolvimento com a teologia da 

libertação por meio do Centro Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI, fiz uma 
autocrítica da minha ligação com o PCB. A partir de 1972, distanciei-me completamente do 

Partidão... A teologia da libertação foi responsável por essa releitura político-religiosa. Meus 
irmãos continuaram no PCB por herança ideológica familiar. A minha irmã, inclusive, foi 
candidata a vereadora pelo PCB em Belo Horizonte e o meu irmão fez parte do grupo 

prestista (de Luís Carlos Prestes), para a refundação do PCB. Meu irmão, como muitos 
comunistas, não ficou com a linha oficial do Partidão, mas, com Prestes, acabou aderindo 

primeiro ao Brizola e, depois, ao PSDB. Meu irmão hoje é do PSDB. Ele está junto com esse 
pessoal que, originalmente, era do PCB, mas que está no PSDB... Alberto Goldman e Aloysio 
Nunes são exemplos desse tipo de mudança. Meu irmão foi para o PSDB do Rio de Janeiro 

também. Essa é a história que vivenciei nesse processo político acalorado. Até aqui eu dei um 
panorama geral para você... 

Um instantezinho, aí... Em 1976, fui a Portugal pra trabalhar com a Igreja Metodista. Em 
Portugal eu entrei em contato com o pensamento de Rosa Luxemburgo – coisa que não tinha 
acontecido aqui. E isso me ajudou a encerrar o ciclo do PCB através da autocrítica. Ela 

escreveu um texto que fala sobre a relação do movimento comunista com a Igreja e o clero. 
Não era muito fácil realizar uma autocrítica por meio da teologia da libertação, e dos textos da 

Rosa Luxemburgo, pois fui criado dentro do PCB. Sou do PCB desde as histórias que ouvi na 
infância, as ações iniciais na juventude. Eu fui educado dentro de um contexto stalinista... 
Lembro-me que, em 1956, quando houve o 22º congresso do Partido Comunista da União 

Soviética foi um grande abalo para o meu pai, pois ele descobriu as mazelas do Stalin e 
aquela coisa feia que aconteceu sob seu governo.  

Ficou claro, na medida em que me envolvi com o CEI, que a formulação do Partidão sobre a 
revolução nacional burguesa era um equívoco teórico muito sério com consequências práticas 
mais sérias ainda. O PCB compunha a vanguarda do processo da revolução nacional 

burguesa. Libertei-me do vanguardismo e da ideia de uma vanguarda propriamente dita. Era 
necessária a formação não apenas de quadros importantes, mas da mobilização e da 

organização dos diferentes seguimentos da sociedade civil (sindicatos, associações de 
moradores de bairro, comunidades de base, igrejas). O espectro da participação popular ficou 
muito mais amplo e, por outro lado, a consciência de que essas organizações não são correias 

de transmissões ideológicas do Partidão. Compreender criticamente isso, como transição, foi 
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fundamental para a minha experiência de vida político-religiosa. Era necessário ter uma 
política de mobilização e organização da massa... Utilizo-me da palavra massa não no sentido 

negativo, mas na direção dos setores populares que precisavam ser organizados. Essa 
organização, por sua vez, deveria ser não somente no serviço ao PCB, mas principalmente no 

serviço da sociedade civil em sua maior amplitude. Passei a lutar para que essas organizações 
gozassem de relativa autonomia diante do quadro partidário nacional. A teologia da libertação 
ajudou na reflexão sobre o meu papel político e eclesiástico no interior de um processo 

intrincado de rupturas profundas comigo mesmo, bem como com as tradições familiares. 
Destaco dentro dessa visão a importância das igrejas, não como entendíamos nos anos de 

1960: as igrejas a serviço da revolução. Se as igrejas tivessem se subordinado a esse papel não 
existiria uma autonomia peculiar à sua existência. Há uma autonomia! Nenhuma igreja pode 
ser aparelhada. A ideia do aparelhamento das organizações populares não me pareceu mais 

plausível após minha experiência com a teologia da libertação.  
A crise da faculdade de teologia foi em 1968 em um período muito agitado. Os estudantes e 

todos aqueles que estruturavam suas críticas socialistas, reprimida pela ditadura militar, 
contribuíram na agitação do ano de 1968. A faculdade de teologia foi fechada. Como 
aconteceu tudo isso? Talvez essa seja a primeira vez que vou falar alguma coisa mais direta 

sobre essa crise... Destaco, em primeiro lugar, que quando a crise estourou, eu estava no Rio 
de Janeiro. Eu não achava que as razões que deram origem à crise político-teológica na 

instituição fossem suficientemente fortes. Tratava-se de um esquerdismo que tinha tomado 
conta de certos setores da Igreja Metodista e, em especial, de algumas lideranças dentro da 
faculdade de teologia. A indicação de Dom Hélder Câmara para ser paraninfo da turma de 

1967 não tinha descido na goela dos conservadores. Os conservadores estavam na espreita de 
um argumento para “baixar o porrete” na faculdade de teologia... Acredito que o motivo que 

levou à crise era fútil demais parar municiar os conservadores, porém foi a chance que eles 
estavam precisando para enquadrar a faculdade de teologia.  
Eu não participei... Eu não vim pra cá, pra Rudge Ramos... Não fui ao Concílio Geral de 

Piracicaba em que foi discutida a coisa... De certa maneira eu me distanciei da crise enquanto 
crise, mas alinhei-me aos setores progressistas que se colocaram contrários ao fechamento da 

faculdade de teologia. É que nós não aceitamos, embora estivéssemos no Rio de Janeiro, nem 
os resultados anteriores ao Concílio Geral e tampouco os resultados decorrentes do conclave. 
Nós fomos solidários com um projeto maior... Eu fui solidário com um projeto maior, mas 

não me senti totalmente conectado com os acontecimentos da faculdade de teologia. Nunca 
ninguém me cobrou porque não vim, aqui, na faculdade de teologia durante a crise, no 

Concílio Geral em Piracicaba... Até porque o pessoal sabia que eu estava solidário com eles 
porque participei dos grupos, de pastores e leigos, no Rio de Janeiro, a partir dos quais nos 
pronunciamos de maneira clara contra o fechamento da faculdade de teologia. Nós fomos 

contrários ao Conselho Geral que expulsou, expurgou, a maioria dos alunos. Tanto que nós, 
do Rio de Janeiro, nunca aceitamos a expulsão dos alunos da faculdade de teologia. Eu nunca 

aceitei o foquismo dos alunos e professores da faculdade de teologia... Por isso, as razões que 
fundamentaram a crise institucional na faculdade de teologia não eram suficientemente 
plausíveis para mim. De certa maneira, os grupos organizados dentro da faculdade de teologia 

estavam firmados pela ideologia que tomou conta de boa parte da esquerda brasileira. Essa 
ideologia conduziu os companheiros à luta armada no Brasil. Não que eu fosse contra a luta 

armada, mas partia do pressuposto de que a luta armada naquele momento era completamente 
impossível. Não sou maoísta... Nunca fui maoísta... Para se deflagrar a luta armada no 
Brasil... Essa luta armada não poderia ser feita no campo... O campo tinha cada vez menos 

importância... Essa luta armada teria que ser feita dentro das cidades e a primeira coisa que 
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precisávamos destruir eram as torres de transmissão da energia elétrica... Quem é que tinha 
esse poder de fogo? A guerrilha nunca destruiu coisas grandes! E não dava... Por que eu, 

pastor, iria pra dentro da fábrica? Eu não precisava ir pra dentro da fábrica. Já tinha sido 
criado dentro da fábrica! Eu não era “um classe média”, pra dizer: está valendo tudo. Era, ao 

contrário, o filho do operário, criado em bairro operário, educado em uma escola técnica e, 
portanto, não tive que justificar minha situação de classe. Entendeu? Por isso, nunca entrei na 
lógica do foquismo! Com todo respeito aos que entraram... Não precisei provar nada pra 

ninguém. 
Por exemplo, eu nunca fui da Ação Popular, AP. Nunca fui contatado pelo pessoal da AP. E 

Anivaldo Padilha não era da AP, originalmente. Conheci o Anivaldo antes dos anos de 1960. 
Quando ingressei na faculdade de teologia, e em todas as segundas-feiras, “filava a bóia” na 
casa do Anivaldo. Bati muito papo com o senhor Pereira, sempre. Visitei o Anivaldo em 

várias situações e em todos os lugares em que esteve, com exceção da Califórnia (por causa 
do exílio). Não fizeram contato comigo para entrar na AP. Porque sabiam que eu não era um 

cara da AP. Sentia-me impedido ideologicamente dessa participação. Nessa época estive 
comprometido ideologicamente com a vanguarda representada pelo PCB. Essa minha 
formação, no PCB, impedia-me de participar em ações diversas sem tanta acurácia teórica. 

Tanto que o PCB não pegou em armas... Meus irmãos não pegaram em armas... Isso não cabia 
em nós! A gente sabia muito bem que essa coisa não daria certo, no Brasil. Quando li 

“Revolução na revolução”, do Régis Debray, disse pra mim mesmo: esse negócio não vai dar 
certo, não vai dar certo... Revolução na revolução? Isso é um equívoco! Não era por aí... O 
que eu não sabia era que essa crítica à revolução nacional burguesa era insuficiente para dar 

conta daquilo que estava acontecendo no Brasil. Nunca me senti ideologicamente ligado às 
razões que instruíram uma crise na faculdade de teologia. Tive grandes dificuldades com 

alguns dos seus líderes esquerdistas porque, sem fazer acusações, tenho plena convicção que 
alguns deles eram “cabo Anselmo”. Eu sei! Eu sei que tinha gente da repressão infiltrada 
dentro da faculdade de teologia. Quando a faculdade de teologia fechou, o bispo Osvaldo Dias 

da Silva colocou pra fora (vomitou), o seguinte: “se a Igreja Metodista não fechar a faculdade 
de teologia, os militares iriam fechar porque se tratava de ‘um foco do foquismo’ em um 

processo de formação”. Quando cheguei dos Estados Unidos, a única vez que fui convidado 
para participar de alguma coisa, relacionada à AP e à Ação Libertadora Nacional, ALN, foi 
uma reunião no mosteiro de São Bento. Estavam presentes os religiosos de São Bento, e os 

dominicanos (não me lembro muito bem), mas eles queriam discutir como daríamos apoio ao 
Carlos Marighella. Os dominicanos estavam ligados ao Marighella, entendeu? Essa é a minha 

impressão, apenas. Não posso afirmar.  
Quando estourou a crise na faculdade de teologia nós não tínhamos forças acumuladas no 
interior da Igreja Metodista. Não tínhamos forças para resistir, para lutar e para vencer. Eles 

abriram uma crise insuportável, por um lado. A minha solidariedade com a faculdade de 
teologia, por outro lado, fez-me distanciar dessa instituição por cerca de dez anos. Depois de 

reaberta a faculdade de teologia, convidaram-me para fazer uma série de conferências... Nessa 
ocasião eu já era bispo. Fiz uma série de conferências na tradicional “semana wesleyana”, 
mas causei um escândalo enorme quando disse: essa faculdade que hoje existe, aqui, não é a 

mesma instituição fechada há alguns anos. Completei, ao dizer: aquela faculdade de teologia 
continua fechada. Era a primeira vez que estava vindo à faculdade de teologia, depois da sua 

reabertura. Essa era a primeira vez que participei de um evento na faculdade de teologia 
(depois do seu fechamento em 1968). O professor Ronaldo Sathtler-Rosa, que é meu amigo 
particular, ficou uma fera comigo. Pode ser que a instituição de alguns professores e alunos 

tenha sido fechada, mas a minha faculdade de teologia continua fechada até agora. Estou 
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dando essa entrevista, contraditoriamente, nas dependências de uma faculdade de teologia que 
foi ilusoriamente reaberta. Aquela faculdade que foi fechada não é essa que foi reaberta.  Pois 

os militares fecharam instituições que continuam inativas, em certo sentido. É o caso. Isso foi 
muito chocante para os professores e clérigos metodistas, mas se tratou de um jeito meu de 

dizer. Nunca contestei as decisões que os meus colegas tomaram, pois naquela conjuntura 
parecia ser as mais adequadas para salvar aquilo que poderia ser salvo. Mas se eu tivesse sido 
convidado para ensinar na faculdade de teologia – no momento da sua reabertura – não teria 

vindo. Digo por convicção. Pra mim a faculdade de teologia que foi fechada continuava muito 
bem fechada. E continua até hoje.  

Eu acho o seguinte... Você tem dois momentos históricos da faculdade de teologia 
(completamente diversos), quais sejam: antes e depois de 1968. Respeito os colegas que 
vieram, e alguns que estão aqui até hoje, depois de 1968, mas a verdade é que aquilo que a 

gente tinha com o Pitágoras e outros (três deles eram americanos), não temos com outros 
professores. Digo com muito respeito aos meus colegas, e aos meus amigos, que aquele 

ambiente que tínhamos outrora, não apenas com os professores americanos, nunca 
conseguimos resgatar. De 1971 até 1985, mais ou menos, você tem uma geração de 
professores que não conseguiam mais trabalhar ou fabricar um ambiente como aquele 

anterior. Esses professores, tais como Prócoro Velasques Filho, Ely Éser Barreto César, Rui 
de Souza Josgrilberg, e outros, são dignos de respeito tanto do ponto de vista acadêmico, 

quanto do ponto de vista eclesiástico. Esse ambiente que tínhamos, antes de 1968, 
desapareceu completamente... Porque o Brasil... Depois de 1968... É outro Brasil. Digo para 
os meus alunos: 1968 não acabou. Existe um Brasil diferente para antes e depois desse ano. 

Nós estamos vivendo 1968 até os dias de hoje. E 1968 é verdade no mundo todo e não 
somente no Brasil. Crise!  

Na Igreja Presbiteriana do Brasil, os pastores e leigos abriram as portas da denominação para 
os grupos reacionários na mesma medida em que se tornaram fundamentalistas obcecados 
pelo conservadorismo. Cite-se o Comando de Caça aos Comunistas na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, por exemplo. A TFP estava presente no Mackenzie também. Entre 
os presbiterianos estavam alguns militares como, por exemplo, o coronel Renato Guimarães e 

o general Meira Mattos. Na Igreja Metodista, entretanto, nós tínhamos dois generais naquela 
ocasião: Celso Daltro Santos e outro que não me lembro o nome (apesar de ter sido pastor 
dele). Este último, cujo nome não me lembro, foi muito meu amigo... Era um general de 

pijama. Foi comandante no Rio Grande do Sul... Sobre o general Celso Daltro Santos, sabia-
se que ele participava da Escola Superior de Guerra, apenas. Nós tínhamos alguns militares na 

denominação, mas nenhum deles era influente assim como Renato Guimarães, Meira Mattos e 
Ednardo D’Ávila Mello. O general Celso Daltro Santos foi, inclusive, responsável pela 
organização do departamento de responsabilidade social da Confederação Evangélica do 

Brasil na década de 1950. Isso obviamente não quer dizer que ele era um militar de esquerda, 
mas também não era anticomunista e perseguidor. Não tínhamos nomes conhecidos no meio 

militar. Um amigo particular, que inclusive foi presidente da federação de jovens no Rio de 
Janeiro, cujo nome é Márcio Mendonça (acabei de fazer o casamento do filho dele), era do 
corpo militar de engenharia e, portanto, tratava-se de um mero profissional. Esses e outros 

militares metodistas nunca estiveram envolvidos diretamente com a repressão no Brasil, pois 
jamais participaram de DOI-CODI, de OBAN, de coisas do tipo... Claro que você tinha 

alguns militares conservadores. Lembro-me de um coronel no Rio de Janeiro e em alguns 
outros lugares. Mas você nunca teve gente envolvida com a tortura e a repressão. Essa gente 
não estava diretamente envolvida com a Igreja Metodista. Você não tem militares metodistas 

envolvidos com os setores hegemônicos dos conservadores especialmente nos chamados 
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“anos de chumbo”. Diga-se, contudo, que determinados setores civis, dentro da Igreja 
Metodista, eram compostos por pelegos... Pelegos! Pelegos! Pelegos do Regime Militar! E aí 

o mais famoso é o bispo Isaías Fernandes Sucasas... O irmão dele, pastor José Sucasas Júnior, 
era também um pelego que servia o Regime Militar. Você deveria entrar em contato com 

alguém para conseguir as carteirinhas deles... De delatores! Eu mesmo fui denunciado por 
gente da Igreja...  
O Anivaldo Padilha está insistindo que eu vá para o Rio de Janeiro com o objetivo de solicitar 

todos os documentos sobre as delações... Em vários documentos, de outras pessoas 
denunciadas, aparece o meu nome como sendo um líder perigoso, subversivo... Aparece, 

assim: “pastor Paulo Ayres... da Igreja Metodista...”. Entendeu? Tem gente que já conseguiu 
localizar o meu nome em dossiês de outras pessoas. Eu sei que o meu nome está lá! Eu sei 
que fui demitido de duas escolas por ordem direta do SNI! A informação que eu tenho, muito 

difusa, é que fui denunciado por um pastor da 1ª Região Eclesiástica com o qual me tornei 
muito amigo – quando fui promovido ao episcopado. Interesse... Só não vou citar o nome dele 

porque não tenho documentos em mãos, agora. O tal pastor era a única pessoa presente em 
uma determinada reunião em que realizei certa atitude e essa minha ação está relatada na 
ordem que o SNI deu para meu amigo que era diretor geral do Bennett. Essa reunião foi com 

o bispo Armstrong – que era ligado ao Conselho Nacional de Igrejas – para verificar as 
violações dos direitos humanos no Brasil. Eu estava na reunião com o bispo Armstrong e, 

naquela ocasião, tínhamos presente esse pastor que me delatou para os repressores militares. 
Nós todos estávamos sendo vigiados. O bispo Armstrong estava dirigindo essa comissão para 
averiguação acerca das graves violações dos direitos humanos no Brasil, como disse.  

Posteriormente, fui procurado em um “belo dia” pelo filho de um pastor... Eu já era bispo... 
Fui à Nova Iorque... E o filho de um pastor metodista aqui do Brasil, que ocupava naquele 

momento a gerência geral de uma grande empresa nos Estados Unidos, soube que eu estava 
por lá... Convidou-me para jantar... Fomos jantar... Sabe como é... Fui muito amigo do pai 
dele que, por sua vez, foi pastor na minha igreja local... Quando começamos a conversar, ele 

me disse: “olha... quero falar com você como alguém que foi militar na época da ditadura... 
que serviu na Barão de Mesquita...”. Ele me narrou tudo... Inclusive sobre a reunião com o 

bispo Armstrong... Sobre aquele pastor que foi possivelmente o meu delator... Contou muitas 
coisas pra mim... Foi quase uma confissão religiosa. Falou-me sobre as torturas e essas coisas 
todas. No meio da conversa, ele me perguntou: “o senhor se lembra da visita do bispo 

Armstrong?”. Respondi afirmativamente e aquele militar da reserva respondeu: “ele chegou 
no quartel... não encontrou nada... pois nós sabíamos que receberíamos essa visita 

desagradável e por isso fizemos um limpa geral... quando ele chegou lá não tinha nada, nada, 
nada para nos incriminar”. 
Outra experiência dura que tive no episcopado foi quando um pastor metodista que tinha sido 

fuzileiro naval me procurou... A Marinha tinha sido muito dura no período da ditadura militar. 
Ele disse em prantos: “eu vim conversar com o senhor porque preciso me confessar”. Estava 

em prantos! Ele fez parte do grupo que invadiu uma casa – aqui em São Paulo – durante a 
reunião do Partido Comunista em 1974 ou 1975. Foi uma matança geral. E foi na época do 
general Edinardo D’Ávila Mello (frequentador assíduo da Igreja Batista de Vila Mariana). É 

importante ressaltar que esse assassino, fuzileiro naval, era membro da Igreja Metodista. Era 
crente! Aquele moço, posteriormente, deixou de ser um fuzileiro para estudar teologia... Fez o 

curso no Rio de Janeiro e se tornou pastor metodista... Mas quando eu era bispo ele veio se 
confessar para tentar tirar o peso do coração. Será que saiu? Falou, assim: “durante três anos 
eu tive outra identidade e fui uma outra pessoa”. Veio se confessar, chorando. Veja só o que 

ele fez.  
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Dentro da Igreja Metodista você encontra pessoas que denunciaram subversivos. A gente não 
tem muito claro “quem denunciou quem”. O caso do bispo Sucasas está constatado, já. Mas 

há uma impressão estranha. Como caiu, por exemplo, o Renato Godinho Navarro? Como é 
que Anivaldo caiu? Como é que a Eliana caiu? Como é que fulano caiu? Só pode ter sido 

gente da Igreja... Talvez a Comissão Nacional da Verdade possa apurar essas coisas, pois vai 
ter acesso aos documentos secretos. A gente sempre tinha a impressão que estava sendo 
vigiado, que estava sendo delatado e que alguém era informante do que acontecia. Tínhamos 

essa sensação constante. É interessante que no nível das igrejas locais isso nunca foi 
problema. Nunca tive problema nas igrejas locais que apascentei. Mesmo com as pessoas 

mais conservadoras que sabiam das minhas posições, e que tinham opiniões diferentes, não 
mexiam comigo durante meus pastorados. O Rubem Alves diz que isso se deve à questão 
afetiva. Eu tive a graça de estabelecer uma relação afetiva muito intensa com as igrejas locais 

que apascentei. Mesmo em igrejas que me dificultaram as coisas em relação ao cotidiano do 
pastorado, nunca tive problemas do ponto de vista relacional. Até hoje posso visitar essas 

igrejas porque sou muito bem recebido em todas. Mas nós sabíamos que algumas pessoas 
estavam cuidando da delação dos seus irmãos. 
A repressão baixou violentamente na faculdade de teologia e no movimento de mocidade 

metodista. Os meus irmãos – que eram líderes dos movimentos metodistas jovens – saíram da 
Igreja e nunca mais voltaram. Meus irmãos foram da geração coordenada pelo Anivaldo 

Padilha. Carrego essa tristeza. Eles nunca mais voltaram! Vários metodistas tiveram 
problemas com a ditadura não por causa da denominação. O Dorival Beulke é um exemplo 
disso. Ele foi pastor metodista no Recife e, inclusive, trabalhou na Sudene. Ficou um ano 

preso... Foi torturado... A Igreja Metodista nunca teve compaixão dele... Nunca foi solidária 
com ele... Nunca cuidou dele... Temos exemplos como o Anivaldo Padilha, como o Renato 

Godinho Navarro (que está fora da Igreja Metodista assim como meus irmãos). Assim como o 
Renato, outros tantos estão fora da Igreja por mágoa, por dor, por ódio. Por Deus? Muitos 
foram delatados por gente das igrejas protestantes, mas outros não... No caso do Renato 

Godinho Navarro, sabe-se que ele foi delatado por irmãos metodistas. Ele possivelmente foi 
delatado por (ou pelos), irmãos metodistas... O Ronaldo Sathler-Rosa era pastor da Igreja 

Metodista Central, mas com esse negócio de foquismo... Fecharam as portas da Igreja. Foi um 
fuzuê enorme e deve ter dado confusão pra cima do pessoal que estava lá, na Igreja Central.  
Eu costumo dizer que a Igreja Metodista tem uma esquizofrenia muito grande. Por causa de 

John Wesley nós, metodistas, não tivemos coragem de tomar as atitudes que a Igreja 
Presbiteriana do Brasil tomou, por exemplo. Wesley é muito simbólico para nós... Nós não 

temos coragem, nem de um lado, nem de outro lado, para tomar as atitudes que a Igreja 
Presbiteriana tomou de forma reacionária. Tudo bem, fechou-se a faculdade de teologia 
porque caso isso não acontecesse os militares mesmo fechariam... Antes de 1964, entregou-se 

os professores do Bennett porque os militares cercaram as dependências do colégio... Mas 
nós, os metodistas, não fomos capazes de chegar aos absurdos que chegaram os 

presbiterianos. Eu, por exemplo, sobrevivi mesmo com as minhas posições dentro da Igreja 
Metodista. O Ely Eser Barreto César sobreviveu... Outro sobreviveu... Outro ainda... Muitos 
sobreviveram... Destaco que a Igreja Metodista não chegou ao nível de crueldade que outras 

denominações protestantes atingiram. É muito doloroso e complicado dizer isso. Mas naquele 
tempo nós, os metodistas, tínhamos a influência de John Wesley sobre o nosso jeito de pensar 

a vida, a teologia. Atualmente eu tenho sérias dúvidas, pois acho que seríamos capazes de 
fazer aquilo que os batistas e os presbiterianos realizaram. Nós temos, agora, uma situação 
difícil no interior da Igreja Metodista no Brasil. Nossa tradição está sendo negociada assim 

como naquele período, mas corremos riscos de perder os referenciais teológicos primordiais. 
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Se a repressão fosse hoje nós estaríamos perdidos. Nós tivemos problemas sérios e, inclusive, 
com pessoas que acabaram morrendo em decorrência das coisas que aconteceram.  

O Anivaldo conversou com você sobre o Celso e o irmão dele? Ah, não? Ele era um dos 
líderes da mocidade metodista aqui em São Paulo. Esse pessoal foi preso na casa do Celso. 

Aliás, foi o tio dele quem delatou. O Celso morreu por consequência dos ferimentos que 
sofreu durante as torturas. Foi denunciado pelo próprio tio... Houve esse tipo de situação 
naquele momento em que a história das instituições se confundiu tanto com as pessoas, 

quanto com a memória nacional.  
Quando eu abriguei pessoas, em Cabo Frio, por exemplo, nunca ninguém me perguntou quem 

eram elas... Os caras dormiam na minha casa, na garagem da minha casa, entendeu? 
Morávamos em frente à Igreja Metodista de Cabo Frio, mas nunca fomos incomodados por 
questionamentos sobre aquelas pessoas que guardávamos. Os fiéis sabiam que aquelas 

pessoas não eram metodistas... Teve uma mulher de pastor que se meteu seriamente com 
organizações clandestinas... Essa mulher foi tirada do Rio de Janeiro para Cabo Frio... De 

Cabo Frio eu acho que nós a mandamos pra França. Aconteceu o seguinte: a Igreja Metodista 
teve? Teve, sim. Mas por causa da nossa formação wesleyana, na ocasião, nós não fomos 
capazes de chegar aos limites que outras igrejas atingiram. Não porque nós éramos melhores, 

mas existiam certos “checks and balances” que nos impediam dos absurdos.  
Eu gostaria de dizer o seguinte: a minha participação nessa “coisa toda” somente foi possível 

por causa da minha relação com o movimento ecumênico. A minha relação com o movimento 
ecumênico, com o pessoal do CEI, do CEDI, do CMI e de outras organizações latino-
americanas, deu-me condições de fazer uma autocrítica, de dar uma volta por cima e ser 

ajudado por uma revisão ligada à teologia da libertação. Lembre-se que o meu passado estava 
intimamente ligado à minha formação política relacionada ao Partidão. Eu fiz a revisão por 

meio da teologia e, especialmente, da teologia da libertação. Venci os sentimentos da 
vanguarda. Fui autocrítico. Sempre desconfiei que nós evangélicos não tivessem condições de 
fazer algo parecido com as comunidades eclesiais de base porque não tínhamos fundamentos 

sociais para tanto (ao contrário da Igreja Católica daquela época). A minha impressão é que a 
reflexão ecumênica, desde quando fui aluno da faculdade de teologia, nutriu-nos em um 

debate muito profícuo. Tivemos influências de vários bons professores e de gente como Julio 
de Santana, Paulo Freire, Gerson Meyer e outros. Esse pessoal foi solidário conosco. Ainda 
que seja um dos primeiros... 

Você conhece o livro do Charles Harper? Eu vou tentar localizá-lo para te emprestar, pois é 
muito raro de encontrar. Ele era responsável por um setor do CMI especializado em direitos 

humanos na América Latina. Esse pessoal foi extremamente solidário. Não sei contabilizar 
quantos mil dólares nós, os chamados subversivos, recebemos para tirar gente do Brasil e para 
dar assistência às famílias necessitadas. Talvez o Jether Ramalho tivesse essa contabilidade, 

mas ele está muito debilitado e não pode dar entrevistas de jeito nenhum. O Jether está com 
sérios lapsos de memória, inclusive. A verdade é que as obras feitas pelo CMI e pelo 

movimento ecumênico foram muito importantes, tanto na perspectiva financeira, quanto na 
perspectiva humana. Essas organizações ajudaram na resistência às tiranias instaladas pelo 
Regime Militar e por civis que estavam se aproveitando da atmosfera tenebrosa da época. 

Ressalte-se que as reflexões teológicas e políticas foram alimentadas pelo CMI, bem como 
pelas organizações ecumênicas interessadas na proteção da vida humana. O CMI foi um 

refúgio forte para os perpetrados ou ameaçados, pois o Julio de Santana, Paulo Freire, 
Anivaldo Padilha, Lisânias Maciel, João Paraíba da Silva, entre outros, encontraram proteção 
nessa organização. Esse refúgio forte ficava em Genebra, na Suíça. Eu sou fruto disso... Eu 

sou fruto disso... Fruto disso... Talvez eu tenha indisposição com certos setores conservadores 
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da Igreja Metodista contemporânea por causa dessa formação ecumênica e aberta às 
perspectivas humanas.  

Eu comecei falando sobre duas fotos... A de John Wesley e a de Luís Carlos Prestes. O 
conhecimento que tenho de Wesley é muito maior do que aquele que tinha quando era um 

garoto. Eu tinha um mito fundador. Uma coisa dada. Atualmente não tenho mais o mito 
daquele Wesley. Tenho, sim, o homem tal como ele realmente foi. Historicamente, meu 
Wesley tem todas as virtudes e defeitos de um ser humano. Eu tenho respeito pela coerência 

pessoal do Luís Carlos Prestes, mas me sinto distanciado dele na perspectiva da ideologia... 
Estou distante dele... Acredito no que Leandro Konder disse: “foi a morte da dialética”. Assim 

como os comunistas chineses, eles nunca compreenderam Karl Marx... Acho que Luís Carlos 
Prestes era um positivista com linguajar marxista... Mas respeito... Inclusive ele fez coisas 
absurdas... Quando voltou, em 1946, foi capaz de perdoar Getúlio Vargas... Só rindo pra dizer 

que o Prestes foi mais cristão do que eu. O cara que entregou Olga Prestes pra Gestapo... E aí 
é pra você ver... Você percebe esse cara, comunista, que é capaz de se conciliar com o algoz 

da sua esposa em nome de uma ideologia. Outros, como Sobral Pinto, que era “catolicão” 
conservador, que defendeu Luís Carlos Prestes. Perguntaram ao Sobral Pinto: “por que o 
senhor está defendendo um comunista?”. Ele respondeu: “porque todo criminoso precisa de 

um advogado”.  
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Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Que 
difícil... É interessante a maneira como você começa a 

me entrevistar porque você recorreu à história bíblica do 
Novo Testamento sobre Paulo de Tarso e sua conversão 

ao cristianismo. Claro, eu também fui um perseguidor. 
Ainda que por razões diferentes. Bem, considerando a 
conversão de Paulo de Tarso, que nas culturas judaica e 

cristã tem uma importância significativa, em que ele abandonou a velha vida, inclusive com 
movimentos na direção de várias perseguições a partir do texto bíblico... Eu gostaria de fazer 

uma retomada de minha memória para dizer brevemente quais foram os meus pecados e que a 
minha vida mudou em Cristo Jesus. Olha... Eu fui um grande pecador... Fui usado pelo 
inimigo de nossas almas... Assim... De uma maneira incrível... É muito grave tudo o que fiz, 

não é? Eu tirei vidas. Fui muito usado pelo Diabo nesse campo. Mas não achava um caminho, 
assim como um caminho para mudar tudo que de alguma forma eu sabia estar errado. Pra 

mudar foi muito difícil... Tive duas experiências de vida... Na verdade, dois fatos distintos e 
determinantes. Primeiro, fui preso em 1989 e, naquela época, fiquei muito revoltado porque 
foi assim... A prisão não foi uma coisa legal. Foi! Ah... Foi usado um artifício jurídico pra 

minha prisão. Então fui pra prisão e, assim, perdi toda aquela autoridade que eu achava que 
tinha e aquele negócio todo, mas foi uma prisão “light” perto do que fiz. Eu ficava dentro de 

uma delegacia. Eu não me emendei, né?  Aí fui me pronunciado... Fui solto. Depois de quatro 
anos preso, na delegacia, mas tinha toda a liberdade... E não tinha, assim... Eu achava que era 
alguma coisa, né? Delegado! E, passei 12 anos como se estivesse solto e o processo transitou 

em julgado em 2005. 
Eu estava em Brasília nessa época e tinha toda a capacidade de fugir... Inclusive, é... 

Passavam por mim as pessoas do passado às quais eu era ainda ligado e ficaram meus 
inimigos a partir daí. Porque se esperava que eu fugisse com auxílio dos meus amigos do 
passado. Já tinha um lugar para mim em Santa Catarina e, outro, no exterior... Eu não quis 

fugir porque tinha convicções sobre a minha atuação ao lado do aparelho de repressão. Porque 
disse comigo mesmo: tenho família. E eu não me considerava bandido, não é? Pensei... Eu 

não vou fugir porque eu não sou bandido... E vim pra cá... Fiquei em Vitória no Espírito 
Santo. Passei na Polinter e falei: oh! Agora pronto, vai chegar o mandado de prisão pra mim, 
o processo está transitado em julgado. Assim, continuei revoltado ainda e achando que era 

impossível ser preso de fato porque não havia prova contra mim...  Foi um negócio assim que 
me aconteceu. Deus trouxe tudo sobre mim. Eu fui pra um lugar na delegacia e ficava onde 

estavam os policiais presos que foram mandados para um presídio comum. Bom, ali eu estava 
triste, abatido, achando que me encontrava no “fundo do poço”. Eu estava mesmo no “fundo 
do poço”. Acostumei-me a mandar... Acostumei-me a ter regalias e lá na prisão não tinha 

nenhuma vantagem. E... um belo dia, já em 2006, no início de 2006, havia um serviço 
evangélico que eu conheci... Eles frequentavam esse Presídio... Era o Presídio de Segurança 

Média II.   
E havia um grupo lá no Presídio, que passava sempre, que evangelizava os presos... Tinha 
uma senhora junto com o grupo evangélico que pediu para entrar na galeria na qual eu estava. 

E eu comecei a olhar essa mulher falando de perdão e ela, fisicamente – até hoje eu me 
encontro com ela e a gente faz missões evangelísticas juntos de vez em quando – ela 

fisicamente era parecida com a minha falecida mãe. Parece que foi por isso que eu comecei a 
crer. Ela se parecia com a minha mãezinha. Por causa dessa lembrança de minha mãe, do 
contato com o evangelho através dessa mulher terna e das minhas recordações mais antigas... 

Eu comecei a mudar! Foi por isso que comecei a mudar! Arrependi-me das coisas que eu 
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tinha feito. Nesse período, já tinha usado artifícios legais para ludibriar a justiça... Tinha 
arrumado “um algo” que provava que eu era incapaz, sabe? Louco.  Arrumava 1001 

armações... Que o homem carnal sem Cristo Jesus faz sempre. Quando eu aceitei a Jesus fui lá 
e expliquei: olha... isso é mentira... Eu não tenho nada de doença mental... Eu sou saudável... 

Fiz tudo o que fiz em meu perfeito estado mental... É, não tem nada de mental que me afeta... 
Porque, antes, eu estava lidando com coisas ilícitas pra poder ganhar benefícios e ir pra casa. 
Isso me custou e a verdade me custou... Mas, de 2006 até 2010 eu fiquei preso. Só que 

quando eu aceitei a Jesus lá, todos os presos do crime (chamados do crime), todos eles 
queriam me matar. Porque eu era... Eu era um delegado! Na cabeça deles eu cheguei a matar 

os colegas deles. E é verdade! Muitos bandidos, aqui, naquela época, morriam mesmo. Eu e a 
minha equipe matávamos muitos bandidos. Nós desovávamos os corpos nos estados vizinhos 
para poder tirar o foco das atenções daqui. Mas que os bandidos morriam, morriam, né? Com 

essa minha conversão, agora, comecei a mudar e também os presos começaram a me olhar de 
maneira diferente... Acabaram-se aquelas ameaças constantes. Isso veio a acontecer só em 

2010, quando eu fui transferido para um presídio de segurança máxima não sei o porquê. É 
que quem realmente vai pra lá é porque cometeu alguma falta interna. Mas também foi o 
trabalhar de Deus, porque foi quando eu fui conversar com o meu anterior inimigo, Perly 

Cipriano... Quando eu me vi lá, embora eu tivesse com Jesus, concebi-me de uma maneira tão 
assim... Eu poderia morrer a qualquer momento... Então, pedi pra um advogado conhecido 

meu, e conhecido do Perly, que falasse com o Perly que tinha uma coisa pra lhe dizer. E  
Perly, nessa época, era subsecretário dos Direitos Humanos... Ele foi me visitar. E eu falei 
para ele: oh, sei muita coisa do passado, da ditadura, mas preciso sair daqui. Eu queria sair e 

tinha pedido pra ele, na época, que eu aposentasse... Perly é muito influente! Pedi que 
conseguisse a minha aposentadoria porque até hoje eu não sou aposentado. O Estado tem... eu 

tenho direito, mas não... Até hoje não se resolveu esse problema. E ficou assim. Ele me 
ouviu... Ele viu que eu tinha conteúdo em algumas coisas que falava. E dizia-me: ‟olha, a 
história é muito maior!”.  

Passaram-se os anos... Em 2010 fui liberado pra ir... Não pra ir pra casa! Recontrataram o 
hospital porque eu estava com 95% da... da... Comprometido, não é? Mandei chamar o 

Rogério, que era justamente aquele que... Bem, os dois que me perseguiam mais no passado... 
Eram os meus... Hoje, depois da ditadura, meus amigos Perly Cipriano e o Rogério 
Medeiros... Hoje ele é meu amigo também. São pessoas... Mas porque eu via, eu naquela 

época, no passado, quando não tinha Jesus na minha vida, via-os como inimigos. Passou... 
Quando eu aceitei a Jesus percebi como eles tinham um mesmo ideal que eu. E eu? Estava 

fazendo coisas erradas mesmo. Vi quando o Rogério falava, lá, que eu era o “Fleury 
Capixaba” e que eu fazia e fazia... Acontecia. Eu ficava bravo com ele, mas agora como... 
Com a mudança, com o novo homem em Jesus Cristo, passei a respeitar porque era a 

realidade. Eu falei honestamente: bem, a pessoa ideal para escrever a minha história é a 
pessoa que me combateu primeiro, pois vai fazer com a mesma clareza e com a mesma 

sinceridade com a qual ele me combatia antes. E eu o chamei e fizemos a história: “Memórias 
de Uma Guerra Suja”. Eu contei tudo para ele. O livro foi escrito da seguinte maneira: eu 
falava, o Marcelo Neto pesquisava pra ver a realidade daquilo que eu estava dizendo e, então, 

ele transcrevia. Então, a mudança foi essa aí. Eles passaram, inclusive, em vários estados 
brasileiros para confirmar as minhas informações.  

Hoje, sinto-me de uma maneira, é... Hoje me sinto bem em vista do que eu vivi no passado. 
No passado eu tinha um poder efêmero! Portava uma arma! Andava com muitos policiais 
submetidos às minhas ordens. Era respeitado! Hoje é diferente... Eu era respeitado não pelo 

meu porte físico como você percebe, mas pelo medo de um homem sanguinolento como fui. 
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Atualmente eu tenho respeito das pessoas que convivem comigo pelo que sou. É um 
testemunho de vida que eu tenho, hoje, dentro das igrejas principalmente pentecostais. Então, 

hoje eu sou feliz. Antes eu não era feliz embora tivesse poder. Hoje eu tenho... Tenho... Eu sei 
que... Que os pecados, Deus perdoa e as consequências ficam. As consequências iguais foram 

na vida do rei Davi como consta na Bíblia Sagrada. Porque a espada nunca mais saiu da casa 
dele, diz a Bíblia... Eu tenho as mesmas maldições, porque possuo as minhas dificuldades: 
família... Sou pai de nove filhos... Tenho 11 netos... E pra poder trazê-los pra si mesmos, para 

o caminho que eles sabem que é o certo é difícil... Não viram nenhum exemplo em mim... No 
velho homem. Mas a gente vai lucrando... 

Na perspectiva ainda da minha conversão, mas, fazendo um salto para o passado, 
especificamente para a época da ditadura militar, que abrangeu um aparato informativo-
repressivo muito grande....  Pensando assim... O que eu, Cláudio Guerra, ainda preciso dizer e 

contar... Lembrar... Testemunhar... Do meu passado... Para acertar, assim, as contas com a 
sociedade? Olha, eu tenho feito... O que eu tenho feito? Eu tenho procurado ajudar a 

Comissão Nacional da Verdade, as comissões da verdade, não somente daqui, do Espírito 
Santo, mas estive lá em Brasília... Procurei esclarecer as coisas que eu sabia...  Na Comissão 
Nacional da Verdade, quando eu estive lá, o Dr. Cláudio me pediu que fizesse um roteiro do 

que precisava ser feito para conferir aquilo que eu estava falando. Eu fiz o roteiro... Só que 
não houve um desenvolvimento dessas diligências, sabe? Eu sugeri, lá, que voltasse 

novamente para Belo Horizonte pro caso do Veras... Pra fazer uma busca melhor, eu sugeri 
que fosse ouvido o Augusto Pinto Moreira... Que alguém fosse para o Rio de Janeiro comigo 
para ouvi-lo. Augusto Pinto Moreira é uma pessoa importante para o esclarecimento das 

coisas. Não fomos e não aconteceu essa diligência... Depois, teve a Comissão da Prefeitura de 
São Paulo em uma escola da capital paulista. Pensei comigo, aqui (eu tenho detalhes que a 

Comissão da Verdade de São Paulo deu mais ênfase pra gente buscar. Então, tenho cooperado 
com eles, lá, nessa busca, nessa verdade desejada), que era para eu encontrar o destino dos 
desaparecidos de São Paulo. Isso a gente tentou... Estou fazendo o melhor... Eu creio que tem 

um caminho, agora, pra poder esclarecer tudo. Além de tudo, estou ajudando a Comissão da 
Assembleia Legislativa, da Prefeitura de São Paulo e dos procuradores federais. Todos me 

ouviram, inclusive os procuradores federais. Só que não sei se existe muita eficiência, pois 
está meio assim... Uma Comissão que está dando condições de buscar, de fazer diligência e 
trazer o conteúdo para uma análise é só a Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo... 

E lá de Recife também...  
A Comissão Nacional da Verdade não teve, assim... Vontade. Não sei se não houve grande 

credibilidade nas minhas narrativas... Não sei se foi isso... Porque... Por que? Não sei! Eu sei 
que não foram realizadas as diligências e, por isso, eu vejo a necessidade de aprofundamento. 
Você vê, em Campos, no Rio de Janeiro, eu esclareci sobre as pessoas que eu mesmo cremei.  

Eu incinerei pessoas junto com as coisas todas. É... o Ministério Público Estadual, lá, disse 
que eu falei de uma pessoa que eu executei pessoalmente dentro da usina e foi incinerada lá... 

Quer dizer, foi um crime... O Ministério Público Estadual disse, no parecer dele, que não iria 
investigar porque quem estava dando a informação era uma pessoa da comunidade de 
informações do passado que não tinha credibilidade. Ah! Investiga. A filha... A filha do dono 

da usina falou que era impossível cremar uma pessoa lá porque a boca do forno era muito 
estreita. Você vai ver na filmagem aí, do cd que eu te dei, que não cabe uma pessoa apenas, 

mas dois, três, de uma só vez. Era assim! Um, dois ou três inimigos. Você vai ver, naquela 
filmagem, que estou mandando para você que a Al Jazeera fez. É... Você vê que a imprensa 
nacional – não é que eu queira holofote, nada disso – mas não investigou nada da história 

porque envolveu naturalmente o Roberto Marinho. Ele quem me pediu... Ah, eu recebi para 
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colocar uma bomba na casa dele para poder... Depois, tem o jornal Folha de S. Paulo... É 
outra coisa que... A Folha fornecia os carros para nós fazermos campana pra colocar as 

escutas nos lugares de interesse. Quer dizer, então a imprensa nacional não tem interesse em 
nada que quero fazer por causa do meu novo compromisso com Jesus Cristo. Foi preciso vir 

um lá da Al Jazeera pra poder realizar um trabalho sério... Estão dando coisa, estão 
pesquisando, estão vendo, estão convencidos da verdade... Das informações que estamos 
dando. E a Comissão Nacional da Verdade? 

Muitos estão vivos. Por exemplo, o procurador federal Geraldo Abreu, está vivo ainda...Está 
vivo ainda. Ninguém vê? Ninguém ouviu o Geraldo Abreu? Camilo Cola, aqui no Espírito 

Santo, praticou um crime contra uma pessoa que era dona de um jornal – Jornal O Povão. Era 
o jornalista José Roberto Jeveaux. Esse caso do Camilo Cola foi o seguinte... O coronel 
Perdigão, que era conhecido aqui, na região, como Dr. Flávio... Ele e o comandante Vieira do 

Cenimar... Eles faziam a segurança do Camilo Cola... Porque o Camilo Cola era um dos 
financiadores da ditadura, do Regime Militar. Certa época, já no início dos anos de 1980, 

tinha um jornal chamado O Povão... E esse dono do jornal, chamado Zé Roberto Jeveaux, era 
um cara que fazia reportagens incômodas. Se ele sabia um negócio seu, escrevia no 
jornalzinho dele para esculhambar... Eu acho que ele sabia alguma coisa muito grave do 

Camilo Cola. Ele começou... Ele começou a extorquir segundo o que o coronel Perdigão me 
falou... Que ele estava querendo extorquir o Camilo Cola. Camilo tinha ido à Brasília pra 

atender a um pedido lá da chefia do SNI no sentido de ajudar em alguma coisa. O coronel 
Perdigão me procurou, aqui, e, junto com o procurador Geraldo Abreu, me disse: “tem que 
desaparecer com um cara aqui”. Eu falei: ‟eu tô fora porque o cara é meu amigo e frequenta a 

minha casa”. E era verdade. Ele consentiu: ‟então tá, você está fora, mas precisamos só de um 
apoio logístico porque vou mandar uma equipe mista de Minas Gerais e do Rio de Janeiro 

para resolver o problema”. Daí eu forneci dois policiais... Aliás, um policial apenas e o outro 
era um informante... Um era o Levi Sarmento e o outro era Moacir. Este foi pro Rio de 
Janeiro depois... Bem, eu sei que o Zé Jeveaux desapareceu! Eu não sei pra onde... Eu sei que 

desapareceu! Desapareceu não de qualquer forma... Na casa dele, à beira da piscina, ficou 
mancha de sangue... Deve ter sido executado ali mesmo ou colocado dentro do carro e levado 

em um saco... Sumiram com ele. Eu narrei isso lá na Comissão Nacional da Verdade... Narrei 
isso na Comissão, aqui, dos Jornalistas do Espírito Santo... E eu diria, assim... Nenhuma... 
Ninguém... Olha como eu estou fazendo com as mãos: sinal de desprezo: ninguém se 

interessou por nada do que eu disse. Quer dizer, então você vê que é um crime, sim, porque 
pela própria concepção da Procuradoria da República, desaparecimento é crime permanente. 

É um crime permanente e o Jeveaux está desaparecido. A própria Procuradoria não fez nada... 
Não sei se agora, dia 23, que está marcada a audiência comigo, e com os procuradores, se eles 
vão falar... Se eles vão pesquisar sobre isso... Mas o deputado Camilo Cola não foi 

incomodado em nada. Impunidade. Na primeira vez, ele ouviu a minha entrevista dizendo que 
era mentira, que ele era um homem religioso, que ele era católico romano, que era isso e 

aquilo, mas... Não investigaram, não teve uma investigação, não teve um trabalho sério...  
Por isso digo que é uma luta, pois hoje eu continuo pelejando porque vejo o exemplo de 
Perly. Vejo o exemplo do pessoal da Comissão da Verdade e, sobretudo, meu compromisso 

com Deus. Essas razões são fortes para que eu continue lutando. E pondo a cara, não é? Não 
querendo me exaltar, mas essas idas a São Paulo... Eu sei do grande risco que corro. Risco 

igual ao de ir sozinho... Sempre vou sozinho. Por exemplo, me levaram para um lugar 
estranho para conversar, lá, entendeu? E creio só em Deus mesmo. Só por Deus... Na 
penúltima vez, fui com a minha mulher... Ela foi comigo. Ficamos em um hotel... Os 

encontros eram no hotel porque isso é mais seguro. Mas desta vez não, foi tudo fora... Eu só e 
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sem a cobertura de ninguém. Só liguei para o delegado da Polícia Federal, que é o Kant, e 
falei: oh! Estou indo a São Paulo e vou fazer isso, isso e isso... Se tiver alguma coisa ou 

alguma coisa acontecer comigo... Você já sabe.... Você sabe que foi lá que eu sumi, entendeu? 
Mas, eu creio no poder de Deus, porque nos homens não confio jamais. Creio muito no Deus 

que nós servimos porque Ele nos guarda e nos protege. 
Muito bem, retomando a ideia inicial da narrativa judaico-cristã, da conversão de Paulo de 
Tarso, a primeira vítima descrita, por Atos dos Apóstolos, foi Estevão que morreu 

apedrejado... Você me perguntou e eu me lembro, sim. Você argumentou sobre o texto de 
Paulo de Tarso... E, engraçado, você me perguntou quem foi o meu Estevão... Parece até um 

“jogo com o tempo”: primeiro ou último? Eu entendi bem seu jeito de perguntar. É... Quem 
foi o Estevão? Estou pensativo, agora. Muito, muito pensativo. É... Olha, atualmente eu posso 
dizer que não lembro nem o nome dele, mas foi... Houve um Estevão. Porque foi a primeira 

vítima... Foi a primeira pessoa que eu tirei a vida. Sabe quem foi? Era um policial militar, em 
Minas Gerais, que teria assassinado um primo querido. E foi o início da violência na minha 

vida. Até então eu era... Eu morava no interior, era oficial de justiça, minha mulher era escrivã 
do crime. Tinha uma vida tranquila. Fui fazer uma reintegração de posse no município do 
interior, e, naquela época, 1964, 1965, 1966, esse município era comandado pela esquerda. 

Lá, na época, era o Chicão que fazia essas invasões. Fui fazer a reintegração de posse e, lá, 
tive que usar força policial porque eles não queriam sair. Só que eu não sabia que por trás 

daqueles invasores tinham fazendeiros interessados. E um fazendeiro sentiu-se prejudicado e 
mandou me matar... É... Eu tinha esse primo que morreu e ele morreu no meu lugar. Era um 
plano de Deus para eu fazer alguma coisa. Mataram meu primo no meu lugar, imagina que 

coisa! Naquele momento tudo foi muito conturbado. A gente fica hoje meditando em tudo o 
que aconteceu... Eu fui para Iriri, junto com esse juiz, e, depois, chegando em casa o povo 

estava bem revoltado. Eu e meus irmãos ficamos revoltados também... Aquela coisa toda! 
Então um coronel me indagou e falou: ‟olha! Não mexe, não, que tem polícia no meio... Na 
época certa você vai à forra.” O capitão Pedro, coronel Pedro, falecido... Ele me chamava de 

garoto: ‟garoto, é... Tem uma fuga e chegou a hora de você vingar seu primo”.  E requisitou 
ao juiz da época, Dr. José Magalhães Fernandes, que me colocasse à disposição dele para ir 

nessa diligência com a desculpa de que eu conhecia bem a região. Ali morreu o PM, morreu o 
bandido na verdade... Naquela época, morreu o assassino do meu primo que me substituiu em 
sua morte. Por isso que o meu Estevão, eu acho, que foi aquele PM. Nossa, estou confuso 

nesse momento. Sua pergunta. Ela me deixou confuso, pois matei muita gente. Você fazendo 
esta pergunta... Hum... Eu também... Agora que me vem à mente quem era o meu Estevão, 

porque foi ali que descambou pra coisa toda. Obrigado, você me ajudou a refletir.  
Espere... Embora eu tenha dito isso sobre o meu Estevão... Estevão foi a causa da mudança de 
Paulo, não é? Então este não foi meu Estevão, não. Aquele policial foi a minha porta de 

entrada na violência que foi através da morte desse PM. O meu Estevão foi, assim... Foi a 
última execução que eu fiz para o Regime Militar. O meu Estevão foi o Nestor Veras do 

PCB... Meu Estevão foi o Veras... Foi a última execução que fiz para o Regime Militar, em 
1975, perto de Belo Horizonte. Estou disposto a encontrar o corpo dele junto com as 
autoridades competentes.  

Também acompanhei as mortes de trabalhadores rurais no Vale do Rio Doce e, talvez, seja 
importante falar até com a Maria Rita Kehl, comissionada da CNV, em outra ocasião. 

Podemos, sim, falar com ela porque, depois que eu achei que era um grande favor que esse 
coronel Pedro estava me fazendo, passados alguns meses eu recebi ordens lá do governo de 
Minas Gerais para pacificar a região contestada entre Minas e o Espírito Santo. Nessa época, 

morreram 40 e tantas pessoas. Aí já foi a cobrança do favor do passado... Nós executamos lá, 
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é... Líderes camponeses... É... Pistoleiros da época... Realmente foi uma limpeza não dos 
líderes camponeses, mas dos muitos pistoleiros... Lá era assim... Matava-se em Mantena e 

vinha pra São Francisco... Não se podia prender. Matava-se em São Francisco e ia pra 
Mantena... Não se podia prender porque era zona contestada. Então, a pistolagem era muito 

grande. Fernandinho, que era o cacique, o cacique do município, então, realmente sei alguma 
coisa daquela época e posso ajudar a esclarecer! 
A minha vivência, na época, era um tanto antagônica. Era do lado da extrema direita. A parte 

religiosa, no início, apoiou muito o golpe militar juntamente com grande parte da sociedade 
civil. Apoiou mesmo, sabe? Tanto a Igreja Católica, quanto os protestantes, apoiaram muito o 

golpe militar. Porque houve uma propaganda de contrainformação muito grande... Colocaram 
como se o nosso país tinha sido invadido pelo comunismo e que iria ser como Cuba. Havia 
muita especulação sobre o comunismo no Brasil. Portanto, a Igreja Católica e as igrejas 

protestantes se fecharam contra o comunismo. Agora, estou fazendo um esforço de memória – 
como você disse – um grande esforço para me lembrar, porque tinha nas nossas reuniões do 

38 DI... Era um padre e um pastor que iam, não sempre, mas de vez em quando (eu vou ter 
que conversar com Lira, conversar com outros para ver se posso fornecer essa informação 
para você). Mas é... A contribuição que eu posso dar para você é tentar descobrir e lembrar 

esses nomes ou ver com os colegas daquela época o nome desse pastor evangélico, desse 
padre que frequentavam as reuniões conosco. Nas reuniões que eu participava no DOI-CODI, 

do Rio de Janeiro, não me lembro de nenhum líder religioso. Aqui no Espírito Santo, sim. 
Esclarecemos mais... Nós tivemos, depois, isso já nos anos... No início dos anos de 1980 a 
gente recebia do SNI a determinação que... Tinha a festa da Penha e, na época, a gente fazia e 

acontecia... A gente distribuía panfletos de contrainformação ao denunciar a Igreja Católica – 
fazendo um monte de bagunça mesmo. E esses policiais dos quais eu te falei, que estão 

dispostos a falar, eles podem dar informações para vocês, depois, a respeito disso. Porque eles 
se lembram da contrainformação que a gente fazia na época: da sigla MACACA. Entendeu? 
Max para governador, Camilo e Camata para senadores. 

Bem, eu tive um trânsito muito grande pelo território nacional e, certamente, lembro-me do 
general Humberto de Souza Mello, comandante do II Exército que foi... Que frequentou a 

Igreja Batista de Vila Mariana em São Paulo segundo o que soube. Estou rindo agora, como 
antes... Sarcasticamente, mas só de leve. Jesus me transformou. Eu não posso avaliar sobre... 
Sobre esse lado, não tenho... Não tenho. Porque não parecia... Era... Era... Porque a grande 

realidade é que não só os oficiais, mas todo o mundo que era da cúpula e que tinha força, 
não... Não se deve... Não se falava... Eu nunca vi... A não ser que eu soubesse desses dois 

religiosos que falavam: ‟há eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo”. O Perdigão, por 
exemplo, ia à Igreja Católica... Cheguei a ir com ele algumas vezes na Igreja Católica e fui 
com ele em igrejas protestantes também. Vigilância... Então não tinha, eu não via a doutrina 

cristã no meio dos oficiais...  A não ser a propaganda contrária ao comunismo na qual crê que 
a Igreja, não é? É complicado... Isso era em todos... Isso era geral no meio militar, entendeu? 

Era geral. Mas, uma análise que penso... Tem  pessoas que conviveram mais com o general 
Humberto de Souza Mello. Eu posso te ajudar a entender melhor, depois. Os movimentos 
desses generais do II Exército foram tão grandes que Ednardo, aquele sucedeu Humberto de 

Souza Mello, também atuou na Igreja Batista em Vila Mariana e pregou no púlpito de um 
pastor lá. Você até me lembrou que algumas falas deles saíam nos jornais dos dias seguintes 

aos discursos.  
Na capelania tinha o Roberto Pontuschka... E tinha, espera aí... Tinha um presbiteriano, não 
era? Bem, o Pontuschka era batista regular – ao que me lembro. Mas tinha um presbiteriano 

também, você não sabe o nome não? Tinha um que era da Igreja Presbiteriana também, que... 
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Era da capelania. Não estou me lembrando de nada para dar outra contribuição.  Não convivi 
com o Pontuschka. Eu sei dele, mas não convivi não... A minha convivência era mais no Rio 

de Janeiro... Eu ia para São Paulo, mas somente às reuniões e para as missões. Já no Rio de 
Janeiro era mais a parte dos coronéis fortes, pois os generais quase já não mandavam mais. Os 

coronéis que mandavam, entendeu? Certo tempo, quando começou a se falar na abertura 
política, os coronéis que se aliaram porque eles tinham a tropa nas mãos... Os generais não 
tentavam monitorar, mais... Não tinha nem... Você chegava no lugar no complexo do SNI e os 

generais ficavam do lado de fora esperando... Eu não pensava muito em religião. Não sei se é 
porque, na época, não tinha nada, assim, de Deus na minha vida... Eu pedia pra coisa 

primeiro, pra Deus me proteger, mas, na ignorância, ria de crentes, fazia e acontecia, não é? 
Não aceitava, achava que era uma mentira, que aquilo era uma farsa. Acreditava em Deus, 
mas não acreditava em homem nenhum e nas religiões. Sobre padres, teve um fato... Eu era 

delegado do DOPS e tinha muita invasão aqui... Invasão... Caiu, então, que invadiram na 
região uma área que pertencia à diocese. Antes faziam as missas... Faziam as missas me 

“excomungando...”. Que eu era do Diabo e aquele negócio todo... Então, entraram nas terras 
deles e foram lá... Foram atrás de mim para eu poder agir! Eu falei: não! Vocês querem que... 
Vocês ficam me combatendo e, agora, querem me pedir favor para eu ir lá e tal! Querem que 

eu resolva? Eu deixei eles falarem... Mas disse: vocês vão lá longe e denunciem em outro 
lugar, pois não vou ajudar vocês não! Mas tinha que ajudar. Mas, tinha que ajudar... Era festa 

de Santo Antônio... Fiquei rindo do padre, entendeu? Mas, isso era ignorância...  
O “vaso quebrou”. Rapaz, a gente, sem conhecer Deus, o homem natural é difícil de conseguir 
fazer as coisas certas. Ainda mais tendo o poder nas mãos. Eu tive poder sem ter condições 

morais de poder. Eu decidia: ah, esse aí vai morrer e esse aqui não vai... Era daquele jeito. 
Hoje em dia mesmo, antes de falar sobre meus pecados na ditadura militar, vi que tinha uma 

carga muito grande sobre mim... Depois que eu falei, porém... Sei que cumpri o que está na 
Palavra de Deus – confessar para Deus e para Sua igreja. Porque tenho comigo que confessei 
à igreja os meus pecados. Eu tirei um peso enorme de culpa que estava sobre os meus 

ombros... Acabou! Estou perdoado, não? Perdão. Sei que Deus me perdoou, mas sei também 
das consequências. 

Sobre as consequências... Sobre as minhas ações e sobre as consequências delas... Falei de 
Estevão e, aliás, falamos sobre Estevão. Se nós nos remetêssemos para outro personagem 
bíblico, um pouco mais problemático, seria Judas Iscariótes... E como a figura, a imagem 

desse tipo de relacionamento estava presente no interior da polícia, dos militares... Tinha 
muita gente entregando um ao outro, e, perguntamo-nos sobre quem foi o Judas nessa história 

ou quais foram os ‟pequenos Judas...”. De que maneira isso se articula? Como a traição era 
uma constante e houve quem tenha morrido em função disso. Ah, como eu gostaria de falar! 
Não vou conseguir, no momento, dar nomes para você, mas houve muita traição. Houve 

pessoas... Ah, o Perly sabe que esses eram chamados de cachorros. Teve muita coisa errada... 
Teve muita gente que cedeu, mas hoje eu até falo para os caras, hoje não condeno, não, 

porque os caras naquela época faziam de tudo... Na tortura havia traição, na ameaça contra a 
família... Por causa dessas coisas as pessoas acabavam falando e passavam a ajudar os órgãos 
de informação. Teve uns que passaram a receber dinheiro... Alguns guerrilheiros passaram a 

receber e esse, com certeza, era traidor. Não vou te dar nomes agora para não parecer vulgar. 
São pessoas que hoje estão vagando por aí... Tem até uns que estão bem e têm alguns com 

cargos importantes no governo e tudo mais. É um passado que, sei lá, pra mim não merece 
nada... Esse não merece respeito. Porque refizeram suas vidas... Daí, se eu falar para você, vai 
sair na imprensa: ‟ah! Fulano se vendeu, se entregou no movimento e recebeu por isso”. Não 

tenho objetivos assim, eu acho, e não me sentiria bem nominando essas pessoas.   
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É... Que, para além dos traidores, lembro-me em relação aos direitos humanos... Tanto a 
traição, quanto a tortura se referem às práticas deploráveis que havia no Regime. Esclareci no 

meu livro que não... Que nunca participei de tortura... Nunca fui torturador. Eu participei de 
execuções e de atentados para colocar culpa na esquerda. Então, foi feito aquilo que eu disse 

antes, ou seja, o atentado ao Jornal ‟A Tribuna”. Fomos nós que fizemos para intimidar o 
Presidente da República que iria chegar aqui no dia seguinte... O diretor da Tribuna era um 
coronel do Exército Brasileiro. Teve também um afogamento... Teve esse negócio do Jeveaux 

no qual eu não participei diretamente, mas contribuí, certo? Neste, aqui, eu não estava... Fiz 
uma execução a mando do SNI, em Recife... Do Veras, lá em Belo Horizonte... Tinham as 

delegacias de furtos e roubos em vários lugares, não é? Lembro-me do José Maria 
Cachimbinho... de Minas Gerais. Ah, a delegacia de furtos e roubos, em BH! De Minas Gerais 
tinha mesmo o Zé Maria Cachimbinho. Ele está aí... Forte. Ele é presidente do sindicato dos 

policiais de Minas Gerais... Zé Maria Cachimbinho, como era conhecido, agiu muito aqui no 
Espírito Santo também. E é bom lembrar do esquadrão da morte Le Cocq. Eu transitei por 

tudo e fiz várias execuções.  É... O Scuderie Le Cocq foi um dos braços armados da ditadura 
com ramificações em todos os estados brasileiros. Em São Paulo eu executei dois no Largo... 
Esqueci o nome... Lá em São Paulo foram dois, mas um deles foi morto na Avenida Angélica 

com a explosão do Estado de São Paulo. Fui eu, pessoalmente! Explodi o Estadão com um 
agente meu... No Rio de Janeiro teve mais missões...  Quero falar sobre a minha pessoa... As 

coisas que fiz, porque o que os outros fizeram... Eu acho que cada um vai começar a falar... 
Creio nisso! Muita gente vai poder falar... O Dr. Pablo, que é o coronel Paulo Malhães, que 
mora no Rio de Janeiro, deu uma entrevista para um repórter da Globo e, nessa oportunidade, 

ele assumiu que montou a Casa da Morte. Ele, inclusive, levou uma cobra para lá pra poder 
usar nos interrogatórios. E que dali só saiu uma pessoa viva. Uma mulher. Esqueci o nome 

dela. Ah, sim... Inês Etienne Romeu. Só ela! Quer dizer, isso confirma aquilo que eu venho 
falando das mortes lá na Casa da Morte.  Lá eram duas chefias: ele e o coronel Perdigão... E o 
companheiro do Perdigão era um ‟delegado do Espírito Santo”. Por que ele falou ‟delegado 

do Espírito Santo”? Ora, ele não sabia o meu nome. Uma hora eu era o Stanislau Meirelles e 
outra hora o Dr. Reinaldo... Só sabia que ele (no caso, eu), era do Espírito Santo, entendeu? 

Nem Malhães sabia de mim de forma precisa. Eu não participei diretamente, mas via os 
corpos saindo dali pra serem jogados no Alto da Boa Vista. Deixe-me ver se consigo lembrar 
de mais coisas... Sim, o atentado em Angola foi feito... Bem, participei dele e citei 

recentemente uma pessoa que está viva... Que trabalha com efeitos especiais. Ele era da 
Globo, mas parece que está na Record agora... Esqueci o nome dele. Era dos efeitos especiais. 

Mas, no Rio de Janeiro tem o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Me lembrarei, depois. Mas 
citei e está vivo. Ele não desmentiu, porque não tem como desmentir! Depois vem, assim, ‟pô 
o Brasil não tinha como mandar um avião lá...”. Eu provei que tinha dois aviões, inclusive! 

Você pode ver os arquivos da Aeronáutica que, naquela época, os Estados Unidos forneceram 
dois aviões de longo alcance para o Brasil. Você pode pesquisar na Aeronáutica que você vai 

ver. O Marcelo tem esses levantamentos porque falei para ele e, na época, ele duvidou 
bastante. Ele foi pesquisar, conferiu... Estava certa a informação! E o atentado, de agora, tem 
uma pessoa, que é uma mulher, que estava lá ou que conhece alguém. Porque descrevi como é 

que foram feitas por lá as coisas e conferem com tudo o que aconteceu lá. Não estou sendo 
muito claro nas minhas palavras, pois estou muito nervoso. Muito tenso! Só quem esteve é 

que sabe o que aconteceu. E tem um procurador, não lembro o nome dele até hoje, mas vou 
lembrar oportunamente, que está aposentado... É lá do Rio de Janeiro. Esse procurador 
também era da equipe, pois nós estávamos em três pessoas com o apoio local. Quem nos 

apoiou foi um médico local... Tínhamos alguém lá que esteve, aqui, no Brasil quando teve um 
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ataque comunista por meio do qual tomaram o governo pela primeira vez. Esse alguém, então, 
fugiu para o Brasil. Eu fui uma das pessoas que apoiou ele, aqui. Porque em Angola ele deu 

apoio logístico... Esperou-nos no lugar de aterrisagem do avião e nos levou até o local para 
fazer o atentado.  

Você está me perguntando sobre aquele guerrilheiro, Ivan Mota Dias, que você disse que era 
irmão de um pastor presbiteriano... Não me lembro da execução dele... Codinome Cabana... 
Você acha que ele foi executado na Casa da Morte? Talvez... O que acontecia no Rio de 

Janeiro, depois de algum tempo, a partir de 1973, era que os capturados eram incinerados... 
Foi todo mundo incinerado de 1973 em diante... Não se enterrava mais. Quando era uma 

morte de outra forma, simulava-se troca de tiro... Mas, desaparecimento? Não vai achar o 
corpo mais, pois todos foram incinerados. Dificilmente...  
Olha, Perly, acho que vou falar com o Leandro sobre aquele negócio de São Paulo! O que 

você acha, pode? Ah! Pode, não é? Então, São Paulo é o seguinte... São Paulo, deixa eu pegar 
aqui nas minhas coisas, pois tenho os nomes que vou te dar. Tenho um caderninho porque não 

guardei os nomes todos na memória ainda não. Lá em São Paulo, isso narrado por várias 
pessoas... Foi assumido um compromisso com a Comissão da Prefeitura porque eles 
chegaram a conversar com alguns dos informantes, mas foi feito um compromisso deles 

ficarem no anonimato e, inclusive, esse que tratou direto comigo. Por isso, foi narrando o 
seguinte (e tinha dois homens, duas autoridades com ele): ‟que de 1970 a 1974, todos os 

desaparecidos políticos iam para o Cemitério de Perus como indigentes ou com os nomes 
trocados, mas mais como indigentes. A partir de 1974, todos os que estavam enterrados lá em 
Perus, é... Foram para o Crematório... E se ficou algum desaparecido pra trás (igual acharam 

naquela vala comum, tinha 1000 e poucos), foi um erro operacional, mas a ordem do Exército 
era a de tirar todos os restos mortais e levar pro Crematório”.  

Só para você entender, porque o Crematório foi feito por ideia do Exército Brasileiro. Seria lá 
em Perus. Isso é narrativa deles, dos meus informantes, porque eu mesmo não conhecia a 
história... Conferi na Prefeitura de São Paulo e eles disseram que era real a história do 

Crematório. Seria em Perus, mas como daria muita bandeira em um lugar distante sem boa 
razão, não justificaria um Crematório lá em Perus (região “não nobre”). Daí que veio pra cá 

(lá em São Paulo), em Vila Alpina. Essa é a explicação dele na época, certo? De 1974 em 
diante, todos os corpos que eram sigilosamente incinerados ali, dos desaparecidos políticos, 
tornaram-se verdadeiramente sumidos no sentido de terem sido de fato cremados. Os 

desaparecidos anteriores, porém, foram transferidos (a ossada foi transferida), para cá (em 
Vila Alpina), e, cremados definitivamente. Os desaparecidos políticos posteriores, desde 

1970, todos eles foram para o Crematório de Vila Alpina. Daí veio a parte que interessa-nos, 
pois que meus informantes começaram a dar os nomes. Sabe qual é o nome do Crematório de 
Vila Alpina? É Dr. Jayme Augusto Lopes. Sabe por quê? O superintendente do serviço 

funerário era Jayme Augusto Lopes... Esse Jayme Augusto Lopes, é... Entrava prefeito e saía, 
mas ele ocupava um cargo de primeiro escalão mantido porque o Exército o sustentava lá. Isto 

porque ele era o homem de confiança para o Exército Brasileiro... Foi colocado ali para essa 
confidencial missão. Com isso, passava-se a Prefeitura e esse tal tinha condições de continuar 
lá. E foi real. Só deixou quando morreu. Morreu há um tempo, eu acho. Mas foi o 

superintendente até o fim. Tanto é que, por isso, o crematório agora tem o nome dele – Dr. 
Jayme Augusto Lopes. Ele foi mantido pelo Exército esse tempo todo. Ele tinha relação direta 

com o Harry Shibata (médico legista da ditadura militar), e, a prova da relação direta dele 
com o Shibata, que eles são os que lideravam, é que o filho do Shibata era funcionário dá 
superintendência do Crematório de Vila Alpina juntamente com o filho do Romeu Tuma. A 

prova da ligação deles está evidente... Meus informantes me disseram tudo isso para que 
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pudesse retransmitir às comissões da verdade... Daí quis saber os nomes, e tudo mais, e, então 
falei: ‟olha, as comissões têm que pesquisar, pois estou dando apenas os caminhos...”. É... 

Quem ajudava o Jayme, o Jayme, era o superintendente e tinha um chefe de gabinete com o 
nome, eu acho, de Rubenan ou Rubens, da Costa, não me lembro... Não consta aqui... Esse, 

daqui, você deveria manter em sigilo durante este ano pelo menos (isso não deve sair daqui, 
por enquanto, senão vai atrair pessoas à você). Tem dois servidores que estão aposentados... 
Um deles, pelo menos, eu tenho certeza de que está aposentado – que é o Fernando Guilherme 

(vulgo Fernando Português). Este, que está aposentado, foi o chefe de manutenção do forno... 
Ele é quem nós achamos que vai falar... E mais um outro que não se sabe se está mesmo 

aposentado ou se está ainda trabalhando... Dei esses dois nomes, lá, na Prefeitura e eles estão 
pesquisando pra poder averiguar. Como que era o esquema? O delegado Alcides Cintra 
Bueno, que era conhecido como Porquinho, era o cara do... Que ficava no DOPS, não voltava 

para a casa não... Ele morava no DOPS e era um cara altamente religioso, católico, fazia uma 
série de rituais... Tinha ligação com os padres que entregavam os outros, ou seja, com os 

padres da ‟caguetagem”. Ele, o Porquinho, tinha relação com os padres que deduravam 
aquele pessoal da esquerda. O Porquinho tinha sempre as informações de dentro da Igreja 
Católica. Por isso, esse Porquinho... Que, que ele fazia? Ele – colocado pelo Exército também 

– era o homem de confiança, aliás, um dos homens de confiança do Exército. Devido a isso 
que esse esquema do Crematório de Vila Alpina nunca apareceu, Leandro e Perly, pois era 

esse Porquinho, Dr. Jayme, bem como esse Rubens da Costa (chefe de gabinete do Jayme 
Augusto Lopes). E ninguém mais sabia de nada! Se a gente não conseguisse esse importante 
encontro e essa pessoa anônima, que não quer ser identificada, não quisesse aparecer e falar, 

não iríamos saber nunca sobre esse esquema do Exército. Iríamos ficar procurando os corpos 
de São Paulo pelo resto da vida e não conseguiríamos achar porque foram incinerados. 

Estamos falando, aqui, esclarecendo, sobre 25 ou 30 corpos que foram cremados por lá. E ele, 
meu informante, deu a pista certa... Agora, cabe à Comissão Nacional da Verdade cair em 
cima desses dois que mencionei e conferir todas as informações que estou dando...  

Eu acho que meus informantes têm conteúdo, pois eles não tão falando assim:  ‟ah, foi tudo 
incinerado!”. Eles estão dando-nos as informações sobre quem eram os agentes – os três 

diretamente ligados ao esquema. Os dois generais que você mencionou, Leandro... Humberto 
de Souza Mello e Ednardo eram da época e certamente tinham conhecimento de tudo isso. Os 
dois generais linhas-duras são da época... Esperei para perguntar pra saber se eles, meus 

informantes, falariam logo... Agora, essas diligências aqui não foram de graça, não. A minha 
exposição diante desse pessoal pode custar muito... Para você ter uma ideia, é igual estava 

falando, pra conversar comigo eu tinha que sair do hotel, olhar primeiro, levantar... Tive que 
procurar um gravador... Não tenho nada. Eles disseram: ‟oh! nós estamos te ajudando não é 
porque! Não tem o porquê, nós estamos dando essa informação porque nós estamos vendo 

que você está com interesse”. Pra você ter uma ideia, sabe quanto a Prefeitura me deu pra eu 
me virar em São Paulo? Deu uma quantia ínfima de R$ 250,00... Acredita? Não tem dinheiro, 

não tem nenhuma troca comigo, entendeu? Hoje o que eu ganho... Esse meu amigo perguntou, 
assim: ‟Cláudio, o que você está ganhando com isso, rapaz? Você está velho... Fica quietinho 
lá no Espírito Santo, na sua casa lá, rapaz!”. Eu falei: ‟não! Eu tenho um compromisso com 

Deus de enxergar e saber de tudo.” Entendeu? Essa que é a minha história. E eles estão 
falando e eu estou acreditando... Um dos comissionados de São Paulo perguntou, assim: 

‟Cláudio, você está acreditando?”. Estou acreditando, porque eles me deram dois dados, e 
nomes, aqui, que sei carregar conteúdos... Mas, deve-se buscar se os caras estão vivos... Eles 
precisam falar. Se falavam que estava todo mundo morto... Penso que não, pois temos dois 
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vivos que tem de ser ouvidos. Eu acho assim... Agora, se demorar fica difícil. Pode vir com a 
Comissão Nacional da Verdade e a gente vai atrás desses dois, aqui... Eu sei dialogar, rapaz. 

Lembro-me do caso da usina, em uma das primeiras diligências que nós estávamos... Éramos 
eu, o delegado federal e mais uma equipe da Polícia Federal – o Marcelo Rezende, o Marcelo 

Neri e um advogado famoso de Brasília que o Marcelo levou. Quando cheguei tinha um 
velhinho preto lá, escuro, e, então, aproximei-me conversando com o cara... E eu falei: ‟rapaz, 
que tristeza ver tudo abandonado na casa, tudo caindo...”. Comentei: é nada, foi 

desapropriado, não é? Ele falou: ‟É mesmo... O rapaz que vivia aqui... Você vê os homens do 
Exército, aqui, e as festas que se tinha aqui?”. O cara começou a falar tudinho... Depois, o 

Marcelo faz uma pergunta direta pra ele e o cara respondeu: ‟não, não sei de nada não!”. 
Acabou, quer dizer, eu estava tirando o cara na manha, entendeu? Tem que tirar na manha. 
Embora esses dois, aqui, acho que se chegarem para conversar com eles vão ouvir: ‟olha, não 

temos nada com vocês, vamos...”. Mas, se chamar os caras... Se sentarem juntos na manha... 
Se levarem os caras lá pra um montão de pessoas fazendo perguntas, eles não vão responder... 

Por isso digo que toda diligência, eu acho, tem que ser feita com inteligência. Ir, localizar... 
Ter uma conversa com esses dois... É igual o policial que foi preso... Que eu te falei... O 
japonês... Conversei com ele e ele, por sua vez, falou: ‟Não! Na hora que quiser eu falo com 

você sobre tudo...”. Vai esclarecer, a convivência do Dr. Flávio aqui e as diligências que 
participou... As idas em Campos, na usina também vai deixar tudo claro... São coisas que se 

referem ao meu compromisso com Deus e são sem nenhum interesse econômico ou financeiro 
propriamente dito. Você vê... Fizemos a viagem para São Paulo... Foram de R$ 250,00 só 
para a comida. Não ganho mais nada... No Brasil nós temos um sistema bastante diferente em 

relação ao da África do Sul... A gente, no Brasil, não tem nenhuma recompensa se não for a 
de contribuir com a democracia, com as informações... E eu tenho contribuído com muita 

paciência e, inclusive, correndo os riscos que corro. Basicamente isso. 
Eu fui intimado pela Procuradoria da República, no dia 23, e, naturalmente, pode ser que eles 
queiram me processar por alguns nomes desses que eu tenha esclarecido, entendeu? Porque na 

concepção jurídica deles, esses são crimes permanentes! Eu não sei se é isso, mas sei que na 
intimação... É aquela mesma... E pela mesma equipe que veio aqui no ano passado, a qual está 

retornando agora. O oficial de justiça que esteve aqui conhece todas as coisas porque é de 
Barra de São Francisco... Não sei se é Sebastião o nome dele, mas é isso mesmo... Hoje eu 
não tenho receio mais de punição, porque eu quero estar bem com Deus. Se estou bem com 

Deus, estou bem com o resto todo, não é? Minha família está distante dos caminhos do 
Senhor ainda, mas estou conseguindo, devagar, trazer todos para o caminho bom... Graças a 

Deus meus filhos nunca, não tiveram nada... Graças a Deus nenhum deles quis “ser polícia...”. 
Na medida do possível vou ensinando, mas tá tudo sobre a mesa...  
Sobre o caso de São Paulo, nós ficamos parados aqui... Eles vão localizar essas duas pessoas 

importantes que mencionei para vocês. Eles falaram da dificuldade de ter informações lá da 
superintendência daqui... Eles disseram que demoram para pedir... Dificultam mesmo. 

Pediram uma informação sobre esse Rubens da Costa e disseram que levou dois meses pra 
eles informarem. Por isso eu falei com eles: olhem, se quiserem estou aqui... Vocês chegaram 
de fora e nós vamos atrás desses caras sem ser oficialmente... O cara falou... Leva tudo 

certinho e já se transcreve... Toma-se o depoimento deles... Coloquei-me à disposição para 
realizar as diligências mesmo que em caráter extraoficial. 

Bem, falando sobre outra temática, mas obviamente relacionada com o período... Pelos relatos 
históricos, a sociedade civil esteve em divergência em torno das ideologias que se tinha 
naquela época. Nós tínhamos algumas organizações paramilitares, CCC – Comando de Caça 

aos Comunistas, que tiveram uma atuação também dentro das dependências do Mackenzie por 
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exemplo. Posso dizer que o CCC usava um armamento tão bom quanto das próprias Forças 
Armadas, mas isso se sabe, inclusive, porque eles emprestavam para a polícia de São Paulo os 

melhores armamentos. Nós mesmos chegamos a pegar armas emprestadas com o CCC, 
entendeu? Até metralhadoras... A polícia civil tinha poucas metralhadoras, mas eles tinham 

aos montes. Foram, segundo eles, trazidas da América do Norte... Eu soube pelo próprio 
Careca que aquelas armas eram da América do Norte e que vinham pelo patrocínio dos 
Estados Unidos. A minha atuação era muito, muito, muito discreta... Tranquila e tal... O 

pessoal da esquerda não me conhecia, não conhecia, porque nunca estive nas prisões, nunca 
estive. Nunca torturei. Você sabe que o SNI montou um serviço de primeira qualidade e 

compartimentado, mesmo... Informação completa ninguém tinha, pois ele centralizava tudo e 
sempre... Por exemplo, o CENIMAR não sabia de nada, sabia alguma coisa... O CISA nada 
sabia... O Serviço de Informação da Polícia Federal muito menos sabia e não tinha nenhuma 

credibilidade. O SNI é que tinha tudo. Quer dizer, o Exército Brasileiro... SNI quer dizer 
Exército! SNI tinha tudo. A grande verdade é que o país era um quartel. Porque você vê... 

Aqui... Em que lugar nós nos reuníamos? Ora, no 38 DI. Todos das organizações civis eram 
no SNI que se reuniam, ou seja, eram no quartel do 38. Uma vez, uma por mês, onde se 
reuniam? No quartel da PE. Então, tudo era no Exército... Quer dizer, a informação era 

militar. Um coronel foi ouvido na Comissão Nacional da Verdade e disse que quem tinha que 
se sentar naquela posição era o Exército... Quer saber? Concordo. É o Exército mesmo que 

tem que ser ouvido. Eles apenas obedeceram. Foram ordens que não deveriam ser 
descumpridas e, por isso, foram e acataram-nas. O Exército Brasileiro estava mandando, 
entendeu? Creio que, hoje, as Forças Armadas têm que sentar naquele banco da Comissão 

Nacional da Verdade e dizer que erraram ao pedirem desculpas à nação. Eles tinham que 
assumir que foi um período de exceção, que cometeram erros e que passaram a pedir perdão à 

nação. Não deve acontecer futuramente aquilo que houve no passado. Acho que as Forças 
Armadas tem que tomar essa postura, mas, na contrapartida, ficam negando que não teve 
nada... Que não teve. Teve, sim. Está aí provado. Mais do que provado.  

A respeito do SNI, obviamente conheci o coronel Walter Faustini. Ele era presbiteriano e 
ocupava um cargo fundamental no aparato informativo-repressivo. Mas, não tive ligação com 

as coisas dele não, apenas sei quem é. A convivência com pessoas que deram as suas vidas 
pelo Regime Militar foi intensa.... Meu chefe era, porém, o coronel Perdigão – que tornou-se 
conhecido como o Dr. Flávio. E, é claro, o Vieira com o qual a gente fazia uma ligação e tinha 

ligações... Fiz várias reuniões com os comandantes daquela 1ª Região Militar, ali, no Rio de 
Janeiro. Era num lugar público chamado Angu do Gomes (um restaurante que chamava Angu 

do Gomes). O dono deste restaurante deu uma entrevista na mídia dizendo que realmente o 
Claudinho se reunia ali no Angu do Gomes com os coronéis. Ele disse também que não sabia 
o porquê, mas que ele tinha – nós tínhamos – reuniões periódicas, entendeu? O coronel 

Brilhante Ustra esteve lá, o coronel Malhães, o coronel Perdigão do qual já falei e outros 
tantos. Sabe por que eles não davam os nomes? Porque eram, obviamente, codinomes 

diferentes... Cada militar também tinha um nome diferente em relação ao verdadeiro. Aquelas 
reuniões eram mensais e determinavam as próximas missões... Combinávamos: vamos fazer 
isso, vamos fazer aquilo... Depois acabava cada um para o seu próprio canto. Agora, quem me 

convidava (quem me dava ordens), direto, para as missões era o coronel Perdigão. Eu fui 
muito preservado, pois os outros não sabiam de mim, do que eu estava fazendo ou eu deixava 

de fazer. Assim eram todos os agentes do Regime Militar. Era desse jeito! Não era só comigo, 
não. Cada um sabia uma parte. 
Ouvi dizer das audiências públicas realizadas aqui no Espírito Santo. Você, Leandro, 

participou com a presença de Perly e de Anivaldo Padilha – entre outros. Sobre esse caso do 
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padre Waldir, não acompanhei! Como te falei anteriormente, a parte religiosa aqui era bem 
difícil, mas... Eu não me ligava em nada... Tinha a Igreja Católica como inimiga... Tinha a 

Igreja como inimiga frontal. A Igreja e a pregação eram inimigos fortes. Inclusive, as missões 
que a gente recebia eram para, entre outras coisas, para denegrir a imagem da Igreja, 

entendeu? Então era isso. Nem me lembro de muita gente.  
As armas que usava? A gente usava a estratégia que foi trazida por alguns técnicos 
estrangeiros naquele contexto de Guerra Fria. Por exemplo, houve uma reunião lá no Hotel 

Glória na qual decidimos fazer e usar as mesmas estratégias da esquerda por meio de uma 
série de atentados para poder desviar a atenção para a esquerda. Nós estávamos usando a 

própria estratégia da esquerda para poder atingi-los, certo o raciocínio? Seria essa a arma que 
estava sendo usada ali no Regime Militar. Para trazer a opinião pública contra a esquerda, 
porque eles estavam muito ativos, nós precisávamos criar atentados e atribuí-los aos 

guerrilheiros... Estávamos caminhando para uma abertura e os linhas-duras, através de nós, 
agentes, provocaram atentados para difamar a esquerda... Só que, feliz ou infelizmente, o tiro 

saiu pela culatra. Acabamos cometendo muitos erros. O mais clássico foi o caso do Riocentro. 
Eu participei de tudo aquilo. A bomba... Ah, a bomba... Aquela bomba explodiu no colo do 
sargento Guilherme Pereira do Rosário (sargento Rosário), e, por causa disso, trouxe muita 

tristeza para nós... Planos frustrados! Caímos no descrédito. A prova disso é que foi a 
primeira vez que o coronel Perdigão apareceu no cenário porque, até então, ele passava 

sossegadamente batido.  
Agora vindo para o contexto atual.... A vida que levo, hoje, a vida de servir a Deus, 
atualmente, refere-se a um novo momento em minha história. Faço a revisão de tudo o que 

aconteceu e peço perdão à nação e às famílias dos assassinados. Percebi uma estratégia de 
Satanás, mesmo. O que foi essa estratégia? Plantar o caos que ele plantou e, depois, aparecer 

com uma solução... Como se fosse um antídoto. Porque você vê o exemplo do governo 
americano? Ele promoveu a revolução de 1964, através do general Golbery, e, 
posteriormente, ele mesmo também a partir do presidente Jimmy Carter ajudou na abertura 

política. Por isso, o general Golbery passou a ser considerado traidor. Aí está... Acho que 
respondi mais ou menos o que o Diabo faz no meio de uma ditadura... Não somente no nosso 

país, mas, igualmente, no mundo inteiro.  Você percebe, agora, nos nossos dias, o que está 
acontecendo no Egito? Têm ocorrido muitas mortes. Mas, o que nós temos que fazer? Eu 
servi ao inimigo por muito tempo e, agora, não sirvo ao homem mais... Eu sirvo a Deus e, no 

serviço de Deus, comecei a enxergar as coisas e os meus olhos se abriram para a realidade. 
Comecei a ter uma visão espiritual do mundo e, hoje, tenho certeza e sei que o mal está 

sempre aqui, mas que, no final, o bem vai prevalecer sobre ele. Sabemos que, em um dia 
glorioso, a igreja composta pelos salvos de todos os lugares vai ser resgatada e as coisas vão 
se tornar novas. Enquanto o homem estiver aqui, enquanto os descendentes de Adão, 

enquanto os descendentes de Caim, com tantos pecados, nós vamos continuar sempre 
errando... A índole do ser humano é, por natureza, má. Nós vimos isso através de toda história 

da humanidade. Não foi num período específico: ‟ah, foi no ano de 1964, na ditadura militar, 
nós vimos o mal...”. Nós sabemos que o mal precisa de seus agentes. Fui agente do mal, pois 
cometi muitos pecados. Até hoje o que se fez, naquela época, de desaparecer corpos, não é 

novidade... Está desaparecendo todos os dias mesmo em um regime chamado democrático. 
Dezenas de pessoas somem por razões diferentes. A tortura não foi punida, mas continua 

sendo praticada pelas polícias e nos presídios. Por quê? Não tem uma razão. Alguns dizem: 
‟ah, nós vamos consertar...”. O pior, muitas vezes, são os companheiros da época: ‟acorda! 
Não adianta, porque essa sua luta não vai consertar nada...”. Eu falei: se cada um de nós 

pensar que não vai consertar e não vai fazer nada, só vai piorar, pois nós temos que fazer a 
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nossa parte... Cada um na sua... Na medida do possível lutando pelo bem, lutando pela 
verdade, lutando pela Palavra, não é? É isso que fico tentando fazer e, se Deus me der forças, 

vou continuar enquanto Ele permitir.  
Eu agradeço por essa oportunidade. Gostei da oportunidade de poder falar para você sobre as 

coisas que sei e que fiz. Gosto de falar das que fiz na primeira pessoa: eu. porque quando eu 
começo a falar: fulano fez isso, fulano fez aquilo... Acho que cada um deve carregar a sua 
cruz. 
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Ok, Leandro. Essa padaria de Perdizes é muito boa. Dá pra 
tomarmos um café e, se você quiser, podemos comer alguma 

coisa. Sim, hoje é dia 28 de agosto de 2013 e eu vou falar 
um pouco da minha vida... Coisa impressionante isso. Vou 

abordar com ênfase nas décadas de 1950, 60, 70 e até o 
período de minha conversão ao cristianismo protestante. Em 
primeiro lugar, gostaria de dividir a minha vida toda em três 

grandes fases. A primeira fase vai do meu nascimento, em 
1945; nasci no dia 5 de março, o que parece significar um 

pouco dada a importância da explosão de duas bombas 
atômicas: primeiro Hiroshima e, depois, Nagasaki. Não 

parece, mas isso vai influenciar muito, no mínimo, em relação à minha educação. Essa 

primeira fase vai de 1945 até 1961. Nessa segunda fase, que começou em 1961 e foi até 1984, 
nós tivemos um momento político militante; e a terceira fase foi de 1989 até os dias de hoje. 

Nesta, nós temos uma fase que é um processo de construção de um sujeito político religioso. 
Eu tenho uma primeira fase formadora, uma segunda fase político militante e uma terceira 
fase político-religiosa, ou, política, religiosa e política outra vez.  

Na primeira fase, é bom esclarecer que venho de uma família aristocrática, não de classe 
média, mas, na verdade, burguesa ligada ao ciclo do café em Minas Gerais. É uma família 

muito antiga, cuja memória repousa no século XVII quando a minha família chegou ao Brasil: 
são os Pinheiros: Pinheiros oriundos de Portugal. E que eram judeus. Não vou usar a 
expressão “cristão novo” porque, de fato, eram judeus. Esses judeus tentaram, no século 

seguinte, manter a sua identidade judia apesar das expressões locais cristãs em especial 
católicas. Um detalhe interessante, que se deu nessa família, é que a família só saiu da 

endogamia a partir de 1930. Meus avós, por exemplo, eram Pinheiro & Pinheiro. Não se 
casavam fora da família! Até hoje, no sul de Minas Gerais, há uma grande festa dos Pinheiros 
para a qual todos os Pinheiros são convidados e ninguém precisa apresentar Documento de 

Registro Geral, RG, pois entra pelo jeito do nariz. Existe um nariz de Pinheiro. Eu perdi o 
nariz de Pinheiro porque a minha mãe “casou” fora da família, mas todos esses Pinheiros, que 

eu digo, tem um nariz grande. Então, na festa que reúne mais de 1000 pessoas, são mais ou 
menos 3000 mil pessoas para comemorar isso – a existência da família. Olha-se, de regra, 
sempre pelo nariz, e, diz-se: ‟são Pinheiros”. Isto é muito interessante.  

Mas o meu pai também, então, havia, digamos... Essa tradição, desses Pinheiros, por parte, 
em especial, no meu caso, da minha mãe... Meu pai era o “judeu de cerrado”, como milhares 

de judeus do século XX, porque milhares de judeus trocaram de nome. Ele trocou de nome 
mesmo antes da Segunda Guerra Mundial e, dentro dessa tradição, na verdade, não foi ele que 
trocou de nome, mas sim a família dele que trocou de nome. Ou seja, os pais dele, e, ressalte-

se que sempre se escolhe o nome mais comum do lugar que você está. Então, esse nome 
escolhido foi Santos. Muito engraçado que não é o primeiro judeu no Brasil que escolheu 

Santos como o sobrenome. Santos! Nós temos outros casos, inclusive meio famosos dentro da 
mídia que não vou citar, mas fica claro.  
Eu tive uma educação mista, mas, como assim, mista? As minhas tias mantiveram certos 

costumes judaicos, pois a minha mãe, a filha caçula, foi educada no Colégio mais famoso para 
mulheres no Rio de Janeiro, na época, que era Sacré-Coeur de Marie. Foi educada no Sacré-

Coeur, e, então, ela teve uma educação católica e teve como o segundo idioma o francês. E 
era uma professora, depois, mais tarde, de francês. Ela absorveu, junto com o francês, essa 
cultura católico-francesa. Isso também me influenciou porque, ainda menino, estudei em 

Colégio francês, no Colégio que se chama Franco-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Eu aprendi 
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francês com eles. O certo é que tive uma formação liberal, burguesa e com um verniz ou 
matiz talvez judaico, ou seja, conheci o Antigo Testamento inteirinho. E o meu pai me 

ensinou algumas coisas, entre as coisas que meu pai me ensinou, foi me preparar para 
sobreviver. Isto significava algumas coisas básicas, a saber: dominar o inglês, a matemática e 

ser ambidestro. Ele me colocou num colégio especial que ensinava as crianças a escreverem 
com as duas mãos, porque eu ouvi isso dele: que na guerra a parte que mais se perde sãos os 
braços e os que mais sofrem são as crianças. Porque no processo de guerra o elemento mais 

frágil é composto pelas crianças. Então eu aprendi a escrever com as duas mãos caso 
acontecesse uma guerra e, se eu perdesse um braço, tinha o outro para escrever. Você 

imagina... Eu fui preparado para a guerra, e para a sobrevivência, e, desde pequeno, com um 
sentido de justiça muito grande. Porque meu pai era socialista. Mas, o socialismo do meu pai 
não eliminou dele o fato de ser burguês. Ele era um... Naquela época, nós chamávamos isso 

de industrial, mas ele era exportador de minério; ele tinha jazidas de areia monazítica, ali, na 
fronteira do Estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. E ele exportava minério, ou seja, 

ele exportava areia monazítica para os Estados Unidos. A areia monazítica é um componente 
utilizado nas construções de usinas nucleares. Os Estados Unidos estavam começando a 
desenvolver a energia atômica como num processo inicial, e nós estamos falando dos anos de 

1950, início dos anos 50, e, meu pai exportava então areia monazítica para os Estados Unidos. 
Uma vez ele me levou até uma das jazidas que ficava na Barra de Itabapoana e eu vi galpões 

altos com pequenos morros de areia monazítica. É muito interessante que a areia monazítica 
variava de cor e eu perguntei pra ele: pai, o que é isso? Ele respondeu – eu diria que foi uma 
resposta judaica – olhando para mim, disse: ‟isso é dinheiro!”.  

Mas meu pai me ensinou a ler. Foi ele quem me alfabetizou; ele que me ensinou inglês; ele 
me ensinou também o judô porque eu lutava mesmo judô. Por isso, a minha memória paterna 

é um negócio meio místico, pois vejo o meu pai de forma quase religiosa com nuanças de 
uma representação do passado e do futuro. Fui criado, na parte da infância, em Minas Gerais, 
na fazenda de um tio muito querido, muito importante na minha vida, o Ari. Depois da morte 

do meu pai, fui criado por outro tio, austríaco, em Copacabana. Eu sou carioca, nasci na 
Tijuca, ali de certa forma fui, vivi, em dois bairros, são eles: Botafogo e Copacabana. Eu fui 

sempre um “cara da zona sul”, com “cabeça de zona sul”. Fui e passei a estudar, já no final do 
colegial, num colégio público à noite. Foi uma experiência fantástica dentro dessa minha 
formação, porque, com a morte do meu pai, os privilégios de menino rico permaneceram 

enquanto estive com o meu tio austríaco que tinha lojas. Tinha ao menos uma loja muito 
importante de roupas femininas que era uma referência no Rio. Também fui menino rico, mas 

tinha uma parte, então, de estudar em colégio público. Parte que, naquela época, os colégios 
eram de um nível impressionante. Estudei, portanto, no Colégio Estadual José Pedro Varella, 
que o governo fechou agora. Eu reclamei em um gesto burocrático, num colégio centenário, 

num negócio importantíssimo e, depois, fechou-se o Colégio. Detestei isso! Mas, enfim, 
estudei lá e esse meu tio austríaco me sugeriu trabalhar.  

Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Trabalhava de dia; trabalhava no comércio, na loja de 
um amigo dele, que era uma loja de tecidos importados. Para homem, aquela época, os 
homens ricos faziam os seus ternos... Eles iam, lá, comprar linhos importados S-120, marca 

de linho que era uma coisa chiquérrima, ou, tropical inglês importado... Eles usavam isso para 
fazerem os seus ternos. Então, eu estava, ali, no balcão. Peguei todo o jeitão, e o pessoal 

gostava, o dono da loja também achava que eu era “o vendedor”. Logicamente, eu fazia 
amizade com os fregueses que eram todos políticos, gente muito rica... Eram bem situados, 
mas foi no Colégio Estadual que eu comecei a fazer política. Eu tinha uma professora de 

português fantástica, e judia, que era comunista. Não é que ela tivesse apenas ideias 
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comunistas não, pois era mesmo do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e, era a minha 
professora (coloque isso entre parênteses: meu pai tinha ótimas relações com o Partido 

Comunista Brasileiro e foi convidado para se candidatar a vereador, mas nunca aceitou). Essa 
minha querida professora foi nos ensinando algumas coisas e, nesse meio tempo, aconteceu a 

renúncia do Jânio Quadros e Jango estava viajando no exterior. Se eu não me engano, estava 
na China. Fiz a confusão: será que ele pode voltar, não pode voltar e assumir a Presidência? 
Nesse momento, surgiu a Campanha da Legalidade, do Brizola, e me tornei um orador oficial 

do centro acadêmico da minha escola. Eu fiz meu primeiro discurso em frente à escola, em 
cima de um caixote, chamando uma greve na escola. E a escola entrou em greve! Em 1961...  

Neste ano, começou o Jorge Pinheiro político. Este Jorge político teve uma primeira 
influência do Partido Comunista Brasileiro, PCB, porque eu tinha em sala de aula um colega, 
olha que maravilha, que era do Partido Comunista Brasileiro. E era marinheiro. Ou seja, era a 

vanguarda daquele processo mais intenso no PCB da época... Ele era uma vanguarda de uma 
militância aguerrida, você vê? Estava se preparando para tomar o poder e, esse colega, 

logicamente, aproximou-me muito dele.  
Mas, no processo todo eu entrei na faculdade. Entrei ao terminar o colegial. Mais uma 
complementação antes de avançar: o primeiro ano da segunda fase do colegial era chamado, 

naquela época, de primeiro científico. Eu fiz no Hebreu Brasileiro, no passado... Porque 
ficava na rua Bom Pastor, na Tijuca, mais tarde eu ri muito, pois o Colégio judaico ficava na 

rua Bom Pastor. Mas estar no Hebreu Brasileiro foi muito, muito, importante para mim. Foi 
uma volta para um monte de coisas. Foi o meu primeiro estudo de hebraico organizado. Eu 
era o melhor aluno de religião citado pelos professores. Vi coisas muito lindas como, por 

exemplo, a solidariedade judaica. Eu tinha uma colega de classe que não tinha nem um 
familiar, mas ela era judia egípcia e toda a família foi exterminada... Ela era a única pessoa 

que sobrou... A comunidade judaica adotou-a e ela passou a ter uma família aqui, no Colégio, 
no ônibus do Colégio que a pegava e ela estudava e, depois, o ônibus a levava em casa e eu 
tinha um carinho enorme por ela. Eu olhava para ela, ela tinha, eu não vou esquecer, ela era 

morena de olhos azuis, era um coisinha assim, inimaginável e, claro, isso faz parte do meu 
imaginário. Eu olhava aquela menina... Eu olhava assim, sabe, garoto sonhando, sonhando, 

sonhando. Então o Hebreu Brasileiro foi muito importante, você já sabe... Na verdade, amigo 
Leandro, isso tudo foi se consolidando... Tudo isso foi consolidando uma identidade, uma 
identidade libertária, uma identidade de esquerda, uma identidade judaica – sem ser realmente 

judeu. Uma coisa, assim, mística, mista e mistificada pelas mudanças de percepções históricas 
e por alterações no decurso da vida política. Destaco que nunca fui judeu, mas a minha cultura 

foi inteirinha.  
Quando estourou a Guerra do Seis Dias, eu estava, em 1967, no Hebreu Brasileiro. Corri para 
me alistar para ir para a Guerra, pois escrevia com as duas mãos e estava absolutamente 

preparado em relação ao imaginário de conflitos bélicos. Foi muito interessante que o governo 
brasileiro lançou, rapidamente, uma nota dizendo que todo brasileiro que fosse lutar na Guerra 

perderia a nacionalidade brasileira. Isso levou o Consulado, rapidinho, a tentar fechar essas 
inscrições de milhares de jovens que queriam se alistar. Foi tudo muito rápido... A Guerra 
durou Seis Dias e, então, quando se viu a Guerra já tinha acabado. Temos que entender que 

isso, naquele momento, com todas as contradições, refletia o “real positivo”, ou seja, evitar o 
massacre de judeus. Não quero dizer que esta fosse a melhor posição, porque Isaac Deutscher, 

um querido judeu, marxista, que escreveu a trilogia sobre Trotsky, ou seja, tinha tudo a ver 
porque ele era judeu, trotskista, intelectual de primeiro nível, e dizia que o lugar mais 
inseguro para o judeu era Israel, como quem diz: “não entra nessa, não embarca nessa, deixa 

essa terra com os palestinos e vamos continuar fazendo a diáspora que é uma posição que 
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muitos rabinos durante anos mantiveram...”. De não, não voltar, isso já acabou. Hoje eu acho 
que nenhum rabino deve crer nisso.  

Eu entrei para a Pontifícia da Universidade Católica, e, num primeiro momento, pensei em 
fazer psicologia, me preparei para psicologia, mas não prestei uma das provas necessárias. E, 

daí, fui à Faculdade, me apresentei à Universidade, e disse: oh, perdi a prova de matemática! 
Eles, então, falaram: ‟então você escolhe outro curso que não exija matemática”. Tinha, 
portanto, três opções: pedagogia, filosofia e jornalismo. Fui prático e escolhi o jornalismo. 

Começou, então, a segunda fase... Já tinha começado, mas... A profunda fase política iniciou-
se de alguma forma. Eu entrei na Universidade Católica em 1966 e fui eleito para secretário 

do centro acadêmico de ciências sociais – que era o centro acadêmico que englobava também 
a área de jornalismo e de comunicação. O centro acadêmico de ciências sociais não era 
somente de esquerda, mas era da Ação Popular, de AP, que, na verdade, a partir desse 

momento, tive relacionamento muito grande com a Ação Popular. A Ação Popular tinha, 
digamos, uma das suas bases no Rio de Janeiro dentro da Universidade Católica porque ela 

vinha da JUC – Juventude Universitária Católica que, no Rio, era a PUC.  
Portanto, passei a ter, digamos, uma militância tímida ao participar de umas mobilizações, 
umas manifestações dentro e fora da Universidade, etc. Participei de todas as grandes 

mobilizações do Rio de Janeiro no ano de 1966 e, a posteriori, por exemplo, estava na 
mobilização, na manifestação que saiu do Calabouço. Havia um restaurante, ali, na Orla, 

chamado Calabouço e era um restaurante estudantil que normalmente agregava estudantes 
pobres. Mas eu usava, eu era frequentador, usuário de carteirinha do Calabouço. Tinha a 
minha carteirinha do Calabouço e, um dia, saímos em mobilização, numa manifestação do 

Calabouço em direção à cidade, que foi nessa manifestação que o Edson Luís foi baleado e eu 
estava naquele evento. Levamos o corpo dele para a Assembleia Legislativa, no centro da 

cidade, ou seja, eu vivi... Eu fui, assim, testemunha... Fui testemunha de todos aqueles 
acontecimentos.  
Ao entrar para a Universidade Católica, tornei-me um leitor, mesmo, de Karl Marx. Tornei-

me um dos marxistas, ou seja, não li Marx de uma forma superficial. Eu estudei Marx e, 
depois, quando estive no meu primeiro exílio, estudei, na Faculdade de lá, O Capital. Mas 

nessa época, eu estava estudando marxismo e militando. Fiz uma declaração minha, 
particular, que vai marcar os próximos 20 anos da minha vida. Eu, durante o curso de 
jornalismo, declarei que Deus não existia. E num gesto iconoclasta, peguei uma lata de tinta 

preta e pintei o crucifixo que estava na parede no centro acadêmico, pintei-o de preto – o 
crucifixo – para o horror dos meus companheiros da Ação Popular que eram cristãos 

revolucionários. Mas, a partir daí vivi como ateu durante os próximos 20 anos de minha 
existência. Há uma coisa que é difícil responder, ou mesmo de pensar, se, de fato, tornei-me 
um ateu ou se vivi como ateu; se eu “preguei” como ateu ou se ensinei como ateu porque são 

duas coisas. Quando alguma coisa está imersa na sua memória emocional afetiva há, digamos, 
às vezes, uma distonia entre racionalidade e afetividade. Talvez eu fosse “racionalmente ateu” 

e “afetivamente teísta”, mas é difícil saber disso. O certo é que a minha atuação foi de um 
ateu militante, de um marxista convicto. Disso não tenho dúvidas. E foram, então, os 
próximos 20 anos marcados por um crucifixo preto, por um lado, e, por outro lado, uma falta 

de judaísmo, de monoteísmo. Naquele momento, completei-me, então, com o marxismo na 
mais alta acepção ideológica e política da expressão – “marxismo”. 

No final do primeiro ano de jornalismo, comecei a trabalhar como jornalista de fato. Trabalhei 
primeiro no Jornal O Sol, que nós criamos. Fiz parte da formação do Jornal e junto aos, não 
no meu caso, mas no caso dos outros, jornalistas de vanguarda, experientes no mundo 

jornalístico – no mundo da comunicação no Rio de Janeiro – criamos, como disse, o Jornal O 
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Sol. Este Jornal foi um referencial e ele era um suplemento do Jornal dos Esportes. O Jornal 
dos Esportes era um Jornal do Correio da Manhã... O Correio da Manhã... Tinha o Correio da 

manhã... O próprio Correio da Manhã, e, nessa época, tinha o Jornal dos Esportes que era o 
Jornal de esportes mais lido e, talvez, o único que na época era uma referência. O que nós 

fizemos, como proposta, foi que tivéssemos encartes de notícias já que sabíamos que o leitor  
do Jornal dos Esportes não comprava outro jornal... Lia só esportes. Ou seja, nós procuramos 
atingir a população simples, leitores e povo, povão, principalmente masculino que “consumia 

principalmente futebol”. Esclareço que era o Jornal dos Esportes, mas era principalmente o 
Jornal de futebol e, além do mais, o Jornal dos Esportes tinha um dos maiores gênios do 

jornalismo brasileiro, do teatro brasileiro, que era Nelson Rodrigues. Que estava no lugar 
certo, que era um comentarista, que as mulheres o odiavam – naquela época – em parte 
continuam odiando como machista, intolerante, etc. Mas ele escrevia para um povo 

masculino, simples, que o entendia. Mas o legal era isso, mesmo. E esse povo que o lia 
concordava com tudo indiscriminadamente. Algumas coisas do Nelson, nem se poderia falar 

hoje porque estaríamos politicamente errados. Até de falar as coisas que ele dizia seria difícil, 
mas que, ao nível do teatro, por exemplo, não há duvidas de que foi um gênio. Eu tive esse 
prazer de conhecer o Nelson Rodrigues. Imagina o cara que está começando no jornalismo e 

está na mesma redação que tem o Nelson Rodrigues sentado. Era um negócio, assim, porque a 
gente quase fazia um sinal de reverência quando passava por ele, pois era um “monte 

sagrado”, mas também havia jovens jornalistas pelos quais a gente tinha um respeito 
profundo. Eu vou citar porque, se algum momento ele ler, ele vai se lembrar de mim, já se 
encontrou comigo outras vezes e se lembrou: ‟ah, me lembro de você!”. Que foi, por 

exemplo, Heitor Cony. O Heitor Cony, fiz matérias “de polícia” com ele e, por sua vez, ele 
me ensinou a escrever reportagens policiais. Só que foi um grande mestre, um grande mestre, 

aquele que, digamos, assim, se eu tive um mestre que me ensinou a escrever, que me deu aula, 
mas não somente pra mim, mas para essa geração de jornalistas...  
Porque O Sol pretendeu ser um “Jornal suplemento”, mas na escola de jornalismo, pegamos 

os jovens que estavam entrando na faculdade e, então, eu tinha aula com Otto Maria Carpeaux 
que me ensinava. Otto pegava meus textos e dissecava, mas com um carinho incrível... Não 

havia nenhuma prepotência, nenhum sinal de autoridade, forçada, havia um carinho enorme e 
isso fazia, assim, você prestar a atenção e levar em conta todas as considerações dele... Ele 
falava um por um dos meus erros e acertos. Ter uma aula com o Carpeaux, um linguista, 

talvez, um dos maiores linguistas que nós tivemos, um gênio, um sujeito super sofrido, super 
sofrido mesmo... Uma história que a gente pode falar de caminhada, errante, uma coisa 

maravilhosa em relação a tudo que ele fazia. Mas, quem era essa cúpula que estava bolando O 
Sol? Eram intelectuais ligados ao Brizola, ligados, então, ao movimento que Brizola criou 
ainda em Cuba, mas que foi uma sequência natural da campanha da legalidade. Dizia respeito, 

portanto, a toda oposição que ele fez e que culminou no Movimento Nacionalista 
Revolucionário, MNR, que o Brizola criou em Cuba. E pra onde vai o Jorge Pinheiro? Jorge 

Pinheiro – que tinha começado com o PCB – passa pela Ação Popular e cai, cai não, porque 
não foi inconsciente, pois foi profundamente consciente... Então, o Jorge Pinheiro entra numa 
política militante no Movimento Nacionalista Revolucionário, que era um movimento na 

presença de militares, principalmente da baixa oficialidade e, digamos, assim, da massa, da 
massa militar. Ou seja, marinheiros, suboficiais do Exército e, então, conheço muitos 

militares.  
Essa época descrita da minha vida é muito rica, pois, nessa época, têm muitas histórias. 
Vamos falar um pouquinho dela, porque foi aí que eu conheci uma jovem que vai atravessar 

um pedaço longo da minha vida, como minha companheira. Uma jornalista brilhante do 
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Correio da Manhã... Negra, neta de escravos... Uma mulher impressionante que, até hoje, até 
hoje, é uma militante de referência. Estava vendo... Eu estou pensando se cito ou não.   Por 

quê? Porque eu tenho muito cuidado de citar pessoas vivas exatamente porque não pedi 
autorização pra fazer isso. Mas, você pode pesquisar em partidos de esquerda, mesmo pela 

internet, que vai encontrar facilmente meu nome associado ao dela. Vivemos juntos muitos 
anos, militamos juntos muitos anos, fomos para o exílio juntos, fomos para o primeiro exílio 
juntos. É minha amiga até hoje, amiga de minha esposa. São conhecidas, amigas no sentido 

de serem conhecidas, se respeitam. Ela é um ícone da esquerda brasileira, ainda. Acho que 
vale a pena você conhecê-la. Depois te falo em off. Te dou as dicas para você mencionar na 

tese. Nós militamos, os dois, no MNR. O MNR tinha características muito interessantes. A 
esquerda tinha, naquela época, a esquerda tinha mulheres militantes ao mesmo nível dos 
homens. Era impressionante isso! Ou seja, o machismo típico da sociedade brasileira, claro 

que existia na esquerda também, mas as mulheres militantes confrontavam esse machismo 
correndo os mesmos ricos, dirigindo células e atuando até em luta armada quando esta era a 

filosofia da organização. Não eram... Não eram pessoas subalternas no sentido de “pau 
mandado” dos homens, não existia isso. No MNR eu vivi isso, com essa minha amiga, e 
companheira, na época, e com outras que eu também não vou citar porque são pessoas muito 

conhecidas...  
Engraçado que o MNR tinha uma elite jornalística, uma elite de comunicação. Pessoas que 

vinham da burguesia e essas são coisas muito importantes, pois, parte daquela esquerda, 
adveio da burguesia de verdade. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas ligadas ao João 
Goulart... Tinha pessoas do povão e tinha toda uma elite cultural... Essa elite caiu na oposição, 

da mesma forma em relação ao Juscelino Kubitschek, ou seja, você tinha dentro daquela 
esquerda os burgueses e, claro, que usando uma ideia marxista... Burgueses que traíram sua 

classe, que estariam, agora, junto com o proletariado, mas sem nenhuma dúvida com um nível 
cultural impressionante, com um nível de expressão da sociedade reconhecido. Daí a minha 
cautela porque essas pessoas continuam no cenário. Hoje como pensadores de esquerda, ou, 

em oposição a este ou àquele governo, ou até à esquerda do atual Partido dos Trabalhadores, 
PT. Claro que todos eles têm, a princípio, a minha idade ou mais. Ou seja, todos estão acima 

de 60 anos. Mas mesmo assim, sou cauteloso porque são pessoas que não tenho o direito de 
expor através da história deles caso eles não queiram contar. Não é meu direito, eu acho. Esse 
é o meu padrão já que estou falando de mim mesmo.  

Porém, o certo é que eu fiquei no MNR até que a prisão de companheiros e a morte de muitos 
companheiros de esquerda fizeram com que nós nos desarticulássemos para manter pessoas 

na clandestinidade. Um clandestino precisa de dinheiro para “viver de casa, de comida”, 
torna-se um “profissional da revolução” só que você tem que ter dinheiro pra isso. Olha como 
os serviços de inteligência das Forças Armadas iam localizando pessoas que antes estavam na 

legalidade, mas iam situando essas pessoas dentro das organizações. Que elas atuavam no 
processo que se deu. Foi o pessoal que estava na legalidade que a cada vez mais tinha como 

necessidade, para não ser preso, partir de mergulho para a clandestinidade. Isso aconteceu 
comigo e a minha companheira. Então nós recebemos uma ordem: ‟nós não temos condições 
de manter vocês dois na clandestinidade porque, além do mais, vocês são figuras públicas”. 

Nesse momento, ela era jornalista do Correio da Manhã, que era um jornal de expressão 
nacional de oposição, e eu era jornalista da Revista Fatos e Fotos do grupo Bloch – Manchete.  

Está claro que nós éramos conhecidos, ou seja, se caíssemos na clandestinidade ficava 
definitivamente comprovado que estávamos ligados à esquerda. Com isso, todo mundo que 
estava ao nosso redor seria atingido. Recebemos essa ordem de deixar o país, mas, antes de 

deixar o país, nós... Na verdade, eu particularmente recebi de um grande intelectual brasileiro, 
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um dos maiores poetas brasileiros, que pertencia ao MNR, um homem carinhoso, fantástico, 
de expressão na literatura brasileira e que estimo muito. Ele me entregou um revolver e disse: 

‟essa arma pertenceu a Inti Peredo que lutou por Che Guevara na Bolívia... eu te passo, pois 
você não vai se separar dela, mas saiba o seguinte: a última bala do tambor é para você, você 

não pode ser apanhado vivo.” Eu conhecia todo mundo do MNR. Você imagina um jovem 
jornalista que andava pelas ruas de Copacabana com um revolver calibre 38 colocado na 
cintura, atrás, nas costas, sabendo que se a polícia desse uma ordem dele parar, teria que 

confrontar policiais e deixava a última bala para atirar na própria cabeça. Eu dormia com a 
arma debaixo do travesseiro e eu vivi vários meses assim, nessa tensão, porque nós sabíamos 

que o serviço de segurança poderia chegar na nossa casa a qualquer momento.  
Eu e essa querida companheira morávamos juntos até que recebemos a ordem de fugir. De 
deixar o Brasil. Não foi uma fuga, não. Foi um negócio organizado, mas foi muito engraçado 

isso: um dia nós saímos por terra para evitarmos, digamos, o check-in do avião e nós íamos 
para o Chile. Saímos por terra até Buenos Aires e, de Buenos Aires, ao Chile. No último dia, 

naquela semana, nós fomos informados: ‟cuidado porque eles estão atrás de vocês, vão chegar 
em vocês”. Nós já estávamos com a passagem marcada e passamos, eu e ela, a dormir na casa 
de amigos e, um dia antes de pegarmos o ônibus, a nossa casa foi invadida. Não tinha 

ninguém, tinha tudo, não dava para levar. Tinha a minha biblioteca de toda a vida. Uma coisa 
que eu perdia constantemente era a biblioteca... Onde eu chegava, reconstituía. Era uma nova 

e,  depois, vinha um golpe, etc. Por certo, eu perdia a biblioteca. Essa biblioteca se foi e, 
logicamente, nós saímos e fomos em direção ao Chile.  
Há muitas histórias dessa época. Eu fui capacitado por companheiros que tinham sido 

treinados em Cuba. E eles me passaram treinamentos de especialização no confronto lá, 
digamos, assim, com o Exército... Quando o Exército usa tanques, primeiro vem a artilharia, 

no confronto, e, atrás dos homens vinham os tanques. Eu fui treinado para o enfrentamento de 
tanques, para preparar bombas antitanques. Preparava isso dentro da minha casa, dentro do 
meu apartamento. Morava na rua Almirante Alexandrino, no Santa Teresa, e, ali, tinha 

instrução militar e esse jovem, que era suboficial do Exército, que esteve em Cuba, me 
passava o treinamento. Ele morava – já estava clandestino e morava em casa – lá em casa. Lá 

em casa era um aparelho e, então, tinha uma história jocosa. A história jocosa é que, nessa 
época, a minha entre aspas, “sogra”, a mãe da minha companheira, que gostava muito de 
mim, amava-me muito, ela tinha por costume... De vez em quando, nós deixávamos a chave 

com ela e ela tinha por costume ir em casa fazer um bolo, dar uma limpada na casa, etc. E um 
dia ela chegou, foi fazer um bolo e ela viu uma lata de cera, aquelas latas de cera que não são 

utilizadas mais, cera de piso, nem sei se é uma lata de cinco quilos cheia de fios saindo da lata 
e era uma bomba pronta. Depois ela falou para a minha amiga, companheira: ‟olha, pensei em 
fazer o bolo, mas eu não tive coragem de acender o forno”. Surgiu a piada, entre nós, que se 

ela acendesse o forno vocês voltariam e encontrariam o prédio lá no chão, porque nós 
morávamos no apartamento de baixo e, logicamente, uma explosão, ali, poderia fazer ruir os 

alicerces e vir o prédio inteiro. Não era bem um prédio... Os prédios no Santa Teresa eram 
pequenos, mas poderiam desabar. Então, isso virou piada e uma piada da esquerda. Uma outra 
piada da esquerda é que tinha a Guerrilha do Caparaó e nós estávamos no... Embora a 

Guerrilha do Caparaó tinha sido antes, mas nós já tínhamos... A Guerrilha do Caparaó foi o 
MNR que fez, mas, digamos, que ela tenha sido desarticulada. Retrocedemos. Só depois, no 

centro do Brasil, começou um outro movimento que foi organizado pelo PCdoB de guerrilha, 
onde algumas pessoas que são atualmente políticos, que estão até meio complicados hoje, em 
função de escândalos, estavam ligados e nós, num gesto de solidariedade, estávamos ajudando 

e fornecendo armamentos para eles. As armas vinham de São Paulo, iam para o Rio de 
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Janeiro e ficavam na minha casa. E saíam da minha casa para as zonas, as zonas de guerrilha. 
Houve uma madrugada que nós recebemos... Isso chegava de carro! Recebemos um 

carregamento de fuzis e metralhadoras, mas era de madrugada. Umas 6 horas da manhã. Um 
carro ficou na porta de casa e nós começamos a descarregar os fuzis e as metralhadoras para 

dentro da minha casa e, como a gente tinha que ir, e voltar, e ir e voltar, tinha que ir até o 
carro e trazer e voltar, nós fomos colocando as armas encostadas na parede da sala. Ficou 
assim a parede da sala cheia, olha a minha mão: desse tamanho. Imagina, metralhadoras e 

fuzis... Após o descarregamento, o carro foi embora e, no outro dia, viria o carro pra pegar 
tudo isso e levar. Aí o que, que nós fizemos? Eu e ela deixamos ali... Era tarde! Eu falei: 

vamos dormir e amanhã eu vejo o que faço com isso! Também não teria como guardar essas 
armas e eu trabalhava no meio jornalístico e tinha um colega jornalista que era do mesmo 
meio e, ao mesmo tempo, era do bairro. Às vezes, ele passava lá em casa... Ele tinha 

combinado, assim: ‟passo e te levo de carro”. Então, ‟te pego e te levo” – disse. Eu falei: tá, 
ok. Aí ele chegou de manhã – eu entrava 9 ou 10 horas – não tinha muito horário para chegar. 

Estava entrando no banho e, então, abri a porta e disse: fica aí que eu já venho, vou terminar 
de me vestir. E eu ouço só uma voz, lá, dizendo: ‟Jorge, depois passo pra te pegar”. Nunca 
mais conversou comigo. Claro, o sujeito vem me pegar... Eu deixo-o na sala... E ele olha para 

parede e vê, não sei quantos fuzis e metralhadoras encostados... Ele saiu, deve ter saído 
apavorado! E nunca mais me dirigiu a palavra. Impulsivamente, graças a Deus! Hoje eu digo 

graças a Deus por ele não ter contado para ninguém. Era a segunda piada que corria em nossa 
relação com a esquerda. Mas, tem uma terceira; a terceira é que meu primo, um dos meus 
primos, era oficial da Aeronáutica e um dia resolveu me visitar. Claro, e foi com a esposa... 

Recém-casados, uma esposa tão bonita, e, nesse dia, nós estávamos tendo uma reunião de 
direção do MNR na minha casa. E ele bateu, olhou: era meu primo. Eu falei: ‟segura um 

pouco, já vou abrir”. Peguei todo mundo que estava na sala e levei para o quarto e fechei a 
porta. Aí ele entrou. Ele é esperto... Ele disse, assim: ‟eu pensei em gritar lá de fora: é o 
Exército!”. Aí eu contei para os companheiros e eles disseram que meu primo e sua esposa 

iriam cair mortos, mas nem abriríamos a porta... Íamos fuzilar ele lá! Aí ele falou, assim, 
depois no final, porque foi aquela visita meio, assim, constrangedora... Porque foi tudo meio, 

assim, embaçado, estava lá, coitado, ele ali e a gente torcendo para ele ir embora. Ele falou 
para mim: ‟ainda vou ter que te tirar para você não apodrecer da prisão” e foi embora.  
Esse é o meu primo judeu que, hoje, é o patriarca da família, pois uma família judaica sempre 

tem um patriarca. Antes, era meu tio de Minas Gerais... Maravilhoso tio... Morreu, um gênio, 
um gênio. Um gênio no sentido familiar, um gênio no sentido “ancião de sabedoria”, de 

carinho, de cuidado por todo o mundo. Isso era o natural dele, entende? Nunca me criticou e 
ele só dizia para mim: ‟cuidado, não morre”. E esse meu primo, hoje, que está na reserva da 
Aeronáutica, é um tenente-coronel que, de alguma forma, se opôs às coisas que aconteceram 

dentro da Aeronáutica. Por isso, mandaram-no para o Acre. Mandaram! Entendeu? Porque ele 
se negou muito em aceitar tudo e se tornou uma oposição discreta. Relacionou-se com o 

MDB... O partido do MDB. Ah, não tiveram dúvidas. Levaram-no lá no Acre. Ficou lá e, 
depois, voltou... Deixaram-no de escanteio. Depois ele entrou na reserva. Eu contei alguns 
episódios que soam engraçados, hilários, mas, no contexto real, todos eles eram dramáticos. 

Ou seja, imaginar que o meu primo poderia ter morrido e que a senhora que cuidava também, 
digamos, do namorado, do companheiro da sua filha, que ela podia igualmente ser morta... 

Isso nos traria muitas consequências.  
Este período foi um tempo rico porque eu tinha uma vida dupla. Eu era jornalista durante o 
dia e militante à noite, militante sindical. Atuava no sindicato dos jornalistas, no Rio de 

Janeiro. Lembro-me de debates com – esse eu vou citar porque ele é um homem público e não 
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vai ficar chateado – ele vai até se lembrar disso (debates que tinham no sindicato com ele), e 
ele era do MR-8, que é o Fernando Gabeira. Houve momentos que a gente saiu, foi comer 

fora. Brigávamos, brigávamos e tal. Mas, não eram brigas, digamos, pois eram pessoais, eram 
discussões políticas de camaradas dentro de um sindicato. A minha vida, naquele momento, 

se caracterizava por essa realidade e essa realidade marca muita gente. Ela cria uma 
insegurança profunda, seja porque você se sente inseguro, nos atos mais simples da vida... 
Você está inseguro quando você vai a um restaurante, quando você faz uma reportagem. Eu 

me lembro que os... Tinha uma série de reportagens sobre os homens de ouro da polícia, pois 
a polícia tinha uma escuderia que se chamava Scuderie Le Cocq e a Scuderie Le Cocq se 

transformou nos dez homens de ouro da polícia. E eu conheci a cada um desses delegados e as 
ações deles, porque cheguei a subir o morro com eles: davam tiros. Era um negócio, assim, 
hollywoodiano e eu saía nas reportagens com eles, etc. Ninguém criticava! Eles se chamavam 

Scuderie Le Cocq porque, no Rio de Janeiro, teve um delegado famoso chamado Le Cocq. 
Era o sobrenome dele, Le Cocq. Ficou famoso por prender “bandidos”, entre aspas. Mas, é 

muito engraçado que, na minha infância, tive alguns amigos... E no Rio de Janeiro era 
diferente, ou seja, havia uma confluência de pessoas, de classes sociais diferentes, mas que se 
conheciam. Então, eu tinha um grande amigo que era mais velho – bem mais velho – era um 

homem já... Eu era adolescente e ele se chamava Carlinhos Capitão... Carlinhos Capitão, hoje, 
é grande. É um dos grandes chefes da bandidagem no Rio de Janeiro, mas era meu amigo e 

gostava de mim. E era muito engraçado porque ele dizia, ele passava no meu ambiente... Eu 
falava: olá Carlinhos, tudo bem? Ele falava: tudo bem! Aí ele dizia, assim: “ninguém toca no 
Jorge”. Era uma ordem. Ninguém tocava, não. Não que tivessem motivos pra tocar ou não 

tocar, mas aquilo não poderia fazer. Então, a partir do Le Cocq, digamos assim, prendeu-se 
muita gente. O Scuerie Le Cocq tinha umas coisas de maluco. Como é que o Le Cocq definia 

se era bandido ou não? Eles andavam com uma laranja no bolso. Aí pegava-se o sujeito e 
jogava-se a laranja dentro da calça dele, do suspeito, e, se a laranja não saísse pelo cano da 
perna o “meliante” iria preso. Ou seja, se a calça era justa, ele era um bandido. Era coisa 

assim que o Jornal Globo dava destaque, etc.  
Era uma época totalmente diferente. Estou falando dos anos de 1950 e início dos anos de 

1960, mas era uma época louca porque, antes da ditadura, a cidade era muito romântica, a 
bandidagem era romântica, o policial era romântico. Quando ressuscitada a ideia da Scuderie 
Le Cocq, a Scuderie Le Cocq de fato vai ser a van premier do início do esquadrão da morte. 

De fato, os dez homens de ouro inauguraram essa coisa que vai se desenvolver no Rio de 
Janeiro que são os esquadrões da morte. Mas eu estou dizendo isso porque tinha que fazer 

essas reportagens. Eu conhecia as pessoas que atuavam na minha área. Era militante e de 
repente estou com um delegado famoso fazendo a reportagem sobre ele. Em tudo há uma 
distonia terrível; nisso também. Mas isso era típico, digamos, do sujeito que tinha uma 

tendência voltada para a ação revolucionária porque não se pode sair fora da sociedade, 
porque ele tinha que estar dentro da sociedade. De alguma forma, ele, o revolucionário, 

convive com pessoas. Porém, ele tem um pé fora, ele tem um pé na utopia, ele tem um pé no 
sonho, só que esse sonho acaba, no dia-a-dia, sendo um pesadelo para ele. Se eu sair com uma 
arma na cintura, podendo ser preso ou morto, faz parte do sonho da revolução e do pesadelo 

particular. É uma coisa muito complicada. Isso vai me marcar também. Marcou-me 
profundamente. Principalmente depois do exílio, na volta, mas, enfim, estava dizendo, então, 

que lá fomos nós em direção ao Chile. Isso é 1970, final; aliás, 1971, na verdade, se eu não 
me engano.  
Nós chegamos, no Chile, em janeiro de 1971 e ficamos até o golpe que foi no dia 11 de 

setembro de 1973. Ficamos todo esse período! No Chile, fomos muito bem recebidos. Havia 
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uma colônia brasileira expressiva que a gente chamava de colônia brasileira. Era composta 
pelos exilados políticos, ou seja, de fato poucos brasileiros foram pra lá para curtir a vida, mas 

tinha um ou outro que seguia esse fluxo. Tinha, então, uma colônia grande de gente de todos 
os matizes, mas havia uma reunião mensal chamada Grupão. Grupão era uma reunião de 

todas as tendências políticas reunidas; lideranças das tendências a convite do próprio Grupão; 
ali a gente discutia a situação do Brasil e algumas propostas públicas de cada grupo. Ou 
informações, prisão de companheiros, etc. Era feito lá! Havia muito, digamos, assim... Havia 

elementos psicológicos fortes, ou seja... De você estar entre companheiros e amigos, 
principalmente no momento da dor, no momento de morte, no momento de prisão de pessoas 

queridas.  
Você tem que ver que a esquerda era formada por pessoas que, antes, tinham vida normal e se 
tornavam afetivas demais, embora a esquerda tivesse seus princípios de moralidade e dogma. 

Depois de pertencer foi diminuindo isso. Mas, no primeiro momento, tratava-se de pessoas 
que se conheciam antes de estar nos grupos. Ou você entrava pra um grupo armado ou pra 

uma organização revolucionária. Alguém te convida para uma organização? Bom! Claro! 
Óbvio! Por que te convidava? Por que te conhecia! Lógico! Como é que te conhecia? Porque 
você era amigo. Em última instância, a esquerda era um grupo de pessoas afetivamente 

relacionadas que se entendia por compreender a dor, a dor da morte e a dor da pressão. O 
Grupão, no Chile, acabava sendo uma “mente capaz” no sentido de que a informação que 

você dá, da prisão de alguém, era muito mais útil. Uma informação jornalística era, para nós, 
um momento de dor. No Chile... Eu, eu não terminei o curso de jornalismo na Universidade 
Católica. Tinha interrompido! Continuei o curso de jornalismo no Chile, na Universidade do 

Chile. Foi um momento espetacular porque tive professores geniais! Tive professores da 
Alemanha Oriental – que me deram nada menos que Marx. Tivemos, durante seis meses, O 

Capital em profundidade, mas, nessa época, que entrei com a tal crise existencial, a ruptura 
cultural foi muito grave e na minha cabeça estava presente que nunca mais retornaria ao país, 
ao Brasil. Conviver com isso – estava preparado para não sair do Chile – doía muito. Eu entrei 

em desespero! 
Na Universidade, continuava sendo militante. Militava junto a um grupo marxista que nós 

criamos chamado Ponto de Partida. Foi lá que me tornei marxista de fato, de conhecimento. 
Foi no Chile a partir de companheiros marxistas. E aí eu tive, por exemplo, um mestre, Mario 
Pedrosa, que é um ícone da cultura brasileira e marxista brasileiro. Tudo isso é muito 

estranho, mas é de fato. Eu sempre tive a sorte de conhecer pessoas de uma expressão cultural 
que me apoiaram. Quando eu pirei lá no Chile – pirei mesmo emocionalmente – fiz 

tratamento psiquiátrico, meus amigos estavam preocupadíssimos porque achavam que iria me 
suicidar. E Mario Pedrosa soltou uma frase que ficou marcada e foi reorganizadora, ele disse: 
‟se o Jorge se suicidar é porque ele não merecia a vida”. Uma frase estranha porque não soa 

muito marxista, ou seja, só deve viver aquele que merece. Acho até meio calvinista isso, mas 
veio do Mario Pedrosa – marxista. Eu frequentava a casa dele, era meu amigo, me apoiou. 

Outra pessoa que conheci lá foi outro gênio de passagem. Estive com ele no Chile, Darcy 
Ribeiro. Depois, estive com ele no primeiro governo Brizola no qual participei e de forma 
secundária, mas, o Darcy, o Darcy marca vidas. Marcou mesmo! Você ouvir o Darcy falar... 

Ele falava com a alma e com o coração. Era uma velha guarda diferente dos marxistas que 
estavam surgindo e que eram excessivamente racionais. Quase que matemáticos nas suas 

formulações! Darcy fazia parte de uma velha guarda da qual Brizola também era, ou seja, 
falava com o coração, com o entusiasmo. Às vezes falam umas baboseiras, uns absurdos, mas 
tudo aquilo você releva porque vem com uma força de fé profunda. Sim, marxista tem que ter 

fé na revolução. Darcy era assim; Mario Pedrosa também.  
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Eu tinha essa militância ligada, digamos, aos brasileiros dentro do país, do Brasil. Então, do 
Ponto de Partida, quando comecei, e apenas quando comecei, escrevemos um documento 

fantástico, famoso, totalmente... Infelizmente, não tenho esse documento, pois desapareceu. 
Mas foi famoso porque nós rechaçávamos as guerrilhas. Nós dizíamos que esse não era o 

caminho da revolução... Que o caminho da revolução se dava por massas mobilizadas, ou 
seja, era diferente, era diferente, um novo alcance. Então tinha essa militância, mas, no Chile, 
estava ligada ao movimento da esquerda revolucionária – o MIR. E o MIR já queria partir 

para as cabeças! Eu amava o MIR! Era amor! Na faculdade, eu era o rebelde, eu enlouquecia 
e ia para a Faculdade. Uma vez, resolvi boicotar a aula de um professor. Então, simplesmente 

deitei na porta para que ninguém passasse. Os alunos que queriam assistir à aula passavam 
por cima de mim para assistir a aula. Outra vez, e eu era muito querido, e outra vez, numa 
aula lá, eu me rebelei e saí aos gritos da sala. E o que aconteceu com a turma? Apoiou-me e 

todo mundo saiu da sala de aula deixando a professora sozinha, mas não fui expulso. O diretor 
veio conversar comigo, um velho socialista, que tinha lutado na Guerra Civil Espanhola. São 

experiências que te marcam, mas eu ouvi, eu ouvia com carinho, entretanto, pensando: esse 
cara é reformista. Ou seja, desclassificava, na minha cabeça, não para ele, ele era uma pessoa 
querida, ele me chamou para conversar. Não foi no gabinete! Ele me levou para almoçar num 

restaurante operário... Aquela coisa... Foi uma delícia! 
A minha vida no Chile foi intensa e atribulada. Foram momentos difíceis. Momentos 

emocionais muito difíceis e, nesse período, separei-me da minha companheira. Como 
companheira, nunca me separei, digamos, politicamente. Não tem mais nada a ver com os 
grupos marxistas, pois ela ainda continua. Mas, ali no Chile continuamos a militar. Só que no 

Chile ela militava no Partido Socialista e eu no MIR. Em relação à luta brasileira, nós 
trabalhávamos juntos. Conheci uma moça, portanto, outra brasileira com quem convivi muitos 

anos e tive duas filhas – a minha mais velha e a que chamo de a filha do meio. Porque tenho 
três meninas: uma grande companheira. Grande companheira também e, na verdade, as 
minhas companheiras. Todas as mulheres que passaram na minha vida sempre tiveram 

características militantes e feministas. Engraçado isso: corajosas, militantes, feministas. Não 
tive uma “fileira de mulheres”, só para esclarecer. Na verdade, tive companheiras que, de 

alguma forma, mantiveram-me sempre fiel. Há várias histórias referentes ao Chile e essas 
histórias, mais do que políticas, são pessoais. Poderia contá-las agora, mas pretendo falar 
adiante. 

Porque vão acontecer coisas muito importantes na minha narrativa, pois vivenciei duas 
prisões no Chile: no golpe, fui preso duas vezes; na segunda vez, fui condenado ao 

fuzilamento. Isto é, à morte por fuzilamento. Essas duas coisas marcaram muito a minha vida. 
Claro, não tem como não marcar. As prisões foram seguidas de uma série de violências. 
Detonaram-me! Coronhadas de fuzil na cabeça... Veja, você ficava todo ensanguentado. 

Porque saiu muito sangue nessa área toda... Pretendo dar continuidade mais pra frente. Aceita 
um café? 

Bem, agora, depois do café, eu vou falar sobre o final da minha presença no Chile, mas vou 
começar a partir da minha formação política, da minha formação de fato teórica. Minha 
formação política esteve ligada, em primeiro lugar, aos movimentos opositores à ditadura dos 

anos de 1960. Eu assisti, como disse, a morte do Edson Luís – por exemplo. Foi quando nós 
saímos do calabouço numa manifestação, numa passeata estudantil e ele... E atiraram! E ele 

foi baleado! Morreu! A partir desse momento, morando no Rio de Janeiro, todas as grandes 
manifestações de massas lideradas por sindicatos, lideradas por organizações estudantis, em 
todas elas estive presente. Havia uma participação militante, atuante, principalmente porque a 

partir de 1966 eu estava na Universidade Católica fazendo meu curso de comunicação com 
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habilitação em jornalismo e pertencia ao centro acadêmico de ciências sociais. A minha 
atividade militante era, de alguma forma, em primeiro lugar, sindical. Mas há uma formação 

teórica. Essa formação teórica começou, de fato, nesses anos com a leitura de Marx. 
Aprimorou-se no Chile. Durante a adolescência eu tinha lido alguns clássicos do pensamento 

ocidental, da filosofia ocidental e também por incrível que pareça do pensamento brasileiro. 
Eu li Farias Brito, por exemplo. Ou seja, li um positivista brasileiro. Mas li também o 
positivismo francês. Li muito do pensamento alemão, mas a partir de 1966, debrucei-me 

seriamente sobre a leitura de Marx. Eu fiz a leitura do Capital. Eu li as obras históricas e 
filosóficas dele. Estudei mesmo... E essa leitura foi consolidada, de forma acadêmica, no 

Chile. Eu tive que fazer revalidação do meu curso de comunicação, que não foi terminado na 
PUC do Rio, por razões políticas – já que estava com uma vida dupla – era jornalista, era 
estudante e nesse momento já era militante do Movimento Nacionalista Revolucionário, 

MNR, organizado por Leonel Brizola. Ele fez a primeira guerrilha da época, a guerrilha do 
Caparaó – como disse antes. Por isso, eu tinha, digamos, uma vida dupla. E essa vida dupla 

foi cada vez mais se afunilando em direção à militância e a Universidade ficou de lado como 
acontecia mesmo com alguns camaradas da esquerda. Quando cheguei no Chile, exilado, 
entrei para a Universidade e fui fazer comunicação lá. Lá, tive uma sorte para qualquer 

marxista que foi ter um professor de história. História era dada a partir de Marx e esse 
professor era alemão, da Alemanha Oriental, formado em história e marxismo. Então, tive 

uma formação marxista acadêmica séria dentro dos moldes orientais (orientais que digo, 
refere-se ao marxismo ensinado tanto na União Soviética, quanto na Alemanha Oriental). E o 
que nós fizemos nos meus dois anos de curso com ele foi estudar O Capital. Estudamos O 

Capital em profundidade e isso fez de mim um marxista em amplo sentido, mas não um 
marxista por ter lido apenas no sentido anterior, de quando eu estava tendo no Brasil, de 

quando lia Marx no Brasil. Obviamente, lia seriamente, mas eu não discutia e, mesmo dentro 
da militância, não tinha companheiros com os quais pudesse ter uma discussão profunda sobre 
Karl Marx, sobre o pensamento dele. No entanto, isso eu tive no Chile não somente com o 

meu professor alemão, mas também com outros colegas que estavam debruçados sobre o 
estudo do marxismo. Foi, então, nessa época, no Chile, que nós formamos um grupo chamado 

Ponto de Partida que estudou muito seriamente o marxismo. Esse grupo era formado por 
brasileiros exilados e nós tínhamos algo em comum, pois nós discordávamos totalmente das 
ações armadas, da guerrilha, que estavam sendo realizadas no Brasil. Não porque fossemos 

contra a violência revolucionária, mas não críamos que poderia ter um resultado pleno e 
transformador separado das massas, separado dos organismos de massas, quer fossem 

sindicatos ou outros organismos de massa de trabalhadores ou da classe média. Nós fazíamos 
uma crítica profunda e, essa crítica, levou-nos cada vez mais em direção à ruptura com o 
stalinismo e à aproximação com o trotskismo. Tivemos o apoio de teóricos como Mário 

Pedrosa, um dos primeiros grandes trotskistas brasileiros, após os anos de 1940. Intelectual de 
uma formação impressionante, casado com uma mulher também fantástica, negra, e 

frequentávamos a casa dele. Tivemos acesso aos trotskistas chilenos da velha guarda, da velha 
tradição no movimento trotskista internacional.  
Evidentemente, isso nos levou, digamos assim, para uma ligação com o trotskismo mundial, 

com o trotskismo norte-americano. Tinha grandes pensadores, como Hansen. Tinha o 
trotskismo argentino que teve um dos maiores teóricos trotskistas latino-americanos, que foi 

Nahuel Moreno. Trotskismo peruano, que teve, e tem ainda, o nome de uma expressão 
incrível, amigo pessoal, que é o Hugo Blanco. Ele fez uma das principais guerrilhas 
camponesas do Peru ligadas ao sindicato dos camponeses na região que ele levantou e que se 

levantou contra o governo. Então nós, esse acesso, esse relacionamento, como pensamento 
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mais... Ah! Tenho que citar também o trotskismo belga, representado pelo um grande 
professor economista... É... Essa seletividade da memória me incomoda às vezes. Daqui a 

pouco me vem o nome dele, e nós... Isso nos colocou em contato com a elite do pensamento 
marxista, na contracorrente do stalinismo, ou seja, tratava-se de um marxismo aberto para a 

contemporaneidade que começava a pensar as diversidades e que pensava na reconstrução dos 
países do leste a partir de propostas, da liberdade da pessoa, da expressão dos organismos de 
classe e mesmo do confronto da ideia de partido único. Isso era algo totalmente novo. Era 

novo entender o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento da contracultura 
de gênero que começava a surgir. Porque isso nos levou a ler, a estudar e a discutir. Nós 

fazíamos seriamente como se tivéssemos que responder à prova acadêmica. Tudo isso nos 
levou a ter uma formação marxista altamente refinada no sentido de compreender o mundo 
com a Segunda Guerra Mundial e o mundo que se abria a partir de maio de 1968. 

Escrevemos um texto pré-histórico... Chamava-se: “A Propósito de um Sequestro”, por meio 
do qual nos solidarizávamos com os companheiros libertados, mas confrontávamos muito 

seriamente a guerrilha do terrorismo individualista, solitário, em relação às massas. Alguns 
desses documentos foram assinados por mim, circulam ainda hoje, digamos, de forma restrita 
por uma elite que estuda os anos 1960, 1970, da esquerda brasileira, da esquerda exilada e de 

movimentos que formaram o trotskismo – o novo trotskismo brasileiro.  
Claro que as circunstâncias me levaram, no Chile, a ter uma militância com o partido de 

esquerda que seria “o partido” naquele momento. Era um partido... Tinha base social, mas, 
naquele momento, ele era chamado de “ultra-esquerdista” porque não seguia a linha do 
Partido Socialista e nem do Partido Comunista Chileno, mas era um movimento de esquerda: 

MIR. Em espanhol, Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR. Para nós, Movimento de 
Esquerda Revolucionária. Entrei no Movimento de Esquerda Revolucionária e apoiei, me 

envolvi. Isso me levou, sabendo que caminhávamos para um golpe no Chile, a preparar a 
fábrica onde eu trabalhava como soldador. Eu era jornalista quando saí do Brasil. Eu era 
intelectual, mas tive por princípio me proletarizar... Ou seja, deixar a vida de pequena 

burguesia, de intelectual e entrar numa fábrica. Entrei para a fábrica Corvo. Corvo era a 
corporação da vivenda, de la vivenda, que seria uma espécie de grande indústria estatal 

voltada à construção de casas populares e numa das fábricas da Corvo, uma fábrica 
metalúrgica. Eu era, nesse momento, metalúrgico, soldador. Fazia as janelas de alumínio, 
trabalhando com a solda e, ali, nós estávamos... Quando veio a primeira tentativa de golpe, foi 

derrubado o Allende. Essa tentativa ocorreu no meio do ano... Estava na fábrica e, nisso, 
recebi uma... Praticamente uma ordem política do MIR e também dos outros partidos da 

esquerda da Unidade Popular a que transformasse aquela fábrica num centro de produção de 
armas, de bombas.  
Lembre-se que, no Brasil, eu tinha sido adestrado, educado pelos nossos irmãos companheiros 

cubanos e companheiros brasileiros que fizeram treinamentos em Cuba e, quando entrei no 
MNR, uma das minhas especialidades foi a construção de bombas antitanques. Essas bombas 

eram feitas dentro de casa. Como disse, morava no apartamento em Santa Teresa, ou seja, 
fazia as bombas, mas não podia explodi-las. E, ali, anos depois, numa fábrica, comecei a 
produzir as bombas; ensinei os companheiros a fazerem bombas antitanques; a fazerem 

granadas e a nossa fábrica coordenada por mim, embora eu fosse apenas um operário, mas em 
todos esses momentos me reconheceram como operário altamente especializado para a guerra 

revolucionária... Comecei ensinar na fábrica a fazer bombas e começamos uma produção em 
série, de bombas. Algumas nós testamos explodindo no pátio da fábrica para alegria de todos 
os companheiros ao verem que aquele negócio funcionava e para a minha alegria também. 

Quando, em setembro, veio o golpe, forte e definitivo, embora não contasse com todas as 
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Forças Armadas... O que fez com que as Forças Armadas ficassem unidas foi a postura 
reformista, com todo respeito que eu tenho a ele, respeito histórico, mas do companheiro 

Allende. Ele clamou por rádio que as massas não saíssem às ruas... As massas estavam 
preparadas e deveriam se lançar às ruas ainda que fossem de “peito aberto”, ainda que 

morressem aos milhares, mas isso manteria as Forças Armadas divididas. E as Forças 
Armadas, parte delas, se somaria aos cordões industriais mobilizados contra o golpe. Allende 
não fez isso e, diante do recuo do Allende, os partidos socialistas e comunistas recuaram 

também. Isso fez com que, ao não encontrar, digamos, uma oposição de massa, mas uma 
oposição minoritária, heroica – heroica, mas minoritária – e assumissem os militares. Há que 

se falar que a base desses militares atuava drogada. Fui preso e vi que eles estavam drogados. 
Não posso te dizer quais drogas que utilizavam, mas é como se eles estivessem obnubilados... 
É como se eles estivessem, os olhos... Isto é, olhavam pra mim, mas parece que não olhavam. 

E te massacravam. Como fui massacrado!  
Mas, naquela manhã, eu tinha trabalhado até tarde em uma reunião... Uma reunião exatamente 

de resistência... Caso viesse o golpe nós saberíamos resistir conforme acordado na reunião. 
Acordei tarde porque a reunião se meteu no correr da madrugada e atravessou-a. Cheguei em 
casa... Aliás, não cheguei em casa. Não estava mais em casa... Sabendo que o golpe viria, saí 

da minha casa porque era uma casa visada. Tratava-se de uma casa que dividia com outros 
companheiros brasileiros e com companheiros da luta armada argentina; companheiros do 

Exército Revolucionário do Povo. Com isso, nossa casa, que era uma casa muito vistosa, tinha 
revolucionários brasileiros, revolucionários argentinos e revolucionários uruguaios. Nós 
sabíamos que essa casa era mais do que visada. Diante de qualquer confronto, seria 

bombardeada imediatamente e seríamos desintegrados. Então, o que fizemos? Dividimos os 
grupos e uma companheira minha que, naquele momento, era uma companheira que... É... 

Vivíamos juntos, sabe? Saímos! Fomos para um hotelzinho. Um hotel bem popular que fica 
num lugar estratégico. Visitei o Chile há poucos anos de novo e olhei para o hotel. Foi muito 
interessante, porque voltar ao lugar do crime onde fui preso e massacrado é uma coisa muito 

impactante. Como se eu tivesse essa necessidade de olhar onde, de alguma forma, fui preso e 
massacrado para saber exatamente o que eu sou hoje. Também isso se formatou numa luta 

contra uma ditadura sanguinolenta que começava a se levantar em toda a América Latina. Eu 
estava em um hotelzinho... A minha companheira trabalhava em uma fábrica... Uma fábrica 
têxtil. Vou descrevê-la. Ela era loira. É loira, ainda. Ela não morreu! De olhos verdes. Era a 

única moça loira de olhos verdes da fábrica. Imagine isso. Quando levantei, ela já estava na 
fábrica e eu não a vi. Liguei o rádio... Já era o princípio de tudo... E ouvi os militares 

ameaçando bombardear o Palácio de La Moneda. Parte disto está escrito, está no meu livro 
chamado de ‟Novela de Memórias”. Eu não acreditei que eles iriam bombardear, porque o 
Palácio de La Moneda estava no centro da cidade e como é que eles iriam bombardear o 

Palácio de La Moneda? Mas, ouvi quando o Augusto Pinochet deu a ordem de um 
determinado tempo para a rendição; Allende não se rendeu. As massas, contudo, não se 

lançaram nas ruas a não ser que o povo esperasse pela resistência heroica. No entanto, os 
aviões surgiram e foi uma cena de guerra. Para mim, foi um espetáculo terrível porque fiquei 
na janela olhando os aviões surgirem no horizonte e eles lançaram bombas dentro do Palácio e 

todas elas... Quer dizer, nenhuma errou... Todas caíram dentro do Palácio e o Palácio desabou 
para dentro e não para fora.  

De fato, começou uma ‟balacera” na cidade... Um tiroteio magnífico. Ou seja, quem tinha 
arma em casa resistiu como podia e quem estava no sindicato resistiu como podia. Mas, não 
houve um chamado àqueles milhões de chilenos para que se lançassem às ruas e morressem 

pela revolução verdadeira. Passaram-se algumas horas e recebi um telefonema dessa minha 
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companheira dizendo que ela estava presa na Base Aérea de Cerrillos. Era uma base militar. 
Queria que eu fosse buscá-la! Coisa de louco! Como é que eu iria buscá-la? Como é que eu 

iria buscá-la! Mas foi o que ela pediu. Eu sabia que quem iria parar lá teria a  morte como fim. 
A verdade era que ela só não foi fuzilada porque... Bem, todos os operários foram fuzilados. 

Ela não foi porque era loira. Quando viram que ela era loira, tiraram-na do paredão. 
Perguntaram, então: ‟você é chilena?”. Ela disse: ‟não, sou brasileira”. Aí não a fuzilaram e 
ela viu as companheiras de fábrica sendo fuziladas, além de companheiros colocados, ali, na 

parede da fábrica e sendo fuzilados. Claro está que eles não se entregaram facilmente. Eles 
tinham armas e resistiram até acabar a última bala. Foi por isso que quando não tinham mais 

balas, os militares entraram, pegaram todos, colocaram na parede e fuzilaram. O pessoal da 
resistência chilena é de uma beleza incrível.  
Nos dois dias seguintes, tentei libertar a minha companheira. Eu tinha que chegar até lá, mas 

não consegui chegar no primeiro dia. Não consegui. Havia toque de recolher e, depois de 
certa hora, o toque de recolher decretava que no final da tarde quem estivesse na rua seria 

fuzilado. Então, tentei... Foi desesperador. Não tinha como... Não tinha táxi, não tinha ônibus, 
não tinha nada. E Cerrillos ficava muito longe do lugar em que estava. Tentei 
desesperadamente algo de louco... Imagine: Quartel Geral do Exército; entrei, apresentei-me; 

tinha a minha carteira de jornalista. Eu disse: eu sou jornalista, tenho uma amiga presa em 
Cerrillos e não sei o porquê de estar presa. E eu preciso de um jipe... Não... É... Disse, assim: 

eu preciso de um jipe para ir até lá. Vamos voltar um pouco na história... Porque eu inverti um 
pouquinho a história... Quero contar direitinho! Eu entrei no Quartel General do Exército e, 
conforme fui entrando, o Quartel General estava sendo bombardeado por tiros de morteiros... 

Eu entrei e me olharam. Viram que eu não era chileno. Me deram uma ordem de prisão: ‟você 
está preso!”. Como o quartel estava sendo bombardeado, eles não sabiam o que fazer comigo 

e me colocaram diante de uma parede com o rosto voltado para a parede. E falaram: ‟fica aí”. 
Colocaram um soldado do meu lado me vigiando... Enquanto isso, os obuses, os morteiros 
faziam assim, ouve: ‟uhhhhh....”, “tuhhhhh”. Caíam dentro do Quartel e explodiam. Era uma 

loucura! Era uma loucura, ali, do meu lado! Eu e as bombas, sempre. Nesse momento, 
precisaram – para resistir ao ataque que eles estavam sofrendo – daquele soldado que estava 

do meu lado e substituíram-no por outro. Ao substituí-lo por outro, disse para esse outro 
jovem soldado: me leve para a assessoria de imprensa. Ele falou: ‟não posso!”. Olhei 
firmemente para ele e falei: eu sou jornalista e você tem que me levar... Não estou pedindo 

nada... Só estou dizendo que me leve para a assessoria de imprensa! Nesse momento, essas 
coisas são difíceis de se analisar racionalmente, no meio de um bombardeio, ele titubeou e me 

levou até o 10º andar onde estava a assessoria. Ao chegar lá, eu o despistei: tá bom, converso 
com o assessor agora. Cheguei para o assessor e disse-lhe: olha, sou jornalista e tal ... Porque 
eu já fui falando antes! Daí ele disse: ‟não podemos te dar um jipe agora, mas vem aqui 

amanhã!”. Eu falei-lhe: tá bom, eu volto amanhã. Daí eu saí...  
Eu saí... Ou seja, não iria voltar de novo porque os caras me mantiveram horas parado no 

mesmo lugar... Ou seja, ainda, dali eu poderia sair para o fuzilamento. Eu tinha que chegar até 
o hotel e, para chegar até o hotel, havia um problema, qual seja: a cidade estava dividida em 
trincheiras: trincheiras militares e trincheiras da resistência. Então, com a minha carteira de 

jornalista para cima, empunhada, eu gritava: sou “jornalistaaaaa”... Corria e ‟pumba”: pulava 
na trincheira – trincheira militar. Aí eu falava: cadê a outra trincheira? Eles diziam: ‟está lá!”. 

Aí eu corria gritando: ‟jornalistaaaaa”, lá na outra trincheira. Daí eu cheguei num ponto que 
se acabaram as trincheiras militares e lá na frente tinha a trincheira da resistência comunista. 
Os militares disseram... Eu falei, assim: tenho que ir até lá! E eles falaram: ‟não podemos 

garantir a sua vida!”. Falou que não se garante nada do outro lado. Levantei, catei o jornal e 
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saí correndo. Veja, eu poderia levar um tiro pelas costas e um tiro pela frente! Saí correndo: 
‟jornalistaaaaa, jornalistaaaaa!”. E ‟pumba! ”. Pulei na trincheira da resistência e, dali até o 

hotel, só tinham as trincheiras da resistência. Meu hotel estava cercado pela resistência e, do 
lado do hotel, tinha uma sede reservada para o Partido Socialista que estava resistindo, assim, 

bravamente... E eu tinha que chegar até o hotel. Cheguei ao hotel! A sede do partido resistiu 
dias e dias...  
No dia seguinte, pensei: bem, vamos lá de novo para tentar tirar a minha amiga, companheira, 

de lá. Tentei o dia inteiro. Nada, nada, nada, nada, nada. No finalzinho do dia, vi um táxi. Aí o 
táxi veio, eu fiquei na frente dele sempre com a minha carteirinha de jornalista. O cara disse: 

‟não, eu estou indo para Valparaíso!”. Valparaíso, em relação a Santiago, ele vai descer em 
direção ao litoral... Eu falei: não! Você não está indo... Você está preso... Te dou ordem de 
prisão! Aí ele perguntou: “o senhor é da Embaixada do Brasil?”. Eu falei: sou! Porque a 

Embaixada do Brasil estava ligada à volta de tudo... Todo mundo sabia... Por isso, falei: agora 
o senhor me leva à Base Aérea. Ele foi e me levou... Quando nós entramos na Base Aérea, a 

Base Aérea também estava sendo bombardeada por morteiros... Ele dirigia o táxi de cabeça 
abaixada, quase no volante, porque os morteiros passavam por cima e garoava muito... Uma 
garoa forte, no meio... Você entra na Base Aérea e havia uma espécie de gramado, um jardim 

baixinho de grama e, ao lado, tinha as guaritas militares. O táxi parou ali. Estava chovendo. 
Uma garoa forte... Eu desci e as metralhadoras estavam apontadas pra mim... Os militares 

disseram contundentemente: ‟tire a roupa!”. E eu fiquei nu.  Foi uma imagem ancestral. 
Lembrou-me a Segunda Guerra Mundial, com o sacrifício dos judeus que tiveram sua 
“história desnudada”. Os judeus foram humilhados. Muitos morreram nus. Fiquei nu! Era 

uma cena que me provoca dramatismo, tensão e comoção ao descrevê-la para você. Aí o 
chofer do táxi começou a chorar porque quem deu a ordem de prisão para ele, agora estava 

nu, ali, humilhado diante dos militares. Não era ninguém! Ele entrou em pânico. Ficou 
chorando. Eu cheguei para o oficial, tirei o passaporte falsificado, o passaporte falsificado na 
Argentina, pelos companheiros do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, que depois 

passou a ser Partido Socialista dos Trabalhadores, e, como estavam vencidos os 
companheiros, abri o passaporte e mostrei. No meio da chuva, o passaporte ficou lindo... 

Imagina! Porque, antigamente, borrava, era tinta. Eu falei: vim buscar a moça brasileira. E 
eles disseram: ‟se veste e espera”. Aí a moça veio, chorando, e eu disse: cala a boca, não 
chora! Pode chorar depois. Argumentei com o chofer do táxi, assim: agora o senhor nos leva 

até o hotel. ‟Eu não vou levar”, disse-me. Virei para o oficial e disse: vou ficar aqui, pois ele 
não quer me levar para o hotel... Apontei, assim, para o taxista... Coitado! Daí o oficial disse 

ao homem: ‟ele não pode ficar aqui... O senhor deve levá-lo para o hotel... Caso contrário, te 
prendo por aqui mesmo”. Desesperado, o coitado me levou até o hotel. Ele deve ter morrido, 
mas, se ele não morreu, peço desculpas para ele, mas são coisas da revolução. Ele me levou 

até o hotel. 
Cheguei ao hotel, eu e ela. Começamos uma tarefa que ainda não tínhamos tido tempo de 

fazer, que foi jogar fora todos os manuais de guerrilha urbana, de fabricação de bombas, etc. 
Porque eu tinha tudo isso e, então, nós passamos, tarde da noite, picando manuais. E jogamos 
tudo pela janela. Jogamos pela janela do hotel. Aquilo tudo caía na rua, claro. Fizemos isso a 

madrugada inteira... Lembrando que já estávamos exaustos desses vários dias – eu e ela 
também. Dormimos! Acordei com uma batida muito violenta na porta. Falei: espera um 

pouquinho, pois vou me vestir. Esperei um pouco e abri a porta. Foi tudo muito rápido, eu vi 
uma coronhada, uma coronha de fuzil vindo em direção da minha testa, eu só vi isso. Acordei 
de novo, mais uma coronhada na testa; dormi mais algum tempo; acordei de novo, outra 

coronhada. Minha testa estava aberta e o sangue jorrava porque essa região toda é muito 
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sensível. Saiu muito sangue da cabeça. Com isso, fiquei basicamente cego de tanto sangue. 
Eles pegaram – o dono do hotel obviamente tinha nos denunciado – quando ele viu que 

aqueles dois, as duas pessoas, passaram a noite jogando coisas pela janela. Então ele nos 
denunciou. Chegou um jipe no lugar, chegou um caminhão no lugar, chegou tudo no lugar. 

Assim, foi uma ofensiva militar... Por quê? Porque os brasileiros eram o foco, os brasileiros 
eram vistos como altamente perigosos naquele momento. Nós fomos presos. Colocaram-nos 
num caminhão fechado. Jogaram a minha amiga, companheira, no chão. Chutavam, pisavam. 

Aí eu disse pra eles: vocês vão matá-la! Ela está grávida. Mentira! E eles pararam. Depois, 
gostaria de discutir isso teologicamente, porque nós aprendemos que o cristão não mente. Eu 

sei que um cristão não mente desde que seja para defender um interesse próprio. Para salvar 
vidas com certeza ele mente! Numa guerra, ele mente; se ele contar a verdade para o inimigo 
ele é imbecil. É guerra! Na guerra a mentira é necessária, pois são vidas que estão em jogo. 

Eles, então, pararam. Levaram-nos para o regimento, um lugar de tortura que era um dos 
lugares mais vistos desse momento quando eles estavam fuzilando as pessoas. Nos  jogaram 

num ambiente que não me lembro direito, mas era, havia, quer dizer, o chão era... Era um 
chão de lajotas. E, sabe, eu caí ali absolutamente confortável. Senti o frio daquelas lajotas no 
meu rosto. Achei que estava numa cozinha. A minha amiga estava muito nervosa, é claro. 

Falei para ela: não se preocupe não, vão te soltar e, daqui uma semana, você estará queimando 
a bunda em Copacabana. É que ela é de Copacabana. Deixou a praia e estava naquela 

situação. Mas, eu usei essa expressão mesmo: estará queimando a bunda em Copacabana – 
não se preocupe.  
Mas, passou um oficial dizendo: ‟podem ir para o final da fila, pois, no início da tarde, serão 

fuzilados”. Não senti nada, não tive medo. É como se eu não tivesse mais sentimentos. São 
coisas que aprendi numa situação de limite... Quando atingimos o limite real da existência, 

creio que algumas emoções desaparecem. Eu não tive medo. Eu não tinha ódio. Eu não tinha 
raiva. Eu também não tinha amor nenhum, nada. No início da tarde, eles nos pegaram, nos 
colocaram numa fila com outras pessoas e nós nos encaminhamos para uma parede grande 

que ficava atrás de algo parecido com um alojamento. Nós estávamos caminhando para o 
paredão de fuzilamento quando um oficial que estava, ali, no alojamento, apontou o dedo para 

mim e disse: ‟vem, fica aqui”. Fez um sinal para eu ir até ele. Aí eu disse para ela, para a 
minha companheira: segue-me e não fala nada! Você não abre a boca! Ela me seguiu. O 
oficial me perguntou: ‟eu soube que você foi preso com muito material subversivo, é 

verdade?”. Eu lhe disse: é verdade, pois sou jornalista e isso tudo você encontra nas bancas de 
jornal, nas livrarias, porque sou  jornalista! Ele disse: ‟eu também tenho muito desse material 

em casa”. Eu estava diante de um companheiro, diante de um camarada, que era oficial das 
Forças Armadas de Cerrilla. Faz-se necessário acabar, portanto, com essa ideia de que nas 
Forças Armadas só têm pessoas fascistas que querem acabar com os ideais humanos e 

socialistas. De igual forma, torna-se preciso entender que nem todo guerrilheiro é um herói 
nacional no sentido mais ingênuo da expressão. Existem noções alternantes em todos os 

lados. Aquele militar chileno era, pasme você, um comunista dentro das Forças Armadas. No 
Brasil, nunca foi diferente. 
 Ele me perguntou: ‟você já foi entrevistado?”. Falei-lhe que não! Eu tenho que esclarecer 

que num momento desses não há interrogatório: há fuzilamento! A não ser que eu fosse 
considerado um elemento fundamental na área de espionagem que tinha que ser torturado para 

contar alguma coisa. Agora, no meio da guerra você não prende ninguém, você mata. Ele 
falou, ‟você vai ser interrogado” – o que significava que sairia do paredão. Saí do paredão. 
Enquanto ele conversava comigo, nós ouvimos uns tiros que mataram a todos. Eu estaria entre 

todos, estaria entre a morte e a vida, estaria morto. Eu fui para o interrogatório. Tratou-se de 
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um interrogatório leve, sem tortura. Eu disse: sou jornalista, sou jornalista de uma agência de 
notícias norte-americana, em uma agência de destaque que era a New Service. Que era uma 

agência de notícias organizada por jornalistas e pessoas que estiveram na Guerra do Vietnã e 
que era da antiga Associated Press. Montaram, então, uma agência de notícias de esquerda e 

eu estava lá! Mas fui interrogado. Talvez, ninguém tinha tido isso como privilégio. Aí falei, 
além do mais não sou somente jornalista, mas se você olhar aqui, essa é minha carteirinha do 
imposto de renda, pois eu pago meu imposto de renda, não sou um clandestino. ‟Ah, isso é 

muito importante”, disse-me o militar de esquerda. No interrogatório, disse isso, disse: sou 
jornalista e estou cobrindo a situação chilena. Amo o Chile. Se vocês quiserem saber a minha 

opinião, conto-lhes: eu nunca mais deixaria o Chile se pudesse. Comecei a falar por ela, pela 
minha companheira. Falei, assim: ela veio para cá porque tinha um namorado e era verdade 
mesmo, pertencia à CEPAL e, a CEPAL, por sua vez, é das Nações Unidas... Completei, 

dizendo: mas eles brigaram e ela continuou no Chile... E me conheceu e não voltou para o 
Brasil... Por isso, estamos juntos. Podemos acusá-la de alguma coisa? Não! Ela estava 

apaixonada por um funcionário da ONU. Estava, né? Esteve! O responsável, então, falou-nos: 
‟vocês podem ir embora”. Ousadamente, eu retruquei: opa! Tem um probleminha aqui, 
porque é a segunda vez que sou preso; eu quero um Salvo-conduto. Ao que ouvi: ‟não, nós 

não podemos dar, mas o senhor pode pedir pra nós mesmos o seu Salvo-conduto, porém você 
tem que pegar esse Salvo-conduto no Quartel General do Exército”. Com certeza. Bem, disse-

lhes: tá, ok. Os senhores me dão a ordem e eu vou lá pegar. E eu fui. Nós fomos – eu e ela. 
Entramos e fui recebido... A junta era uma troika e era o próprio Pinochet e mais dois – mais 
o almirante, mais o brigadeiro. Fui recebido nessas condições, porque a troika estava junta e 

eles me entregaram e, então, saímos dali. Agora, veja... Nós só tínhamos a roupa do corpo 
porque eles pegaram tudo quando invadiram o hotel, tudo o que nós tínhamos. Tudo! Não 

tinha nem dinheiro, nem muda de roupa. Nem ela tinha.  
Ocorreu-nos, assim, pensar em algo inusitado outra vez. Nós pensamos alto: “vamos para o 
hotel, vamos procurar um hotel, mas agora nós vamos para um bom hotel”. Procuramos um 

dos maiores hotéis de Santiago (daqueles de cinco estrelas), contudo o hotel estava invadido e 
os militares invadiram. Por quê? Outras personalidades de esquerda tinham pensado a mesma 

coisa e foram para o melhor hotel e isso era óbvio, porque os militares fizeram um arrastão 
completo. Então, nós procuramos outro hotel. Descobrimos um hotelzinho e entramos. Eu 
faço a leitura disso, a posteriori, depois de me tornar cristão, tá? Nessa época, não era. Que 

hotel era aquele? Aquele hotel pertencia a um espanhol que tinha lutado na Guerra Civil ao 
lado dos republicanos, ou seja, tratava-se de um homem de esquerda. Ele era o dono do hotel. 

Veio me receber e eu lhe disse: estou precisando ficar uns dias aqui... Preciso... Vou entrar em 
contato com alguns amigos para você receber, pois não tenho dinheiro nenhum agora.  Ele 
falou para mim... Deu-nos um apartamento e, aí, o que fiz? Tinha uma amiga, muito amiga, 

que era brasileira e trabalhava na Embaixada do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos. 
Não sei, não... Nova York não deve ser... Ou deve ser o Consulado, mas ela morava em Nova 

York. Eu liguei para a Embaixada. Tinha o telefone dela, ligo para Embaixada, digo: preciso 
de você urgentemente. Fui preso duas vezes; escapei de ser fuzilado; estou no “hotel tal”. Por 
favor, procure porque não tenho o telefone dele. Trata-se do “companheiro tal” e é do Partido 

Socialista dos Trabalhadores dos Estados Unidos, S.W.P. Um Partido dos Estados Unidos. 
Não estou citando os nomes por respeito porque, hoje, ele pertence ao Partido Democrata. E 

diga da situação, diga que estou no hotel tal. Estou precisando de dinheiro, de uma passagem 
para a Argentina e não tenho muito tempo para ficar aqui. Ela falou: ‟eu vou ver isso!”. 
Estava tudo fechado, banco fechado, correio fechado, nada funcionava. Nós ficamos ali mais 

ou menos uma semana com a mesma roupa... No máximo, ela lavava a calcinha de noite pra 
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usar no dia seguinte e eu a cueca. A mesma roupa, a roupa sangrada, suja. O S.W.P, assim que 
abriu os bancos, mandou-me uma ordem de  pagamento. Retirei o dinheiro. Sabe o que a 

gente fez? A gente comeu... Porque, durante essa semana, nós não tínhamos o que comer – 
nada, nada. Então, para não pesar muito no hotel, nós tínhamos uma refeição por dia. Nós nos 

organizávamos no almoço ou no jantar. Aí a gente comia. Assim que abriram as companhias 
aéreas, nós recebemos a passagem de avião. Ficamos, então, depois da nossa prisão, depois do 
golpe, um mês no Chile. Não parei de militar! Tinha companheiros, muitos companheiros, 

operários, cujas fábricas tinham sido atacadas. Os colegas, os outros, companheiros, 
fuzilados... Sobrou um grupo de companheiros: mais ou menos 30 companheiros. Nós 

fizemos o seguinte... Com o dinheiro que recebemos, nós nos encontrávamos com eles, 
dividíamos o dinheiro para a semana, para que eles pudessem comer. Estavam clandestinos e 
organizamos a saída deles do Chile pela fronteira. E saíram 30 operários pela fronteira do 

Chile. Encontrei com alguns deles mais tarde na Argentina e, depois disso, a organização do 
dia nacional dos trabalhadores, em Genebra, fez um ato de reconhecimento em meu nome por 

serviços prestados para a classe trabalhadora, a OIT. Nestes 30 dias, depois, entrei no avião... 
Partiu o voo! Como eu e ela tínhamos o Salvo-conduto, chegamos à Argentina.  
Após tudo isso, alguns evangélicos querem que eu me posicione à direita. Não é possível, 

entendeu? Momentos como esses na vida entram no seu DNA, está entendendo? Te marcam 
profundamente. Te marcam mesmo. Não tem como não marcar. Poderia virar outra coisa, mas 

não é possível. O compromisso que nós temos com a “história da gente” que viveu mesmo é 
enorme... Com a esquerda é assim: compromisso total. Não pode vacilar. Nem vacilar 
ideologicamente! Não se trata de compromisso só no presente em que se está, mas do presente 

em relação ao futuro. Se eu tenho um compromisso com o passado, é claro que os erros que 
cometi... É... Erros... Ou seja, erros, aqui, que quero dizer são pecados. Você pode se 

arrepender deles! Agora, falo como cristão. Até mesmo como marxista... Você tem que se 
arrepender e seguir em frente e sem esses erros. Mas a minha vida é de militante. Não foi 
equivocada! Eu lutei pela democracia e a democracia neste país tem um pouquinho da minha 

vida. Junto comigo estão milhares e milhões de brasileiros, mas tenho um pouquinho aí. Não 
vou renegar isso e fiz o caminho inverso: sou inevitavelmente um cristão de esquerda. 

Também fui preso na Argentina. É a minha vida de revolucionário, movida de princípios 
revolucionários. Internacionalista no sentido de que... Eu não creio em pátrias. Creio em 
humanidade. Creio que um dia se poderá descobrir plenamente o sentido de humanidade. Aí, 

sim. Nós poderemos realizar, na medida do possível, algo extraordinário, algo revolucionário. 
Na medida do possível, é claro. Porque somos alienados no sentido de que rompemos com a 

natureza e essa ruptura está em nós, humanos. Mas a vida cobra um preço. O preço de ter 
consciência política relevante.   
Perceba que se eu fosse calvinista, diria: estava escrito. Diria: tinha que ser assim. Ou seja, fui 

predestinado para viver assim e para ser salvo por Jesus Cristo dessa forma. Mas, sempre 
relaciono imanência e existência; e transcendência com tudo isso. A minha existência, ela não 

é só imanente, mas a minha existência está transcendente também. Isto é, o espírito não está 
fora do meu ser, pois o espírito não está fora do ser humano. Tenho plena consciência disso e, 
outra coisa, diria o seguinte, de alguma forma, em alguns momentos da minha vida, houve 

uma sincronia entre aquilo que eu fazia e queria, bem como aquilo que Deus fazia e queria. 
Eu ter dito para o chofer de táxi: você está preso, me leve à Base Aérea de Cerrillos não foi 

apenas um ato da minha imanência, mas eu sabia que aquela moça morreria. Eu não queria 
que ela morresse. E me dispus. Se fosse necessário morrer junto tentando salvá-la, certamente 
eu o teria feito. Ora, ainda que não tivesse plena consciência do que isso significava – isso foi 

um relato maior de amor por ela – é expressão maior desse amor, desse serviço cristão, desse 
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serviço divino de entrega absoluta. Não tinha consciência, mas, nesse momento, minha 
existência veio à mente, mas estava coberta por “transcendentalidade” porque, de alguma 

forma, era da vontade de Deus que ela sobrevivesse. Nunca entro em grandes discussões 
sobre isso porque... Mas, entendo como Deus faz e, ali, naquele momento, aprendi muito... 

Não houve momento maior de aprendizado – de sofrimento do povo judeu – do que aquele 
em que estive nu, debaixo da chuva, com metralhadoras apontadas pra mim. Eu não chorava 
porque, nesse momento, era um guerreiro, um guerrilheiro... Mas, quando cheguei na 

Argentina entrei em paranoia total... Quando ouvia um barulho de um cano de descarga de 
carro explodindo: ‟pá”, a minha reação era de jogar-me no chão automaticamente. Saí do 

Chile com trauma de guerra e esse trauma demorou anos, muitos anos. Minha esposa, Naira 
Pinheiro, sabe disso, não sei se me curei totalmente, entende? Vejo a ação de Deus em 
sincronia daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e pronto, entende? Eu creio que a Bíblia 

ensina isso. Tomando um texto que não vou discutir sua literalidade, você vê isso, por 
exemplo, no relato de Jonas... O que acontece no primeiro momento do relato? Não se tem 

“sincronicidade” e existe total desarticulação entre o que ele queria e o que a Deus queria. No 
relato há um momento de “sincronicidade” e é um sucesso, mas, depois, fomos usando uma 
certa literalidade tola. Mas, o texto está discutindo coisas congênitas... Jonas fez uma pergunta 

que não tem lógica.  Por quê? Não tem lógica. No final da história ele se pergunta: “mas, por 
quê? O porquê não é respondido. Porque não tem lógica, entendeu? Há vários porquês. Há o 

porquê da transcendência, o porquê da minha vida, o porquê da permanência, entende? Eu 
acho que o importante não é o porquê... É você ver que quando se dá essa “sincronicidade”, 
apesar de toda tragédia, há uma paz. Paz profunda. Uma paz de algo que deveria mesmo ser 

feito, entendeu? Algo a ser feito. Nesse sentido, respeito muito a memória dos companheiros 
caídos, pois tive companheiros nessa situação toda. Companheiros amados que foram 

fuzilados... Brasileiros... Não vou citar nomes. Tenho respeito à memória. Não digo em 
nenhum momento: que bobagem eles fizeram. Não. Eles fizeram porque isso tinha que ser 
feito. Entende? Inclusive no momento em que isso exigiu certa violência. Só que acho que 

isso, violência, é algo interessante porque a minha postura em relação àquele taxista foi 
profundamente violenta. Algumas ações violentas são maravilhosas, tais como fazer bomba e 

transformar a fábrica metalúrgica numa fábrica de bombas. Realizei-me de fato. Parece haver 
um caráter humanamente ligado, interligado, de Reino de Deus e o amor, pois o Reino de 
Deus e a violência estão fundamentados por um trecho bíblico que diz que o Reino de Deus é 

tomado à força. Está certo. Nós vimos isso em nossa história. Olha a história da Reforma 
Protestante na Europa. A Reforma foi pacífica? A Reforma Protestante foi pacifista? De jeito 

nenhum! Eu estive em cidades francesas e fui visitar várias cidades. De repente, o 
departamento de turismo nos levou até uma paróquia católica onde os protestantes destruíram 
tudo. Fizeram ali uma carnificina quando entraram violentamente. A cidade odeia os 

protestantes. Ao menos por causa da história dessa presença protestante. Dessa violência 
protestante. Sabe, o protestantismo tem um caráter violento em seu discurso, em sua prática e 

em necessidades de utilização de força. Não nego. Pratiquei sem ser protestante, naquela 
época. 
Ainda nesta entrevista, pretendo seguramente falar sobre a minha história e as minhas 

relações com o cristianismo. Para isso, farei um novo retorno ao voltar às minhas origens, 
origens familiares até chegar à religião. E sobre como cheguei, particularmente, ao 

cristianismo, ao movimento do Cristo. Explico o nome Jorge Pinheiro dos Santos. O nome 
ocidental do meu pai era Amynthas Jorge Santos, mas o nome judaico dele era Amynthas 
Shentov. A palavra Shentov, ou melhor, o sobrenome Shentov, foi mudado pelo avô do meu 

pai para Santos num processo muito comum. Porque a origem da família do meu pai é muito 
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interessante, pois eles vieram para o Brasil através da Grécia, porque eram judeus-gregos ou 
sefarditas. Meu pai já “tinha três gerações usando Santos”. Em minha “casa” toda, com o meu 

avô, manteve-se a “viagem judaica”, a tradição judaica, mas com o nome ocidental. Nós 
chamamos esse nome de “nome cristão” porque não tem a ver com o cristianismo, mas tem a 

ver com uma adaptação à mudança de cultura e, no caso dele, para o ocidente.  
Por outro lado, a família da minha mãe é Pinheiro. Minha mãe chamava-se Maria José 
Pinheiro dos Santos. Os Pinheiros são, no caso dela, cristãos-novos que chegaram ao Brasil há 

mais de 300 anos fazendo o caminho Portugal-Holanda e chegando ao Brasil por meio da 
Holanda. Esse Pinheiro, e esse cristão-novo, bem como a família da minha mãe, se manteve 

fechada. Ela foi inorgânica nesses 300 anos. A minha mãe fez parte do primeiro grupo 
familiar, dentro de toda essa tradição, que se uniu fora da família. Os meus avós, e meus 
bisavós, eram Pinheiro e Pinheiro – repetiu o Pinheiro. Ou seja, era Pinheiro por parte de pai, 

Pinheiro por parte de mãe. Isso conduziu a família à manutenção das tradições. Falando por 
parte de mãe, as tradições são por mim chamadas de “judaizantes”. Não vou chamar de 

judaica porque, mais do que religiosas, elas eram tradições “judaizantes”, a saber, 
constituíram-se numa diáspora por meio da qual, através dos séculos, foram perdendo a 
religiosidade, mas não perderam a tradição. Uma das tradições, a mais forte, era obviamente o 

sábado, pois era o sábado, pelo menos, o reconhecimento que da crença que pertenciam a um 
povo escolhido por Deus.  

Meu pai manteve uma tradição oriental que não nos afetou em nada, ou seja, meu pai tinha 
duas mulheres. Isso nunca afetou o relacionamento dele, nem com minha mãe e nem conosco 
que somos filhos da segunda companheira dele. Meu pai não era legalmente casado com a 

minha mãe. Tive dois irmãos da primeira companheira dele, ou seja, da primeira com a qual 
ele se relacionou. Ele não casou com a minha mãe porque, no Brasil, não havia essa 

possibilidade... Mas, fomos, como sempre, tratados como filhos e com a mesma igualdade 
que a dos outros. Meu pai nasceu no último ano do século XIX. Ele nasceu em agosto de 
1899. Minha mãe nasceu em 1917, em um ano mundialmente revolucionário, ou seja, ele era 

mais velho que a minha mãe – 18 anos. Ele conheceu a minha mãe quando... Minha mãe foi 
colocada por uma madrinha, madrinha, digamos assim... A família de minha mãe era parte de 

uma família tradicional do interior de Minas Gerais. Esses Pinheiros não são os Pinheiros – 
muito interessante isso – ligados a um ramo de Pinheiros italianos que apareceram em Minas 
Gerais. Tem duas grandes “famílias Pinheiro” em Minas Gerais, uma de origem italiana, 

católica, e, paralelamente, a grande família Pinheiro de origem judaica. Minha mãe teve uma 
madrinha... Um desses padrinhos dela, de família que era muito relacionada com a nossa, eles 

eram, e são ainda, não vou citar os nomes, uns dos maiores empresários do ramo da hotelaria 
e tinham grandes hotéis próprios, hotéis cinco estrelas que são, ainda, presença marcante no 
país. Essa madrinha dela, com a morte do meu avô... Foi na família de minha mãe que ele 

morreu fruto de uma queda de cavalo. Ele bateu com o peito na pedra e acredita-se que isso 
gerou um câncer e ele morreu muito rapidamente cerca de um ano depois. Quando minha mãe 

nasceu, ela foi gerada pelo meu avô, já doente, então, ela não conheceu o pai. Os padrinhos, 
rapidamente, adotaram-na para suprir todas as necessidades de ensino. Então, no Rio de 
Janeiro ela foi para uma das melhores escolas existentes na época... Uma escola cristã, 

católica, francesa, chamada Sacré-Coeur de Marie – como já falei. Com isso, ela estudou na 
Sacré-Coeur o período inteiro e saiu professora de francês. Nessa época ela era uma jovem... 

Meu pai a conheceu. Isso aconteceu por volta dos anos de 1940. E, a partir disso, ele foi o 
grande amor da vida da minha mãe, mas ele morreu aos 54 anos em 1953 e deixou a minha 
mãe com seus dois filhos. Sobre esse assunto, paro aqui. 
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Meu pai era socialista do Partido Comunista Brasileiro e foi convidado, várias vezes, para 
fazer carreira política, porém preferiu não fazer. Era advogado, era jornalista e teve uma 

carreira nos negócios, porque se dedicou à indústria de extração mineral. Ele e mais um 
grande amigo dele, que foi um dos maiores poetas brasileiros, modernista, Augusto Frederico 

Schmidt, e eles tinham jazidas de areia monazítica no sul do Estado do Rio de Janeiro com 
fronteira do Espírito Santo. Eles exploravam essa areia e faziam o sistema primeiro de 
purificação delas, das areias – de separação da areia que não era monazítica. A areia 

monazítica produz minério atômico que provêm da  monazita que é usada e, depois, passou a 
ser usada a partir da guerra na industrialização do urânio. O meu pai e o Augusto Frederico 

Schmidt exportavam para os Estados Unidos essa areia e nós tínhamos um nível de vida 
“classe A”, um nível de vida alto, bem alto. Em 1943, antes da morte dele, do meu pai, vou 
agora fazer uma emenda porque a data pode estar equivocada: então faço uma adaptação. No 

governo de Getúlio Vargas, governo onde ele é eleito, e começa em 1950, ele tem como uma 
das principais “bandeiras” a nacionalização do subsolo que era uma política para a 

consequente construção da Petrobrás – ‟O Petróleo é Nosso”. Meu pai perdeu as jazidas de 
minério que ele tinha porque foi nacionalizado o subsolo, ou seja, a partir daquele momento 
todos os minérios, não importassem quais, pertenciam ao Estado e não mais a uma pessoa. Foi 

muito interessante a atitude de meu pai porque nós perdemos, digamos assim, não o ganha 
pão, mas a riqueza da família. Por ser socialista, o meu pai nunca se pronunciou contra a 

medida do Getúlio Vargas, pois ele perdeu o que tinha e considerou a medida do Getúlio 
altamente correta. Isto é, entre a perda pessoal e o ganho nacional, como socialista, ele apoiou 
a medida que tirou dele o que lhe dava uma posição de homem rico. A partir desse momento – 

ele era advogado – mas não advogava, mas passou a ser jornalista no Jornal do Brasil. E ele 
começou de uma forma simples, como revisor do jornal, como copidesque, conforme se dizia 

naquela época.  
Acrescento a isso, outra vez, as coisas que ele me ensinou. Ele me ensinou inglês, judô e me 
ensinou a Torá. Ele não era fundamentalista, não era radical, pois era um judeu religiosamente 

liberal, um judeu de cabeça e olhos abertos para o futuro do mundo. Não podemos esquecer 
que ele tinha visto tudo que aconteceu com o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, mas ele 

não se queixou em nenhum momento. Porque ele tinha uma postura profundamente aberta e 
brasileira. Ele era – não vou dizer nacionalista no sentido da época – internacionalista mesmo. 
Um homem que estava preocupado com o ser humano. Aprendi isso dele, pois foi muito 

importante. Isso marcou muito a minha vida. Da parte da minha mãe, há um fenômeno muito 
interessante porque, como essa família esteve 300 anos no Brasil, e, principalmente, esses 

Pinheiros se localizam e se estabilizam em Minas Gerais. Veja, a presença católica era muito 
forte em Minas Gerais, mas não na nossa família. E a partir dessa presença católica, 
consequentemente, uma presença cristã que não estava muito resolvida. Aí que a minha 

família conhece um ramo do cristianismo que agradou muito, agradou muito a minha mãe e 
minhas tias – que foi o ramo adventista. Tem uma explicação simples, pois eles mantinham a 

lei, eles mantinham o sábado. Foi uma coisa impressionante porque o marido da minha tia – 
uma das minhas tias que é o símbolo na minha família por causa de sua sabedoria e por 
equilíbrio dela – que era uma referência. Ela se casou com descendentes de alemães, em Santa 

Catarina, que também eram pessoas com a cabeça muito aberta, mas industriais... E já no 
correr da vida, já no final, esse marido dela ficou doente e foi para o Hospital Silvestre, no 

Rio de Janeiro, que era um hospital adventista e, lá, eles foram muito bem tratados. É muito 
interessante que todo familiar aceita, mas eu não vou usar a palavra conversão. Mas, os 
adventistas eram para eles uma leitura cristã que caiu muito bem, uma leitura que manteve o 

sábado e por meio dessas compreensões eles podem manter os rituais. Ou seja, isso foi muito 



255 

 

 

importante. Essas minhas tias, e a minha mãe, morreram cristãs. As minhas tias todas 
morreram recitando o Salmo 23. Espetacular isso. Elas morreram recitando o Salmo 23. As 

duas, tanto a minha tia Luci, como a tia Alice, começaram a recitar e, antes de terminar, elas 
faleceram. Marcaram muito a vida da família por esse “cristianismo judaizante” que não vou 

criticar não. Não tenho o direito de criticar, porque era como se Deus tivesse oferecido para 
eles uma possibilidade de encontro, de encontro muito bonito. Logicamente, vivi isso com a 
minha mãe e, para mim, foi muito importante viver tudo isso.  

Por parte de mãe, tive um tio que era considerado gênio da família, pois ele sabia vários 
idiomas – inclusive japonês. Saber japonês era, digamos, há 60 anos, sei lá, 70 anos. Era 

justamente quando a influência japonesa não era aquela coisa toda e, nesse caso, mostrava que 
a cultura dele dava-lhe o luxo de fazer dominar um idioma tão difícil. As anotações nos livros 
que ele lia, nos livros que ele tinha contato, eram anotações em japonês. Somente ele 

entendia. Então ele era considerado o gênio da família e era um gênio de verdade, mas tinha 
uma característica específica... A família nunca o criticou. Ele era do Partido Comunista 

Brasileiro... Militante do Partido Comunista Brasileiro. Isso é muito interessante na minha 
família, pois não havia a mínima crítica às escolhas de esquerda – por parte de mãe, por parte 
de pai.  

De fato, tive pouquíssimo contato porque meu pai morreu quando eu tinha apenas nove anos. 
Meu irmão mais novo, somos dois, só por esse lado da família, tinha apenas três aninhos de 

idade e ficou sem o pai.  Por isso, o meu contato com ele foi muito pequeno. O meu contato 
com meus irmãos mais velhos foi praticamente nulo, porque eles já eram adultos e já estavam 
fora da casa do meu pai. O mais velho era advogado e a menina tinha feito odontologia. Essas 

origens marcam porque sou a presença da esquerda socialista e comunista, sou a presença do 
judaísmo. Isso foi muito gostoso. Nunca foi nenhum empecilho para mim. Eu também estudei 

em Colégio judaico, no Colégio Hebreu Brasileiro, no Rio de Janeiro, como disse, que foi, 
para mim, um momento fantástico na minha adolescência. O que representou esse Colégio? 
Ora, a passagem da adolescência para a juventude. Da adolescência para a juventude eu fui 

militante também. Enfim.  
O meu encontro com Cristo se deu da seguinte forma... Bem, antes quero falar uma coisa. 

Na minha militância, jamais discuti religião. Jamais expus as minhas origens pessoais. 
Sempre achei que isso não tinha nada a ver, principalmente porque, a partir da minha entrada 
na Universidade Católica, em 1966, me declarei – para mim mesmo – ateu. Vivi praticamente 

20 anos seguidos como um ateu, ou seja, negando a existência de Deus, da espiritualidade, da 
piedade judaica ou não judaica. Eu fui um marxista com os preconceitos que criamos em cima 

do marxismo e, depois, a partir de várias reflexões muito pessoais. Eu mesmo fiz releituras do 
marxismo a partir de uma visão de mundo diferenciada por novos critérios. Eu estive no meu 
segundo exílio em 1967, na Europa, e, mais especificamente, na Espanha. É que eu estava no 

processo de abertura democrática que surgiu na Espanha, em Barcelona, na Catalunha, em 
uma convergência socialista. Esta convergência socialista vai ser muito importante na 

formação do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol e eu assisti a tudo isso. Sou 
influenciado por aquele momento histórico, tanto que quando voltei para o Brasil, sugeri aos 
companheiros a formação de uma Convergência Socialista. A ideia foi aceita e iniciamos, 

então, uma Convergência Socialista que tinha como meta produzir, ou criar, um Partido 
Socialista unificado como foi no caso espanhol a partir do qual há várias correntes socialistas 

e trabalhistas. Nós chegamos a conversar com o Brizola e com setores de esquerda do MDB 
visando uma formação de um Partido Socialista em Brasília. Essa é minha experiência na 
Espanha, mas não estive somente na Espanha, estive também em Portugal onde a Revolução 

dos Cravos já tinha acontecido há três anos e caminhava... Quer dizer, estava em um profundo 
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impasse e caminhou para uma “excrecência”, ou seja, caminhou para uma “democracia 
burguesa”, de fato, com a morte ou o esquecimento das grandes ideias de transformação 

social que tinham surgido com a Revolução dos Cravos. Mas o que vejo nesse processo de 
1970, de 1977 e 1978, ou seja, isto está acontecendo dez anos depois de maio de 1968 que foi 

a grande revolução jovem, mas foi igualmente uma revolução proletária no mundo. Tal 
revolução gerou uma mudança, digamos, na cultura ocidental. Mudou a cultura ocidental, pois 
trouxe para a cultura ocidental, para o dia-a-dia, as questões de gênero. Trouxe as questões 

das liberdades civis democráticas, a questão negra... Tudo isso fez aflorar, com “os maios”, 
não foi um só, de 1968, e, mais dez anos depois, o que a gente viu na Europa: um processo 

que caminhou para estagnação quando a classe operária de fato se... Enfim, sofreu um refluxo, 
um retrocesso e, quando voltei para o Brasil, o que senti foi que, na Europa, o proletariado 
queria – não que seja contra – melhores condições de vida. Talvez, por falta de liderança 

política eficiente não se lançou à revolução proletária.  
Então, vejo que a revolução proletária estaria transferida, em termos cronológicos, para um 

futuro acerca do qual não poderia prever. Vi isso acontecer no Brasil também, embora tenha 
apoiado a formação do Partido dos Trabalhadores, PT, mas vi que dos ideais socialistas se 
transformaram, em primeiro lugar, em uma democracia que, se fosse bem feita, seria uma 

democracia radical, e, se fosse mal feita, seria uma democracia burguesa. Eu percebia isso, 
embora apoiasse o Partido dos Trabalhadores, PT, e apoiei sabendo que não se ampliava, 

digamos, nas reivindicações socialistas, mas direcionava para reivindicações democráticas 
ligadas às questões muito importantes – que se referiam ao bem estar das massas brasileiras e 
à melhoria dos níveis de vida a partir das conquistas democráticas. Mas, as conquistas 

democráticas já estavam dadas como sendo a queda e o final da ditadura militar brasileira.  
A partir de 1984, entrei numa profunda e implacável crise existencial por meio da qual 

percebi que a revolução socialista deixou uma prática frustrada, pois a classe operária não 
levantou essas bandeiras e a vanguarda que tomou conta do Partido dos Trabalhadores estava 
cada vez mais sindical com os fortes indícios do movimento sindical. Daí houve sempre uma 

negociação com a burguesia, e, consequentemente, uma negociação com a burguesia 
significa: “vou pedir o que é possível”. Se não for possível, aceito o que não me é oferecido e 

recuo para voltar e recarregar as energias da esquerda para um próximo momento. Essa leitura 
sindical, no que a gente foi vendo, tornou-se uma lástima porque as vanguardas socialistas, 
dentro do Partido dos Trabalhadores, foram colocadas cada vez mais à margem, assim como a 

linda vanguarda cristã que fez os movimentos eclesiásticos de base e, num determinado 
momento, chegou a organizar nesses movimentos mais de um milhão de pessoas... Mas 

também, esse catolicismo combativo, foi sendo colocado de lado. É muito interessante isso, 
pois, tanto socialistas que são, depois, expurgados de fato, quanto o trotskismo foi expurgado. 
Restaram-lhes, apenas, elementos trotskistas dento do PT e, a esquerda católica, foi expurgada 

e o Partido dos Trabalhadores ficou, de fato, na mão do sindicalismo. Não que eu tenha uma 
crítica ao movimento sindical, mas o movimento sindical fazia questão de um expurgo 

sistemático por causa de carências devido à sua própria origem trabalhadora e à sua função 
sindical propriamente dita. Digamos, o pensamento socialista tinha que estar presente sempre, 
sempre, num Partido dos Trabalhadores. Se o pensamento socialista foi expurgado, porque 

isso aconteceu, desencadeou-se um desgaste ideológico, perdeu-se a utopia, perdeu-se o 
sonho. Caiu-se, pois, em um marasmo e isso levou-nos à corrupção de origem no Partido dos 

Trabalhadores.  
Naquele momento eu já estava casado com a Naira e estava vivendo uma crise existencial. 
Porque, se nos últimos quase 20 anos, na verdade, entre 1961 e 1984, 23 anos, a minha vida 

foi predominantemente política, e girou ao redor da política, depois me desencantei 
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fortemente. Quando me desencantei, porém, assim como trabalhadores na Europa estavam 
desencantados, assim como parte da vanguarda europeia estava desencantada e assim como 

um pedaço da vanguarda brasileira começou a se desencantar, esse desencantamento me levou 
a uma, a uma virada de rumo que me valeu... Foi uma virada de rumo em relação a tudo que 

eu havia feito até aquele momento. Qual era o sentido da minha vida? Minha mãe tinha me 
dado uma Bíblia. Eu só lia o Antigo Testamento... Não lia o Novo Testamento. E eu comecei 
a pensar seriamente: não quero essa vida para os meus filhos. Ainda não tinha todos os filhos 

que tenho hoje, mas já tinha duas meninas. Não quero... Não quero essa vida de violência, de 
correr da polícia, de exílio e de prisão para os meus filhos. Depois, cheguei à conclusão de 

que isso se deu para o “nada”. Caí no nada. Lembro-me, então, de quem? Do meu pai! Voltei 
àqueles elementos judaizantes que conhecia – interessante por falar em voltar ao judaísmo – e 
era um dos elementos culturais, familiares, que tinha. Comecei, então, a orar de madrugada, a 

levantar às 3 horas da manhã. Minha Bíblia estava lá às minhas mãos. Nós tínhamos a nossa 
casa, em Perdizes, e era uma casa de três andares... Na passagem, quando você entrava da rua, 

você já entrava no que seria o primeiro andar. Se caminhasse, você tinha um andar, mais 
abaixo, que dava para um quintal muito bom. Mas, desse primeiro andar, vindo da rua, tinha 
uma “escada em L” que subia para o segundo andar – no qual tinha os quartos, suítes, etc. 

Esses quartos, nessa “escadaria em L”, eu tinha uma espécie de um... Como é que a gente vai 
chamar? Vou usar uma linguagem religiosa... Quando a gente tem a estante que você põe a 

Bíblia, não é um púlpito, é apenas um suporte. Tinha, ali, aquele suporte em frente de uma 
parede nua... Tinha um suporte, ali, no qual estava a Bíblia. Levantava-me de madruga, lia um 
salmo, orava, rezava em hebraico e, nessa minha oração, tudo era muito profundamente 

místico. Digo: rezava, porque pronunciava repetidamente, em hebraico, duas ou três orações 
decoradas e sabidas. Evidentemente, sabia o significado e dizia para Deus o seguinte: eu não 

sei o que faço, não sei o que fazer da minha vida, pois quero que o Senhor me mostre a sua 
vontade! Repare, ao falar isso não estava pensando em trabalho... Era jornalista e, nessa 
época, eu tinha uma agência de propagandas com muitos clientes, sabe? Tinha até uma 

multinacional que era minha cliente. Só ela sustentaria tudo. 
Bem, deixe-me ver... Isso era em 1984 em diante. Ok, ok. Vamos marcar 1984. Vou te dar 

uma dica, só. Conheci a Naira em 1980, casei com ela em 1984 e, por isso, tem que ser 
posterior a 1984. Saí da Convergência Socialista nessa época, em 1984... Conheci a Naira em 
setembro de 1980 e casei-me com ela em setembro de 1984. Início da primavera, dia 22 de 

setembro. Então, é posterior a 1984. Vamos colocar esse processo de questionamentos e 
mudanças próximo de 1985 e 1986. Estava fora da militância. Mas, não tinha problemas 

econômicos, pois estava trabalhando. Depois, saí da minha agência e entrei em uma agência 
grande de propagandas. Saí dessa agência grande e fui para uma agência pequena. 
Exatamente. Devo estar nesse momento, em 1986. Aí... A sede dessa agência ficava em São 

Bernardo, porque tinha um andar em São Bernardo e o último andar do prédio era um 
auditório da agência – só para você entender. Um dia, estava na agência e entrou um jovem 

que até hoje é meu amigo. Esse jovem entrou na agência. Estava na minha mesa de redator e 
vi quando ele entrou. Daí, uma coisa disse no fundo do meu coração: ‟fala com aquele sujeito 
porque ele tem alguma coisa importante para você”. Eu já tinha feito todos os tipos de 

loucuras na vida... Uma loucura a mais ou a menos não iria fazer a diferença. Ledo engano! 
Fez toda a diferença. Aproximei-me dele e disse-lhe: olha, alguma coisa – eu não disse 

alguém, eu disse alguma coisa – falou, aqui dentro, que você tem algo para mim! Aquele 
homem era um jovem pastor e tinha um ministério evangelístico com judeus. A partir daquele 
momento, ele começou frequentar a minha casa. Ele, a esposa e a filhinha – todas as sextas-

feiras à noite para nos evangelizar. Ficava eu, a minha esposa e a minha filha mais nova, 
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pequeninha, que brincava com a filha dele que era pequeninha também. A minha esposa 
perguntava: mas, por que esses caras saem de São Bernardo para vir para cá, para falar essas 

coisas pra gente? Nós não entendíamos. Numa sexta-feira, atravessar praticamente o trânsito 
de duas cidades para chegar de carro, fazer umas programações... Ele tinha um projeto 

conosco. Ele se preparava e falava para nós. Eu tinha uma dificuldade enorme, a saber, Jesus 
Cristo! Eu dizia para mim mesmo nesse processo todo: não dá! Jesus chamou os meus líderes 
de “sepulcros caiados”, “raça de víboras”, “hipócritas”. Se ele falava assim com os rabis, os 

rabinos, o que vai falar comigo ou para mim? Não tenho nada a ver com esse Jesus. Não dá! 
Eu tinha um distanciamento real. Mas ele não desistia. Dentro de, mais ou menos, um ano 

inteiro ele, esse pastor, ficou no nosso pé. Em um certo dia, era uma tarde, chovia; saí da 
agência e subi até o auditório. Estava “vaziozinho” o auditório... Estava chovendo lá fora. Eu 
estava em Rudge Ramos, São Bernardo. Estava ali, ajoelhei sozinho, sozinho, sozinho, e, 

disse: Deus, eu aceito Jesus como teu filho e o aceito como Senhor da minha vida. Então, 
agora, o Senhor faz aquilo que o Senhor quiser comigo. A minha vida não é mais minha. Meu 

amigo, o que aconteceu, a posteriori, foi inexplicável. Não tem explicação. Esse meu querido 
irmão e amigo – eu vou citar o nome dele. Eu iria citar antes, mas agora já esqueci o nome 
dele. É um nome russo. Daqui a pouco vem à minha mente. Ele era pentecostal e me 

recomendou para uma igreja pentecostal que se reunia aqui na Vila Mariana. Ele, meu amigo, 
me recomendou para uma igreja pentecostal porque a dele ficava em São Bernardo e ele sabia 

que eu não iria lá. Recomendou-me para uma igreja pentecostal que ficava na Vila Mariana 
onde é a Igreja Evangélica Árabe, sempre foi. Mas essa igreja pentecostal alugava a Igreja 
Evangélica Árabe. Um filho de judeu convertido ao cristianismo utilizando, agora, o mesmo 

espaço em que árabes evangélicos se reuniam. Então comecei... Não, acho que, ou Deus tem 
um profundo senso de humor, coisa que realmente acho, ou ele faz questão de quebrar 

barreiras e preconceitos. Lá estava eu numa Igreja Evangélica Árabe que não tinha esse nome 
porque era alugada por uma igreja pentecostal. Com um pastor paraguaio que só tinha o 
primário. Esse pastor um dia foi para a minha casa... Ele começou a frequentar a minha casa. 

O novo pastor passou a frequentar, então, a minha casa. Eu entrei para a igreja. Ele viu a 
minha biblioteca, uma senhora biblioteca, de um jornalista, homem de esquerda e ele não teve 

dúvidas. Ele disse, assim: ‟taca fogo”. E eu levei os livros para o quintal e taquei fogo. Taquei 
fogo em obras clássicas que não se encontram mais no Brasil. Taquei fogo em obras 
completas, completinhas, de Leon Trotsky. Eram, se não me engano, 44 volumes e tudo que 

eu tinha na vida. Naira passou por mim em um gesto de solidariedade, embora ela achasse que 
eu estava ficando completamente louco. Naira, minha esposa, não tinha casado com aquele 

cara que estava vivendo esse momento de total loucura. Ela casou com um jornalista que era 
muito bem situado, respeitado, louco também, mas loucura para um jornalista cai bem. Um 
ciclo de amizade enorme que nós tínhamos, mas ela começou a frequentar também a igreja 

pentecostal.  
Tornei-me, então, cristão e, na verdade, me tornei cristão naquele momento que com toda a 

sinceridade aceitei a Jesus como filho de Deus. Isso para os judeus é loucura. Isso para o 
judeu, ou para alguém criado no judaísmo, é idolatria. O que os cristãos não entendem é que 
aceitar a Jesus, para a formação judaica, é uma idolatria. Jesus está dizendo que um homem é 

Deus e que ele mesmo era esse homem-deus. Absolutamente insana essa proposta. Naira é 
muito engraçada. Porque começou a frequentar a igreja pentecostal também. Terminado um 

dos cultos, ela perguntou: “você falou da minha vida para esse cara?” Eu disse: não! E ela 
completou: ‟como é que ele falou aquelas coisas lá no púlpito?”. Eu respondi outra vez: 
Naira, isso não foi ele quem estava falando. Aí ela foi se despertando porque não havia uma 

palavra daquele louco, que não tinha o primário, que não falasse com ela. Aí ela também 
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aceitou a Jesus. Agora, note... Naira estava muito bem. Naira era formada pela Fundação 
Getúlio Vargas. Era analista de investimentos. Estava no mercado de capitais. Ela tinha 

dinheiro! A Naira se deu ao luxo de, no natal, me levar para uma concessionária, olhar os 
carros novos e dizer: ‟escolhe!” Eu escolhi e ela me deu de presente um carro. A gente vivia 

bem. Mas ela – terminava o culto – me perguntava: “você falou algo para esse maluco?”. 
Mas nós... Não havia nenhum um link entre nós e aquela igreja pentecostal, apesar de tudo. E 
nós saímos daquela igreja e ficamos sem igreja. Um dia estava conversando com ela, e dizia: 

Naira, precisamos ir para uma igreja! Aí ela falou: ‟é, concordo, mas como a gente vai 
fazer?”. Paloma, minha filha, estava ouvindo o papo e disse: ‟por que vocês não vão para a 

minha igreja?”. Perguntamos: ‟para a sua igreja?”. Ela respondeu: ‟é, vamos para a minha 
igreja”. Paloma estava estudando... Nós já tínhamos colocado a Paloma no Colégio Batista, no 
Colégio Batista Brasileiro. E ela tinha no Colégio uns cultos semanais que eles chamavam de 

“assembleias”. Para ela, isso era a igreja dela. Quando ela fala: “vão para a minha igreja, 
estava pensando possivelmente no Colégio”. Saímos num domingo de manhã naquela região, 

do Colégio Batista Brasileiro, procurando uma igreja; entramos numa Escola Bíblica 
Dominical, EBD, que estava sendo ministrada pelo pastor Wedemann que, depois, se tornou 
um grande amigo meu. Ele foi da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Foi professor da 

Teológica. Era o irmão do Walter Wedemann, e, se não me engano, era o Henrique 
Wedemann. Ele já não era mais pastor titular. Nunca vou esquecer aquela EBD, porque era a 

semana da páscoa e ele deu uma aula sobre a última semana de Jesus. E ele contou tudo e até 
sobre o lugar onde Jesus dormia, quem era amigo de Jesus, onde ficava a casa que ele dormia, 
quando ele ia lá, em detalhes. E ele foi contando e eu, estarrecido: como é que esse cara sabe 

de tudo isso? Terminou e o pessoal da Igreja Batista de Perdizes que, ainda se lembra da 
nossa entrada, porque nós fizemos uma diferença na entrada: Naira sempre foi uma mulher 

elegante... Eles notaram que nós éramos cristãos como eles por causa da forma de se vestir. 
Crente sabe disso, mesmo que o outro não seja fundamentalista. Ele bate o olho e sabe quem 
não é crente. Olharam a gente... Trataram-nos muito bem... Assistimos ao culto que foi 

belíssimo. Ficamos boquiabertos. Quando saí da Igreja, falei: Naira... É aqui! Querido amigo, 
estou lá até hoje – na Igreja Batista de Perdizes. Atualmente, sou pastor titular. A Igreja me 

acolheu. A Igreja pagou o meu curso de graduação em teologia que fiz em curtíssimo tempo. 
Fui um dos caras que mais rápido fez o curso porque já tinha dois cursos universitários. 
Comecei a minha graduação no Brasil e terminei-a no Chile, mas, com isso, fiz comunicação 

e sociologia. Então, meu nível acadêmico era altíssimo. Eliminei, assim, todas aquelas 
matérias que não são teológicas. Eliminei. Não precisei fazê-las, porque já tinha realizado 

quando fiz a Universidade Católica. Fiz sistemática lá, mas esse amigo, que é o professor 
Lourenço Stelio Rega, disse-me: ‟Jorge, é melhor você fazer de novo porque você tem a 
sistemática católica.” De fato, ou seja, já entrei conhecendo Agostinho e Tomás de Aquino 

porque fiz antes, né? Meu professor de teologia, mais ainda, de teologia sistemática, era 
holandês. Ele chegou à Universidade no final dos anos de 1960 com uma teologia aberta, 

holandesa. Isto influenciou a teologia da libertação. A cabeça do cara era assim, olha: enorme. 
Então, já tinha tudo isso. Fiz, se não me engano, três anos no meu curso de teologia. Passei 
direto para o mestrado e, aí, tudo que nunca imaginei começava a acontecer.  

O mais importante foi que nesse período tive um grande amigo, e tenho, a maioria desses 
amigos todos estão vivos e ele era congregacional. E ele foi um amigo pastor que me disse: 

‟Jorge, não abandona as suas origens políticas, pois Deus não te chamou para você virar um 
cara de direita”. Não era isso, mesmo. Já me pensou como um cara da direita? Aí entendi. 
Falei-lhe: pô! O meu pai era judeu e socialista... Aí eu descobri Paul Tillich, teólogo cristão e 

socialista. Estou em boa companhia... Não tem razão de abandonar essa tradição que veio de 
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minha casa. Essa educação, essa cultura familiar... Isso explica. Se você quiser a palavra 
conversão, pode ser a palavra conversão. Eu prefiro dizer que tive um encontro com o 

messias. O messias era do povo judeu. Isso faz com que eu seja um pastor batista, não 
diferente dos outros pastores, mas com uma tradição que não jogo fora porque enriquece o 

meu ministério. Estou tentando me lembrar do nome do pastor que me evangelizou...  
...Lembrei: Douglas. Douglas Vilcinskas. Vou soletrar, igual deveria soletrar Shentov 
também. Shentov é: S-h-e-n-t-o-v. Vilcinskas, é: V-i-l-c-i-n-s-k-a-s. 

Sua pergunta é muito interessante, Leandro. Porque nós temos, aqui, nessa narrativa, um 
movimento diferente, pois não parti da igreja cristã para o marxismo, como muitos, inclusive 

muitos que você entrevistou. Eu parti do marxismo, e, mais especificamente, do trotskismo 
com toda uma história de militante diretamente para a igreja crista. Poderíamos até nos 
perguntar sobre que diferença isso faz. Isso faz diferença em relação ao cristão. Para entender 

a esquerda cristã, você tem que entender a velha e primeira Ação Popular, AP. Setores da 
Igreja Católica tinham atividades de esquerda, tais como a JUC, a JOC e a JEC. Eram 

juventudes estudantis católicas. Juventude Estudantil Universitária, JUC, e a JOC, Juventude 
Operária. A Juventude Universitária Católica deu origem a um movimento, dentro dela, 
chamado de Ação Popular. A Ação Popular é muito bonita porque surgiu de documentos 

sociais da Igreja Católica. Eram documentos ligados à preocupação com o sindicato, com o 
nível de vida dos trabalhadores. Há, inclusive, as encíclicas sociais e tudo isso influenciou o 

movimento da Ação Popular, AP. Depois, o movimento de AP sofreu influência do maoísmo 
e, então, a posteriori, essa Ação Popular se tornou maoísta e partiu também, ou tentou partir, 
para a guerrilha. A primeira AP não era guerrilheira. A primeira, que não era guerrilheira, 

estava lutando por justiça social. A primeira AP era católica. Eu disse, era católica. Era. A 
outra AP era maoísta. Os elementos católicos ficaram diluídos ou desapareceram. Por que 

digo isso? Porque tive relacionamento com a velha AP, embora fosse ateu... Com a primeira 
AP eu tive relações, pois os respeitava muito. Respeitei a AP em todas as suas fases. Quando 
estava, ou, aliás, fui do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, se não me engano, fui 

secretário do centro acadêmico de ciências sociais na PUC do Rio... E quem denominava 
“centro acadêmico” era a AP não estritamente marxista, não estritamente leninista, mas a AP 

com tradição católica. Muito interessante o fato de ter uma herança judaica e uma herança 
marxista porque isso me levou a não negar o papel do humano na construção da história. Ou 
seja, a história é construída sempre, no meu entender, em uma correlação entre a imanência e 

transcendência. O imanente deve fazer aquilo que está no nível da imanência e, em outro 
prisma, o transcendente deve fazer aquilo que está ao nível da transcendência. Isso significa 

que o imanente não será e não terá que ter atitudes transcendentes quando a realidade, na 
verdade, exige uma atitude imanente. Eu vou dar um exemplo muito simples que é a leitura 
que os cristãos fazem de Sansão e a leitura que os judeus fazem de Sansão. Para o judeu, 

Sansão era um herói, contudo isso não implica necessariamente num milagre porque ele 
cumpriu a sua função imanente. Para os ditos evangélicos, Sansão foi desobediente, pois 

transou com tudo que era mulher. Para mim – naquele contexto – não estava escrito nos textos 
“veterotestamentários” que deveria ser diferente, pois os pais dele, de Sansão, dão um ‟pito” 
nele porque o moço só queria saber de filisteia, claro! A filisteia era a ‟cocota” da época, era a 

menina bonitinha... As hebreias, coitadas, estavam trabalhando na lavoura e eram “mulheres 
de lavoura”, eram camponesas. Essa “mulher de lavoura” estava maltratada, estava feia, não 

estava maquiada, não estava toda bonita, não estava toda cheirosa. Sansão foi atrás do “filé 
mignon” da época. Ele, Sansão, é imanente. Eu brinco. Já até preguei sobre isso, pois ele é o 
“macho alfa”, e, quem fez dele “macho alfa”, foi Deus. Então as pessoas questionam o porquê 

de falar isso de púlpito que é um lugar da pregação da Palavra de Deus. As pessoas levam um 
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susto comigo, porque o veem, Sansão, como desobediente, como “galinha”. O cara era todo 
ruim. E, depois, ainda contou o segredo dele para uma mulher, ou seja, nós detonamos Sansão 

em nossas igrejas protestantes. Deus pôs o Espírito dele sobre Sansão, pois então: cala a boca. 
Eu calo a boca. Porque se Deus pôs, Deus pôs; eu não vou criticar o que Deus fez. Mas nós 

vemos de maneira diferente, entretanto por que estou citando Sansão? Porque isso te dá um 
padrão. A minha luta através da má imanência que sou tem que ser com os recursos da 
imanência, ou seja, nós participamos de guerra. Sou batista e não sou, com todo respeito, 

aliás, nem vou citar nenhum outro grupo, um grupo cristão pacifista. Nós batistas não somos 
pacifistas. Nós fizemos vários generais americanos; nós lutamos na Segunda Guerra Mundial 

e lutamos mesmo; aprovamos aqueles velhos batistas que iam para guerra. Ora, se eu fosse 
lutar contra um regime opressor, por que não posso sair às ruas com as bandeiras da justiça e 
por que em nome da justiça não posso confrontar a injustiça? É contraditório. Isto é, o batista 

norte-americano pode e, eu, brasileiro, não posso, pois tenho que abaixar a cabeça e aceitar a 
ditadura militar ou qualquer outra forma de arbítrio. Não, não e não! Eu tenho uma Bíblia 

Sagrada! Não queimei o Antigo Testamento. Jesus chama à paz sem nenhuma dúvida, mas 
existe uma frase maravilhosa no Novo Testamento: ‟se depender de você, tenha paz com 
todos”. E quando não depende de você? Quando põem o fuzil na sua cara? Não depende mais 

de você! Quando invadem a sua casa em nome da injustiça. Pois, quê? Os leitores dessa 
entrevista que resolvam. Eu já resolvi isso. Entende isso que acabo de dizer?  

Depois surge a indagação... Então como é ver Cristo como salvador e revolucionário? Ele 
sempre foi as duas coisas. Ele sempre foi as duas coisas porque a salvação é a maior 
revolução, pode entender isso? Porque ela faz de um tudo em nós. Porque a pessoa passa por 

uma reviravolta... Deus dá uma “cambalhota” em nós. Deus muda tudo isso. Toda essa 
mudança cristã é radical e “infra-estrutural”, de fundamento que não possibilita a volta ao 

estado anterior. Nós chamamos isso de revolução. O que foi a revolução burguesa? Foi uma 
mudança tão profunda na sociedade feudal que se tornou impossível voltar ao feudalismo. 
Isso é revolução. Eu chamo a Reforma, não de Reforma, mas de Revolução Protestante. 

Porque quem viveu isso ou, quem vive isso, não tem condições de voltar atrás. Só vai voltar 
atrás quem, de fato, não viveu a Revolução Protestante na sua vida. Por isso que prefiro a 

palavra revolução do que conversão. Meu querido, posso parar por aqui. Eu quero curtir um 
pouquinho uma ocasião especial com minha mulher e tal. Essas coisas gostosas da vida. 
Eu fui à Argentina várias vezes. Eu não estive uma vez apenas na Argentina. Em 1979 foram 

dois exílios. Dois exílios são no final de 1970 até 1971 e até 1974 no Chile. Saí, depois, um 
mês depois do golpe do Chile. Fui para a Argentina e fiquei, de 1974 até, se não me engano, 

maio de 1975 quando entrei clandestinamente no Brasil. Em 1975 e, em 1977, estive na 
Europa. Passei um tempo na França, mas, depois, um tempo na Espanha. Só que fiquei 
predominantemente em Portugal onde tenho uma filha. Tenho uma filha portuguesa que faz 

aniversário em breve. Em 1978... Em 1979, foi o ano da queda da Convergência Socialista. Eu 
trouxe a liderança do Partido, PCP, da Argentina, para o Brasil. Convidei-os para assistir uma 

grande assembleia da Convergência que nós fizemos e eles foram presos. Esse é outro tema. 
Eu não sei quanto tempo você pretende gravar. Acho que é impossível ter tudo porque quando 
a gente puxa uma coisa vem outra. Por isso, se você reparar, estive definindo temas, 

trabalhando temas. Trabalhei minhas origens, minha trajetória e meu encontro com Cristo. 
Agora, vou curtir minha esposa Naira. Sucesso. Até mais companheiro! 
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E. T. 1. 

Proclamation 97 - Appointing a Day of National Humiliation, Fasting, and Prayer 
March 30, 1863 
 
By the President of the United States of America 

A Proclamation 
Whereas the Senate of the United States, devoutly recognizing the supreme authority and just 
government of Almighty God in all the affairs of men and of nations, has by a resolution requested the 
President to designate and set apart a day for national prayer and humiliation; and 
Whereas it is the duty of nations as well as of men to own their dependence upon the overruling power 
of God, to confess their sins and transgressions in humble sorrow, yet with assured hope that genuine 
repentance will lead to mercy and pardon, and to recognize the sublime truth, announced in the Holy 
Scriptures and proven by all history, that those nations only are blessed whose God is the Lord; 
And, insomuch as we know that by His divine law nations, like individuals, are subjected to 
punishments and chastisements in this world, may we not justly fear that the awful calamity of civil 
war which now desolates the land may be but a punishment inflicted upon us for our presumptuous 
sins, to the needful end of our national reformation as a whole people? We have been the recipients of 
the choicest bounties of Heaven; we have been preserved these many years in peace and prosperity; 
we have grown in numbers, wealth, and power as no other nation has ever grown. But we have 
forgotten God. We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace and multiplied and 
enriched and strengthened us, and we have vainly imagined, in the deceitfulness of our hearts, that all 
these blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own. Intoxicated with 
unbroken success, we have become too self-sufficient to feel the necessity of redeeming and 
preserving grace, too proud to pray to the God that made us. 
It behooves us, then, to humble ourselves before the offended Power, to confess our national sins, and 
to pray for clemency and forgiveness. 
Now, therefore, in compliance with the request, and fully concurring in the views of the Senate, I do 
by this my proclamation designate and set apart Thursday, the 30th day of April, 1863, as a day of 
national humiliation, fasting, and prayer. And I do hereby request all the people to abstain on that day 
from their ordinary secular pursuits, and to unite at their several places of public worship and their 
respective homes in keeping the day holy to the Lord and devoted to the humble discharge of the 
religious duties proper to that solemn occasion. 
All this being done in sincerity and truth, let us then rest humbly in the hope authorized by the divine 
teachings that the united cry of the nation will be heard on high and answered with blessings no less 
than the pardon of our national sins and the restoration of our now divided and suffering country to its 
former happy condition of unity and peace. In witness whereof I have hereunto set my hand and 
caused the seal of the United States to be affixed. 
Done at the city of Washington, this 30th day of March, A. D. 1863, and of the Independence of the 
United States the eighty-seventh. 
ABRAHAM LINCOLN. 
By the President: WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State. 
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P. A. M. 4.  
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São Paulo-SP 
 

                                                                 
1
 Este documento integra o corpus documental desta pesquisa na forma como recebi. Ressalto que existem erros 

gramaticais e ortográficos na transcrição; também há erros na grafia dos nomes de pessoas diversas. Existem 

erros, inclusive, em nomenclaturas e nomes de organizações – entre outros. Decidi, entretanto, mantê-lo para que 

se conheça parte dos bastidores da CNV e do tratamento dado às documentações orais. 
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1ª reunião geral do Grupo de Trabalho sobre o papel das igrejas durante o regime militar 

Dia: 08/11/2012. 

Horário: 9h30 às 17h. 

Local: Gabinete Regional da Presidência da República, AV. Paulista nº 2.163, 3º andar, Bairro 
Bela Vista. 

 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – (intervenções fora do microfone) A 
nossa reunião está sendo gravada, mas é para nós, a não ser... Houve aquela imagem da televisão? É 
uma televisão alemã que queria fazer uma imagem. (intervenções fora do microfone) TV Brasil, mas... 
(intervenções fora do microfone) Isso. (intervenções fora do microfone) Mas sem som, nós também... 
Isso está sendo gravado e vai ser transcrito, não é verdade? É, vai ser transcrito e nós vamos circular a 
transcrição para todos poderem olhar e corrigir o que estiver, por acaso, inexato. Então eu acho que a 
primeira... Sem mais, o que eu vou começar a fazer é uma rodada de apresentação é só para nome, se 
quiserem dizer de afiliação, é só isso, e depois o Pedro Pontual, que também é Assessor da Comissão 
Nacional da Verdade e eu vamos propor algo sobre a forma... Dizer um pouco sobre a forma e 
organização da Comissão da Verdade e as linhas de trabalho. Bom, então eu sou o Paulo Sérgio 
Pinheiro, sou membro da Comissão Nacional da Verdade. (intervenções fora do microfone).  
 
Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – Eu sou Jorge Atílio Silva Iulianelli, sou Professor da Gama Filho e Assessor 
da KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço.  
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Meu 
nome é Daniel Augusto Schmidt, eu sou Doutorando em Ciência da Religião pela Universidade 
Metodista de São Paulo e sou Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos.  
 
Rolf Schunermann – Eu sou Rolf Schunermann, Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterano 
no Brasil.  
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Sou Leonildo 
Silveira Campos, sou Professor da Universidade Metodista de São Paulo, Pesquisador na área de 
ciências da religião. 
 
Sr. José Luiz Del Roio – Bom dia, me chamo José Luiz Del Roio. Na verdade, me sinto um pouco 
fora de ambiente em tantos ilustres nomes, dos quais muitos eu já os conhecia. De qualquer forma, fui 
um dos resistentes da ditadura, e depois homicídio e trabalhei muito com setores católicos na Itália e 
protestantes na Suíça, na França. É um tema que sempre me interessou e eu que propus a Comissão da 
Verdade, depois (ininteligível) para que tratasse desse assunto, que era um assunto inicialmente era um 
assunto previsto e de extrema importância. 
 
Sr. Zwinglio Mota Dias – (Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) – Bom dia 
a todos. Meu nome é Zwinglio Mota Dias, sou Professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, no 
Departamento de Ciência da Religião e também Pastor, a essa altura, Emérito da Igreja Presbiteriana 
Unida do Brasil. 
 
Sr. Leandro (Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP) – Bom dia. Eu me 
chamo Leandro, sou Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e atualmente 
Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP, trabalho a relação do protestantismo 
histórico brasileiro, bem como de renovação espiritual com a ditadura militar no Brasil. 
 

Sr. José Oscar Beozzo (Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular - 
CESEP) – Sou José Oscar Beozzo, sou Padre Católico, eu ensino no ITESP da Pós-Graduação, estudo 
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Teologia e dirijo o CESEP, que é Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação 
Popular, e há 37 anos estou na Comissão de História da Igreja da América Latina. 
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Anivaldo Padilha, sou 
de origem metodista, tenho participado nos últimos 50 anos no Movimento Ecumênico do Brasil, sou 
um ex-preso político, um dos sobreviventes da luta contra a ditadura. E é um prazer estar aqui com 
vocês, e agradeço a resposta que vocês deram ao convite de participar desse Grupo de Trabalho. 
 
Sr. Pedro Pontual (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – Pedro Pontual, sou Gestor de 
carreira no Governo Federal, Ex-Secretário Executivo da Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, ex-futuro seminarista e hoje assessoro a Comissão Nacional da Verdade. 
(intervenções fora do microfone)  
 
 
Sr. Guaraci (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – Oi, Guaraci, sou Assessor da 
Comissão Nacional da Verdade e não entendo nada do assunto, como já foi dito aqui. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Vai aprender então. Não, o Guaraci 
foi muito gentil porque ele fez a transição entre as várias reuniões que nós tivemos aqui com o 
Anivaldo e o José Luiz Del Roio, como ele disse, ele próprio que fez essa feliz sugestão de propor 
com o Anivaldo esse Grupo de Trabalho. Para eu tentar ficar aqui dentro do nosso tempo eu vou falar 
brevemente sobre a Comissão Nacional da Verdade, porque talvez todos tenham notícia, então eu vou 
ser bem sintético, para não ficar chovendo no molhado. E eu vou pedir ao Pedro para que fale uma 
breve exposição sobre a linha de trabalho da Comissão, que ele sabe melhor do que eu, para não deixar 
passar nada. Bom, a Comissão da Verdade, sabem que ela surge graças às Conferências, estaduais e 
nacionais, preparatórias do Programa Nacional de Direitos Humanos número três, que o Ministro 
Paulo Vannuchi, que liderou no segundo mandato do Presidente Lula. O eixo sétimo do texto final 
dessas Conferências era justamente a criação de uma Comissão da Memória e da Verdade. Talvez 
todos se lembrem, a resistência ao PNDH-3 foi extraordinária de vários locais, os ruralistas, vários 
setores da direita, e, evidentemente, houve um enorme ruído em relação à Comissão da Verdade, 
suscitados especialmente por parte das Forças Armadas e, de algum modo, vocalizados por meu 
amigo, Ministro da Defesa, Nelson Jobim. Foi uma situação bastante tensa e o Presidente, creio, que 
tomou a boa decisão de criar um Grupo de Trabalho para preparar um projeto da sua Comissão 
Nacional da Verdade, da qual eu fazia parte com o próprio Paulo, com o Ministério da Defesa, a Casa 
Civil, a Comissão de Anistia e a Comissão dos Mortos e Desaparecidos. Foi feito o projeto, o 
Presidente não fez nenhuma modificação, foi enviado ao Congresso, foram dois anos de luta e de 
lobby para que o projeto fosse aprov, no final de 2011. Houve uma grande coalizão, os Ministros de 
Direitos Humanos de todos os governos se juntaram em um apelo ao Congresso, a Ministra Maria do 
Rosário liderou isso. Eu posso dizer foi uma luta bastante ecumênica em termos de opções políticas e 
isso, de certa maneira, se refletiu na aprovação no Congresso, onde houve modificações mínimas que 
não desfiguraram o projeto. A Presidenta nomeou a Comissão Nacional da Verdade, nós somos sete 
membros, eu espero que eu não vá esquecer nenhum: Zé Carlos Dias, Advogada Rosa Cardoso, 
Psicanalista Maria Rita Kehl, o Advogado Zé Paulo Cavalcante, o Ex-Procurador-Geral da República 
Cláudio Fonteles e o Ministro Gilson Dipp, que está, ele infelizmente se encontra acamado nesse 
último mês. Nós começamos a trabalhar, e logo depois nós somos... O apoio que vem sendo dado é 
pela Casa da Defesa Civil, inicialmente seria o outro Ministério, que é o... Seria a Secretaria-Geral. 
Porque, na verdade, para Comissão ter apoio, ela, no projeto de lei, se necessário, havia essa 
articulação. Isso também foi uma larga polêmica: “Vamos ser dominados pelo governo, vão dizer o 
que a Comissão vai fazer.” Tudo bobagem, porque, na verdade, as 40 Comissões de Verdade que 
existiram no mundo desde 80 foram sempre financiadas pelo estado. É uma Comissão do estado, não é 
uma Comissão da sociedade civil, e não há outro lugar para onde vir a verba dessa Comissão, se não o 
estado brasileiro. Diga-se de passagem, que governo brasileiro não tem tido nenhuma interferência 
nessa Comissão, aliás, foi uma determinação da Presidenta que os Ministros podiam colaborar, mas 
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não dar nenhum palpite no que nós estamos fazendo, e eles estão efetivamente fazendo isso. Demorou 
um pouco, porque não prevíamos, e era difícil prever isso, um período de montagem da equipe, tudo 
isso. Então tivemos a equipe, a seleção dos Assessores, dos Consultores, projetos de cooperação com 
organização internacional, no caso o concreto PNUD, o Programa das Nações Unidas do 
Desenvolvimento. Tivemos a sorte que o Representante atual é um peruano, que foi muito envolvido 
na Comissão da Verdade no Peru, então tem nos dado um apoio extraordinário. Para terminar, eu vou 
dizer que a Comissão, ela tem mais poderes do que muitas Comissões da Verdade, porque ela tem dois 
poderes básicos: nós temos acesso a todos os arquivos do estado, então todos os arquivos privados é 
uma coisa que nós debatemos, mas eu não vou mexer nisso aqui agora. Sem levar em conta o nível de 
classificação, por exemplo, no Ministério das Nações Exteriores nós temos acesso a tudo, felizmente 
eles não queimaram nada, então temos em outros Ministérios, no Ministério da Educação e outros, e o 
Arquivo Nacional, que tem uma coleção grande de diversos arquivos de setores do governo, inclusive 
do sistema repressivo; Em segundo lugar nós temos o poder de convocar as pessoas, se as pessoas não 
vêm nós denunciamos ao Ministério Público Federal para um processo. Atualmente nós temos sido 
sóbrios, até agora não usamos esse poder de convocar, não é verdade Guaraci? (intervenções fora do 
microfone) É bom demais, eu também acho as vezes, mas vamos terminar esse ano, em seis meses, e o 
ano que vem eu acho que vamos começar a utilizar isso. Em segundo lugar, houve uma grande 
polêmica também, porque alguns setores políticos achavam que era preciso, primeiro, implementar a 
sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a Lei de Anistia e nós achamos que era 
melhor consolidarmos essa possibilidade, que era a Comissão da Verdade, e evidentemente defender a 
implementação da sentença da Corte, mas sem que ficássemos paralisados pela decisão, que não 
estava no horizonte do estado brasileiro sobre a implementação da Corte Interamericana. Então a Lei 
de Anistia não nos atrapalha e nem ajuda, ao contrário, nós não estamos sujeitos aos mesmos 
constrangimentos, aos mesmos controles que o Judiciário está. Nós podemos, está na lei, indicar 
autorias das graves relações direitos humanos, as circunstâncias e os lugares onde isso ocorreu. Nós 
tomamos uma Resolução, que é muito no espírito da lei, que nós só vamos tratar das violações 
cometidas pelos agentes do estado, essa coisa de dois lados é bobagem, porque, na realidade, o outro 
lado foi, não só intensamente torturado, detenções arbitrárias e assassinatos, como foram sentenciados. 
Quando a anistia de 79 saiu havia presos cumprindo pena de 10 anos pela Justiça Militar. Então nós, 
em certo momento, fizemos essa Resolução, então a Comissão só toma conhecimento de violações 
pelos agentes do estado. É claro que o relatório vai ter o contexto, isso não se dava nem no espaço, 
mas se dava no contexto concreto de lutas políticas, mas a Comissão não trata dos eventuais crimes 
políticos cometidos pelas oposições ou pelas dissidências armadas. Então se eu me esqueci de alguma 
coisa, eu acho que o Pedro pode completar. Nós vamos chegar no início do ano, há uma equipe de 74 
pessoas, hoje nós estamos por volta de 30, mas, além disso, não somos só nós porque as Comissões da 
Verdade na OAB do Rio, anteontem, nós assinamos um convênio com a Comissão da Verdade Anísio 
Teixeira na cidade de Brasília e hoje há sete Comissões da Verdade Estaduais feitas pelo Legislativo 
ou implantadas por atos de governadores, com as quais nós temos relações estreitas, da mesma 
maneira, com os Comitês da Memória da Verdade, que estão pelo Brasil inteiro, as antigas Comissões 
da Tortura Nunca Mais, e evidentemente com esse movimento dos jovens popularmente chamados 
esculacho, escracho que... Mas nós não coordenamos nada, nós não temos o... Nós estamos articulados 
todas as Comissões da Verdade, nós colocamos ao seu dispor as competências que nós temos quanto 
ao acesso e a convocação, mas não quer dizer que a Comissão seja o centro gestor dessas Comissões, 
seria uma coisa impossível em um país do tamanho do Brasil. O relatório tem que estar pronto no dia 
14 de maio de 2014, na verdade ele vai ter que estar pronto em janeiro de 2014. Hoje, na verdade, só 
temos um ano e um mês se nós considerarmos até janeiro, então, para terminar, nessa conversa em 
certo momento especialmente no seu final, ela tem que contemplar a organização da agenda de 
trabalho dos Grupos de Trabalho. Nós estamos contemplando haver um ou dois Consultores 
remunerados para fazer a pesquisa e o trabalho necessário. Uma questão também que eu vou querer 
ouvir dos senhores é como lidar com o Brasil inteiro, esse é sempre um desafio. As Comissões da 
Verdade na América do Sul tiveram a vantagem de serem países de menor extensão geográfica, não 
países menores como uma vez, infelizmente, disse o Ministro Abreu Sodré: “Aqueles pequenos países 
do Caribe.” Não nesse sentido que eu estou dizendo isso, mas no sentido que o Brasil tem 200 
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milhões de habitantes, mas evidente que como nós discutimos aqui, o Anivaldo e o José... 
Evidentemente que houve um foco maior em alguns estados, mas os senhores que tem que dizer, então 
temos que falar também da eventual ampliação do grupo, replicar o grupo em outros estados, eu não 
sei, então é isso. Agora eu vou pedir rapidamente ao Pedro que dê um pouco o panorama do que a 
Comissão está fazendo. 
 
Sr. Pedro Pontual (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – Só para contextualizar então, a 
Comissão além desse GT que está se instalando hoje, a Comissão tem outros que abordam diferentes 
temáticas, eu vou só elencá-los para ajudar a contextualizar, então o primeiro GT é um que trata das 
violações de direitos humanos entre 46 e 63 porque, como o Professor mencionou, teve um Grupo de 
Trabalho que redigiu a lei, um era soluções de compromissos desse Grupo de Trabalho foi que as 
competências da Comissão começariam em 46 e não em 64 e então precisa ter um Grupo de Trabalho 
que vai focar nesse período precedente ao do Regime Militar. Na sequência tem o outro grupo que 
trabalha o contexto do golpe que teve uma primeira reunião parecida com essa de consulta com 
especialistas no Rio de Janeiro na terça-feira, em ambos os casos é a Conselheira Rosa Cardoso que 
está a frente dessa pesquisa. Outro grupo que trabalha a estrutura de repressão do estado, seus 
patrocinadores, então é como isso se organiza e como foram financiados, mas o Guaraci que está como 
pedra basilar desse grupo pode falar melhor, quem tiver interesse em conhecer mais os trabalhos e os 
comissários que estão responsáveis por essa linha são José Carlos Dias e Gilson Dipp. Bom, outro 
grupo que tem... Trabalha... É um grupo um pouco mais abrangente, trabalha as graves violações de 
direitos humanos, então é um GT que vai abordar o enfoque das vítimas, a situação dos 
desaparecimentos, das mortes e esse grupo vai usar então o material que já foi gerado pela Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos pela Comissão de Anistia, pela Comissão, aqui de 
São Paulo, de Familiares, de Desaparecidos Políticos também publicou um livro e esse grupo hoje é 
presidido pelo Cláudio Fonteles com participação do José Carlos Dias também e tem atualmente 
atuado nos arquivos do SNI que estão no Arquivo Nacional que são acessíveis e tem uma cooperação 
com o Arquivo Nacional. A lei determina, na verdade, que o acervo que a Comissão formar vai para o 
Arquivo Nacional e hoje o Arquivo Nacional já garantiu um espaço próprio da Comissão, então a 
Comissão tem a prerrogativa de acesso para trabalhar com esses arquivos lá dentro do Arquivo 
Nacional. Outro grupo que foi formado trabalha com essa mesma lógica das graves violações de 
direitos humanos, das mortes, dos desaparecimentos focado em populações indígenas e trabalhadores 
do campo, camponeses, e esse está sob a Coordenação da Conselheira Maria Rita Kehl. Existe outro 
grupo que foca... Da mesma forma o foco temático dele é Araguaia, então as graves violações de 
direitos humanos cometidas no Araguaia, na verdade é um grupo que acaba tendo uma interface muito 
grande com o de camponeses e indígenas que é uma parte das vítimas do Araguaia e com o grupo de 
desaparecidos políticos já que os desaparecidos de Araguaia compõem hoje quase metade dos 
desaparecidos do Brasil, dos desaparecidos das regiões urbanas, porque quando a gente começa o 
conto dos camponeses que são números novos que estão aparecendo agora, obviamente esse número 
muda bastante. Há outro grupo que trabalha a investigação da perseguição contra militares, então os 
próprios militares que foram perseguidos, torturados, presos, demitidos sob regime é o Conselheiro 
Paulo Sérgio Pinheiro que coordena esse grupo em conjunto com Claudio Fonteles e a Conselheira 
Rosa Cardoso. Bom, existe outro grupo que foca na Operação Condor, então descobrir os aspectos de 
articulação, a participação do Brasil, estabelecer melhor a participação do Brasil no contexto da 
Operação Condor que está sendo coordenada pela Conselheira Rosa Cardoso. Existe um grupo de 
violações de direitos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil, então ele acaba dialogando 
bastante com a Operação Condor, mas o foco dele de atuação nesse momento é no Ministério das 
Relações Exteriores que também abriu a porta para acesso da Comissão da Verdade como não podia 
de ser, o Professor Paulo Sérgio Pinheiro que coordena esse grupo. Essa é uma linha geral dos Grupos 
de Trabalho e a metodologia que a Comissão está pretendendo adotar para todas essas frentes é que 
todos esses grupos têm pelo menos um Conselheiro responsável, como vocês puderam ver varia entre 
um e três, responsáveis pelo trabalho do grupo e na Assessoria nós também nos dividimos, então os 
Assessores estão alocados e distribuídos nesses grupos da mesma forma e a ideia é que esses grupos 
possam contar com o apoio de Especialistas expert que contribuíam um pouco essa ideia dessa reunião 
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como consultas, como diálogo e até mesmo contratar Pesquisadores que possam ficar, possam gerar 
produtos para a Comissão e seriam trabalhos remunerados, efetivamente remunerados, que 
requereriam uma dedicação dessas pessoas contratadas para gerar esses produtos, então já está sendo 
discutidas formas de implementação disso, a parte financeira está garantia pelo Governo Federal, mas 
a forma de implementar essa contratações dependem ainda de encontrar soluções de articulações 
adicionais, pode ser no Ministério da Educação, pode ser com Agências das ONU, enfim, essa 
construção já está sendo feita e a partir daí então as pessoas podem ser contratadas por tempos 
determinados, claro que os prazos não vão ser muito longos para que se possa gerar produtos e esses 
produtos vão sendo trabalhados e chegar à minuta que vai compor esse capítulo do relatório no mais 
tardar janeiro de 2014. Então eu vou parar por aqui para ficar bem... 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – É isso, é só agregar que nós 
decidimos que como já se passaram seis meses nós vamos fazer um balanço do que conseguimos fazer 
nesses seis meses. Algo desse balanço vai ser publicado, mas também pensar em termos do que fazer 
no futuro. Obrigado Pedro. Então agora... Ah não... O próximo ponto que eu estou vendo aqui é a 
contextualização do objeto dessa nossa reunião, exatamente sobre esse Grupo de Trabalho e estão 
indicados aqui o Anivaldo, o Del Roio e eu para dizermos alguma coisa, então eu não sei... Propor... 
Eu não sei. O Zé Luis... O Del Roio que inventou isso, teve essa feliz ideia, podia começar, depois o 
Anivaldo vai dizer realmente como ele vê, dado que ele nos ajudou desde o primeiro momento a nos 
colocar em contato com os senhores e eu também quero agradecer a rapidez com que... Uma semana 
de resposta, isso é pouco usual no nosso país, as confirmações das vossas presenças aqui. Então temos 
por volta de 20, 25 minutos, então ia pedir por 10 minutos o Del Roio, depois o Anivaldo e depois eu 
falo só um pouco do que eu ouvi dos dois... Olha o microfone para eles. Isso aqui é a base desse 
negócio?  
 
Sr. José Luiz Del Roio – Não, não, absolutamente não. Sempre reafirmando que me sinto um pouco 
esmagado diante tantos nomes que entendem muito desse assunto, mas eu quero começar com uma 
crítica e um alerta no desenvolvimento do trabalho que os senhores farão. Creio que em Gênesis 3: “A 
criação é feita pelo sopro e o sopro é feminino.” Ou seja, a criação é feminina no Antigo Testamento 
e nós temos aqui uma mulher. Eu acho que nós temos no desenvolvimento do trabalho envolver 
Teólogas, envolver Militantes mulheres, isto é uma resposta a sociedade e posso até fazer uma 
brincadeira, a Presidente Dilma olharia isso com atenção, não que ela vai intervir, mas olharia com 
atenção. A questão religiosa, a questão das igrejas, nós estamos aqui... Vou dizer da Igreja de Cristo... 
(intervenções fora do microfone) Ah, os 10 minutos. (intervenções fora do microfone) Ele as vezes 
teme quando eu começo a falar. A questão da Igreja de Cristo... Vou tratar de Igreja de Cristo porque 
aqui é uma reunião ecumênica, não uma reunião religiosa, embora eu gostaria depois que vocês me 
informassem como que a gente pode tratar as igrejas reformas. Na Europa eu trato normalmente 
Igrejas Reformadas, aqui como nós vamos tratar de igrejas evangélicas de missão, não sei, gostaria de 
ter alguma unidade sobre isso porque eu não tenho claro, mas é necessário certa unidade sobre isto. É 
sempre muito difícil tratar do comportamento da Igreja de Cristo em conflitos humanos, nós sabemos 
que isto cria muitos problemas, aliás, gostaria de recordar que o próximo ano será 1700 anos do Édito 
de Milão, do Edito de Milão, onde Constantino e Licínio começaram a transformação da Igreja de 
Luta, da Igreja de Testemunha a Igreja Poder. Eu acho que seria um ato interessante de recordar 
porque vai estar no auge do trabalho dos senhores, exatamente aquele dia. Não poderia ser diferente 
com os dramas do século XX, quando se teve que tratar, eu sou também italiano, por exemplo, do 
profundo envolvimento da Igreja Católica com o fascismo, nunca se conseguiu ir fora desse assunto, 
sempre é debate, debate, debate, mas não conseguimos vislumbrar nada. Em termo de sociedade isso 
se arrasta, muitas vezes escondiam os nomes dos mártires, porque muitos mártires estiveram na luta de 
fascistas, muitos sacerdotes morreram na luta armada antifascista. Eu sou ligado a uma igreja mesmo 
porque muitos familiares que são os Valdenses, da Igreja Valdense, combateu o tempo todo contra o 
fascismo, mas não pode se esquecer que o estado da cidade do Vaticano nasce um acordo com o 
fascismo, não pode se esquecer que Cardeal Pacelli, que era núncio apostólico na Alemanha, foi um 
forte protetor da sanção do Nazismo, não pode se esquecer do comportamento da Igreja Luterana 
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naquela sanção do Nazismo. Claro, também os luteranos tiveram os seus mártires, também eles 
morreram em campos de concentração, mas não pode se esconder sempre, nós não podemos esconder 
atrás dos nossos frades dominicanos, (ininteligível), atrás do Henrique estraçalhado, do Burleigh, 
porque houveram responsabilidades sérias. Eu gostaria, quando eu pensava nisso, de arrancar a 
hipocrisia, a máscara da hipocrisia. Nós tivemos mártires, que dor por ter mártires, mas é o que dá 
dignidade ao país e o que dá dignidade a Igreja de Cristo também no Brasil foram esses mártires que 
deram dignidade. Isso vale para a Argentina quando Sacerdotes católicos eram designados para 
confortar assassinos e torturadores para que eles não vacilassem, que eles estavam certos em torturar, 
em matar, em roubar crianças e Pio Laghi sabia disso, o Cardeal Pio Laghi sabia disso, mas também 
tivemos milhares, milhares de cristãos assassinados, esse é o jogo complexo. É claro que tem uma 
verdade do estado, vamos assim dizer, o estado vai ter que discutir a política ou o assassinato, a 
violação, as responsabilidades, mas tem um problema interno para o cristão como Igreja de Cristo, 
como afrontar esse problema para os seus fiéis, para a sua história, para os seus seminários, para o 
futuro. Nós não podemos continuar em sete seminários ignorando esse assunto ou sendo hipócritas 
como as Forças Armadas, não vou dizer que são hipócritas, são realmente erradas, ainda continuam 
dizendo a Revolução Democrática de 64, o Castelo Branco é um grande estrategista, viva o General 
Médici. Isso é inadmissível, ali no caso falo de estado, aqui é separado, é independente, mas eu acho 
muito importante, quer dizer, eu sinto essa necessidade do estado, mas também da Igreja de Cristo, 
então por isso que eu me preocupei tanto em convencer os membros da Comissão que devo dizer que 
se convenceram rapidamente e não é que houve uma grande batalha política para (ininteligível), 
mesmo porque isso dá um valor adjunto ao relatório da Comissão. Eu não conheço outras Comissões, 
das 40, que mobilizaram tantas pessoas e valor e tenho certeza que por meio dos senhores vão 
valorizar outras, tantas pessoas e valor que vai enriquecer extraordinariamente esse relatório. Eu tenho 
muita esperança disso tudo, aliás, sendo (ininteligível), o Espírito Santo só vive de esperança. Quando 
estamos em uma reunião desse tipo é evidentemente que temos que pensar nessa esperança e temos 
que pensar no espírito, já que eu comecei essa intervenção me referindo a ele. Muito obrigado meus 
amigos. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Muito obrigado Del Roio. Então 
Anivaldo agora é a sua vez. 
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Muito obrigado Paulo. 
É interessante a fala do Del Roio porque você diz que está um peixe fora do mar, mas você usou em 
vários momentos uma linguagem religiosa e eu como sempre afirmo e tento afirmar a natureza laica 
do nosso estado eu vou evitar uma linguagem religiosa aqui. O papel das igrejas durante a Ditadura 
sempre foi... Tem a ver em grande parte com a minha própria história por ser membro de uma Igreja 
Protestante, ter participado desde os anos 50, na minha juventude, adolescência e juventude, de uma 
vertente do Protestantismo que se preocupou com a sociedade brasileira, com os problemas sociais e 
devido as circunstâncias acabei me tornando líder de um dos segmentos da igreja ou das igrejas que 
foi o movimento ecumênico e por causa disso acabei pagando o preço que todos que se opuseram a 
Ditadura Militar tiveram que pagar, alguns com a própria vida, outros com sequelas e que um terço 
conseguiram sobreviver. Assim que foi criada a Comissão da Verdade, creio que foi pouco tempo 
depois... Se não me engano começo de julho eu enviei um email para Maria Rita perguntando se a 
Comissão já tinha estruturado o seu trabalho e sugerindo que seria importante a Comissão abrir uma 
linha de investigação, de pesquisa sobre os papel das igrejas e por isso eu fiquei muito fe liz depois de 
conversar com o Del Roio também, essa preocupação avançou e a Comissão acabou por aprovar essa 
linha de trabalho, eu fiquei bastante feliz, por quê? Tem momentos que até brinco um pouco, fala-se 
muito em Ditadura Militar, a imprensa, todos nós falamos em Ditadura Militar, eu acho que às vezes 
há uma, sem ser irônico, eu não estou sendo irônico, injustiça cometida contra os militares, porque nós 
sabemos que a Ditadura só existiu, o golpe de estado só aconteceu, a Ditadura só se legitimou e ela só 
permaneceu no poder durante 20 anos porque ela teve um apoio de várias instituições da sociedade, 
desde igrejas, organizações empresariais, a mídia, só que a tentativa de apagar essa memória tem se 
concentrado ao afirmar, você vê isso na mídia, principalmente, que houve uma Ditadura Militar e não 
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(ininteligível) militar com o grande apoio de várias organizações da sociedade civil e setores da 
sociedade. Quando eu vejo, por exemplo, alguns jornais, principalmente, televisivos, mas os impressos 
também criticarem a Ditadura eu não consigo resistir por um lado um pouco de indignação e por outro 
lado um pouco de ironia nisso, porque são órgãos que apoiaram, nós sabemos que apoiaram a Ditadura 
e com as igrejas não foi diferente. Os setores importantes, as igrejas participaram da preparação do 
golpe, participaram de todos os esforços de legitimação religiosa da Ditadura e houve dentro dessa 
igrejas setores que colaboram diretamente com a repressão, ao mesmo tempo em que a gente conhece 
os setores das igrejas que resistiram a Ditadura, participaram na luta contra a Ditadura e por isso 
mesmo sofreram também repressões internas. Em vários momentos nós temos notícias, sabemos da 
evidência da colaboração entre órgãos de repressão da Ditadura e setores das igrejas para reprimirem 
os seus grupos dissidentes internos nas igrejas e a minha preocupação principal é que da mesma forma 
que se tentou apagar da sociedade a memória dos anos da Ditadura, da mesma forma isso ocorreu nas 
igrejas. Esse é um tema que praticamente é ignorado, deliberadamente é ignorado pelas lideranças das 
igrejas que foram coniventes com a Ditadura e há então um abismo de memória entre uma geração que 
cresceu e viveu nos anos 50, 60 e (ininteligível) 70 e as novas gerações. Há um desconhecimento, um 
abismo de conhecimento nessa área e que tem contribuído para perpetuar, eu diria, algumas práticas 
religiosas no Brasil que tem a ver com a intolerância, com o sectarismo, com o, eu diria, o 
totalitarismo ideológico em vários setores da igreja e ao sugerir e ao me preocupar com a necessidade 
de se fazer uma investigação do papel das igrejas estou, é claro, obviamente, preocupado com a 
recuperação da memória da verdade do passado como uma forma de iluminar o presente, mas eu estou 
preocupado, principalmente, com o futuro. (ininteligível) vejo sinais eu falei isso no meu depoimento 
à Comissão, depois nas reuniões eu tivemos, eu vejo sinais do crescimento, do que poderíamos chamar 
uma direita religiosa no Brasil. Eu durante os meus anos de exílio eu vivi nos Estados Unidos nos anos 
70, em 71 e em 79, 78, e eu vi naquele momento o início do crescimento e o fortalecimento que foi, do 
que é a direita religiosa nos Estados Unidos e eu acho que há um consenso entre vários setores e 
analistas e observadores da situação americana que um dos maiores riscos para democracia americana 
tem sido o crescimento da direita religiosa lá e eu creio que aqui como nós temos uma tradição de 
mimetizar a sociedade americana e a cultura americana nós percebemos isso ocorrendo no Brasil 
também. No passado... Quer dizer, não significa que isso seja um fenômeno novo, só que no passado a 
continuação desses setores antidemocráticos totalitários de se deu em torno do anticomunismo. O 
comunismo “morreu”, esses setores vão ser embutidos, principalmente, em torno de temas que estão 
mais no campo da cultura, no campo da moral, mas é o mesmo fenômeno, ou seja, é em grande parte 
uma herança da Ditadura que nós não conseguimos superar lá nos anos 60, 70, mas essa herança 
permanece até hoje e eu acho que o trabalho nosso terá como, eu diria, uma das virtudes jogar luzes 
sobre esse passado de sombras para que a gente consiga realmente contribuir para que esse setor 
específico da sociedade brasileira, que é o setor religioso, não reproduza, não perpetue aqueles vícios 
do passado que tiveram impacto muito grande em vários setores da sociedade, não somente no apoio 
da Ditadura como um todo, mas impacto, inclusive, a custo das vidas de muitos membros das igrejas 
do Brasil. Obrigado. Por enquanto é só, depois eu volto a falar. 

 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Obrigado Anivaldo. Eu somente 
queria agregar que é um convite a todos nós aqui é que é evidente que essa temática, ela é uma 
temática que requer um enorme aprofundamento, mas o que eu gostaria muito que os presentes não 
perdessem de vista é que nós temos um sério constrangimento que é preparar o relatório, então toda 
reflexão que esse Grupo Trabalho fizer tem que lidar com esse time que é uma preocupação neurótica 
que eu tenho uma ampulheta na minha frente e a cada dia aquela areia está caindo e não vai haver 
outra Comissão da Verdade, não vai, isso na nossa existência eu acho que será impossível porque foi 
um acidente histórico que permitiu isso. Eu tenho (ininteligível) confiança que nós não podemos 
perder essa oportunidade, por isso que em vários lugares que a gente tem ido eu tenho dito: “Não 
vamos perder tempo criticando a Comissão, como ela foi formada, os membros podiam ser outros.”  
Claro, muito melhores, isso é perder tempo, é perder tempo e, tanto como o Del Roio e o Anivaldo 
falaram, é não desperdiçarmos essa oportunidade nesse tema específico, nesse tema. É claro que esse 
debate, esse congressamento que nós estamos de certa maneira ajudando poderá continuar, não vai 
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acabar com o relatório, mas para nós termina com o relatório, então toda contribuição que os senhores 
puderem dar nesse sentido de pensarem de que forma essa dupla face das igrejas em termo da 
colaboração e da resistência possa verdadeiramente ser abordado. Eu também concordo com o Del 
Roio que eu sempre existo na denominação das igrejas porque dada a minha formação católica as 
outras igrejas são sempre as Igrejas Protestantes. As Igreja Protestantes é algo estranho esse adjetivo, 
já há algum tempo eu acho; Reformada não existe, no Brasil que eu saiba não se usa esse adjetivo 
Igreja Reformada, que seria preciso, eu acho que seria a melhor opção, mas os senhores tem que nos 
dar uma solução de como lidar com isso e quando tiver a necessidade de lidar com as outras igre jas 
não cristãs, não católicas, então eu acho... E também pensarmos que além do trabalho de pesquisa que 
os senhores e outros colegas tem feito sobre o tema, seria importante também pensarmos que 
depoimentos nós vamos colher, pontos que não estão esclarecidos. Pelo o que ouvi aqui dos dois há 
certa amnésia em relação a termos alguns resistentes históricos, eu só penso na conspiração do Dom 
Paulo com o nosso querido Pastor Wright que é um modelo de conspiração sem informar ao Papa, 
então é algo que demonstra esse espírito de união, de trabalho conjunto que nós possamos ter aqui. 
Então sem mais, porque não está aberto a perguntas aqui no script, eu vou passar logo convidando o 
Daniel Schmidt para a sua apresentação. São 15 minutos, quando chegar a 10 eu faço um sinal 
frenético aqui. 
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Não, 
não, para mim está bem. Eu só queria saber como é que se dá essa apresentação porque eu preparei um 
texto pequeno. (intervenções fora do microfone) Não? (intervenções fora do microfone) Está. 
(intervenções fora do microfone) É, eu não tirei cópia para todo mundo. (intervenções fora do 
microfone) É que, na verdade, esse texto, ele é uma prévia do que eu vou trabalhar na minha tese de 
mestrado e minha tese de doutorado. Só, assim, dando uma breve introdução, a minha introdução com 
o meu trabalho é procurar investigar porque houve esse apoio a Ditadura, baseado em quê se deu esse 
apoio. Na minha dissertação de mestrado eu optei por fundamentar isso em uma base teológica. A 
conclusão que eu cheguei à minha dissertação de mestrado é que havia dentro das Igrejas do 
Protestantismo Histórico de Missão, que é esse o termo que a gente costuma usar academicamente, é 
uma base teológica que fundamentava esse apoio que é o pietismo. Eu não vou entrar muitos detalhes 
aqui na área teológica, mas na minha dissertação de mestrado então eu optei por essa explicação, 
houve uma base teológica que fundamentou esse apoio. Já na minha tese de doutorado a proposta vai 
ser diferente e agora eu vou compartilhar um pouco. Eu não sei se eu vou poder citar nomes, eu posso 
citar nomes aqui de pessoas falecidas? À vontade? Então está bom. Está bom. Então o título 
provisório, talvez, do meu trabalho é “(ininteligível) uma análise dos fundamentos, das atitudes 
persecutórias do metodismo e do presbiterianismo conservadores no período do auge da Ditadura 
Militar, 1964-1974, à luz das características formadoras da sociedade brasileira. Esse trabalho 
pretende realizar uma análise das atitudes persecutórias do metodismo e do presbiterianismo 
conservadores durante o auge da Ditadura Militar no Brasil, 1964-1974, acompanhando a tendência 
nacionalista do governo João Goulart no início da década de 60 as principais denominações do 
protestantismo histórico de missão brasileiro e por razões de delimitação necessárias serão restritas 
nesse trabalho a Igreja Metodista e a Igreja Presbiteriana do Brasil, assumir uma postura mais a 
esquerda do espectro político.” Se algumas datas estiverem erradas, por favor, me corrijam. “Mas 
aqueles eram tempos de guerra fria e posicionamentos (ininteligível) eram visto s como ameaça 
comunista por determinados setores sociais. Amparadas pelos militares as elites e as classes médias 
brasileiras depuseram Jango em 1º de abril de 1964, essa movimentação teve reflexos no metodismo e 
no presbiterianismo. Depois do golpe civil e militar grupos conservadores assumiram a liderança 
dessas denominações protestantes visando barrar a influência comunista a seu ver também presente 
em seu meio. Ao clima de terror instalado na sociedade correspondeu uma situação de caça as bruxas 
nas igrejas. A cruzada anticomunista desses dois grupos protestantes brasileiros levou suas 
lideranças a fecharem instituições de ensino, demitir professores, afastar líderes acusados de 
subversão e até mesmo a delatar membros de suas comunidades aos órgãos de repressão do regime. 
No caso metodista o ápice do confronto se deu durante a chamada crise da Faculdade de Teologia de 
São Bernardo do Campo em 1968. Em resposta ao movimento de greve iniciado pelos alunos a 
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liderança da igreja decidiu fechar arbitrariamente a instituição expulsando professores e alunos que 
ocupavam o campus. No meio presbiteriano também foram constantes as intervenções nas instituições 
teológicas: em agosto de 66 os alunos e professores foram expulsos do Seminário Teológico de 
Campinas; em 1970 o Professor João Dias de Araújo foi afastado do seu cargo no Seminário do 
Recife sob a acusação de Comunismo e em dezembro de 69 foi a vez do Seminário do Centenário de 
Vitória ser fechado. A cruzada anticomunista também levou ao afastamento de líderes considerados 
subversivos. No ano de 1972 Anivaldo Padilha, Presidente da Federação Metodista de Jovens, foi 
delatado pelo Bispo Isaias Sucasas e pelo seu irmão Reverendo José Sucassa Jr. aos órgãos de 
repressão da Ditadura Militar. No presbiterianismo o caso mais conhecido é do antigo Pastor Rubem 
Alves: no ano de 68 o pai protestante da teologia da libertação teve de sair do Brasil depois de ser 
ameaçado pela ação à repressão como subversivo pelas lideranças de sua igreja. O objetivo principal 
desse trabalho será analisar a mentalidade por trás das atitudes persecutórias desse protestantismo 
conservador à luz da herança social e cultural brasileira. Nossa hipótese é de que essas atitudes nada 
mais são do que reflexos de um conservadorismo e de um autoritar ismo presentes na sociedade 
brasileira desde o seu momento fundacional. São heranças de um Brasil patriarcal e não há em 
hipótese alguma de um ranço catolicismo guerreiro ibérico...” Pois é, eu acabei de dizer que é um 
ranço, mas não há em hipótese alguma uma opção antiecumênica, mas é uma visão até mesmo da 
própria historiografia. “...um ranço de catolicismo guerreiro ibérico ainda existentes em um 
protestantismo recém instalado no país”. Muitos costumar dizer que por trás de um protestante existe 
um católico e a mentalidade... (intervenções fora do microfone) Pois é, ou pedaço bom. “Para a 
realização dessa pesquisa contaremos prioritariamente com o auxílio da pesquisa documental e com 
o ferramental metodológico da história das mentalidades.” Isso é teoria histórico. “Como referencial 
teórico o trabalho terá o apoio do (ininteligível) do Sociólogo francês Pierre Bourdieu mais 
especificamente com seus conceitos de campo e hábitos.” O que eu defendo é que você tem 
fundamentos na cultura brasileira que ajudariam a compreender esse tipo de atitude das lideranças 
protestantes do protestantismo histórico aqui no Brasil, então você tem um campo religioso que está 
em luta e um conjunto de ideologias que precisavam ser defendidas e elas não está (ininteligível) para 
a defesa dessas ideologias, seria mais ou menos isso. E palavra chave: ditadura militar, 
presbiterianismo, metodismo, Pierre Bourdieu e mentalidade. (ininteligível). (intervenções fora do 
microfone)  

 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Só fazer uma pergunta de curiosidade 
básica, quer dizer, essa (ininteligível) aberta pelo Del Roio quando ele fez as citações bíblicas, se você 
pudesse dar só uma pequena informação sobre o que foi essa sua base teológica na tese de mestrado, 
só para... (intervenções fora do microfone)  

 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Está 
bom, vou tentar explicar melhor. Se eu estiver falando teologuês, por favor, me corrijam, porque eu 
venho da Teologia. Na verdade a base que eu entendo teológica foi de um movimento... Na verdade de 
uma leitura de um movimento chamado Pietismo que em uma outra leitura tem uma visão um pouco 
subversiva, mas dependendo da leitura ele também pode ter essa leitura conservadora. Esse 
movimento, ele vem para o Brasil com os missionários norte-americanos. O protestantismo histórico 
de missão, ele é majoritariamente norte-americano, ele é fruto das missões norte-americanas e qual é 
esse missionário norte-americano que vem? É um missionário norte-americano do sul dos Estados 
Unidos que é a porção mais conservadora dos Estados Unidos, a porção que perdeu a guerra de 
secessão, a porção que adota o trabalho escravo, então eles vem com uma mentalidade profundamente 
conservadora, majoritariamente do sul dos Estados Unidos. Pois é. (intervenções fora do microfone) 
Não, levou. E eles vem com essa mentalidade. Quais são as características dessa mentalidade? Tem 
um quadro, aliás, que tem nas nossas igrejas, a gente costuma conversar sobre esse quadro, tem um 
quadro nas igrejas protestantes mais antigas que mostra essa visão categoricamente, o quadro chama... 
(intervenções fora do microfone) Isso, no meu artigo tem, é o quadro dos dois caminhos, é o caminho 
da direita e o caminho da esquerda, caminho largo e caminho estreito. Qual é a visão? Primeiramente é 
uma visão de um maniqueísmo muito grande, então você tem a divisão igreja mundo, a igreja... O 
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mundo é visto como algo negativo e a mundo entenda-se o mundo em todas as suas características, o 
mundo... As necessidades, tudo é visto de um ponto de vista bastante negativo e a igreja é vista como 
o absolutamente positivo, então existe a separação entre igreja e mundo, dualismo igreja mundo. Isso 
vai levar, por exemplo, a um desinteresse da igreja por questões sociais e questões políticas ou quando 
ela vai participar de política, ela já participa para defender meramente assuntos do seu interesse, ela 
não defende nada em termos de sociedade, ela só participa da política na medida em que lhe interessa, 
então não existe esse interesse social, tudo o que é visto como coisa mais social a igreja delega: “Olha, 
isso é coisa do mundo, nós não nos interessamos.” Então questões sociais não existem, você tem uma 
ética absolutamente puritana, conservadora, o ser cristão se resume a você não fazer determinadas 
coisas, então o cristão é aquele que não bebe, que não fuma, que não dança, que não namora, todas as 
coisas gostosas são negadas para o cristão e o quadro mostra literalmente isso, então é uma visão 
dualista, é uma visão que não interesse social, é uma visão que chancela a ordem política porque você 
tem uma visão errada, talvez, do Apóstolo Paulo quando ele fala que todos os governos são frutos da 
vontade de Deus, então essa visão teológica também vê toda a forma de governo humano como fruto 
da vontade de Deus, é Deus que colocou, então nós não podemos ir contra, um conservadorismo 
profundo. Eu não sei se eu me esqueci de algum detalhe, mas é basicamente isso, é uma visão 
(ininteligível). 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Não, a única coisa que eu falei é que 
está aberto a debates, (ininteligível) perguntas, alguma intervenção, se não houver nós passamos para 
o próximo (ininteligível).  
 
Interlocutor não identificado – Na sua pesquisa você vai (ininteligível) especificamente os 
fundamentos teológicos para os que justificam o conservadorismo, o nepodismo e o presbiterianismo, 
você vai... Ao fazer isso você vai resgatar experiências de repressão e de resistências nas igrejas, eu 
acho que isso é importante.  
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Na 
verdade a minha proposta com essa pesquisa agora é sair um pouco do âmbito da teologia. O âmbito 
da teologia ficou na minha dissertação do mestrado que você está (ininteligível) a teologia então a 
minha cabeça ainda era muito teológica, agora eu vou procurar na cultura brasileira, esse é um 
trabalho enorme, mas procurar na cultura brasileira, na herança cultural brasileira... Poderia ser 
fundamentado (ininteligível) e vou sim na medida do possível (ininteligível) levantar a experiência 
(ininteligível) da universalização. (intervenções fora do microfone)  
 

Sr. José Oscar Beozzo (Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular - 
CESEP) – Eu queria explicar só o seguinte para o Sr. Leonildo da metodista, duas coisas: primeiro eu 
acho que muitas questões que são temas e preocupações do Daniel, elas vão reaparecer em várias falas 
aqui, então a gente não se sinta até um pouco frustrado em não ter conseguido ou se não conseguir um 
desdobramento mais profundo das questões colocadas por falta de tempo e a segunda questão é que eu 
falo agora porque sou Coordenador de um Programa de Pós-Graduação e nós temos um grande 
problema hoje na área de ciências sociais que estudam a religião, são os Comitês de Ética das diversas 
universidades e veio do MEC, baixou direto para as Universidades e há um certo patrulhamento 
ideológico que a gente costuma dizer que se fosse inserir Márcio (ininteligível), Dio Cayman, Max 
Weber, submeter a esses Comitês de ética nenhuma dessas pesquisas teriam ido adiante e nós não 
teríamos as ciência sociais da forma como nós temos, então geralmente esses questionários de 
pesquisas feitas especialmente na nossa Universidade são levadas direto para a Comissão de Ética que 
vai dizer: “Olha, essa pergunta não é muito favorável, essa aqui não é politicamente correta.” E isso 
é um absurdo o que está acontecendo em várias universidades brasileiras que é um patrulhamento 
ideológico disfarçado em cima de uma decisão, de um Comitê do MEC de Ética, mas a gente... Eu e os 
meus orientandos, no meu caso o Daniel que é orientando de outro professor, a gente faz vista grossa: 
“Olha, não encaminha nada para a Ética, vamos tocar para frente a pesquisa e depois, se precisar, a 
gente vê o que pode ser feito, mas não vamos castrar a pesquisa em função de premissas estabelecidas 
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antecipadamente do que é correto, do que não é correto para a Academia realizar.” O MEC 
estabelece a Comissão de Ética. (intervenções fora do microfone) E cada Universidade é obrigada a ter 
o seu próprio Comitê de Ética e obedece a certos temas básicos, só que o grande problema que foi 
colocado uma vez depois do ato institucional número cinco que você coloca delegados em quarteirão 
que se tornam mais rigorosos do que o ditador de plantão. Então nós temos Comitês de Ética em várias 
universidades hoje que são mais patrulheiros do que a educação, o Ministério da Educação pretendia.  
 
Interlocutor não identificado – Por favor, (ininteligível), me dá um exemplo de alguma coisa, um 
exemplo. O que não passaria nesse Comitê de Ética? Me dá um exemplo.  
 

Sr. José Oscar Beozzo (Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular - 
CESEP) – Geralmente são pessoas indicadas pela própria (ininteligível) universitária e uma das 
questões que geralmente aparece é o seguinte, você vai entrevistar alguém, você deve levar um pedido 
de... Quer dizer, uma declaração: “Eu autorizo, etc. e tal...” Fomos entrevistar um... O meu orientador 
foi entrevistar, o objetivo do trabalho dele era pesquisar 25 Deputados Federais evangélicos e... O 
Saulo, o Saulo Batista, e ele chega lá em Brasília e o primeiro deles, ele leva o gravador, etc. e tal, e 
fala: “Por favor, nenhuma gravação; em segundo lugar nenhuma anotação; terceiro lugar, se você 
vai falar que eu falei eu nego.” A tese de doutorado dele que virou livro e foi interessante porque 
vincula os Deputados Federais evangélicos com a corrupção, foi interessante porque pela 
desobediência porque se fosse segundo os princípios dos Comitês de Ética a tese dele seria inviável. 
Ele teria que pegar uma autorização do Deputado dizendo: “Autorizo que minhas declarações 
gravadas por fulano de tal, dia tal, tal hora, possam ser usadas no trabalho acadêmico e assino 
embaixo.” Então esse é um dos problemas que a gente enfrenta, é quando se trata de assuntos como 
este, apenas um exemplo. Nem todos gostariam de responder. No momento que eu estiver falando eu 
vou esclarecer um pouco mais esse aspecto também.  
 
Sr. Leandro (Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP) – Leandro. O Comitê 
de Ética, esses Comitês de Ética, eles inviabilizam muito as pesquisas como, por exemplo, pesquisas 
de mestrado que você tem um tempo muito menor para a realização de entrevistas e para o trabalho de 
campo em geral e a universidade onde eu estou hoje, ela não tem Comitê de Ética, USP, ela não tem, a 
Universidade de São Paulo não tem um Comitê de Ética em pesquisa ou pelo menos ao qual eu teria 
que encaminhar propostas para fazer as minhas entrevistas, até porque hoje eu tenho mais de 350 
páginas de entrevistas, isso seria inviável se a burocracia se instalasse ali, então talvez esse GT cumpra 
um papel importante da mediação dessa questão, porque a universidade pública... A USP, pelo menos, 
não tem um Comitê de Ética e as universidades privadas têm de submeter-se a um Comitê de Ética em 
pesquisa. 
 
Interlocutor não identificado – Ainda que nós não tratemos do presente, o que foi dito, para mim, é 
uma enorme surpresa, porque as universidades americanas... A universidade onde eu sou ligado que é 
a (ininteligível), você tem protocolos de ética que você assina, mas opinar sobre as questões relatadas 
nunca vi isso, (ininteligível), não tem e a USP... Se virem isso na USP isso vai ser uma rebelião, então 
de qualquer maneira eu vou exercer a minha curiosidade junto ao MEC para saber, isso a mim me 
parece uma (ininteligível). (ininteligível) quando você entrevista alguém, hoje quando você toma 
imagem você tem que... Aqui mesmo nós... Você tem que ter uma autorização, isso é normal, agora o 
pilar sobre as questões da pesquisa eu não sabia disso, enfim, pode ser até uma recomendação para o 
nosso trabalho, mas vamos aproveitar o nosso circuito do Ministério da Educação para ver essa 
Portaria, que história é essa, talvez as instituições, as universidades religiosas ou particulares estejam 
utilizando isso para fazer o confronto. (intervenções fora do microfone)  
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Depois você fala isso. Muito bem, 
alguma outra pergunta? Não? Então eu vou passar para o Jorge Atílio aqui para uma discussão até 15 
minutos. 
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Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – Bom dia. Meu nome Jorge Atílio (ininteligível) e também preparei um texto, 
eu espero que consiga dar conta dele em 15 minutos. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Quando chegar 10 eu aviso. 
 

Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – Obrigado. Eu trabalho em (ininteligível) com o Anivaldo e os (ininteligível) 
e a gente tem feito um levantamento das ações que as igrejas tiveram durante esse período da Ditadura 
Civil Militar, como elas comportaram e me coube nessa conversa falar sobre a Igreja Católica, então 
produzir um texto que (ininteligível) com o título do livro do (ininteligível), serve? Chamei de 
Sombras e Trevas entre o Colaboracionismo e a Reafirmação Integralista. “É do senso comum que as 
duas instituições (ininteligível) nacionais, a extensão territorial e a aprovação de credibilidade 
seriam o Exército Brasileiro e a Igreja Católica Apostólica Romana.” Isso antes do processo de 
expansão de alguns bandos. “Há uma (ininteligível) entre a cultura brasileira e uma certa 
religiosidade católica até mesmo com as últimas mudanças demográficas em relação a 
autoidentificação religiosa da população brasileira. Nossas expressões idiomáticas como nossa ou aff 
e aquela ave Maria ainda revelam essa subcutânea presença do catolicismo no (ininteligível) 
nacional. Como essa presença cultural é reverberada pela história da presença institucional da Igreja 
Católica no Brasil, em especial como foi a relação entre a institucionalidade católica e a 
conformação do poder da Ditadura Militar, 64 a 86. Estas anotações se dedicam quase que 
exclusivamente a segunda dessas questões e oferece algumas indicações metodológicas para 
investigações mais exaustivas e por conseguinte este é um texto com finalidade mais heurística e 
corroborador de informações históricas consolidadas. Uma análise ético filosófica em função da 
reconstituição da justiça tem que lidar com pelo menos duas questões: o tema da justiça reparadora, 
a restauração de direitos humanos violados, o direito das vítimas e no caso da inflexão sobre as  
organizações, comunidades, instituições religiosas com um princípio do ethos mundial que Hans 
Küng nos propõe que é o ethos da fidelidade ao seu paradigma original. No caso do cristianismo esse 
paradigma original inclui o perdão e o perdão exige o reconhecimento do erro moral.” É nesse 
sentido que eu pretendo trabalhar aqui. Em primeiro momento catolicismo é a construção do 
pensamento autoritário brasileiro até 64. Para escola de Frankfurt o pensamento autoritário ou a 
personalidade autoritária é um complexo que inclui os (ininteligível) dominação, emancipação, 
subordinação, resistência com um acento mais grave no termo inicial de cada um dos pares, nisso há 
uma construção do comportamento de massa subordinado. Atualmente o filósofo Daniel Dennett 
tentando comparar o desenvolvimento cultural com o desenvolvimento das espécies diz que: “Assim 
como as espécies desenvolvem a partir do genes, a cultura se desenvolve a partir dos memes.”  A 
religião seria um meme, o problema é que os memes as vezes são defeituosos e podem ser algo como 
uma célula cancerígena. “A interpretação weberiana da construção do patrimonialismo brasileiro 
desenvolvida por (ininteligível) indica que nossa herança lusitana impregnou a institucionalidade do 
país ultrapassando o período colonial e pervadindo a Constituição da ordem republicana. 
(Ininteligível) em recente pesquisa indica que essa construção do pensamento subordinado bem como 
de ideias de resistência popular se embeberam da religiosidade lusitana que migrou para o Brasil, 
devastou culturas indígenas, sacramentou o processo escravagista, por quanto tem ocorrido vozes de 
incidentes aos processos de exploração desumanas que se sucederam na história brasileira, a 
institucionalidade romano católica abonou, consagrou e legitimou os sucessivos regimes autoritários 
excludentes e antidemocráticos do Brasil.” Falando nisso como católico também que sou, algo mais... 
“Mais recentemente Hans Küng observa que a igreja no livro Há Salvação para a Igreja?...”  Não, 
como é? (intervenções fora do microfone) É isso mesmo. “A Igreja Católica se perfilou com uma 
umbedidade antimoderna e antimodernista que incluía um abandono dos interesses do proletariado 
bem como um ideal político antidemocrático.” Olhando para a nossa história então a gente pode 
aproveitar do trabalho feito pela Comissão para estudo da história da Igreja da América Latina 
(ininteligível) da qual faz parte (ininteligível). “A (ininteligível) propõe uma divisão da história da 
Igreja em três épocas e 11 períodos, o que pode nos orientar no reconhecimento da construção desse 
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vínculo religioso do pensamento autoritário. A primeira época foi a da cristandade colonial que vai 
entre 1500 e 1807. No primeiro período colonial, da Paraíba a São Vicente, os franciscanos 
estabeleceram contatos com os indígenas e acompanharam incursões lusitanas, propriamente não 
houve trabalho missionário nesse período. Em seguida, entre 1549 e 1551 a expansão da presença 
missionária franciscana e jesuítica. Os jesuítas foram, sobretudo responsáveis pelos aldeamentos 
guaranis. Franciscanos e jesuítas se opunham à escravização dos indígenas, acompanhavam também 
os nucleamentos populacionais nas capitanias hereditárias. No período próprio da organização 
eclesiástica, entre 1551 e 1620, houve concílios provinciais na (ininteligível) e no Brasil surgiram as 
confrarias e irmandades laicas, também se inicia a organização de quilombos como indicam as 
pesquisas de Valéria Rezende demonstrando que desde o início estes quilombos buscavam no 
catolicismo elemento de unidade ideológica dos seus assentamentos. Há uma dialética entre a 
dominação colonial e a resistência indígena. A escravidão dos africanos é aceita e (ininteligível) pelo 
aparelho eclesiástico. No século XVII há a expansão do Barroco, as bandeira são acompanhada por 
missões franciscanas no Maranhão e no Pará, há o conflito da região do Maranhão e depois no 
Recife com franceses e holandeses reformados, combate ao protestantismo era uma forte 
característica do autoritarismo do padroado colonial. No século XVIII se abre a crise da cristandade 
colonial e no caso brasileiro teve como mais forte componente a reforma pombalina com a expulsão 
dos jesuítas. O circo do ouro no entanto foi bastante suficiente para que a ação de novas dioceses 
como Olinda, Rio de Janeiro, (ininteligível) do Maranhão e mesmo Mariana, ou seja, o ciclo colonial 
confirmou a identidade entre projeto colonial e o projeto eclesiástico, a igreja da cristandade era a 
igreja da dominação colonial. A segunda época identificada pela (ininteligível) como aquela da 
dependência neocolonial tem no seu primeiro período a invasão de Portugal pela França, com essa 
invasão a corte e a família real fogem para o Brasil trazendo consigo a pirâmide da alta estrutura 
eclesiástica lusitana. Devemos recordar ainda que a formação dos juristas lusitanos seja escolástica e 
eclesiástica, a lei que reprimia era ela humana e divina. “A inquisição lusitana ainda vigia, ela foi 
extinta gradualmente até 1801, a presença da inquisição no Brasil levou até mesmo a construção 
social da falsidade ideológica.” Quem sabe tenha sido uma das eventuais criações do jeitinho 
brasileiro já que por conta da falsidade ideológica as pessoas se anunciavam como inquisidoras para 
obter vantagens pessoais, sobretudo nos séculos XVI e XVII. “O padroado lusitano se manteve firme, 
as vantagens tributárias braselitis, as explorações dos mineradores, a perseguição aos conjurados 
com legitimação eclesiástica, estavam lado a lado com algumas revoltas lideradas pelos eclesiásticos 
com a revolução pernambucana em (ininteligível) figura de Frei João do amor divino caneco. Na 
América hispânica havia participação dos setores eclesiásticos nos processos de lutas de 
dependência, o auto clero, porém não estava afinado com essa proposta. O rompimento sem 
revolução que foi a independência brasileira manteve um aparelho eclesiástico conjuminado com 
estado nação que se formava sob o regime do (ininteligível). Há que se destacar o quase jacobinismo 
jansenismo de Diogo Feijó, nele cumpriu importante tarefa na consolidação da independê ncia do 
Brasil. Feijó como Bispo de São Paulo pugnava por uma igreja nacional, enquanto o Bispo da Bahia, 
Antônio Seixas, a queria em fidelidade a Roma, no obstante do ponto de vista político a igreja 
permanecia como serviço público estatal. O segundo período chamado da Organização Nacional que 
foi até 1880 tem na igreja o esteio de informação da ideologia do estado nação, a lusitanidade reforça 
a romanidade antidemocrática, neste período ocorrerá o Vaticano I que reforça a ideologia 
(ininteligível) da Igreja Católica e ainda traz, assim, no seu bojo o dogma da infalibilidade 
(ininteligível). É também neste período que se dará o ingresso das igrejas do protestantismo histórico 
de migração de forma continuada no Brasil. Neste período a questão religiosa, em 1 870, é um dos 
fatores que facultam a interpretação das relações igrejas e estado. O artigo 5º da Constituição de 
1824 afirma que catolicismo era a religião oficial do estado brasileiro. A hegemonia do aparelho 
eclesiástico era mais afinada com o partido conservador e representava os interesses agrários 
segundo (ininteligível) do que com o partido liberal que representava a burocracia sem (ininteligível). 
A questão religiosa gerava ao redor do tema da autonomia eclesiástica em relação ao estado ou da 
subordinação do estado à igreja, vencia parcialmente o estado com pequenos arroubos de laicidade. 
O terceiro e o quarto período ocorrem entre 1880 e 1955, neste período a eclosão de movimentos 
abolicionistas e republicanos. O liberalismo se expande como doutrina econômica política, emerge 



346 

 

 

insipiente movimento operário a marco sindicalista, a oficialidade eclesiástica permanece de costas a 
todas essas inovações, ingressa de forma mais pujante o movimento missionário protestante com a 
implantação das igrejas de missão e do (ininteligível) clássico. O governo Vargas busca aliança com 
a Igreja Católica uma vez que ela se manifesta oficialmente antiliberal e nacionalista, com isso 
emerge o feriado nacional da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, o  qual 
Vargas afirma como padroeira em 1931, emerge a nova cristandade com expansão da ação católica e 
do neotomismo. No Brasil o Centro Dom Vital no Rio de Janeiro será um dos principais propulsores 
da cultura intelectual católica e da expressão da preocupação com a formação da elite nacional. Uma 
das marcas do integralismo católico se dava no combate aos pioneiros da escola nova, contra a 
proposição escola novista da escola pública, gratuita, universal de qualidade foi chamado o Frei 
Paulo Evaristo Arns para escrever o documento que apresentava alternativa do romano católico. O 
desenvolvimento nacionalista e a expansão do comunismo dão os principais (ininteligível) do quinto 
período que segue de 55 a 59, talvez prossiga até hoje, emerge a democracia cristã,  a noção de 
conhecer (ininteligível) se faz mais presente, (ininteligível), será o período de formação da CELAM, 
da Conferência Episcopal Latino Americana, e da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. É o (ininteligível) ou então o Bispo auxiliar da (ininteligível) do Rio de Janeiro empreende 
ambos esforços para criar a noção de pastoral de conjunto e de ação nacional da igreja. Recordemos 
o tom geral que o aparelho eclesiástico disseminava era do anticomunismo, da valorização da 
família, a moral e dos bons costumes, o apoio tasto, algumas vezes explícito a UDN de Jânio Quadros 
e a campanha de moralização como elemento fundamental do combate a corrupção do estado era o 
espírito que conduzia oficialidade eclesiástica no Brasil. Na contra marcha desses fatos sempre houve 
processos de resistência. Durante os anos que antecederam o Golpe Militar de 64 houve setores da 
Igreja Católica que apoiaram as reformas de base, o movimento de educação de base, um dos 
trabalhos pioneiros realizando pelo então Bispo de Natal Dom Eugênio de Araújo Soares que iniciou 
o serviço de animação pelo rádio desenvolvendo amplo serviço de atendimento social em Natal, em 
suas periferias. Os bispos católicos realizaram na década de 50 o Congresso de Salvação do 
Nordeste, por essa via aproximando-se da ala jovem do PSD e apoiando Juscelino Kubistchek, tal 
ação redundou em apoio ao sindicalismo rural. Neste período e ao fim e ao cabo esta via levou este 
setor da igreja a apoiar Jânio Quadros, foi o período reformismo cristão. No in ício da década de 50 
ingressa o vanguardismo cristão com a presença dos jovens (ininteligível) e Plínio de Arruda 
Sampaio, em 58 Plínio com Paulo de Tarso e Queirós Filho fariam parte do secretariado de carvalho 
pinto em São Paulo. Para essa ala do PDC os ensinamentos do Padre Lebret e a doutrina neotomista 
de Jacques Maritain eram livros de cabeceira, eles propunham reforma agrária e opção pelo 
nacionalismo econômico. Jânio Quadros se apresentava como alguém comprometido com uma 
agenda de transformações do Brasil, (ininteligível) era um dos que articulava o apoio eclesiástico a 
campanha presidencial de Jânio Quadros. Juscelino Kubitschek havia dado aval a CNBB e ao 
(ininteligível) tanto que o (ininteligível) teve apoio de financiamento governamental entre 1 961 e 
1965, até mesmo com a fundação de 15 mil escolas radiofônicas no norte, nordeste e centro -oeste. 
Jânio além de apoiar o (ininteligível), abriu financiamento governamental a outras atividades ligadas 
a Igreja Católica. Em outra direção o trabalhismo jandista rearticulava as bases sindicais e 
movimento operário no Brasil. O processo de ornamento da Igreja Católica se iniciava, o pontificado 
de PIO XII chegara ao fim, do Papa que apoiou o nazismo (ininteligível) que havia apoiado o 
salvamento de muitos judeus e como João XXIII abriu a janela do Vaticano foi que o espírito 
soprasse. Conclusão parcial: há historicamente uma identidade entre o catolicismo de corte 
conservador e as propostas políticas elitistas, apartadoras de reforço domínio territorial das 
populações vulnerabilizadas, elementos para investigação do colaboracionismo da Igreja Católica 
quantitadora militar. Há que se destacar que durante a Ditadura Civil Militar do Brasil houve na 
Igreja Católica um relevante setor episcopado (ininteligível) agentes pastoral leigos identificados 
como profético e libertador, um compromissos nesses setores eclesiásticos com as causas populares e 
as reflexões teológicas levaram ao surgimento da teologia da libertação por meio de processos 
complexos de interrelações de intelectuais católicos e protestantes, poucos compromissados com as 
reformas de base em uma agenda de reforma social e econômica da América Latina a partir das 
classes populares e de compromisso levou muitas pessoas cristãs a se oporem desde o início as 
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articulações que levaram a Ditadura Civil Militar e muitas delas foram presas, torturadas, 
assassinadas e desaparecidas e algumas exiladas, no entanto não abordaremos a existência ditadura 
nesse ensaio se não alguns elementos do colaboracionismo eclesiá stico ao regime da Ditadura 
Militar. Para mim não serão analisados os aspectos referentes ao apoio eclesial de fiéis em geral ou 
de fiéis em particular a ditadura se não o colaboracionismo da instituição eclesiástica e de seus 
prelados. O sangue de martírio que foi derramado selou o compromisso com a libertação. E os corpos 
deste ensaio (ininteligível) nos levam a outra direção, precisamos identificar alguns elementos que 
elucidam com algumas personagens e até mesmo a Conferência dos Bispos construíam relações muito 
intensas com a Ditadura e precisamos analisar como essas relações se deram. A leitura antecedente 
indica que sempre houve setores eclesiásticos aderentes as administrações governamentais, além 
disso, sempre houve setores eclesiásticos legitimadores do sistema de dominação aliado as classes 
hegemônicas, a questão é notar como a hegemonia do (ininteligível) contou com o apoio eclesiástico. 
Para que a justiça reparadora possa ser exercida é necessário que as nações de violações de direito 
sejam assumidas por aqueles ou em nome dos quais elas foram interpretadas. Na perspectiva cristã o 
perdão exige o reconhecimento da atitude antiética. No Brasil bem como na Argentina o episcopata 
(ininteligível) os apoiadores de ordenamento e aqueles que defendiam essa doutrina. Há um tempo 
que havia apoio as reformas de base Dom Sigaud, Bispo diamantino em Minas Gerais, Dom Scherer, 
Bispo de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, se opunham ao governo sindicalista de João Goulart. 
“Logo na sequência ao golpe onde destaca  José Oscar Veloso a Igreja Católica como que ficou 
paralisada havendo ódios decantados por Dom Sigaud, a denúncia elaborada por Dom 
(ininteligível).” Uma situação dúbia. “Havia um choque interno entre os bispos católicos, uns que 
defendiam o golpe e outros que a ele se opunham. Plínio Corrêa, líder da tradição família e 
propriedade, publica no Correio do Povo artigos anticomunistas, o interessante era a alegação de ser 
(ininteligível) um apoio ao anticomunismo. Plínio indicava que a marca da mater et magis tra 
mascarava o socialismo, ele dizia que no livro Reforma Agrária, Questão de Consciência haver uma 
discrepância entre o cristianismo e o socialismo. Interessante que Plínio de Oliveira era desafeto de 
Leonel Brizola que fundamentava sua luta política contra este na mesma mater et magistra. Dom 
Scherer em suas alocações semanais pregava contra o comunismo, fundamentava seus argumentos 
em (ininteligível), dizia que o comunismo é perverso e contrário a civilização cristã, praticava a 
modernidade, apresentava a oposição entre postura socialistas que adulterariam a mater et 
magistra.” Enfim, esse processo no qual tanto o conservadorismo eclesiástico quanto esse setor laico 
que fundamentou a tradição família propriedade serviu como que um (ininteligível) para favorecer o 
movimento que acabou fortalecendo o golpe. Não se pode deixar de citar a Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade articulada pelo Deputado Antônio Silva da Cunha Bueno aqui em São Paulo e o 
Padre irlandês Patrick Peyton que levou milhares de pessoas, 500 mil só em São Paulo, dizendo que 
São José estava lá para combater Brizola e Fidel e a corrupção do governo federal jandista comunista. 
“No início era o golpe e a igreja o sustentava, imediatamente ao golpe militar várias organizações da 
sociedade civil manifestaram seu apoio aos militares dentre as quais a própria CNBB. Em 
(ininteligível) de abril de 64 a CNBB proclama em documento o apoio a Ditadura.” Houve também a 
bênção das tropas e etc. “Era momento de mercância da Secretaria Geral da qual fora destituído o 
(ininteligível). Neste mesmo período Eugênio Sales é indicado para assumir a Arquidiocese do Rio 
sob intervenção dos militares que solicitam ao Vaticano que a sede arquiepiscopal não seja atribuída 
ao Noel de Câmara.” Da mesma forma também em São Paulo a indicação do Agnelo Rossi. “Houve 
vários telegramas trocados entre o Vaticano e o governo militar entre 64 e 72. O Pesquisador Sérgio 
Henrique Costa Rodrigues investigou essa documentação e afirma que o Vaticano muitas vezes 
acedeu as solicitações dos mandatários de plantão. As relações entre a nunciatura e os governos 
militares nem sempre foi de cooperação no entanto, logo no início a nunciatura se opôs ao regime, 
depois outros (ininteligível) vieram apoiar o regime como Dom Carmine Rocco qu e afirmou que 
jamais haveria novamente erros como a nomeação de bispos tais como Pedro Casaldáliga, Fragoso, 
Paulo Evaristo Arns e José Maria Pires. E também se opôs a apoiar o Padre Vito Miracapillo que 
nessa época sofria então uma ação para sua deportação. Por outro lado Dom Manzzoni colaborou 
nas negociações para a liberação do Embaixador Elbrick. Diferentemente da proposta de 
interpretação de Rodrigues, Kenneth Sorby avaliava que a principal via de comunicação entre a 
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Ditadura e a Igreja Católica teria sido, não (ininteligível) Vaticano, mas a Comissão bipartite 
estabelecia o contato a partir do General Murici com o episcopado brasileiro. Trata -se se uma 
Comissão secreta, que fora concebida pelo intelectual católico Cândido Mendes, irmão do Bispo 
(ininteligível), funcionou na década de 70. Muitas resoluções de conflitos de relação igreja estado 
eram ali tomadas. A Comissão bipartite respondia ao aumento da repressão de militares, também ao 
clero. Segundo o Elio Gaspari quando se chegava ao tema da tortura  havia um impasse na 
Comissão.” Terceira e última parte para o benefício de todos e a felicidade geral da nação. “A 
Ditadura apoiada pela igreja. Em 65 Dom Scherer publica um artigo no qual indica a desvinculação 
da AP com relação a ação católica, nem sequer haveria vínculo com a doutrina social católica. No 
mesmo documento afirmava a condenação da colaboração dos católicos com os comunistas. Este foi 
um documento ambíguo porque afirmava que a igreja não tinha relação com as opções dos leigos, ao 
mesmo tempo em que afirmava que a igreja instava aos leigos lutarem pela melhoria das condições de 
vida. Em 66 Dom Scherer publica outra elocução na qual afirmava que cristãos não aceitam os 
(ininteligível) nem capitalistas nem comunistas. Segundo relato de Frei Beto, Dom Agnelo Rossi teria 
confirmado que os porões da Ditadura eram ilesos de tortura. Apesar de ter assistido religiosos que 
haviam sido torturados, ele afirmara que não havia situações como estas nas prisões. De um lado 
Dom Agnelo não afirmava nem negava a legalidade e legitimidade de prisões arbitrárias de clérigos, 
de outro lado Dom Valdir Calheiros e Bispo (ininteligível) se opunham ao arbítrio de tais punições e 
diziam que a igreja não iria calar. A grande dificuldade de obter essas informações sobre o apoio 
direto da Igreja Católica e seus (ininteligível) ao regime de acessão e a lei de segurança nacional 
bem como sua cooperação eclesiástica. Existem relatos espaços de que (ininteligível) militares teriam 
apoiado ou ao menos sido coniventes a tortura, porém sem identificações. Talvez uma investigação 
sobre o regime e registro castritas das capelanias militares possa trazer alguma informação 
relevante, é pouco provável que este tipo de relato seja obtido por (ininteligível), talvez os relatos das 
vítimas permita qualificar os agressores (ininteligível) e locais dos abusos cometidos. Existem relatos 
sobre a incongruência de personagens, a historiadora Jessie Jane relata que Dom Eugênio teria 
denunciado diretamente aos generais Ana Miranda como subversiva com base em relato da própria 
Ana Miranda, por outro lado se sabe que Dom Eugênio atendeu a presos políticos na área da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro bem como recebeu no território da Arquidiocese refugiados políticos 
dos países da América Latina e da África. Dom Valdir Calheiros, por outro lado, disse que 
desconhecia essas atitudes de Dom Eugênio. “O assassinato do Padre Henrique Pereira, Assessor de 
Dom Elder, foi um marco para uma atitude mais radical da Igreja Católica em relação à Ditadura.”  
Eu vou deixar de lado aqui uma parte também relevante especialmente sobre as relações entre 
(ininteligível) e a CNBB, mas depois... Após o texto pode passar essas informações ou mesmo durante 
as questões e vou para as considerações finais. “O que podemos constatar é que as relações entre 
Igreja Católica e Ditadura no que tange ao colaboracionismo são dúbias. Isso é explicável com o fato 
da dubiedade ou ambivalência da relação igreja estado construída no processo modernização 
conservadora da sociedade brasileira. Este é ainda um ponto de tensão na possibilidade das relações 
ecumênicas e das igrejas cristãs e destas com as demais comunidades religiosas no Brasil. No centro 
dessa retenção está a dupla questão do estado laico, laicidade e liberdade religiosa, no Brasil, o país 
da cordialidade conforme Sérgio Buarque de Holanda, estes temas não são tão simples, essas 
questões efetivamente marcam a cena do apoio e resistência Ditadura no Brasil. Há que se destacar 
também o fato da aliança das elites, como destacam de modo distinto Raymundo Faoto e Florestan 
Fernandes, as elites nacionais se identificam com projetos não populares ou anti populares, desde a 
constituição do (ininteligível) marcadamente com o pensamento desenvolvimentista nacionalista que 
também marcou a ação católica. Houve uma cisão de classe no interior da Igreja Católica, isso 
marcou a construção dos comportamentos pró e contra a Ditadura chegando até mesmo a afetar 
durante o auge da tortura o posicionamento de Bispos que eram claramente favoráveis ao regime 
militar como resposta eficaz contra o comunismo.” Deixe de mencionar também que nesse período, 
especialmente no final do período da Ditadura a perseguição interna na igreja dos conservadores aos 
abertos a modernidade, aos libertadores, se a gente preferir, se tornou muito mais intensa e isso 
também acabou, enfim, afetando essa cisão interna. “A tarefa da investigação sobre o 
colaboracionismo católico com a Ditadura não é simples, documentos não são amplamente 
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acessíveis, os informantes igualmente, houve colaboracionismo de muitas versões, há um 
comprometimento histórico com a formação do pensamento autoritário da personalidade autoritária 
no país que desemboca na legitimação do golpe como alternativa a supostas ameaças comunistas, 
houve um reforçado compromisso institucional ainda como resquício do regime de padroado, sustenta 
uma relação quase promíscua entre o aparelho eclesiástico e o aparelho de estado, também se deu 
legitimação de atitude como desqualificação de ações civis dos que estão em favor da transformação 
social, houve negação da situação de tortura, há indícios de conivência com os aparelhos de tortura 
por meio de relatos de torturadas, pessoas torturadas, que buscaram apoio de prelados e inexistem 
comprovações diretas, imediatas de delações, ao menos até o momento, ambiguidade é maior que a 
clareza de posicionamento.”  
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Muito obrigado Jorge. Eu peço 
desculpas pela minha interferência, é que nós temos seis oradores hoje e eu... Nas próximas 
intervenções eu vou lembrar o tempo que cada orado tem porque senão não cumprimos as nossas 
metas no dia de hoje. Temos cinco minutos para perguntas, comentários, esclarecimentos, a mesa está 
aberta. Pedro, diga o seu nome. 
 
Sr. Pedro Pontual (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – Pedro Pontual. A minha dúvida 
é, você mencionou que o acesso a documentos e testemunhas é difícil, mas qual o registro que tem? 
Você conhece acervos que possam ser... Mesmo que o acesso seja difícil possa se investir energia? A 
gente pode incluir no nosso planejamento para poder (ininteligível) quais seriam, onde estariam e 
quais foram as dificuldades relacionadas a esse acesso? 
 

Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – O Sr. (ininteligível) vai poder falar muito mais sobre isso do que eu, mas 
certamente as atas da CNBB desse período podem ser solicitadas. Há varias personagens que estão 
vivas, graças a Deus, que vão poder também nos oferecer depoimentos, alguns Bispos já bastante 
idosos, talvez alguns clérigos e, certamente, a gente pode buscar vias as pessoas que foram torturadas 
e denunciaram que capelães as denunciaram ou que corroboraram situações que colocaram malefícios 
para elas que elas nos indiquem em que época, que local, se elas lembra o nome da pessoa, para que a 
gente pudesse ter esse levantamento. Essa é a forma que eu imagino. 
 
Interlocutor não identificado – Só uma questão bem prática, bem rápido, essa cisão você fala que de 
qualquer forma que tem gente do lado de cá e tem gente do lado de lá, a questão se dá em torno da 
idade, da hierarquia, da regionalização ou é uma coisa muito mista para poder falar sobre isso? 
 

Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – A minha impressão é que é uma coisa muito mista, você não vai fazer um 
recorte... Você vai ter dois perfis absolutamente distintos, você poder dizer: “Ah, então aqui estão os 
mais velhos.” O recorte é ideológico. 
 
Interlocutor não identificado – Mas o recorte ideológico acompanha a hierarquia ou não? 
 

Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – O recorte ideológico acompanhava a hierarquia, uma parte da hierarquia. O 
que aconteceu durante a década de 50 e 60 no Brasil é que houve uma renovação do episcopado, 
especialmente entre 60 e 70, e uma renovação do episcopado privilegiando clérigos brasileiros e 
clérigos brasileiros que vinham de um compromisso já bastante efetivo com as classes populares, 
vários deles se converteram a uma perspectiva anti ditadura durante o processo, o próprio Dom 
Helder, ele (ininteligível), Dom Paulo, então você não tem, assim, uma forma de...  
 
Interlocutor não identificado – O recorte não é tão simples assim? 
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Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – Não. (intervenções fora do microfone)  
 
Sr. José Luiz Del Roio – Esse tema é muito... José Luiz Del Roio. Esse tema... Não dá, a gente só tem 
dois, três minutos, tem que voltar. Recordo-me uma coisa interessante daqueles anos que vocês acenou 
de Franco Montoro, Paulo de Társio, a dicção deles era completamente assim: “Nem o comunismo que 
nega a liberdade, nem o capitalismo que nega a justiça, mas a democracia cristão que realiza justiça 
sem negar a liberdade.” Tinha uma coisa muito curiosa porque eles eram vistos realmente como 
vanguarda muito avançada, muito avançada. Eu vou contar um segredo de estado, eu era um escrito na 
democracia cristã, mas não porque era um democrata cristão, porque eu pertencia ao Partido 
Comunista Brasileiro ilegal e clandestino e os comunistas tinham que escolher partido para se 
inscreverem para (ininteligível)... Tinha que ser partido mais ou menos esquerda e ia quase todo 
mundo para o PTB para dizer a verdade, no caso eu fui para a democracia cristã e lá evidentemente... 
Eu estou comentando enquanto não vem o Professor Paulo Sérgio. E lá evidentemente existia um 
debate... Você citou as bíblias, o Maitá... (intervenções fora do microfone) Não, eu dizia as Bíblias da 
época que eram os pensadores franceses, Jacques (ininteligível), etc. Era inevitável uma radicalização 
absoluta porque esse grupo iria a uma radicalização absoluta, não estou ocupando não, é a realidade 
que levava isso, mas eram mais comentários que eu não vou pedir aqui resposta porque é tão 
fascinante, vamos escutar o Professor que nos segue aqui, muitas coisas ele poderá nos dizer. 
Obrigado. (intervenções fora do microfone)  
 
Rolf Schunermann – Meu nome é Rolf, foi pedido que eu dissesse uma palavra sobre esse processo 
no período da Ditadura e como a Igreja Católica Romana se articulou, se opôs a esse processo, então 
como pano de fundo o (ininteligível) já chamou atenção que há toda uma tradição autoritária dentro da 
igreja, uma tradição conservadora, uma tradição antidemocrática no século 19 muito forte e do que a 
gente pode chamar um catolicismo integrista que se opõe não só ao anarquismo, ao comunismo, mas 
também a democracia e que gerou, assim, fenômenos amplos como apoio ao fascismo, apoio menos 
forte por outras razões, nazismo com a (ininteligível) por ordem do Papa do Partido Centro na 
Alemanha e na Itália Partido Popular e que era para a retirada dos católicos do campo político, 
facilitou grandemente, mas também o que foi o salazarismo em Portugal, franquismo que eram vistos 
como formas de imposição política dos católicos e que tiveram amplo apoio. Aqui dentro do Brasil o 
integralismo representou essa corrente (ininteligível) e com amplo apoio, embora o Cardeal 
(ininteligível) tomou uma posição de distanciamento partidário para dizer que os católicos estavam 
todos partidos e o que importava é que o programa para a Constituinte de 34 em 10 pontos que devia 
ser apoiado por qualquer candidato em qualquer partido desde que apoiasse aqueles pontos. Eram 10, 
mas na realidade se apoiasse três pontos que era o nome do Deus na Constituição, Ensino Religioso 
nas escolas e a presença da Igreja nas Forças Armadas, esses eram os pontos negociáveis, a escola, as 
forças armadas e a família (ininteligível), os três pontos, aqueles que socializam as pessoas, então as 
três instituições: escola, família, Forças Armadas. Esse era o pilar das propostas para a Constituinte de 
34, então isso evitou um alinhamento da igreja a um partido político (ininteligível) foi oferecer para 
ser o... (intervenções fora do microfone) Salgado e oferecer para ser o (ininteligível) do partido 
católico no parlamento e o Dom (ininteligível) sempre rejeitou isso, que tinha depois um lado, eu diria, 
ético, qualquer posição política seria aceitável desde que favorável aos interesses da Igreja Católica e 
produza um elemento de não juízo político sobre as diferentes posições políticas. Eu acho que um 
ponto que a gente devia prestar atenção é que em 42 foi regulamentada o que se chamou Assistência 
Religiosa das Forças Armadas, está prevista na Constituição de 34 que é nos estabelecimentos, 
prisões, hospitais, Forças Armadas, haveria assistência religiosa, mas não tinha sido regulamentada. 
Com a questão da entrada do Brasil na guerra, na segunda guerra, esse ponto foi regulamentado, então 
prevendo a presença de Padres católicos e de Pastores protestantes e Rabino, mas o rabinar foi uma 
coisa muito imaginal, mas brasileiros protestantes e católicos... Então a (ininteligível) foi um elemento 
de articulação muito importante entre o setor militar e a Igreja Católica de maneira institucional, 
também com alguns setores protestantes, mas com a maioria era católica naquele ponto, naquele 
momento, então a gente vai ter esses Padres que vão para a campanha na Itália e que eram oficiais, 
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inclusive alguns chegaram a Coronel dentro das Forças Armadas, e esse é um elemento que a gente 
deveria trabalhar na Revolução de 64, esse sentimento de fazer parte da tropa e de ter convivido no 
campo de batalha, nos quartéis de maneira muito íntima e como uma pessoa que era das Forças 
Armadas, eu acho que teria um campo para a gente entrar e investigar. Essa institucionalização chegou 
a ter na época do governo militar... Pela primeira vez se constitui um ordinariato católico, um Bispo 
das Forças Armadas, foi Dom Milton de Brasília, mas isso se estende também as polícias militares, 
aos capelães, as polícias militares, então essa seria uma vertente a ser investigada. Eu dizia ao 
(ininteligível), claro, podia ter papel ambíguo. Eu esqueço o nome dele, sempre tratava pelo apelido, 
mas o encarregado da (ininteligível), ele era capelão da aeronáutica, então o papel dele nesse sentido, 
ao qual eu sabia exatamente que ele era preso e estava sendo torturado pelos capelães, então a gente 
tinha que investigar tanto o que aconteceu nessa articulação mais íntima Forças Armadas e o clero via 
capelães militares, mas também o vazamento para dentro da instituição católica entre as duas 
fidelidades, você é padre e você é capelão militar, o que prevalece em alguns prevalecia o sentimento 
militar, em outros prevalecia a ligação com a igreja e que fazia com que havia um vaso comunicante 
entre o que acontecia internamente e dentro dos quartéis e a possibilidade da igreja estar informada 
dessa questões. O outro aspecto vem de mais longe, a gente falou aqui sobre a lei cidade do estado, 
quando houve a República a gente tem que lembrar que a separação foi feita a quatro mãos, ela foi 
negociada, quer dizer, havia projetos radicais, por exemplo, os dos positivistas, Benjamim 
(ininteligível) que previa a expulsão das ordens religiosas, a nacionalização de todos os bens 
eclesiásticos e que finalmente é Rui Barbosa que assume isso dizendo que ele tinha contato com altos 
personagens da Igreja Católica, na verdade Dom Macedo acabava de ser nomeado (ininteligível) do 
Brasil, mas estava doente no Rio de Janeiro, então o Decreto da separação é escrito a quatro mãos, do 
Dom Macedo e do Barbosa que tinha sido aluno dele na Bahia, no colégio, então era Professor dele, 
porque ele negocia o Decreto que prevê então a separação, mas dizer que o estado não pode interferir 
em nada no ponto religioso, isso é uma anomalia no mundo inteiro, o estado brasileiro não pode 
legislar na esfera religiosa, qualquer igreja pode (ininteligível), sem nenhuma permissão, não há um 
Ministério de Culto, não há uma instância no estado para tratar dessas questões e em virtude dessa 
origem da separação: “Porque tudo bem, a gente se separa, mas vocês também não têm direito de 
intervir no campo religioso.” Salvo evidentemente o dos pobres, porque qualquer centro espírita, lugar 
de macumba, tudo isso tinha que registrar na polícia. O Ministério da Justiça tratava com protestantes 
católicos, mas os pobres tinham que ir para a polícia, ter alvará de funcionamento na polícia, então tem 
esse aspecto, mas depois não se cumpre, por exemplo, quando Val Marechal Deodoro para dizer: “E 
aí, e o dinheiro que vai para as missões? Ah não, isso não tem nada a ver com a separação.” Então 
tem dois campos que eram as missões e depois vai se traduzir naquele lace FAB, índio e missionário 
que deu muito problema durante o regime militar porque isso era um laço tão forte entre Aeronáutica 
para atendes essas regiões na Amazônia toda, missionário, o (ininteligível) de um lado criticando tudo, 
mas de outro lado missões salesianas, outras missões que mantiveram esse laço que nunca se rompeu 
entre o estado e as questões de fronteira, isso era visto de segurança nacional já pelo Marechal 
Deodoro. Não tinha nada a ver e o missionário fazia parte da missão do estado nas fronteiras, então 
também tinha que ver que há esses sinais. Se a gente fosse perguntar o que acontece em relação ao 
golpe militar e depois a sequência? No período que antecede já há uma profunda divisão entre os que 
denunciavam o comunismo, uma linha de anticomunismo muito feroz na igreja, nas organizações e 
uma linha de catolicismo social que vai dar (ininteligível), nos sindicatos rurais, na ação católica e 
outra linha intransigente e ferozmente anticomunista, então nação católica, apoio a revolução cubana, 
o congresso dos 10 anos dizendo que o Brasil tinha que se tornar um país socialista para fazer a justiça 
social, isso partindo da ação católica onde estava Betinho, Luis Eduardo Vanderlei, outros que foram 
poucos ideólogos daquele momento de uma aproximação entre catolicismo e socialismo (ininteligível) 
e de outro lado evidentemente um movimento muito contra, então uma cisão forte interna nas 
organizações leigas católicas, nas congregações mariana. Eu lembro que o Plínio Correa de Oliveira, 
ele era Presidente da Congregação Mariana de São Paulo e foi candidato a Constituinte 33, foi o 
Deputado mais votado em todo o Brasil e foi líder da bancada católica na Constituinte de 34. Então há 
choques de rua entre membros da ação católica e congregação mariana, por exemplo, em Belo 
Horizonte um pouco antes do golpe, os Bispos dizendo, como Dom Sigaud que os fazendeiros tinham 
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direito de ser armar contra a reforma agrária, então há uma divisão que antecede e com o golpe há uma 
paralisia interna nas igrejas. Eu corrijo um pouco vocês, Dom (ininteligível) continuava Secretário 
Geral da CNBB, ele... As eleições são em outubro de 64 e há um alinhamento interno da CNBB ao 
golpe de estado, porque todo grupo de Dom (ininteligível) perde a direção da CNBB. (intervenções 
fora do microfone) Então foi uma reunião de três dias, muito tensa. 
 
Interlocutor não identificado – Essa foi em outubro? 
 
Rolf Schunermann – Não, isso em... Fim de abril e o texto sai dia primeiro de maio. (intervenções 
fora do microfone) A CNBB passou um mês sem dizer uma palavra sobre o golpe porque havia tal 
divisão interna sobre o acontecimento, então essa reunião durou três dias. Eu li as atas dessas reuniões 
e havia dois documentos, um preparado por Dom (ininteligível), Dom José Maria Pires e outro 
preparado por Sigaud e não se chegava, evidentemente, a um acordo porque era tão oposto e no fim se 
colou, o documento foi colado, esse documento são dois documentos, a primeira parte toda para 
agradecer a Deus, os militares salvaram o Brasil do comunismo, dar todo o apoio ao movimento e a 
segunda parte é de toda de crítica, de dizer que estão prendendo pessoas da igreja que faz trabalho 
social. A segunda parte é redigida por Dom (ininteligível), então o documento você tem que ler com 
cuidado, são dois documentos colados e todos assinaram, uns por conta da primeira parte e outros por 
conta da segunda. (intervenções fora do microfone) No dia... A reunião termina 30 de abril, o 
documento sai primeiro de maio de 64 que é manifestação que durou... Isso acontece em outros 
momentos, em 68 a igreja decide na Assembleia da CNBB no Rio de Janeiro fazer um documento 
sobre a situação do Brasil, a situação política e social. Foram 10 anos para sair o documento, ele sai 
com as exigências cristãs (ininteligível) política em 1977, exatamente 10 anos depois da decisão de... 
Porque não havia consenso e os documentos se tornam regionais, ouvi os clamores do meu povo, em 
73 no Recife sobre a reforma agrária e a situação econômica, o documento do centro-oeste, e Juca 
Pirama sobre a questão indígena, são todos por... O documento de paz dos Bispos de São Paulo 
denunciando a tortura, então são documentos regionais porque é impossível alcançar um consenso 
nacional e se gastou 10 anos para fazer exigências cristãs de uma ordem política, então tem que 
entender que como a sociedade está dividida a igreja estava divida. Eu queria falar de alguns setores. 
Vocês falaram da questão feminina, para esse apoio ao golpe foi fundamental uma mobilização 
feminina, a união cívica feminina aqui em São Paulo, o MAFE, Movimento de Arregimentação 
Feminina, CAMDE, a Campanha da Mulher pela Democracia, claro e a Marcha Pela Família, tudo 
isso são organizações femininas basicamente que constituía a base de apoio ao golpe, mas eu acho que 
a gente teria que passar assim na imprensa. A imprensa é fundamental, o papel dilatório terrível do 
(ininteligível) Tabosa no Estadão, ele está no Estadão, mas ele também é um dos responsáveis pela 
revista Ora Presente, aqui está toda a direita católica, esse é o primeiro número da revista. 
(intervenções fora do microfone) É, Ora Presente. São duas revistas que articulam a direita católica e 
com denúncias constantes, então a Ora Presente, a outra chama Permanência, são as duas revistas, essa 
é fundada em novembro de 1968, e permanência, quer dizer, com o ato institucional e há um 
realinhamento interno da igreja contra o regimento militar, contra a lei de segurança nacional, Dom 
Cândido Padin apresenta um estudo na Assembleia de 68 da CNBB, então começa a ter um 
aprofundamento no campo teórico, que fundamento? Não é só a questão da justiça social, mas são os 
fundamentos do próprio estado, que tem que ser um estado democrático, que a lei de segurança 
nacional... Dom Padin dizia que ela copia leis nazistas, leis fascistas, leis de estados autoritários 
condenados pela igreja, então a gente tem que lembrar que 37 há três documentos importantes sobre a 
questão política, divinis redemptoris condenando o comunismo, mas tem, excepcionalmente, dois 
documentos que não saem em Latin, (ininteligível) que é a confrontação contra o regime fascistas, 
porque proibiu as organizações católicas, por formação católica, e o (ininteligível), uma preocupação 
muito... Foi lido em todas as igrejas da Alemanha, condenando a posição do nazismo em relação à 
organizações católicas, a perda de liberdade, então esses três documentos, eles tem algo em comum, 
que é a rejeição do totalitarismo no sentido que impedia a igreja de funcionar, não é tanto a 
condenação mais profunda do regime, mas o cerceamento da liberdade da igreja, então os três vão 
juntos, totalitarismo comunista, o fascismo e o nazismo vieram de uma grande confusão, por exemplo, 
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o Dom Becker aqui no Brasil apoiava claramente o nazismo e o fascismo, aí saem esses documentos 
da Santa Sé, ele diz: “Bom, eu não entendo muito bem, mas se Roma condenou, então a gente se 
afasta, então a gente apoia o franquismo e o (ininteligível) porque eles são católicos. Arcebispo de 
Porto Alegre desde 1912 até 1946, então ele varou o século e depois foi substituído por Dom 
(ininteligível), que também vai embora até os anos quase... Fim dos anos 80, então a gente tem 
praticamente dois, era Secretário dele e já foi capelão militar, (intervenções fora do microfone). Ah, 
acompanhando as tropas de Getúlio, antes da constituição de 34, então Dom (ininteligível) das tropas 
revolucionárias que saiu das (ininteligível) para salvar o Brasil como Dom Becker dizia, então um lado 
é olhar essa questão da imprensa, e aí a figura do Lenildo Tabosa é muito forte, e os editoriais contra a 
igreja no estadão era o centro Lenildo, tinha o Hélio Damante, que era conservador, mas não era desse 
extremismo, e um padre Nicolas, ex padre, ele deixou o ministério, o Nicolas Boer, que era Húngaro, 
que vem... Que sai com a revolta Húngara, e ele se torna... Assim, um mettre à (ininteligível) dentro do 
Estadão em todas as questões relativas a Igreja, então isso é uma área para a gente examinar. A outra é 
dessas organizações católicas e da cisão que vai acontecer, essa evolução interna que faz com que 
apareça TFT, não é? Então (ininteligível) tradição família e propriedade... Defesa... Sociedade para 
defesa da tradição família e propriedade, que começa a terçar armas sobre tudo em torno da questão da 
reforma agrária, que se formou o grande cavalo de batalha, não é? Reforma agrária... Outra coisa é a 
gente olhar o que acontece dentro do psicopata, a gente ter um grupo de bispos que se alinha 
diretamente com os militares, e faz uma coisa estranha no fim da Assembleia da CNBB de 68, tem um 
grupo de 12 Arcebispos e Bispos, e escrevem diretamente a Costa e Silva quase que pedindo... Porque 
havia tanto comunista dentro da igreja, e tanta coisa, que o Governo tinha que intervir na igreja, 
evidentemente, é para dizer... Aí quem assina é Dom Geraldo (ininteligível), Diamantina, João Batista 
Costa, o bispo de Porto Velho, Delfim de Ribeiro Guedes de São João Del Rei, o Castro Maia de 
Campos, o Pedro da Cunha Cintra de Petrópolis, o José Veloso, depois o Arcebispo de Petrópolis, o 
(ininteligível) de Pelotas, o Ângelo Neto, Arcebispo de Pouso Alegre, José Vasquez Dias de Bom 
Jesus do Piauí, o (ininteligível) de Cândido Mendes, o (ininteligível) de Paranaguá, e Behringer Prado, 
bispo de Feira de Santana, (intervenções fora do microfone), então a gente tem um núcleo... Claro, eles 
são aqui 12, na CNBB aqui nesse momento tinham 220 bispos, mas é um núcleo duro de apoio aos 
militares, e não só reacionário, mas que denuncia os outros, (ininteligível) denunciava diretamente que 
Dom Pedro Casaldáliga era comunista, e que o estado tinha que intervir, e só não foi para os ares, 
porque Paulo VI disse diretamente: “Tocar em Dom Pedro Casaldáliga é tocar no papa”, então 
naquele momento havia uma posição de apoio a qualquer Bispo de baixo da pressão do regime militar, 
então nesse sentido é bom a gente saber que dentro da biscopada tem um núcleo que considera, o 
mesmo vale para as congregações religiosas, que são muitas, então uma coisa é os Dominicanos de um 
lado, outra coisa eram os Jesuítas do norte, que eram aqueles que ainda foram expulsos na revolução 
de 1910 em Portugal, e que era um núcleo assim Salazarista até a alma, e que dentro da igreja fazia o 
papel de denunciar todos os outros, então a gente tem assim... Teria que percorrer um pouco esse 
universo, e havia gente dentro dessas congregações que tinham carteirinha do SMI, que eram pessoa 
encarregadas de denunciar... Eu mesmo viajei em 65, eu estava a cinco anos fora do país, eu vinha 
para o Brasil, em uma viagem de trem para Portugal para pegar a TAP, eu começo a conversar com 
uma pessoa, depois era um religioso, marista, e ele se entusiasmou tanto que tirou a carteirinha dele do 
SMI, feliz de dizer que ele colaborava, que estava caçando os comunistas, evidentemente o resto da 
viagem até Portugal... (intervenções fora do microfone)... É, terminou a conversa, (intervenções fora 
do microfone)... O que eu ia falar, não é? (intervenções fora do microfone)... Agora o fato de depois 
do AI-5 ter havido, assim, uma limosidade de setores militares com a CNBB, então invasão de locais 
da CNBB por parte de conflitos com bispos e tudo, fez com que predominasse, ao menos do ponto de 
vista oficial, uma linha de distanciamento do regime, que desemboca nas exigências de uma ordem 
política, de um estado de direito, de restabelecer habeas corpus e tudo em 77, eu acho que assim, é um 
grande erro do regime é de ter esse confronto direto que envolveu Dom Ivo, Dom Aloísio Lorscheider, 
Dom Waldir Calheiros... (intervenções fora do microfone)... É, ao mesmo tempo você tem iniciativa 
para dizer como é que se superam esses conflitos, então tinha uma mesa de diálogo, e a posição do 
(ininteligível) era muito clara, dizer assim, você, General, tem seus Soldados, você responde por eles, 
eu tenho os meus Padres, eu respondo por eles, então qualquer assunto que tenha haver com Padre ou 
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um leigo católico que está a serviço, tem que ser resolvido com o general, que era ele, então era uma 
posição de dizer cada um cuida da sua tropa, e não passe por cima da hierarquia, cada um da sua tropa, 
então essa Comissão tem muito disso de tentar aliviar os conflitos com entendimento, como dizia, pelo 
alto. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Muito obrigado. Então temos alguns 
minutos para alguma pergunta ou algum comentário. Anivaldo. 
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Desculpe, para dizer 
assim, olha, esse é um livro de denúncia de ponta a ponta de todo o catolicismo, mas comprometido, é 
um italiano, mas acho que ele vem da Albânia, Ulysses Alessio Fluorite, é um jesuíta, que faz uma 
tese de doutorado sobre o que ele chamou de o radicalismo católico brasileiro, para onde vai o 
catolicismo progressista no Brasil, então aqui você encontra ponto a ponto todo mundo, é uma 
denúncia pública, e quase que pedindo naquele tema... Um regime militar, você acusar alguém de 
comunistas, você tinha um prato na mão... Esse livro que recolhe todas as ações da TFP desde o 
famoso um milhão e 600 mil assinaturas que eles colheram para pedir a expulsão pelo Governo do 
Padre (ininteligível), que de fato, o Governo vai fazer depois, quando ele vai à Bélgica, ele é detido, 
então aqui da para seguir passo a passo os nomes de todas as pessoas que a TFP denuncia 
publicamente como parte do complô comunista, ou coligações, e vai daí para frente, então esses 
documentos são todos públicos. 
 
Interlocutor não identificado – Interessante que eu descobri há algum tempo atrás, alguém me 
mandou, saiu na internet uma lista de pessoas denunciadas, acho que uma organização ligada ao TFP, 
alguma coisa assim, apontando os membros, chamavam da sinagoga de Satanás, e eu fiquei surpreso 
que eu não sou católico, mas o meu nome está incluído nesta... Está na sinagoga de Satanás... 
(intervenções fora do microfone)... Mas você falou uma coisa que é interessante, que me veio à mente 
agora, o conflito, quer dizer, os documentos escritos em Roma condenando o fascismo, do Governo 
Fascista e do Governo Nazista, não é? (intervenções fora do microfone). Sim, condenando o 
comunismo, agora é interessante que o motivo principal (ininteligível), é o fato desse Governo ter o 
cerceamento da liberdade católica e relações católicas, não é? E não uma preocupação ética com a 
situação do povo, enfim, mas a minha pergunta tem haver com isso, em 71, não, 72, o Dom Fragoso, 
que passou pelos Estados Unidos, e eu tive um encontro com ele, tive uma longa conversa, e ele me 
confidenciou uma coisa, ele falou que antes desse golpe, ele tinha... Ele falou, ele e vários outros 
bispos, tinham uma mentalidade quase que medieval em relação a igreja, pelo menos a que fortalecia 
aquele acordo da separação dos estados, a igreja era intocável, tinha que ser intocável, e se só 
despertou em relação a natureza da ditadura, quando a ditadura começou a prender padres e perseguir 
setores da igreja, quer dizer, mais ou menos isso, quer dizer, parece que você confirma com a posição 
do Dom Eugênio, General conversa com General, não prenda meus padres, fale comigo primeiro, e 
vários cidadãos de regiões do Brasil, a ditadura não respeitou esses limites, não respeitou a instituição, 
(ininteligível). E eu tinha uma outra pergunta em relação à FAB e (ininteligível), eu sei que a 
Comissão da Verdade tem uma linha de investigação sobre a questão indígena, que eu acho que a 
gente teria que pensar bastante, e dizer até que ponto vai tocar no nosso trabalho aqui, mas a 
participação de missionários, não só na legislação política da ditadura, mas na legitimação de todo um 
projeto de ocupação das fronteiras, em que as comunidades indígenas tiveram que ser enquadradas em 
um projeto de desenvolvimento da ditadura baseado na ideologia da segurança nacional, não é? 
 
Interlocutor não identificado – Bem interessante, não é? O Equador diz assim, o Equador perdeu 
toda a Amazônia porque o Governo liberal que substituiu Moreno, retirou todos os missionários, e aí 
entraram missionários peruanos, e aí na hora de decidir de quem era o território... E a mesma 
argumentação, se você leu os três grandes volumes do Nabuco, nas fronteiras lá do norte, para decidir 
se o território é de quem, era sempre o que os índios falavam, e era a língua do missionário, então no 
(ininteligível) toda a questão da fronteira foi decidida porque havia missionários protestantes ingleses, 
que tinham entrado naquela área, e esse foi também o argumento chave para ficar com aquela região 
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da Guiana, quer dizer, então essa visão vem de longe, que a presença se faz, a ocupação se faz, via 
militares, que custa mais caro, ou via missionários, que custa mais barato, e isso era formas, e em 
determinados momentos, missionário e militar trabalham juntos, então lá em São Gabriel da 
Cachoeira, lá em cima, os índios todos formavam parte dos pelotões de fronteira, eram treinados, 
batiam continência para a bandeira, essa é a forma de aculturação via militares, e a forma de 
aculturação via missionários, e com uma aliança muito estreita, que só se rompeu na década de 70, 
com Cime, com outro projeto diferente, mas com muita tensão interna na igreja pela presença dos dois 
modelos e o modelo de cooperação, e que é diretamente com os militares, tanto pela FAB, que eram 
regiões de difícil acesso, como pelo fato do exército se estabelecer nessas pontas de fronteiras, onde a 
única presença é indígena mais missionários, até hoje São Gabriel da Cachoeira é uma Diocese 
Católica com 90% de população indígena, que agora tem um bispo, Dom Damian, que é um bispo 
muito comprometido, mas não naquela linha anterior da entrada dos missionários no fim do século 
XIX. 
 
Interlocutor não identificado – Fazer... Guaraci... Vou fazer uma pergunta óbvia, porque é na minha 
área de interesse, a questão do religioso com a carteira do SNI, ou seja, é uma coisa simples... O que 
da para entender aqui é que ele não era um membro do SNI, ele era, como se chamaria na polícia um 
Inspetor de Quarteirão, porque quem ganha carteirinha é o Inspetor de Quarteirão, agora... É possível 
localizar uma pessoa dessas? Não esse específico, mas alguma pessoa dessas que tivesse... É possível 
entrevistas uma pessoa que passou por isso? Tem alguém que se possa contatar?  
 
Sr. Guaraci (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – Olha, eu acho que esse é um trabalho 
de ir diretamente a quem, a que pessoas, SNI e DOPS forneceram carteirinha, esse é o caminho, 
porque você não tem... Ele não está registrado na igreja como um informante do DOPS, mas ele está 
registrado lá. 
 
Interlocutor não identificado - Não, mas se houver o nome de alguém, alguém que possa falar sobre 
isso, sobre esse tema? Eu acho que alguém que possa falar sobre o tema para a gente desenvolver a 
partir disso, porque os arquivos do SNI, nós passamos o tempo todo neles lá, indo e vindo, são 
quilômetros, são quilômetros de documentos e não está indicado por... 
 
Sr. Guaraci (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – (ininteligível) é um religioso, marista, 
do Rio Grande do Sul, não lembro o nome... 
 
Interlocutor não identificado - Marista, religioso do Rio Grande do Sul? É, está bom... 
 
Sr. Guaraci (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – No trem, nós temos 65, quer dizer, eu 
perdi muita da memória para guardar o nome e tudo, mas eu penso que o caminho seria buscar dentro, 
porque certamente devia ter uma sessão dentro do SMI que cuidava das igrejas, e teria os seus 
informantes, porque é incrível, mas se você vai em determinadas pessoas, você tem todos os sermões 
que a pessoa fez, relatos das reuniões, então tinha gente que acompanhava, de fora do SMI, mas tinha 
gente que foi recrutada dentro, então acho que tem que... O trabalho tem que ser lá, para dizer... Deve 
ter uma sessão de assuntos religiosos que cresceu, no caso em relação à Igreja Católica, porque ela se 
tornou uma oposição importante ao regime militar, então como acompanhavam os jornalistas, 
acompanhavam professores universitários, acompanhavam também internamente na igreja, e com 
informantes internos, aí é claro que a igreja não sabe quem eram os informantes internos contra ela.  
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Só 
colocar, essa questão da carteira do DOPS, o meu alvo de pesquisa tinha a carteira do DOPS e era 
protestante, o bispo metodista que eu persegui... Olha... O bispo metodista que eu pesquisei, ele era 
informante do DOPS, e ele felizmente, ou infelizmente, ele deixou um diário escrito e o que eu pude 
entender é que ele trabalhava em uma instituição de ensino, que eu não sei qual é a vinculação disso 
com a Igreja Metodista, tinha? Da FMU, e ele em um determinado momento do diário, primeiro ele 



356 

 

 

faz um suspense danado, porque ele fala que ele vai tirar foto para um documento muito importante e 
ele não cita o que é, aí mais para frente um pouco, aí ele fala, e ele fala assim: “Fui com o Doutor”, 
acho que Neiva, não falha... Não sei quem é... “a delegacia do DOPS para tirar o documento”, então o 
que eu imagino é que ele dentro dessa universidade, talvez ele tenha tido contato com essa pessoa, e 
essa pessoa levou ele para fazer... É, teria que pesquisar no diário dele, porque está tudo lá anotado, 
mas eu... 
 
Interlocutor não identificado – Daniel, você me permite? 
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Sim. 
 
Interlocutor não identificado – Na verdade, o registro que ele faz no diário, ele diz que foi ao DOPS 
junto com o irmão dele, que era pastor, na verdade é que ele era funcionário, trabalhava, dava uma 
aula ou assessoria no FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, e ele era... Ele não 
precisava desse tipo de contatos ocasionais, ele era participante já antigo do Movimento Integralista, 
ele era Integralista, ele era Integralista, então foi um ato voluntário dele ir ao DOPS e se oferecer para 
ser informante, ele e o irmão, que são os dois que denunciaram, por isso que eu sei esses detalhes.  
 
Interlocutor não identificado – E ele dava carteirada. 
 
Interlocutor não identificado – Posso só fazer uma pergunta ao Beozzo? 
 
Interlocutor não identificado – Sim, claro. 
 
Interlocutor não identificado – Beozzo, qual é a entrada do Governo Geisel se extinguiu a Comissão 
Bipartite, e o Hélio Gaspari, ele comenta que o Geisel fazia uma seleção dos Bispos bons e os Bispos 
ruins, mas houve uma pequena comitiva de bispos que foi a posse do Geisel no Congresso. Você tem 
informações de como é que houve a mudança desse momento? Como é que passou a ser a relação... 
Porque durante a bipartite estava claro que era mais ou menos uma relação oficial, ou oficiosa, você 
tinha um grupo, mas era um grupo mais ou menos das várias vertentes, não era só um grupo 
conservador, eram conservadores, progressistas... 
 

Sr. José Oscar Beozzo (Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular - 
CESEP) – O livro foi essa reunião, (ininteligível) foi, a reunião da bipartite, que era uma coisa oficial, 
e tinha não só forças armadas, mas tinha Itamaraty, por causa da... Do fato de ter relações com o 
estado, então o estado se fazia representado por Generais, mas também pelo Itamaraty, nessa bipartite, 
então é assim... Quando houve a transição do Governo Médici para o Governo Geisel houve contatos, 
então o Dom Paulo Evaristo Arns foi contatado, e no sentido de dizer, a política vai ser de distensão, 
então ele ficou em uma posição muito difícil, houve convite aos Cardiais, depois falou da ceia dos 
Cardiais, para estar presentes na posse do novo Presidente, então o Paulo hesitou muito, mas foi essa 
conversa com o Golbery assegurando que o regime precisava de um apoio para poder iniciar uma 
política de abertura, Dom Paulo foi a posse. (intervenções fora do microfone). Não, eles foram à 
posse, mas a raiz dessa ida são conversas que antecederam, discutindo-se o projeto política 
redemocratização do país, e o Golbery insistindo que eles não teriam força, internamente, nas Forças 
Armadas, e de levar esse projeto a frente se não encontrasse apoio na sociedade civil e na igreja.  
 
Interlocutor não identificado – Eu tenho um comentário e duas anedotinhas. O comentário é que... É 
Paulo Pinheiro... Várias linhas de pesquisa, tanto na fala do Jorge, quanto na sua, é que nós vamos ter 
que fazer escolhas, fatalmente, e eu volto com a data fatídica de 2014, porque há linhas muito 
tentadoras para nós trilharmos, evidente que, muito do que foi dito aqui, eu imagino, esteja na história 
que você citou da igreja na América Latina, então eu acho que uma das, evidente que, o que já se 
conhece vai servir de contexto, mas a pesquisa do grupo de trabalho tem que ser do que não se 
conhece ainda, tipo essa questão da colaboração com o SNI, com os DOPS, aqueles que foram assistir 
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torturas, e é evidente que nós também vamos ter que falar da resistência, mas também revelar a 
resistência que não se conhece, porque há muita resistência... quer dizer, há muita... Uma boa parte da 
resistência nas igrejas é conhecida, mas nós vamos ter que optar por revelar o que não é conhecido, 
através de novos documentos, através de entrevistas. E agora duas anedotas, a primeira, não sei se 
conhecem, mas é... Dom Paulo resolveu visitar o General Dilermando, que foi o sucessor do outro 
que... Da época... (intervenções fora do microfone)... Ednardo... E aí, lá naquele prédio do Ibirapuera, 
eles deram uma conferência de imprensa, e aí Dom Dilermando para ser simpático disse: “Não, isso 
aqui foi só uma conversa entre dois Generais”, e aí Dom Paulo perde a palavra e diz assim: “General, 
eu gostaria de dizer que na igreja não há generais, somos todos pastores”, aí sai o General Dilermando 
e o filho dele, que me contou a história, que estava no gabinete gritando, absolutamente raivoso: “Eu 
fiz todo esse meu cardeal e ele vem dizer que recusa a ser chamado de General.” Era um pouco esse o 
clima. O segundo é só... Há um mês eu estava em Nova York e estava em um taxi olhando e, de 
repente, eu vejo uma profissão da TFP na Quinta Avenida com todos aqueles (ininteligível), parece 
mosqueteiros, não é? Na Quinta Avenida outubro de 2012. 
 
Interlocutor não identificado – É, se vocês vão ver a operação tem que ver a TFP com a TFP do 
Chile, da Colômbia, nos Estados Unidos, em Miami, na Europa, eles foram de armas e bagagens para 
Roma, no abertura do concílio do Vaticano II e foram o suporte econômico, logístico, do grupo de 
direita no concílio Coetus Internacionalis Patrum, o Plínio foi, foi o Lindemberg, foi o Príncipe de 
Orléans, e montaram um escritório ali do lado do Vaticano, para dar suporte a direita francesa, 
holandesa, brasileira, chilena e articular dentro do concílio aquele grande esforço de se condenar o 
comunismo, e tudo que não saiu condenação nenhuma porque João XXIII disse que o concílio não era 
para condenar, e não era para... Mas eles são ativos internacionalmente, essas conexões todas, esse 
livro inteirinho aqui é sobre a igreja, antes calada da ameaça comunista, e é para dizer que a igreja está 
fazendo... Que depois do golpe do Chile, que tinha um grande problema, porque a igreja passou para a 
esquerda com o Cardeal Silva Henriques e tudo o que tinha que apoiar, Pinochet e as ações, e aí vai a 
TFP em cada país da América Latina... Você tem uma operação com dor dos militares, tem uma 
operação também ideológica da direita brasileira que é ativa internacionalmente. (intervenções fora do 
microfone). 

 
Interlocutor não identificado – Ah, desculpe Paulo. O nosso almoço, nós temos um prazo de 12hrs 
as 14hrs, é bem pertinho daqui, é dois minutos andando, então são 12hrs 15, então se não houver 
tempo para o debate nós recomeçamos à tarde com o debate, agora só ouvimos rigorosamente de até 
15 minutos para não perturbarmos o arranjo com o almoço no hotel. Agora é o Leandro. Quando 
houver 10 minutos eu serei implacável, mostro um papelzinho. (Intervenções fora do microfone).  
 
Sr. Leandro (Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP) – Esse é um ensaio de 
memórias, e é um ensaio de memórias coletivas. A memória, evidentemente, tem uma dimensão 
coletiva, como disse Morris (ininteligível), e eu tomo parte dessa coletividade mnemônica, porque 
nasci em um período de transição entre o regime militar no Brasil e a democracia, e é bem verdade que 
esse momento também traz memórias em disputas, como já dizia Michel Pollack, e memória 
subterrâneas que emergem agora trazendo a verdade, e um certo desequilíbrio, mas que verdade? A 
verdade da narrativa, a verdade daqueles que trazem no corpo e na alma uma narrativa, como discurso 
daquilo que viveram, sentiram e sofreram, portanto, não estamos mais diante de objeto de pesquisa, 
mas de pessoas, seres humanos, porque objeto é a ausência de presença, então estamos diante de 
colaboração. Vou ler um texto que faz parte de um esforço introdutório da minha pesquisa, e que fala 
um pouquinho sobre protestantes no período da ditadura militar: “Grande parte das pesquisas sobre 
protestantismos históricos e pentecostais restringiu-se a documentação estritamente textual, 
consideramos, entretanto, que com a predominância da oralidade no protestantismo, uma alternativa 
operacional para as pesquisas, é história oral, por isso, buscando problematizar a oralidade religiosa 
na perspectiva da invenção da moderna tradição oral, bem como de um messianismo dos pastores 
protestantes históricos e pentecostais renovados, escolhemos ritualizar essa oralidade com os 
procedimentos da história oral. Os reformadores protestantes contribuíram com uma educação 
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livresca e impulsionaram a tradição bíblico-teológica. Dessemelhante ao protestantismo histórico, o 
pentecostalismo desde sua Genesis, priorizou a verbalização da experiência religiosa nos testemunhos 
de vidas, de obras e das grandes proezas no mundo fantástico. Com a reforma protestante, a bíblia 
desceu dos altares e ficou nas mãos do povo, porém no pentecostalismo brasileiro, as escrituras 
cristãs foram depreendidas como complexas e de difícil entendimento, nesse protestantismo do 
espírito, a bíblia tem apenas um lugar diminuído, ao mesmo tempo em que não é mais livresco, e suas 
práticas não estão embasadas em uma mediação do papel impresso, mas na oralidade. Trata -se, 
portanto de um movimento religioso de expressão e tradições orais fortemente ritualizadas e 
reguladas pelo dirigente detentor do carisma, o protestantismo histórico, contudo, resguarda-se mais 
contundentemente na documentação textualizada como sendo mais ou menos a palavra de Deus. Na 
subjetividade é que o protestante toma parte da oralidade, em outras palavras, a história oral não 
contempla apenas a enunciação do corpo, mas da palavra, não apenas o corpo em sua frieza 
acadêmica, mas no calor da documentação viva, e aí nós fazemos a micro-história, aquela história 
que é pensada a partir não da universalidade da história, da história maior, mas de uma história 
pequena, do heterodoxo, daquele que sofre os dilemas institucionais, e eu abordo basicamente a 
questão da ditadura militar em um primeiro momento a partir do messianismo religioso, porque 
desconfio que o messianismo religioso se descolou da sociedade tradicional brasileira, Juazeiro, 
Canudos, entre outros movimentos tradicionais e se modernizou, o messianismo é essencialmente a 
crença religiosa na vida de um redentor, que porá fim a ordem natural das coisas, quer seja de 
maneira universal ou por meio de um grupo isolado, e que instaurará uma nova ordem feita de justiça 
e de felicidade, diz Hans Kohn. Basicamente os personagens fundadores dos movimentos históricos de 
libertação sociorreligiosa podem ser identificados como salvadores nacionais, paulatinamente 
assimilada, a consciência messiânica sinaliza os movimentos históricos de libertação, esses 
movimentos com duplo alcance atingem homologamente a história das religiões e das sociedades.” E 
agora vou passar as narrativas, eu tenho cerca de 350 páginas sobre história oral de pessoas que foram 
torturadas, vilipendiadas, e também dos setores conservadores da igreja protestante. “Delcyr de Souza 
Lima descreve as alterações no semblante de João Goulart durante o seu comício na Central do 
Brasil, em 13 de março de 1964. Delcyr de Souza Lima é um pastor conhecido pelo conservadorismo 
no âmbito batista, ele diz: “Quando Leonel Brizola e João Goulart estavam trazendo, por assim dizer, 
ou socializando pelo menos, o comunismo no país, tudo estava perdido, houve um comício, no qual 
João Goulart tomou parte do comunismo, na Central do Brasil, correu até uma notícia, não sei se é 
verdade, mas acredito, que João Goulart fez um discurso como um verdadeiro chefe comunista, pois 
estava com uma arma de fogo nas costas, e eu acredito nessa história. O Diabo estava reinando no 
Brasil, essa notícia correu e ele suava muito, se enxugava, fazendo discurso nervoso e com a face 
diferente, estava nitidamente alterado, o que mais pode ser?”. Depreendemos da memória oral de 
Delcyr que João Goulart estava sob nítida “possessão” ou “opressão” demoníaca, suado, nervoso, 
alterado, tratava-se de um diabólico inimigo dos protestantes brasileiros, eis um dos valores dos 
estudos da memória por meio da história oral, pois que a narrativa se ocupa das hermenêuticas do 
real, ainda assim, contudo, deve-se analisar com atenção a foto, como documento, de João Goulart no 
comício Central do Brasil, fazia calor no Rio de Janeiro, mas ele estava de terno e acompanhado por 
Maria Tereza, sua esposa, mas os militares depuseram João Goulart que politicamente endemoniado 
caiu pelas orações dos pastores e leigos que salvaram a pátria amada, você aceita Jesus? Por isso 
Enéas Tognini acreditava que os militares foram os anjos de Deus para um processo revolucionário 
no Brasil, agora estou falando do líder da renovação espiritual, que viveu uma experiência de 
batismo no Espírito Santo e foi protagonista de um cisma denominacional dentro da Igreja Batista, 
que afetou as outras denominações históricas, gerando igrejas renovadas, tanto em âmbito 
presbiteriano, quanto metodista e em outros mais. João Goulart foi verossimilmente esconjurado do 
país por temor dos anjos fardados, para Thomas Skidmore os conspiradores militares e civis que 
depuseram João Goulart em março de 1964 tinham dois objetivos, quais sejam frutar os planos 
comunistas de conquista do poder e defender as instituições militares, e conseq uentemente 
restabelecer a ordem, de modo que se pudessem executar reformas legais. Skidmore 1988, página 45. 
Cabe dizer que os messianismos modernos e protestantes engendrados a partir de demonizações 
dependem do sujeito Salvador, do Messias, do Cristo ungido, de um processo transtemporal e de 
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incursão temporal na atuação na terra. Maria Isaura Pereira de Queiroz disse que o Messias é 
alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do bem sobre o mal, ou para corrigir a 
imperfeição do mundo, permitindo adventos do paraíso terrestre, tratando-se, pois, de um líder 
religioso e social. O líder tem tal status não por que possui uma posição dentro da ordem 
estabelecida, e sim porque suas qualidades pessoais são extraordinárias, provadas por meio de 
faculdades mágicas ou estáticas que lhe dão autoridade, trata-se, pois, de um líder especialmente 
carismático. Ernesto Tonini, pastor carismático e batizado no Espírito santo disse: “Creio que o 
ponto mais alto do trabalho que Deus mandou fazer foi dia 15 de nove mbro de 1963, quando 
aconteceu o dia de jejum, oração e humilhação. Os comunistas já estavam agindo, pois aprenderam 
em Paris o plano dos chineses para influenciar o Brasil, já estava tudo pronto, os grupos de 
extermínio já estavam prontos aqui no Brasil, mas o povo estava dormindo, infelizmente o povo não 
percebia. No dia 15 de novembro nós mudamos o coração do povo brasileiro, nós oramos bastante e 
o temor de Deus caiu sobre todos, foi uma experiência tremenda. As emissoras chegaram a nos 
convidar para fazer programas de rádio e de televisão, tudo isso foi feito para honra e glória do 
Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Deus respondeu a oração de 15 de novembro de 1963 com 31 de 
março de 64, quando”, segundo ele, “o Brasil ficou livre do comunismo. Por causa dessa campanha 
nós temos a liberdade, chefiando o serviço secreto do exército, um dos militares mandou me chamar, 
e na conversa mostrei para ele o plano de jejum, oração e humilhação para salvar o Brasil dos 
comunistas. Ao apresentar o meu plano ao militar, que é incrédulo, que hoje é um General, ele me 
disse: “Reverendo, se o senhor fizer isto, é a salvação do Brasil”, o plano de jejum e oração e 
humilhação, aqui no Brasil, foi baseado no plano dos Estados Unidos, na época de Abraham Lincoln, 
um século antes. No caso de Lincoln, foi em 1863, o nosso 1964”, 1963, perdão, “quando deixei o 
local, a sala do Major, nem sentia quando pisava no chão, de tanta alegria, enquanto os outros 
batistas estavam me atacando com esse negócio de jejum, nós permanecemos ora ndo em favor do 
Brasil, e Deus libertou o Brasil.”, na mesma entrevista, Enéas se recorda que durante o encontro 
supracitado entraram dois homens na sala, mas o militar interrompeu a conversa, e quando os dois 
homens saíram, ele disse: “Reverendo, vamos tomar um café, vamos tomar um café na rua do antigo 
Mappin”, aquele militar foi um anjo de Deus, o que sei é que o anjo trabalhou naquela ocasião, disse 
ele, consta na historiografia a importância do Mappin, de Alberto Alves Filho, seu administrador, e 
dos militares ou policiais que trabalhavam nas suas redondezas. O policial assassino Cláudio Guerra, 
agora convertido e Pastor evangélico descreveu com detalhes a sua atuação contra as esquerdas nas 
redondezas do Mappin, com apoio de seus administradores. Os movimentos messiânicos com destino 
aos reinos reais, podem dar origem a uma nova forma de sociedade religiosa, a igreja, e uma nova 
forma de sociedade política, nem sempre muito digna. Após ter analisado alguns messianismos do 
século XX, Lísias Nogueira Negrão reconheceu que o Brasil tem sido prodigo na geração de 
messianismos.”. Bom, eu vou pular algumas partes para destacar, o ano de 1958 como é importante... 
(intervenções fora do microfone). Não, é que aqui, a entrevista vem recortada, então ele citou isso, 
depois o texto vai constar na íntegra, mas eu gostaria de citar então, o envolvimento não só do Enéas 
Tognini em 1958, a partir de 1958, quando é batizado no Espírito Santo, mas de todos aqueles que 
eram inimigos do movimento de renovação espiritual, eles tinham um inimigo em comum, que era, a 
partir do sentimento antissocialista, o comunismo no Brasil. Um dos pastores famosos na Vila 
Mariana, e cuja história é narrada pelos batistas como uma história gloriosa, é o Pastor Rubens Lopes, 
que foi muito influente naquele período, e que passou por diversas partes do país, visitando chefes de 
estado, autoridades militares, e também chefes de estado ao longo do seu pastorado. A Folha, o acervo 
da Folha, traz uma série de informações sobre a relação que ele tinha com Ednardo D'Ávila Mello e, 
mas principalmente com Humberto de Souza Mello, que Ednardo pregou no púlpito da Igreja Batista 
de Vila Mariana, Leonildo me deu essa informação na sua entrevista, que me concedeu 
generosamente, e Humberto apoiou diversas iniciativas da Igreja Batista de Vila Mariana. Ali ainda há 
algo que se descobrir, que se ver, mas o Clemente, da LN, deu uma entrevista recentemente para a 
Rede Globo, em que ele narra uma tentativa de sequestro... De sequestro não, de rapto, na porta da 
igreja, do Templo da Igreja Batista em Vila Mariana, quando eles vão raptar o General Mello para 
trocar, como era costume naquele período, por presos, que estavam sendo barbaramente torturados, e 
então, há ali uma cena quase que de cinema, quando depois que as viaturas do (ininteligível) 
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encostam, e fica um com a arma apontada para o outro, então houve uma cena assim, eles negociam 
uma retirada pacífica e o movimento da LN sai, porque ali era a Casa do Senhor. Então pregar era 
preciso, viver não era preciso, reeditando a frase reapropriada algumas vezes, inclusive em 1974. Cito 
a importância, enquanto a Igreja Católica percebeu que os seus membros, os membros do seu Clero 
estavam sendo torturados, e aí algumas vozes apareceram para contestar o regime, algumas até que 
eram chamadas de Fidel Castro de saia e outras provocações que tinha naquele período, eu cito a 
intensificação dos protestantes naquele... Quando a Igreja Católica deixou um pouco, quando ela 
começou a resistir, os protestantes começaram a intensificar o discurso pró-regime militar. Mais uma 
coisa, 1958 é importante para o protestantismo, importante para o Brasil, fundação de Brasília, Belém-
Brasília, cinema novo, bossa nova e todos os fatos que se podem elencar, Copa do Mundo, e 1962 com 
a conferência do nordeste, que vou deixar para outros colegas aqui, que terão maior propriedade 
mnemônica abordarem, mas cito também a importância da Colônia Brasilianista, da qual fazia parte 
Thomas Skidmore e Scott Mainwaring, foi importantíssimo quando morreu Vladimir Herzog, e que o 
Geisel estava propondo aquele distensão lenta, segura, gradual e que gerou uma série de demissões 
entre os militares, justamente por contentar isso, em função de uma tensão entre os Castelistas e os 
Linhas Duras, inclusive Manuel Filó Filho, que foi uma das vítimas, eles organizaram um artigo no 
The New York Review Of Books contestando o que aconteceu aqui no Brasil. Então era uma colônia de 
pensadores brasilianistas fundamentais até esse livro com entrevistas de José Carlos Sé Bomeir, que é 
meu orientador à colônia brasilianista, e que traz a narrativa do Skidmore sobre esse artigo que eles 
assinam. Detalhe é que muitos deles eram protestantes, e essa reunião fora feita em uma Igreja 
Protestante nos Estados Unidos para contestar... A reunião que decidiu, pela escrita do documento, 
fora feito em um Templo Protestante, para contestar o regime no Brasil. Eu ainda gostaria de ler 
algumas outras narrativas, (intervenções fora do microfone). Certo. Quero ler uma narrativa de Delcyr 
ainda, e outra de uma jovem metodista de 1900... Que viveu a crise de 1968, Ana Maria Ramos 
Estevão, que é hoje Professora aposentada da UNESP, da LN exatamente, então Delcyr diz, sobre a 
conferência do nordeste: “Os evangélicos fizeram uma conferência no nordeste, não só os batistas, 
porém os batistas estavam lá também, entre tantos outros grupos religiosos, trataram de vários temas, 
América Latina, Brasil, pobreza, comunismo, proletariado, economia. Houve uma coisa interessante, 
mas foi um festival Marxista religioso, eles convidaram políticos também para aquela conferência”, e 
o Ministro da Fazenda naquela época parece que era o Celso Furtado, ele diz, “parece que era o Celso 
Furtado”, e ele diz “da Fazenda”, e essas distorções da memória são bem esquisitas em história oral, 
“ele estava lá e foi um dos conferencistas políticos consequentemente, tem até uma tese dele publicada 
em um livro com todas aquelas teses defendidas, da conferência, ocorre que esse Ministro fez um 
apelo aos Pastores para que eles cuidassem da parte religiosa e deixassem a economia política por 
conta dos políticos profissionais, porque era um conferência mais socialista do que evangélica, por 
isso existiam esses movimentos socialistas simultâneos aos chamados avivamentos espirituais, um 
esquerdismo político demoníaco influenciando a denominação e, concomitantemente, o movimento 
pentecostal influenciando a denominação batista, os protestantes brasileiros em geral.” Agora, isso 
tudo será analisado, essa é a narrativa, depois nós vamos analisar a narrativa, porque é óbvio que cabe 
a análise da narrativa. E de Ana Maria Ramos Estevão, ela relata a sua prisão, e vou... Escolhi ler a 
narrativa dela, porque ela não está aqui presente, consta assim: “Não dava para ficar preocupada com 
as grandes questões religiosas, com as teologias, eu não precisava mais justificar nada, porque estava 
claro que eu tinha feito uma opção pela política, eu tenho a questão religiosa bem resolvida, acabei 
sendo presa. Eu morava em uma casa com duas amigas, acabei levando gente para ser guardada, as 
pessoas não usavam capuz para ir a minha casa, e é claro que a minha família me chamava pelo 
nome mesmo, não tinha nome de guerra para a família. Essa pessoa que ficou na minha casa era o 
Wilson, um operário de Osasco, em uma ação em um banco a família dele estava passando fome e ele 
pediu para os companheiros da LN pagar esse dinheiro, que era para guerrilha, que era para manter 
os clandestinos, e dar para a família dele também uma parte, e aí não deram porque não era para 
isso, e aí ele ficou mal visto, porque estava muito preocupado com a família dele, e já tinham matado 
o Marcinho, como Carlos Eugênio, o Clemente, falou no depoimento: “Eles já sabiam dessa 
história”, e ele começou a achar que seria o próximo, pois estava vacilando ideologicamente, aí teve 
a expropriação de um banco na rua Guaipá na Lapa, por dois grupos, da LN e do pessoal da rede, do 
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Eduardo, do Bacuri, o pessoal não se conhecia, só a direção se conhecia, e não tinha jeito de se 
identificar as pessoas. Quando o grupo viu esse Wilson, eles não conheciam esse cara que 
guardamos, quando eles viram alguém armado lá fora, acharam que era a polícia, eu não sei se essa 
história foi contada ainda, esse cara falou: “Pronto, vou ser justiçado aqui por vacilação 
ideológica”, ele ficou ferido na perna, foi pro hospital e se entregou no Hospital São Camilo, e com 
esse cara foram presos 70 pessoas, entre essas pessoas eu, eu, a minha amiga, que foi a noiva do 
Mozart, a quem eu entrevistei também no Rio de Janeiro, e o Rafael Falco, que tentou fugir na rua 
Fagundes, na Avenida Liberdade, ele foi alvejado no cotovelo e na perna, e quando nós chegamos na 
sexta-feira, fui presa no domingo, em julho de 1970, o Brasil ganhando a Copa do Mundo, e a gente 
preso pela OBAN.” (intervenções fora do microfone). 1970. “Ele levou a polícia na minha casa, era 
uma época em que eles torturavam mesmo, pois tinha pouca informação sobre a esquerda armada, 
qualquer informação que eles podiam tirar de você era bem-vinda. Nós ficamos um mês na OBAN, 
fomos torturados de todas as formas, desde pau de arara, espancamentos, choques, de todos os 
jeitos.” Ela também revela a delação na igreja metodista, e mais uma coisa, na entrevista com o 
Mozart de Noronha, que é fundamental, porque eu deixo a rede se construir, escolho os pontos zeros, e 
nessa diluição da tipologia do protestantismo brasileiro contemporânea, eu deixo as redes se 
construírem, as pessoas se indicam, eu acho que esse é um valor do trabalho de campo, quer dizer, o 
meu trabalho não começa pelos documentos regulares, ele começa pelos documentos orais, e pela 
construção de redes. Ele indicou Rolf também, para que eu fizesse uma entrevista com ele. Agora o 
Mozart fez o funeral do General Geisel, que foi... o Mozart foi um militante político, militante não, 
ativista político, (intervenções fora do microfone)... Sim, por afinidade com a palavra ativista, eu 
prefiro sempre usar a palavra ativista, porque militante caiu na banalização, não é? Então ele foi um 
ativista da ação popular, e sofreu as consequências do regime, foi exilado, passou por dramas, 
inclusive a sua noiva, e depois, na década de 90, quando falece o protestante Geisel, ele faz o funeral e 
diz que... A mídia disse que ele enterrou o regime no Rio de Janeiro, coisa que ele crítica até com um 
tom de piedade. Obrigado. (intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Poxa Leandro sua fala foi completa, não tem perguntas? 
(intervenções fora do microfone). 
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Eu tenho uma pergunta, 
Anivaldo. Pelo o que você leu aí, você conseguiu fazer uma entrevista com Tonine? E como é que foi 
a reação dele? (intervenções fora do microfone). 
 
Sr. Leandro (Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP) – É Leandro. Bom, 
primeiro foi muito difícil realizar uma entrevista com ele no tempo em que eu fazia o mestrado. 
Depois com a ajuda de um amigo, um pastor da Igreja Batista Nacional, eu consegui uma 
aproximação, me recebeu em sua casa, sereno e convicto de ter cumprido uma missão. Aparentemente 
ele não teve uma atuação direta dentro dos quartéis das estruturas internas do poder militar e a sua 
participação foi mais no que se refere à ideologia antissocialista e elaboração da espécie de uma 
doutrina, a partir de uma experiência pentecostal de demonização das esquerdas no Brasil. Ele conta 
isso com muita satisfação pessoal, então (intervenções fora do microfone).  
 

Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – É Jorge Atílio. No final da sua fala, Leandro, você tinha mencionado com o 
aumento, com o ingresso dos católicos na oposição regime, houve um crescimento no campo 
evangélico, da aliança do apoio ao regime, como é que isso ficou caracterizado nas entrevistas que 
você teve oportunidade de fazer?  

 
Sr. Leandro (Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP) – Naturalmente, existe 
uma ala conservadora entre os protestantes que é anticatólica e esse imaginário é muito forte, 
sobretudo, em algumas denominações, cuja ala conservadora é predominante na maioria delas, 
portanto, antiecumênica, anticatólica, antissocialista. E em 1968, os eventos que a nossa historiografia 
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dá conta, relatam um ano bastante intenso politicamente, e você tem, por exemplo, a crescente do 
comando de casos comunistas no Mackenzie, e outros eventos que aproximam os protestantes do 
militantes do regime militar. O grande número de Generais e Oficiais do exército eram também 
protestantes, quer dizer, você tinha dentro das Igrejas, oficiais e militares em geral, como atuantes, 
então você percebe que a proximidade ideológica, imaginária e até os acordos que são celebrados 
dentro das igrejas, como benefícios para campanhas nacionais de evangelização, para construção de 
prédios e outros benefícios são evidentes. Os católicos, evidentemente, tiveram pessoas que lutaram 
contra o regime, assim como tiveram pessoas que apoiaram durante do tempo, mas o protestantismo, 
por esse sentimento anticatólico, o protestantismo conservador, ele viu nessa contestação da Igreja 
Católica, o regime, a oportunidade de se estabelecer ao lado do regime do poder.  

 
Sr. José Luiz Del Roio – Na Europa... (intervenção fora do microfone). Del Roio, José Luiz Del Roio. 
Na Europa, nesses anos, nós tivemos como oposição, como exílio, apoio de áreas protestantes, 
seguramente na Suíça; recordo-me quando fizemos o Tribunal Bertrand Russel II, Léo (ininteligível) 
era Secretário Geral, mas não era protestante mesmo de... O Lero Bastos era mais ligado assim, 
epidermicamente aos valdenses e tal, os valdenses eram óbvio pela sua história, quer dizer, nós 
tivemos áreas protestantes que seguramente nos apoiaram, nos ajudaram inclusive a fazer boletins, 
pequenas coisas, esta área protestante, que não era nem insignificante e tinha poder inclusive, 
Européia, não tinha influência aqui, ou era só norte - americana?  
 
Sr. Leandro (Pesquisador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP) – Majoritariamente, é 
Leandro quem está falando. Majoritariamente Norte- Americana. Professor Mendonça dizia o 
seguinte: “no transplante do protestantismo norte – americano para o Brasil; três coisas ficam claras: 
que é o racismo, o patriotismo e o protestantismo propriamente dito”. Então, no contexto da guerra 
fria, bem descrita pelos historiadores com os quais nós temos afinidade, Eric Hobsbawm e outros, pela 
herança do capital simbólico, pela herança das tradições. Lembro novamente de outro texto de 
Hobsbawm que é a invenção das tradições; há um processo intenso de negociações, em que prevalece 
o conservadorismo no Brasil, porque nosso protestantismo de missão veio dos Estados Unidos, depois 
da... Principalmente os Batistas depois da Guerra de Secessão chegaram ao Brasil por volta de 1865 e 
se estabelecem aqui, já com essa ideologia extremamente conservadora, racista e essa é uma 
autocrítica; autocrítica pelo movimento, não por mim mesmo. Mas, (Intervenção fora do microfone) 
então, o que prevalece é o conservadorismo, são processos diferentes, apesar de se ter uma negociação 
de tradições que tornam atualmente a tipologia do protestantismo muito questionável, prevalece a área 
conservadora. Sem dúvidas.  
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) –Eu tinha assumido aqui 
Paulo, a Coordenação, mas eu passo para você, eu só queria complementar isso ai na pergunta do Del 
Roio. Interessante que ao mesmo tempo em que as Igrejas Protestantes aqui no Brasil foram se 
aproximando... Mais formalmente as lideranças, foram se aproximando mais da ditadura, as suas 
Igrejas de origem dos Estados Unidos começaram a se afastar, a se distanciar da política externa 
americana, e se tornaram bastantes críticas da ditadura no Brasil, o que levou inclusive atritos fortes 
entre algumas igrejas no Brasil e a suas contrapartes nos Estados Unidos. É o caso da... Acho que o 
Leonilton deve falar sobre isso, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, rompeu relações 
com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em grande parte em função das críticas e do apoio que 
a Igreja Americana deu a todo trabalho que foi feito nos Estados Unidos contra a ditadura, quem 
mesmo concorreu com a Igreja Metodista, os atritos aqui, com os Batistas também, principalmente os 
Batistas do Norte dos Estados Unidos com os Batistas aqui do Brasil, com o Tonini, com o Fanini e 
outros... Por isso que eu estou dizendo, está bem narrado naquele livro do James Greene, apesar de 
vocês. (Intervenção fora do microfone). Bom, já que o Sérgio passou para mim, Anivaldo; a tarefa em 
glória de cortar o tempo de vocês, eu vou fazer com certa rigidez. Passo a palavra agora então, para o 
Leonildo.  
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Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Eu dei por título a 
exposição rápida que eu vou fazer, ‘evangélicos e a ditadura civil e militar no Brasil’. Acho que é uma 
primeira questão que o Paulo Sérgio já levantou; que é problema da nomenclatura. Dizer que tipo de 
Protestantismo nós estamos falando e esse Protestantismo ao qual nós nos referimos, na maior parte 
das vezes é o protestantismo de missão, que é resultante da chegada de Missionários Americanos, a 
partir de 1855, 1860; que eram os Batistas, os Presbiterianos primeiro, os Metodistas, os Batistas, os 
Congregacionais, que distinguem do Protestantismo originado na reforma também do século XVI, mas 
que é mais próprio do Protestante de imigração, são descendentes de Alemães que se estabelecem no 
Sul, e em certas regiões do Brasil como Petrópolis e em outros lugares. Então, nós temos um 
Protestantismo multifacetado já no século XIX no Brasil, e temos que distinguir também, de um 
Protestante que depois ele não quer ser chamado de Protestante, e aí a nomenclatura muda para 
Evangélicos, confundindo um pouco mais o que é Protestante, o que é Evangélico, no fundo é quase 
tudo a mesma coisa, não é? Mas teríamos que ir lá para as origens para distinguir o que é um grupo do 
outro grupo. (Intervenção fora do microfone).  

 
Interlocutor não identificado – Desculpe a fala. Eu interrompi bruscamente.  
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) –Talvez a gente 
pudesse usar evangélicos, ou Protestante histórico de missão ou protestante de missão. Só que o 
Protestante de missão só se referem aos Metodistas, Batistas, não se referem aos Luteranos, porque os 
Luteranos têm uma história própria, uma formação própria, e nós temos mais Luteranos no Brasil, do 
que Metodistas; mais Luteranos do que Metodistas e Presbiterianos, só não tem mais que Batistas, não 
é? Então, essa nomenclatura protestantismo de missão ela não expressa bem. Porque ela só pega 
aqueles que vieram com Missionários ou são resultantes de trabalho Missionário, ao passo que os que 
são resultantes da imigração Europeia ou da imigração americana que se estabelece em Santa Bárbara, 
é um Protestantismo de imigração, de colônia, é quase como uma expressão de uma etnicidade ou 
qualquer coisa assim. Não há germaneidade como diz Walter Altmann, que mexe com essa questão. 
Então talvez se a gente usasse evangélicos ficasse um pouco mais amplo. Mas quando ocorre a 
ditadura militar no Brasil, entre 64 e 85, os pentecostais não eram tão numerosos como eles são hoje, 
então a predominância era de protestantes de missão e protestantes de imigração. O IBGE resolveu 
chamá-los todos de evangélicos; evangélico de missão, evangélicos pentecostais, de origem 
pentecostal e inclui-se aí também outro grupo, que foi fonte de adesão no Brasil também, a ditadura 
militar, os adventistas de sétimo dia. Eles são protestantes? A rigor não são protestantes, testemunha 
de Jeová é protestante? Não é protestante; é evangélico? Não é evangélico também. Mas não é 
católico, que nome dar a esse negócio, (intervenção fora do microfone) é um troço complicado, acho 
que precisaria realmente parar para pensar um pouquinho. O IBGE resolveu chamar todo mundo de 
evangélico.  
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Talvez... Anivaldo. 
Talvez no relatório, é que tenha uma...  

 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Uma notinha de 
rodapé.  

 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Um capítulo, bem, 
explicando esse campo para a gente dar um jeito.  
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Mas o 
protestantismo missionário, que veio a se estabelecer no Brasil, a partir de 1860, ele tinha algumas 
características que eu chamaria de características que entraram na formação da mentalidade adesista. 
Eu estou optando aqui por uma visão assim, mais de longa duração, para a gente tentar compreender 
como se estabelece com tanto entusiasmo essa adesão de protestantes pelo regime militar brasileiro. O 
que levou esse pessoal, é a pergunta que o Daniel está sempre fazendo. Então os... Tanto o 
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protestantismo missionário inglês ou norte-americano que se estabelece no Brasil, como também o 
protestantismo de imigração, eles vêm de uma região que havia uma sintonia muito forte entre 
Governo e religião. Tanto nos Estados Unidos e como na Inglaterra, e na Alemanha também. Então, 
eram pessoas que estavam acostumadas a praticar as orientações atribuídas, não se sabe se 
corretamente ou não, ao Apóstolo Paulo, ao Apóstolo Pedro, de obediência absoluta as autoridades, 
porque toda autoridade vem de Deus, e em nome de Deus, essas autoridades exercem justiça. O 
máximo que o Cristão seria recomendado era de orar ou rezar pelas autoridades religiosas e obedecê-
las. Se elas cometerem arbitrariedades elas vão prestar contas a Deus. Então, isso ao longo da história 
tem dado muita complicação desde São Thomas de Aquino, João Calvino tem posições diversas a esse 
respeito, o que fazer quando a autoridade não vem de Deus? Ou o que fazer quando a autoridade 
extrapola os limites no “dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. (Intervenção fora do 
microfone) É santo Agostinho, tinha essa questão bem colocada. Então, todos esses grupos que se 
estabelecem no Brasil demonstravam muito respeito com as autoridades. E por sua vez, os 
Missionários por serem estrangeiros recebiam um status incômodo, não meter o bico de política nos 
países onde eles eram como estrangeiros. E certo medo de ser... E também muitos desses Missionários 
vêm do Sul dos Estados Unidos, especialmente os Batistas e Presbiterianos e muitos Metodistas 
também, vem dos Sul dos Estados Unidos, é pessoal que perdeu a guerra da secessão e as duas mil 
tantas famílias que se estabelece em Santa Barbara, a maior parte deles escolheu vir para o Brasil, 
porque aqui podia ter escravo negro ainda, enquanto lá nos Estados Unidos não podia ter mais. E aqui 
é fundada a Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara, a Primeira Igreja Metodista em Piracicaba, com 
esses americanos que vieram do Sul dos Estados Unidos, então, é para eles que perderam a guerra da 
secessão, resta uma escatologia de fuga da realidade. Não pensar no céu, esquece dessa inserção da 
religião com a política, deixe de lado isso aí. Bem, então, esse imigrante, ele se torna uma presa... Esse 
protestantismo se torna uma presa fácil de pregadores do escapismo, vamos pensar no céu, que é a 
perspectiva piedista que o Daniel colocou teologicamente, vamos pensar no céu, vamos nos preocupar 
com o céu e deixa os problemas da terra aqui, por enquanto. Essa... De uma ética puritana também a 
preocupação, quem é o protestante? O protestante não fuma, não bebe, não joga, não dança; e a 
adulterar nem pensar, então, tudo o que era bom, que era gostoso botaram no caminho largo, do 
quadro que ele faz referência. O Professor Mendonça, que já foi citado, ele coloca no livro “Celeste 
por vir”, que o protestantismo que veio para cá, veio com olhar voltado para o céu e muito pouco para 
terra. Isso até a queda do Império, o primeiro golpe militar que nós temos em 1889, que instala a 
República no Brasil, a gente se esquece disso, não é? O protestantismo recebeu com muita euforia, e 
eles que escondiam as mangas dizendo que cristão não se mete em política etc. e tal, o jornal, 
expositor cristão da Igreja Metodista, no dia primeiro de dezembro de 1889, quinze dias após o golpe 
militar de 1889, eles estampam na primeira página: Caiu a República, Viva a... Caiu o Império, a 
Monarquia, viva a República, agora viveremos a liberdade, Deus nos deu um novo momento para 
pregar o evangelho, está fora de ação a igreja oficial do Estado, a igreja católica etc. e tal. Eles 
recebem com muita alegria e passam a se inserir na república velha, então, a formação desse 
inconsciente coletivo, desse imaginário do protestantismo brasileiro se dá no decorrer do fim do 
império, e no começo da república velha, formado essa ideia do respeito à autoridade e colaboração 
com a autoridade. E se a gente fizer um pente fino, eu tenho feito as minhas pesquisas, nos jornais 
evangélicos que já circulavam no fim do século XIX, quase todos eles... Quantos minutos eu tenho 
ainda? (intervenção fora do microfone). Oito. Quase todos eles fechavam os olhos para problemas 
graves, em trinta e poucos anos de jornal presbiteriano, a imprensa evangélica, eu encontrei só dois 
exemplares que falavam sobre a escravidão negra. E os dois falavam o seguinte: “Querem por aí 
abolirem os escravos e não pagarem indenização para os fazendeiros. Isso já é uma injustiça muito 
grande, e um desmantelamento que vai ocorrer da economia brasileira; temos que unir nossas forças e 
defender o direito de indenização para os fazendeiros”, jornal presbiteriano. Então essa questão de 
adesão às coisas antigas, é uma coisa forte e antiga no meio do Protestantismo Brasileiro. Com a 
revolução de 30 há algumas modificações nesse comportamento. Mas aí já começa a pintar no 
horizonte a questão da fobia anticatólica, vai sendo substituída por uma fobia anticomunista. E essa 
nova fobia vai ser alimentada a pleno vapor no período da guerra fria, com a propaganda constante do 
fundamentalismo norte-americano, a vinda de líderes fundamentalistas no Brasil, e vai se criando a 
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ideia que para ser protestante tem que ser admirador da cultura americana e tem que ser uma pessoa 
apegada aos textos bíblicos. E o conservador em termos bíblicos tem que ser antiecumênico e os 
pastores a essa altura, antes de 1964 e aí eu poderia dizer para o Daniel e para o Leandro, meninos eu 
vi, nada pior do que ser velho, você dizer isso: Fui testemunha ocular da história. Então, a gente ouvia 
constantemente na minha juventude, pregações intermináveis, nuvens negras do comunismo estão ai 
no horizonte, nos da igreja temos que nos acordar e evangelizar o Brasil antes que nós venhamos 
perder a liberdade de pregação do evangelho. Antes do golpe de 64, pouquíssimas foram as igrejas, as 
lideranças que partiram para uma defesa de reforma de base do Governo Goulart, uma exceção é o 
Jornal Cristão da Igreja Metodista, que demorou de três ou quatro meses para publicar uma notinha 
que houve o golpe militar no Brasil... Quantos minutos? (intervenção fora do microfone) Cinco. Então, 
essa mentalidade conservadora, ela vai se reforçar com o golpe de 64, e ai desencadeia o processo de 
repressão interna, o João Dias Araújo e o Rubem Alves mexem com isso no livro ‘protestantismo 
repressão’ do Alves ou ‘inquisição sem fogueira’ do João Dias Araújo, mostrando que o protestante 
está muito mais para ser um homem burocrata, obediente, que não questiona e somente acata as ordens 
vindas do alto da pirâmide do poder, isso vai facilitar a adesão dos protestantes ao golpe militar de 64, 
assim como também, outra bandeira levantada além da bandeira anticomunista, a bandeira da 
anticorrupção. Os protestantes adoram combater corrupção, dos outros, e principalmente os militares 
que vem com a ideia, os comunistas são corruptos e nós estamos lutando contra a corrupção, então, 
junta aí a fome com a vontade de comer. Os protestantes também aderiram com muita tranquilidade à 
ideologia da segurança nacional, e muitos deles vão buscar no antigo testamento, uma ideologia 
judaica mal lida e mal interpretada, a ideia de que o estranho, o outro contestador tem que ser 
eliminado, tem que ser dizimado, porque Deus nos deu a terra, Deus nos deu a política, Deus nos deu 
o reino terreno para que nós pudéssemos tomar parte dele, que é em parte, também, a ideologia 
política de uma porção de pentecostais que estão por aí hoje. Após 68 principalmente, a igreja católica 
começa a ter os seus problemas com o regime militar e no dizer de alguém, não me lembro, mas 
parece que foi o falecido Bispo Robson, lá de Recife, diz que os católicos desceram do ônibus e os 
seus lugares foram ocupados pelos protestantes, Cavalcante, Robson Cavalcante. Estava lançada aí 
uma aliança que iria perdurar por duas décadas entre os protestantes, isso se dá em nível da repressão 
interna, com fechamento de seminários, no caso da Igreja Presbiteriana isso dá em Campinas 67, Rua 
de Ramos Metodista 67, IPI – São Paulo 68, seminário centenário em Vitória, acho que foi 69, por aí, 
e muitos desses casos havia uma ligação entre os estudantes de teologia e a juventude das igrejas 
protestantes com o movimento estudantil, então, essa ligação cria muito mal-estar interno dentro das 
igrejas que deram também os seus golpes internos, de 66, 67, 68, houve um autoritarismo crescente 
nessas igrejas e parte desses jovens, algum deles vão para ilegalidade, como Paulo Wright e ocorre 
coisas interessantes nesse período também, aqui em São Paulo tem o falecido Pastor Presbiteriano, o 
Roberto Lessa, ele me contava que recebeu na casa dele, muitas e muitas vezes, durante o período da 
clandestinidade, o Paulo Wright que vinha para São Paulo para se encontrar com Jaime Wright e 
ficava na casa dele escondido, ou então dos cursos de inglês que ele tinha espalhado na cidade de São 
Paulo naquela época. O outro fato curioso em pesquisa também; é a mulher do Lamarca, frequentava a 
Igreja Presbiteriana Independente em Itaúna, ficava em frente a um quartel. E dois meses antes do 
Lamarca... Ele ia ao culto com certa frequência com a mulher dele, dois meses antes de abandonar o 
quartel, ele fez uma palestra para os jovens sobre o Brasil, os problemas do Brasil, fome, miséria, 
alguma coisa assim, sem claramente entrar na questão... A adesão se dá através também de políticos 
evangélicos, com exceção de Lysâneas Dias Maciel, cassado pelo Geisel, quase todos os políticos 
evangélicos, Deputados Federais, Senadores e algum deles nessa altura, eles aderiram ao regime 
militar. E também os líderes evangélicos começaram a se acercar também de militares para dar certo 
apoio, e um apoio logístico para eles, como, por exemplo, o Pastor da Vila Mariana, Rubem Lopes tem 
o (ininteligível) e outros ali ao redor dele, o Moraes Ribeiro tinha o Coronel (ininteligível), tinha lá o 
outro lá (intervenção fora do microfone), o (ininteligível) tinha o Coronel Faustino e o Sérgio Paulo 
Fred que era o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República em São Paulo; então, houve 
um determinado momento que os dois auxiliares mais importantes do Governo Daeli, que dizem que 
ele morreu de acidente de carro, mas dizem que ele viajava para o exterior e participava do conselho 
de determinadas igrejas e quando, com dinheiro, com passagem paga pelo serviço nacional de 
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informação; quando ele chegava de volta ao Brasil, ele prestava um relatório, sobre o comportamento 
dos Pastores luteranos, dos Pastores presbiterianos, dos Pastores batistas, ou seja, daqueles que 
participavam do conselho das igrejas. Os dois auxiliares dele básicos, o Coronel Faustino, que está 
vivo até hoje, embora esteja há não sei mais quantos anos sem falar; Sérgio Paulo Fred já morreu, ao 
caso também, Capelania militar, que é uma coisa que mereceria ser analisada. O caso do Roberto 
(ininteligível), esse eu vivenciei esse caso. Eu estava na cela do boicote, da operação bandeirantes, e 
quando aparece o Capitão, ele bate na grade: “Quem é o seminarista protestante que está ai?” Eu disse: 
Sou eu, levantei e tal, então, ele meu deu uma Bíblia e disse: “Então aqui está uma Bíblia, você lê para 
‘esses caras’ e vê se converte algum cabeça dura e tal”. E aí o Ricardo Zaratine, que estava assim 
coberto de hematoma no corpo, da cabeça aos pés, ele consegue se apoiar na parede, se levanta e dá de 
dedo na cara desse sujeito: “O senhor não tem vergonha na cara, ser torturador durante a noite e 
durante o dia vir trazer Bíblias, entregar Bíblias nas mãos de presos políticos. Quando chega em casa o 
senhor olha para o seus filhos, o senhor olha com coragem, com inocência no olho dos seus filhos, o 
senhor olha com coragem para o pessoal da sua igreja, que o senhor é Pastor.” Ele se declarou Pastor 
Batista, “e simplesmente mostra a Bíblia e diz para os que querem se converter, eu tenho a palavra de 
Deus, e para os que não querem se converter nós temos outros métodos”, e abre o paletó da gravata e 
tinha uma pistola, o Antônio Carlos conta isso também no livro dele. Então, meio de adesão também, 
emprego na burocracia. A quantidade de pastores que entraram para trabalhar no Governo Federal, que 
entraram não só através da capelania, mas na censura federal, da polícia federal, foi muito grande, e a 
ADESG está um ponto também, que a gente poderia quem sabe entrar, porque a Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, através das suas representações e todo o Brasil, eles tinham 
por objetivo aliciar uma liderança laica, para apoiar o regime; então, muitos Pastores fazendo ADESG, 
eles conseguiam entrar em concursos para o governo federal, ganhavam título para dar aulas de 
educação moral e cívica e problema brasileiros nas escolas e interessante que conversando naquela 
época com o Pastor Presbiteriano em São Bernardo do Campo, ele dizia o seguinte: “Estou abismado 
com o concurso da ADESG, porque você sabe que estão discutindo lá agora” isso em pleno governo 
Médici, “estão discutindo tortura no Brasil, então o General que falou para nós ontem, ele disse o 
seguinte: Que a tortura é legítima, é necessária, é fundamental, é importante, nós estamos torturando 
aqui, torturando lá.” Encerrando, não é? E ele falou: “E no Brasil não se pode falar no assunto, mas lá 
nós temos liberdade plena para falar qualquer coisa, inclusive contra essas diretrizes, porque lá era 
uma formação de líder, o líder deve saber de tudo, o povão não. Por isso que existe a censura, é 
aplicação da lei de segurança nacional.” Então, eu paro por aí, mas há coisas interessantes para gente...  

 
Interlocutor não identificado – É eu sei que você tem muita, bastante, inclusive pesquisa de casos 
específicos na Igreja Presbiteriana e IPI, mas a gente pode ...  
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – A gente pode... E 
tem o texto anexo. 
  
Interlocutor não identificado – Você mandou dois textos, está circulando ai...  

 
Interlocutor não identificado –... Então, é o momento de perguntas.  
 
Interlocutor não identificado – Eu fiquei impressionado! Só dois comentários, um comentário sobre 
o seu início, quem é protestante e quem não é protestante. Porque tem um aspecto político importante, 
eu me ponho da situação da Comissão Nacional da Verdade, é uma comissão de Estado, como eu 
disse: aquilo que será escrito, é Estado, ou seja, não pode ficar falando bobagem, então eu vou fazer 
uma pergunta política aos senhores, eu comecei dizendo aqui que é a Igreja de Cristo, porque é 
ecumênica etc. Mas veio em mente o seguinte, para não criar problemas políticos, e a igrejas orientais, 
o que faremos? Eu estou começando a falar com mais calma dos orientais, quero dizer pelo menos a 
igreja ortodoxa, ela existe? Não existe nesse processo, deve ser convidada por nós? Não deve ser 
convidada. É uma discussão, pense bem! Eu estou pensando no Estado Brasileiro, o pentecostalismo e 
neopentecostalismo, eu deixo aos senhores para dar uma opinião, porque infelizmente tenho uma 
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opinião mais ou menos do Padilha, isto representa extrema direita. Aí você vai dizer, sim, mas o 
Estado tem que reconhecê-los, eles estão ai, é um problema, é um problema que precisa resolver. Mas 
eu pediria depois uma reposta sobre a questão da ortodoxia, vamos convidá-los? Não vamos convidá-
los? Fazem parte ou não fazem parte? É só um aceno que eu tinha feito na hora do almoço, eu conheci 
a história do Zarattini, aquilo que eu tinha falado na hora do almoço, (ininteligível), muitos do que eu 
fiz entrevistas, eu fiz muita entrevista oral, muito dos que eu entrevistei me contavam esse fato, 
vinham arrebentados da tortura e me davam uma Bíblia, e me davam uma Bíblia, mais ou menos 
assim, se você ler, se converte, quer dizer entrega todo mundo, mas em nome de Cristo, nós... Você 
não volta para a tortura, senão cuidado! Quer dizer, eu acho que este ponto vai ter que ser posto no 
relatório, com força, mas, bom, isso a gente vai discutir no final, como é que nós vamos tentar chegar 
a esse relatório. Obrigada! Não eram perguntas, eram comentários sobre problemas.  

 
Interlocutor não identificado – São só três pequenos comentários, primeiramente essa questão do 
protestantismo histórico, o que fica para mim também é uma grande incógnita, e os pentecostais? O 
que aconteceu no meio pentecostal nesse período? Eu acho que o Enéas Tonini dá certo sinal de que 
não precisa haver uma análise do meio pentecostal nesse período. Outra questão é a questão da 
abolição da escravatura, eu acho que eu não me chocaria de não ver referência à abolição da 
escravatura nos jornais da época, porque eu vejo que a Igreja, na verdade ela representa, ela é uma 
representação da sociedade, os conflitos que existem na sociedade, se refletem dentro da Igreja. E 
muitas vezes, o que a Igreja está traduzindo nessa questão não existência ou nessa questão da 
indenização são conflitos que a própria sociedade brasileira tinha de ter e a Igreja reproduz em uma 
estrutura mínima. E por último, só uma consideração, essa questão do Protestante olhar para o céu, é 
muito para mim... O protestantismo para mim é muito complexo, para mim parece uma coisa, um 
tanto quanto, desculpe o termo, esquizofrênica. Porque ao mesmo tempo em que você tem esse 
discurso de que o protestante é apolítico no século XIX, você tem também, um discurso de 
modernização que vem também com esses protestantes, de separação de Estado e Igreja, de República, 
está certo que eles não são tão enfáticos, mas e de você pregar os Estados Unidos como modelo já no 
final do século XIX. Então, são algumas considerações. (intervenção fora do microfone).  
 
Interlocutor não identificado – Não! Está gravando, não está? O som está bom, pensei que estava 
desligado. É sobre esse capelão do exército, Carlos Roberto Pontuschka, tem sido recorrente, é que em 
várias colaborações eu tenho ouvido falar do Carlos Roberto Pontuschka, eu acho que uma atenção 
especial deveria ser dada ao caso, sobretudo, porque eu vasculhei bastante, e no espírito de Sherlock 
Holmes mesmo, e descobri uma mudança dele, de outro Estado para São Paulo, e a transferência ele é 
ligado para a OAB, ele é Advogado, a transferência dele para a OAB de São Paulo, se não me falha a 
memória, é porque a memória falha, em 2011. E consta no site da OAB, não apenas a foto, como a 
identificação, como é óbvio, mas também o telefone. Ocorre que nas diversas tentativas que eu fiz 
para entrevistá-lo, porque afinal de contas à história oral que eu faço é democrática, pretende ouvir por 
todos os lados, o nome... A pessoa respondia por outro nome. Então, eu quero colocar o problema, 
acho que o caso desse Capelão deve ser apreciado. Segundo, sobre Enéas Tonini, ele era pentecostal 
de renovação espiritual, então era um pentecostalismo que acontecia dentro das igrejas históricas, que 
depois levou um cisma, mas que tem um núcleo histórico mais forte. Entre os pentecostais clássicos, 
parece que a vontade da Paruzia era ainda muito grande. Eles esperavam a volta de Cristo, mas há 
variáveis ai, que poderiam ser pensadas.  
 
Interlocutor não identificado – Bom! Acho que a gente não teria que fazer um registro primeiro. O 
pentecostalismo até 64, eles praticamente embarcaram naquela ideia do século XIX, religião é religião, 
política é política. Não vamos nos preocupar com ditadura, com nada disso, porque são coisas 
humanas. Mas a partir de 64, os pentecostais é que São Paulo Manoel de Mello consegue eleger 
Geraldino dos Santos, Vereador na Câmara Municipal de São Paulo, com votos pentecostais e Levi 
Tavares, Deputado Federal. E ai a gente começa a sentir uma mudança no pentecostalismo, uma 
adesão inclusive, ao Governo e as posições de direita. A gente teve contra todo esse período ditatorial, 
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um só político evangélico, em nível Deputado Federal, que tenha tomado posição contra o Governo, o 
restante, todos eles são adesistas.  
 
Interlocutor não identificado – Só por uma questão de justiça, teve também Aldo Fagundes, Aldo 
Fagundes que foi inclusive líder do MTB e foi cassado depois.  
 
Interlocutor não identificado – Não rapaz! Só essa questão do pentecostalismo, a gente não pode 
esquecer que o papel do pentecostalismo com os líderes camponeses, as comunidades da Assembleia 
de Deus que estava na luta pela terra. Há ali uma série de lideranças sindicais, lideranças políticas que 
não estavam na política partidária, não eram Deputados, mas alguns foram Vereadores nas suas 
cidades, alguns estavam ligados ao PCB. Outro elemento que a gente precisava ver, é que nem todas 
as lideranças pentecostais atuais, de 64 para cá, foram adesistas, porque senão a gente não explica 
fenômenos como Ricardo Goldim, por exemplo. (Intervenção fora do microfone).  
 
Interlocutor não identificado – Vamos seguir gente, vamos seguir então. Vou chamar agora o 
(ininteligível).  

 
Interlocutor não identificado – Só queria pedir desculpas para o Rolff rapidinho, porque o nome saiu 
errado, o (ininteligível) chegou a me chamar atenção e por descuido nosso. Então, perdão pela grafia e 
não se repetirá. (intervenção fora do microfone)  

 
Interlocutor não identificado – Bom, eu distribui esse exemplar ai da minha dissertação de mestrado, 
que foi defendida em 1989, (intervenção fora do microfone), 89, ou seja, ela abrange certo período e 
tem acesso a documentos até essa época e (intervenção fora do microfone) é a pesquisa, sim. Em todo 
caso, o objeto da pesquisa, essa abertura da Igreja evangélica em confissão luterana brasileira, 
precisamente, acha que dentro daquela discussão que nós estávamos tendo aqui, essa identidade, uma 
autoidentidade, existe uma autoidentidade, identidade atribuída, então, ela muda com o tempo e nesse 
sentido, as comunidades que estão ligadas a igreja evangélica, confissão luterana no Brasil, elas desde 
o princípio do século XIX sempre se entenderam como evangélicas, então, a identidade forte seria 
evangélico, nesse país, mesmo com o adjetivo teuto, evangélico, que fosse identificado com questão 
de imigração alemã, mas de qualquer maneira, esteve sempre presente o termo evangélico. Então, 
olhar essa Igreja, digamos que tem uma trajetória de 190 anos quase, ela tem digamos, na sua 
estruturação nacional, o seu ponto importante, que são os anos cinquenta e sessenta, precisamente os 
anos dessa efervescência no país, e ela dentro dessa sua, digamos, estruturação nacional para assumir a 
sua identidade nacional com mais veemência, ela também então, entra no caldeirão da discussão 
política que se estabelece no país, agravado ainda por outro fator que é o período pós-guerra, e que 
você teve um período de dificuldade de comunidades e pastores perseguidos e assim por diante, e ao 
assumir a sua identidade nacional fica difícil tomar partido. Aliás, se toma partido de certa maneira, 
pela ordem, para evitar nova perseguição. Se a gente se torna contestatário, a gente novamente vai ter 
problemas com a ordem. Então, digamos esse período da discussão dos temas nacionais, eles vão 
dividir interiormente a igreja, que de certa maneira essa divisão não é igualitária, as minorias de certa 
maneira é que vão acordar a partir de influxos importantes do movimento ecumênico para uma 
consciência mais crítica, então esse mapeamento que eu faço das relações da juventude evangélica, da 
questão dos estudantes de teologia junto com as atividades da união cristã evangélica do Brasil, as 
academias cristãs de acadêmicos e de toda essa articulação do meio evangélico clássico, digamos do 
centro do país, vamos assim dizer mais, porque isso é importante dizer, que o forte da presença 
luterana, ela sempre foi marcada pelos três Estados do Sul, com uma expressão significativa 
importante no Espírito Santo, menor no Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, toda essa 
expressão, dessas comunidades ao descobrirem que estão inseridas no contexto brasileiro, de repente 
tem que discutir reforma agrária, quando 90, 80% dos seus membros são pequenos agricultores, 
evidente, fica difícil porque a discussão da reforma agrária ela (ininteligível) de tal forma, que 
chegavam as famílias e os membros da Igreja, das comunidades, de que sua terra estariam ameaçadas, 
seus 25 hectares, seus 40, 50 hectares estariam ameaçados também pela reforma agrária, então é 
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evidente que esse pano de fundo do cotidiano vai influenciar o posicionamento de grande parte da 
membresia em relação a certa antipatia as reformas de base, e toda questão daquilo que Brizola 
representou no Rio Grande do Sul e toda... Aquilo que foi muito bem colocado, quem sabe as posições 
de Vicente Scherer, juntamente com o então Presidente Ciro Rio Sul Grandese Carlos (ininteligível). 
Então, de certa maneira, há certa afinidade ideológica que não era correspondida pela Presidência 
dessa igreja na época, que era Ernesto Chip, que tinha uma vivência diferenciada, uma experiência de 
vida, diferente em relação, da liderança de (ininteligível) são duas lideranças importantes na formação 
da igreja no país. Então, essa emergência de melhorias dentro da igreja, jovens principalmente 
estudantes, que de certa maneira acompanham essa efervescência dos meios ecumênicos mais 
progressistas e por outro lado, a afirmação das lideranças que constroem uma igreja nacional no outro 
lado, de certa maneira, por ocasião do golpe, vão saudar o golpe militar também. Quer dizer, então 
essa questão do golpe vai estar sempre colocada, e ela se aprofunda... Esse é um dos centros da minha 
pesquisa, por ocasião da realização, ou aquilo seria a realização da assembleia da federação do 
governo mundial de Porto Alegre em 1970, (intervenção fora do microfone) não! Porto Alegre seria 
em 70 e essa questão mobilizou internamente muito a igreja. Porque as denúncias das torturas e de 
toda questão do meu Brasil, ela estava presente nos cultos ecumênicos e também nas igrejas parceiras 
e irmãs da Europa e Estados Unidos. E a essa altura, as vozes pró-regimes eram significativas e 
importantes, e quem sabe um papel importante de nosso levantamento, seria nós verificarmos o quanto 
algumas lideranças em especial a de (ininteligível) é junto a Geisel e que tipo de interlocução é 
possível rastrear em termos de documentação. Uma vez que, até o fim da vida os dois mantiveram a 
sua amizade, amizade muito próxima, de muitos anos e as questões familiares, pessoais e assim por 
diante, tinham uma função de Presidente de Igreja dentro da viatura. E está tão... Acho que essa seria 
uma área importante e outra que já foi mencionada, a questão da escola superior de guerra, onde 
também estão os setores emergentes da membresia, as lideranças das comunidades do Sul, em 
especial, também eram convidadas a frequentar, então nessa disseminação da ideologia da segurança 
nacional, assim por diante. Então, eu diria assim, que o apoio ao golpe foi não documentado assim no 
manifesto específico, embora tenham frases na direção, na época, favoráveis, muito explícitas, toda a 
negação da existência da violação de direitos humanos, ela foi levada até o limite de 70. Até que uma 
comissão interna fez todo levantamento e apresentou isso para direção da igreja com uma base de 
testemunhos, e que isso era uma realidade em que era fato. Entregou então, de certa maneira uma 
posição, embora isso não fosse assumido com toda veemência pela Presidência da igreja, a época de 
(ininteligível) Isso tem que ser dito também. Então, nessa situação, a gente se entende como igreja 
minoritária, embora seja dentro do protestantismo clássico a igreja com maior número de membros, 
mas mesmo assim, a nossa autoidentidade diz que nós somos minoria e dentro desse cenário brasileiro, 
digamos para assumir uma posição política, levou muito tempo e o fez dentro de uma conjuntura, onde 
a polarização era evidente.  
 

 
Interlocutor não identificado – Obrigado a (ininteligível), por esse momento. Já vou começar então, 
se permitem; você não mencionou formas e tipos de repressão interna que houve dentro da 
(ininteligível). Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Outra coisa é em relação à assembleia 
geral da Federação Mundial Luterana, eu participei na época, lá em 68, 69, toda campanha movimento 
contra a realização da assembleia no Brasil, porque era uma forma de legitimar a ditadura, que acabou 
realmente a assembleia transferida para outro pais. E essa... Vou aprofundar um pouquinho mais, essa 
relação com o Geisel, porque o Geisel foi membro mais ou menos ativo da igreja luterana, às vezes eu 
brinco, que ele fez uma coisa boa para o Brasil; precisamos ter um ditador luterano para estabelecer o 
divórcio no Brasil.  

 
Intervenção fora do microfone – Em relação à (intervenção fora do microfone) questão de 
perseguição, desse nível, de que foi convencionado nas outras igrejas não é possível falar. Ao 
contrário, é o período em que na formação teológica se dá a transição, na busca de um 
aprofundamento de teologia mais contextual, de certa maneira é na Faculdade de Teologia que se dá, 
digamos um movimento totalmente diferente e têm episódios interessantes no período, no final dos 
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anos 60, quando Frei Beto é preso em São Leopoldo no mesmo período, o pessoal também vai bater lá 
em outro morro, porque Frei Beto é preso no Cristo Rei, um dos morros de São Leopoldo, um espelho 
da Faculdade de Teologia Luterana, o pessoal também vai bater lá, e o que ele queria na verdade era 
entrar na biblioteca, e o Reitor na época, era o Pastor Brack Maia, ele impediu, disse não, esse aqui é 
um espaço acadêmico inviolável, bom, será que temos outros? E Impediu a entrada, e de certa 
maneira, cinco anos depois eu fui estudar lá, sem dúvida, o material que havia lá na biblioteca era algo 
bastante comprometedor, vamos assim dizer, digamos os manuais, traduzidos do (ininteligível) 
estavam todos lá, em alemão, que dizer, de qualquer maneira, dentro do contexto acadêmico não havia 
esse tipo de movimento. E a questão de Geisel, sem dúvida, teríamos que envolver o Pastor de Brasília 
na época, quem sabe se ele se dispõe a falar (ininteligível), em todo caso como é que se dava essa 
relação de membro? Tem a relação de Mozart com a família depois da viúva e da filha em Ipanema no 
Rio, mas, então...  
 
Interlocutor não identificado – Dom Nilton, rapidinho, depois o Daniel.  

 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Só um pequeno 
comentário aqui, (intervenção fora do microfone) é Leonildo. Em abril de 64 houve denúncias de que 
estava havendo torturas no quartel do quarto exército em Recife e o Castelo Branco mandou um 
enviado especial para Recife e o Geisel chega lá e pergunta: “Tem algum protestante que está preso?”. 
Tem o Pastor Dorival Beuque, Metodista, ele falou: “então manda chamá-lo”, e fala para ele: “Olhe, 
tem denúncias eu vim aqui em nome do Presidente para verificar se está havendo mesmo tortura etc. e 
tal, o que o senhor diz a esse repeito? O senhor tem conhecimento de tortura?” E ele falou: “Tenho”, “ 
o senhor pode citar um caso?” “ Posso citar, fulano de tal está urinando sangue porque apanhou dois 
dias diretos no pau de arara etc. e tal.” “Então está bom, muito obrigado pela informação, o senhor está 
dispensado”. Não sei o que Geisel fez com essa informação, mas é interessante que ele...  

 
Interlocutor não identificado – Mandou aprimorar. (intervenção fora do microfone).  
 
Interlocutor não identificado – Na verdade, o que consta, é que ele fez um relato ao Castelo, 
relatando as torturas, mas esse relato jamais foi julgado, e o governo não fez nada a respeito, mas que 
ele fez um relato, mas nunca ninguém viu isto.  

 
Interlocutor não identificado – Daniel.  
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – É 
Daniel! Eu queria saber, se na verdade eu estou enganado você tem duas presenças luteranas aqui no 
Brasil. Você tem o pessoal da confissão luterana, e tem o pessoal da ILB, do (ininteligível). E eu 
queria saber o seguinte, se essa postura um tanto quanto cristã foi equivalente nas duas? Que o pessoal 
ILB é norte-americano.  
 
Sr. Volf – Sim! Eu diria que foi equivalente, foi equivalente e a gente poderia colocar o (ininteligível) 
dentro da categoria do protestantismo de missão, de certa maneira um pouco com essa cultura, cultura 
religiosa, fé, e assim por diante, e ela, por ocasião da transferência da Assembleia da Federação 
Luterana Mundial, ela se manifestou sem, muito favorável ao regime e dando respaldo, ou melhor 
dizendo: Está vendo o que dá misturar religião e política, não é? Ou não separar as coisas e tal, não é? 
Então é isso que dá quando não se tem uma leitura do evangelho correta e assim por diante, quer dizer, 
isso... Mas eu diria que as posturas, digamos, mais críticas da igreja irmã, são muito raras, muito ralas, 
por assim dizer, pelo menos não se tem muita informação desse tipo. Obrigado Volf.  
 
Sr. Zwinglio Mota Dias – (Professor da Universidade Federal de  Juiz de Fora - UFJF) – Bom, eu 
vou começar fazendo um comentário, fazendo um comentário sobre a IELB, a IELB tem um Deputado 
que saiu de suas fileiras e que é eleito por grande número de votos e Luteranos, que é o Deputado 
Onyx, que faz campanha, inclusive, no interior da igreja etc., embora ele não apareça nas listas de 
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Deputados Evangélicos do Congresso. Se eu não me engano ele é do PSDB ou DEM, DEM, pois é, 
então tem essa postura, eu acho que ela reflete um pouco a história não é, da posição da igreja 
anteriormente nesse período. Bom eu não quero, chover no molhado, acho que muitas coisas que eu ia 
dizer aqui já foram ditas, então não vou repetir até para ganharmos tempo, mas queria fazer dois 
anúncios, três anúncios, melhor dizendo e um comentário. Primeiro, no mês que vem, ou melhor, no 
mês de janeiro, vai sair publicado um livro que eu ajudei a organizar com mais dois colegas lá na 
Universidade Federal de Juiz de Fora e terá o seguinte titulo: Protestantes, Evangélicos, Pentecostais e 
Neo- Pentecostais. História, Teologia e Perspectiva. Acho que era um livro que falta, daí o nosso 
problema aqui para definir terminologias etc. Inclusive eu fecho o livro uma analise muito interessante 
de todo esse processo, feita pelo Professor Lenilton. Já está lembrado do livro agora? Porque faz três 
anos que ele está tentando publicar. Segundo lugar, com respeito aos Pentecostais e a Política, essa 
preocupação colocada aqui, eu acho que é muito importante à gente distinguir entre indivíduos e 
instituições. O Universo Pentecostal é uma espécie de grande confederação de igrejas locais lideradas 
por indivíduos carismáticos, alguns com mais poder que os outros, fica muito difícil falarmos de 
Instituição Pentecostal e a isso eu queria fazer um comentário, o Atílio falou ali sobre os Pentecostais 
e as Ligas Camponesas... Não foram as igrejas Pentecostais e nem Organismos Eclesiásticos 
Pentecostais que apoiaram a as Ligas Camponesas, mas o Julião ao se sentir repelido, naquela época, e 
ele escreve isso no livro, pelas autoridades Católicas etc., ele procura os Pentecostais ali como 
comunista, procura os Pentecostais e encontra acolhida e adesão e desenvolve então o primeiro grande 
embrião de organização Camponesa naqueles termos, junto a lideranças Pentecostais, os primeiros 
Mártires das Ligas Camponesas vão ser Pastores Pentecostais. Então, para se falar sobre 
Pentecostalismo e Política, a gente precisa fazer claramente essa distinção, o que torna a pesquisa 
muito mais difícil e muito mais complexa, por que são indivíduos e grupos isolados em várias partes. 
Aqui um outro comentário na mesma linha, que é um pouco anedótico, é que eu gostaria de falar do 
Malafáia, mas, do Gilberto Malafáia, o pai. Gilberto Malafáia foi um Brisolista de Quatro Costados e o 
braço direito, no mundo Evangélico, de Lisanias Maciel, no Rio de Janeiro, quer dizer, o filho é a 
negação do pai. E tem uma história então, muito interessante de muitos adeptos da Assembleia de 
Deus no Rio de Janeiro de terem tido uma militância política enquanto indivíduos, enquanto pessoas 
junto aos movimentos populares e que tinha na figura do velho Pastor, já falecido, Gilberto Malafaia, 
uma espécie assim de guia, de orientador, etc. Bom, os meus comentários, talvez um pouco para tentar 
sumarizar um pouco do que nós dissemos e ouvimos aqui hoje. Primeiro lugar eu gostaria de destacar 
o significado dessa reunião. Eu acho que é a primeira vez que nós nos reunimos enquanto 
representantes do chamado mundo Protestante, Evangélico, Pentecostal, para discorrermos sobre uma 
espécie de definição do papel que o protestantismo de um modo geral desempenhou no interior da 
sociedade Brasileira e particularmente nos últimos 50 anos, assumindo essa atitude de legitimador do 
autoritarismo presente na sociedade brasileira e que se corporifica de maneira contundente no interior 
de nossas igrejas. Então, nesse sentido eu acho que essa reunião é importante e eu fico feliz que ela 
está sendo gravada e filmada por que eu acho que é uma demonstração publica de que apesar de tudo 
existem protestantes conscientes das limitações do protestantismo e da sua contribuição à sociedade 
brasileira. Em um segundo momento eu acho que ficou claro para nós que o protestantismo apesar das 
afirmações laudatórias de muitos historiadores protestantes a respeito de sua contribuição para a 
modernidade da sociedade brasileira, na verdade não chegou a tanto na medida em que ele foi 
devorado pela religiosidade media brasileira, que é de per si autoritária, utilitarista e que está presa a 
velhas praticas dessa religiosidade que um colega nosso definiu como Matriz Religiosa Brasileira, que 
junta as praticas do Catolicismo tradicional rústico, como quisermos chamar, as praticas da 
religiosidade indígena e da religiosidade africana e que isso ai tudo junto no liquidificador da história 
gerou uma certa, modo de entender o mundo e a vida, modo de entender, uma certa visão de mundo, 
que nos é característica a todos e segundo esse autor, quanto mais próximo os movimentos religiosos 
estão, dessa mentalidade, mais possibilidade de sucesso eles tem, quanto mais afastados e mais críticos 
dessa visão, mais difícil se torna o encontro de adesões por parte da média da população. O que me 
preocupa agora é o que nós vamos fazer enquanto grupo, enquanto força tarefa no exíguo tempo que 
nós dispomos. Eu entendo que uma linha de trabalho seria coletar as informações que já existe muita 
gente que pesquisou e tem pesquisado até aqui, temos pelo menos três grandes pesquisadores, quatro, 
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tanto do mundo católico, o Beozzo tem um acervo imenso de trabalho realizado e outros que aqui 
estão ao redor dessa mesa, justamente pesquisando o mundo protestante, evangélico, então eu acho 
que uma linha forte de trabalho será a sistematização e o conjunto de informações que a gente já tem 
disponível. Agora, outro aspecto que me parece importante, seria a gente tentar descobrir e registrar e 
coletar as formas de resistências à vida, por que houve muita resistência dentro das diferentes 
denominações do mundo protestante e que permanecem desconhecidas, não temos poucos registros, 
mas seria importante que a gente trabalhasse pelo menos aquelas que vão resultar dos conflitos de 
caráter político e ideológico que vão gerar as expressões de dissidência e tendo como consequência 
então, perseguições destituições de pastores e de igrejas etc. Eu falo isso de uma maneira bastante 
confortável por que eu pertenço a uma igreja que nasceu em função do golpe militar de 64. Eu 
pertenço à igreja Presbiteriana Unida do Brasil, formada pelos pastores e leigos que foram expulsos 
das igrejas por suas opções ideológicas na década de 60. Uma igreja que tinha alguns sonhos, 
infelizmente se frustraram, acho que hoje a IPU, como nós a chamamos, Igreja Presbiteriana Unida, 
não corresponde mais a IPU sonhada nos anos 60, por diversas razões de varias ordens, que não 
interessa discutir agora. Mas naquele momento vai ser uma comunidade Cristã que nasce com mais ou 
menos cinco mil membros e 50 e poucas comunidades espalhadas em sete estados do país, 
praticamente todas as comunidades vítimas da senha opressiva e autoritária das autoridades, da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, e em função da postura de lideres e liderados em relação ao regime militar. 
Então essa é uma forma que resistência que houve e nos sabemos de outras várias comunidades 
espalhadas pelo Brasil a fora de diferentes denominações protestantes que vão resistir muitas vezes de 
forma isolada, sozinhas etc. a todo processo repressivo, tanto no país como um todo como nas igrejas 
de um modo particular. Bom era isso.  
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Queria perguntar 
para o Zwinglio o seguinte. A um caso em sua própria família de seu irmão que desapareceu. Nos 
meios presbiterianos tem o caso do Paulo Rite, nos meios metodistas tem o caso da Eleni Guariba e há 
outros casos, então, você não acha que seria interessante tentar aprofundar um pouco não somente a 
resistência que essas pessoas representaram como também tentar esclarecer o fim trágico que eles 
tiveram, não seria uma possibilidade de a gente pesquisar por aí? A abertura dos arquivos será que vai 
nos ajudar nessa pesquisa? Acrescentar o nome de Juarez de Brito também, presbiteriano... É Juarez.  
 
Sr. Zwinglio Mota Dias – (Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) – Eu creio 
que sim se a gente pudesse coligir mais, mais material, mais informações a respeito e o que significou 
a presença dessas pessoas nas suas comunidades, por que nos falamos, Paulo Rite, Ivan dias etc., mas 
não são só eles né, quer dizer, eles eram pessoas que tinham uma certa liderança que congregavam 
outras dentro das próprias igrejas das suas igrejas e então, destacar esse aspecto seria muito 
significativo. Em fim, que a ênfase seja não apenas, essa é a minha ideia, que a ênfase não seja só 
apenas na atitude colaboracionista das instituições e de lideranças nas instituições, mas de ver o outro 
lado, ou seja, as formas de resistência que nasceram em alguns casos muito antes até de 64 no 
processo golpista e autoritário que instala nas igrejas muitas vezes é anterior a 64. Começa já nos anos 
50 em algumas igrejas o que ganha então força depois do Golpe Militar. Mais alguma pergunta? Não! 
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Na verdade eu vou 
tentar ser bem breve por que praticamente acho que chegamos num momento em que praticamente 
tudo que tinha que ser dito foi dito, eu quero me concentrar somente no aspecto em que o Zwinglio 

colocou... É Anivaldo quem está falando... Nós nos concentramos mais no papel digamos de 
colaboração das igrejas com a ditadura e falamos pouco da resistência e é um aspecto importante que 
nos temos que resgatar e na verdade nós temos mais conhecimento a mais trabalhos realizados de 
pesquisa e publicações sobre a resistência e participações de setores da igreja católica na luta contra a 
ditadura do que no meio protestante evangélico no Brasil. Só queria fazer uma observação nesse 
aspecto que mencionamos aqui o caso aqui de alguns, de três quatro desaparecidos, Eleni Guariba, 
Ivan, o Paulo Rite, temos o Juarez de Brito e todos eles de origem protestante e alguns deles bastantes 
ativos nas suas igrejas e que estão entre os mortos e desaparecidos. Eu sei que a comissão... Não, 
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Juarez não exatamente, assassinado não está desaparecido... E temos vários outros também, que 
podemos levantar os nomes, eu não tenho todos aqui de memória, mas não é tão difícil. Mas eu sei 
que, por exemplo, a comissão trabalha em contato com a comissão de mortos e desaparecidos, então é 
questão de levantar os dados sobre o a forma com que esses crimes ocorreram e me parece que a 
comissão de mortos e desaparecidos já está fazendo para a gente ver, de que forma a gente aborda isso. 
Mas eu só queria registrar que, o que veio a ser depois da resistência à Ditadura no meio protestante 
começa antes da ditadura, começa lá já no final da década de 50 em todo movimento reflexão 
discussão e ações organizadas pela confederação evangélica do Brasil que por meio de seu setor de 
responsabilidade social e de estudos, promoveu uma série de eventos e ações no Brasil todo como uma 
primeira tentativa das igrejas protestantes de dialogar com a cultura brasileira e com a sociedade 
brasileira a partir de uma perspectiva de mudança social. Esse ano nós comemoramos nossos 50 anos 
da conferência do Nordeste, que foi a ultima conferência organizada pela Confederação, realizada em 
1962, cujo titulo é muito significativo. O tema era Cristo e o processo revolucionário brasileiro, que já 
saiu agora publicado um livro em comemoração aos 50 anos eu e o Zwinglio temos uma colaboração 
lá nesse livro. Já foi publicado, não recebi ainda os exemplares, acabou de sair do forno. Mas 
Publicado eu acho que lá em Vitória, mas esse a gente pode depois disponibilizar também. A 
participação dos protestantes, quer dizer, começa antes e os conflitos internos nas igrejas começam 
antes do Golpe Militar, como já foi dito aqui, quer dizer, os conflitos entre conservadores, liberais e 
fundamentalistas se da depois em torno do conflito ideológico, em torno da questão do anticomunismo 
e lutas por reformas de base, e nós tivemos algumas organizações que tiveram papéis importantes 
nisso como já mencionei a Confederação Evangélica do Brasil, tivemos a União Brasileira de 
estudantes, cristãos que reunião estudantes protestantes que depois se unem, grande parte desses 
grupos se unem a JUQUE e a ação Católica na formação da ação popular, tivemos a ULAJE que é a 
União Latino Americana de Juventudes Evangélicas com sua vertente brasileira, quer dizer, todas 
essas organizações, aglutinando principalmente jovens e leigos e jovens a pastores e clericos. 
Interessante aqui e como objeto de pesquisa é eu acho que é importante a gente resgatar esse aspecto 
da resistência, como o Zwinglio mencionou. Tem um ponto que eu acho importante a gente que é o 
futuro do que aconteceu com a Confederação Evangélica do Brasil. Ela foi invadida pelos Militares 
logo após o Golpe, algumas pessoas presas e tudo indica, por meio da delação do Diretor, nós temos 
gravação, nós temos já entrevistas gravadas com pessoas que viveram aquele período, a gente pode 
resgatar essa informação, mas é interessante que ela foi praticamente, foi fechada não é, a 
Confederação e um dos seus departamentos que era o departamento de Ação social, que era 
encarregado de prover a ajuda humanitária em situações de catástrofes naturais ou ajuda humanitária 
em termos de distribuição de comida, de alimentos e de roupas, até aquele momento ela canalizava no 
Brasil, as doações vindas por meio da Aliança para o Progresso, o DAUSAITE americano, e com o 
fechamento da Confederação evangélica, esse serviço praticamente foi interrompido, mas ele renasce 
em torno de uma outra organização chamada Diaconia, que foi fundada em 1967 se eu não me engano, 
é uma questão de... E eu tive como função de meu trabalho, quando eu voltei do exílio, eu voltei 
exercendo a função de Secretário para a América do Sul do Conselho Americano de igrejas, e esse 
Conselho mantinha uma relação com essa organização, Diaconia. Voltei ao Brasil no final de 1983 e 
tive que fazer uma visita a essa organização por que nós estávamos em um processo de romper as 
relações de cortar um financiamento nessa organização, por que a atuação dela no Brasil, não era 
coerente com a visão que o Conselho Nacional de Igrejas nos Estados Unidos tinha em relação a 
Ditadura no Brasil, em relação aos Diretos Humanos, sobre isso, em defesa dos Direitos Humanos. O 
Diretor dessa organização, era um Coronel da Igreja Metodista, coronel da Aeronáutica que tinha sido 
o chefe do departamento de informações, serviço de informações da Aeronáutica no Rio de Janeiro. 
Numa discussão que nós tivemos, ele estava um pouco ácido e perguntando por que o Conselho iria 
sair daqui e eu falei, olha é muito difícil interpretar para fora do Brasil, o porquê uma organização de 
igreja, tem um Coronel como Diretor, ai ele me respondeu assim direto, uma coisa muito clara, quando 
o quando o Diaconia foi criado eu fui convocado pelo o ex Diretor da Confederação Evangélica, e pelo 
Diretor da USAID, por que era a única maneira de nós reorganizarmos o trabalho e continuar a 
fortalecer a luta anticomunista no Brasil e apoiar o Regime Militar na luta anticomunista no Brasil. O 
nome dele é Coronel Paulo Moura, e vale a pena a gente investigar qual o papel que houve ai entre o 
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Consulado Americano, a Embaixada Americana e a USAID, Diaconia, e as igrejas. É interessante que 
o Presidente da Diaconia, já foi mencionado pelo Volf, que era o Gotalt, que foi depois, foi presidente 
da Igreja Luterana no Brasil e na Diretoria da Diaconia tinha dois Generais, isso é muito interessante 
não é? E os documentos dessa organização estão disponíveis lá no Recife, ela atua principalmente no 
Nordeste hoje, ela mudou radicalmente a sua orientação, é totalmente, não tem nada a ver com aquela 
história anterior e eu tenho certeza que eles teriam condições e até prazer em disponibilizar essa 
documentação para nós. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer, aqueles outros temas já 
foram abordados aqui. Só quero chamar a atenção para esses dois aspectos, o da resistência, e talvez a 
necessidade de a gente investigar a Diaconia. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Desculpe, o Anivaldo terminou antes 
e nós temos 5” para algum comentário e eu estou ansioso para nós passarmos para a parte do 
planejamento. E se houver alguma questão, é a hora. 
 
Interlocutor não identificado – Deixa-me ser bem rápido então, penso Anivaldo que poderia ser 
acrescentado, nesses meios da resistência, os vários centros Ecumênicos da informação que surgiram 
naquele período, inclusive o do Rio de Janeiro que acaba dando lugar ao CED e depois a CONONIA, 
eu acho que em todos esses anos essa entidade, o CESEPE, outros, continuaram levantando questões 
teológicas significativas no decorrer da ditadura militar. Colocaria também outra entidade que é o 
CAVE, Centro Audiovisual Evangélico, o CAVE, fundado nos anos 50, muda para Campinas, tem 
sede própria, muito dinheiro Americano para produzir filmes e programas Evangélicos, para as rádios 
e cinemas no Brasil naquele período e no momento em que o pessoal, mantenedores vem fazer uma 
visita a Campinas, na Fazenda onde eles estavam instalados, e encontram tanques de Guerra, 
simulando exercício e gente filmando, e ele pergunta para o Presidente do CAVE, que era um 
presbítero da Igreja Presbiteriana, assessor do Presidente da Igreja, Coronel Pupo, O que está 
acontecendo aqui? E ele fala, nós estamos alugando para o exercito gravar as propagandas que são 
levadas ao ar do regime militar. O grupo Americano retira imediatamente o apoio econômico ao 
CAVE e o Cave alguns meses depois morre, encerra. Toda a documentação do CAVE está localizada 
lá na Universidade Metodista, está no Arquivo, está disponível para pesquisas. 
 
Sr. Anivaldo Padilha (Participante do Movimento Ecumênico do Brasil) – Na verdade, eu 
procurei ser breve em minha fala, na verdade eu estou preocupado com o planejamento, mas você 
levantou a questão dos Centros de Educação Popular e Centros Ecumênicos e é importante notar que 
isso fez parte da resistência, não foi só a resistência interna aqui no Brasil, mas foram centros que 
tiveram papel fundamental em vários aspectos. Primeiro internamente na proteção, na ajuda aos 
perseguidos pela ditadura que precisavam às vezes deixar o país e ir para países vizinhos e as redes 
que foram estabelecidas no CONESUL, principalmente de proteção dessas pessoas. A formação dos... 
A maioria dos Centros de Defesa dos Direitos Humanos foi resultado também desse trabalho 
protestante, mas trabalhando também com setores Católicos e outro aspecto importante foi a 
organização das denúncias que ocorreram no Exterior. Esses Centros Ecumênicos aqui tinham suas 
Redes Ecumênicas Internacionais, que por sua vez tinham contato com a imprensa internacional e esse 
trabalho de envio de informações, denúncias contra torturas, violações de Direitos Humanos, foi 
importante na resistência internacional e apresentar a verdadeira face da ditadura brasileira, 
principalmente na época da propaganda do milagre econômico lá fora. 
 
Interlocutor não identificado – Muito bem, eu tenho o nome do Sr. José Luis Del Roio, eu vou pedir 
que ele assuma essa parte. Está escrito Debate, mas... 
 
Interlocutor não identificado – A minha proposta é que não exista... Vamos fazer imediatamente... 
 
Interlocutor não identificado – Planejamento... O que fazer... Depois dessa rodada eu revelo do alto 
do meu Etno-Catolicismo, maravilhado, mas ao mesmo tempo perplexo diante da tarefa imensa que 
nos espera. Se bem que toda, como nós ouvimos todo esse zigue-zague da posição do Catolicismo, 
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mas ouvindo toda essa diversidade, ela torna nossa tarefa enorme, então como o José Luis Del Roio 
Inventou isso, eu vou passar a ele para coordenar, em fim, como ele vê o caminho a ser tratado.  
 
Sr. José Luiz Del Roi – Eu só fico inventando depois... É que na comissão verdade, na vida em geral 
acontece isso, na comissão tem acontecido muito. Ai você vê, vai num buraquinho na parede e vê o 
famoso rabinho da lagartixa e diz, que bichinho bonitinho, interessante e puxa e sai um jacaré desse 
tamanho. É mais ou menos o que acontece em cada assunto aqui. Obviamente não poderia deixar de 
acontecer hoje também. Quer dizer... Os senhores...quer dizer, eu volto a insistir, em algumas coisas. 
Primeiro, a grande importância que eu acho que vai ter conhecendo outras comissões da Verdade da 
América Latina, a grande importância que vai ter um setor substancial do relatório de Estado da 
Comissão Nacional da Verdade sobre igrejas, perseguições internas, a atuação na ditadura, de 
conivência e de resistência. E claro que a Comissão Nacional da Verdade tem, substancialmente, no 
meu ponto de vista, denunciar o que está secreto. Eu quero os corpos, eu quero saber quem pagou, eu 
quero saber quem matou, tem que ter esse Lobis. Mas do meu ponto de vista de resistente na época, de 
familiares da comissão de mortos e desaparecidos que no caso também... O que eu quero também é 
glorificar a resistência, glorificar a resistência. Na Alemanha quanto não se fala da Rosa Branca? Eram 
poucos, eram uns doidos, pra dizer a verdade, mas eram gloriosos por que conseguiram salvar em 
parte a honra da Alemanha, não foram só eles, tem outros também, mas, eram poucos. Nós resistimos, 
sofremos, morremos, fomos exilados e a resistência foi muito mais capilar do que parece. Por que 
estudando a resistência, por que eu estudo, tenho arquivos, é incrível, você encontra em cada 
buraquinho em casa cidadezinha, em cada bairro em cada jornalzinho de bairro, você tem uma forma 
de resistência. É o nosso papel nesse campo específico mostrar resistência. A igreja católica está muito 
mais avançada nisso, talvez por trabalhos mesmo realizados como o do Beozzo, que é incrível, mas 
ainda assim é pouco conhecida. Eu tive acesso aos arquivos das mães da zona leste, na época da 
ditadura, que era quase todo feito lá pelo pessoal do (ininteligível) etc. É impressionante, papeizinhos, 
coisinhas, orações inventadas ali na hora, é impressionante e ficou conhecido, a Resistência das Mães 
da Zona Leste durante a Ditadura, feita pela igreja Católica, bom vamos dizer, ajudada, organizada por 
eles. Eu acho que das igrejas protestantes isso existe também, ou bem ou mal, nós vivemos na terra, na 
terra não o mundo é das duas, da contra posição, mesmo sem ser maniqueísta, mas a contra posição 
existe e esse é o trabalho. Agora, trabalho é vasto, eu vou propor duas coisas, o trabalho é muito vasto, 
e isso tem que ser entregue na mão da CNV em dezembro, vamos dizer, um ano, um ano e meio, por 
que eles em janeiro têm que escrever, então eles tem que ter o material e quanto mais elaborado for 
esse material, mais completo melhor, melhor para a comissão, mas é melhor também para quem faz, 
porque é mais original mais autentico mais estudado. Os senhores têm noção de que isso irá para todas 
as escolas do país, isto irá para, isto irá, será um documento de fusão capilar, se ele não me desmente, 
será de dois tipos inclusive, o relatório pesado etc., difícil de ler e depois publicações em torno desse 
relatório, mas, simplificado que serão distribuídos, dependera naturalmente da sociedade organizada, 
sindicatos e igrejas etc., a distribuição desse material. Mas esse é um material que atingirá milhões de 
cópias de uma forma ou de outra, então não é um trabalho pouco, é um trabalho que requer seriedade e 
que nós vamos ter que inventar como encontrar essa seriedade e essa, seriedade eu não duvido, quer 
dizer, é da atuação pratica disso e é o que nós vamos discutir agora. Como falou o Paulo Sérgio e acho 
que o Guaraci, eu creio que a comissão tenha condições de por vias complicadíssimas do estado, 
contratar uma ou duas pessoas para este grupo, para facilitar um pouco coordenar, estudar ir a 
arquivos, telefonar, eu acho que isso nos ajudaria muito, por que eu acho que todos são mais ou menos 
ocupados e temos que ver essas duas pessoas e teríamos que ter uma programação de trabalhos, de 
encontros periódicos, mas não só encontro para discutir, quer dizer, é pra discutir como é que vai ser o 
que nós vamos entregar a comissão da verdade. Eu acho que não preciso falar mais, agora devo entrar 
num detalhe, eu só queria terminar reafirmando aquelas condições estranhas, o grupo pode estar 
formado com isso ou os senhores podem fazer propostas para outras pessoas mulheres, mesmo que 
não seja o mesmo caso, pela importância que eu acho que tem na visão da religião a feminilidade é 
sempre importante isto por que depois o grupo, quando se distribuirá milhões de cópias, nós teremos 
pastoras. Já conheço as minhas pastoras Valdesas que vão dizer, Mas vocês umas porcarias de 
patriarcalistas, quer dizer, é importante, isso vai ficar para a história, por uma década, por duas 
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décadas, três décadas, isso vai ser a fotografia e a fotografia tem a sua importância. Eu não vou propor 
nome nenhum não, mas, eu ainda insisto nessa questão feminina, não quero por as mulheres só para 
aparecer no retratinho, não é isto, mas tem que ter, então eu acho que nós vamos. Bom eu vou parar 
aqui só dizendo o seguinte, vamos imediatamente ver, calendários de reuniões, local de reuniões a uma 
ou duas pessoas que podem ser contratadas eventualmente para ajudar essa coordenação, quem mais 
ou menos que é o responsável pelo que, sabe cada um já se viu aqui o que é possível fazer. Eu acho 
que essa próxima hora é para sair com isto organizado. Realmente são 13 meses quase dizer 12 meses 
é pouco para essa maré de coisas e nós podemos inclusive, não se esqueçam de pedir a Comissão 
Nacional da Verdade, que se esforce para procurar arquivos específicos, mas com indicações 
específicas para a Comissão Nacional da Verdade, se não eles ficam doidos, sei lá nos interessa muito 
certos relacionamentos nos Estados Unidos, Brasil nas igrejas protestantes em tal região, se pede aos 
Estados Unidos se pede à aquelas igrejas, como nós já tínhamos discutido fora daqui, pedir um pouco 
uma certa complacência no Vaticano, que são arquivos difíceis de pedir, mas das relações 
diplomáticas, dos anos da ditadura com o Vaticano, mas pode ver outras coisas, quer dizer, mas coisas 
concretas, com isso nós podemos forçar a comissão a pedir, a Comissão, insisto naquilo que falou 
Paulo Sergio, a comissão tem força, ao contrario do que parece no exterior, a mais não conta nada é 
um grupo etc., Mas não é verdade, a comissão tem força. O que nós temos que força-los é há exercer 
uma pouco mais a força, por exemplo, pondo na cadeia quem não vem depor se é gente de estado, por 
favor, Paulo Sérgio. Bom... Eu acho que é essa a introdução, agora, por favor, vamos aos pontos, é 
claro que o que nós temos que fazer é... Bom eu já falei tudo. 
 
Interlocutor desconhecido – Eu só gostaria de colocar para que meditem também, o Pedro colocou, o 
Zwinglio, depois o Pedro e o Volf. É o seguinte, acho que eu mencionei no inicio, é o Brasil não é? A 
questão é a abrangência geográfica, por que também além da questão do gênero, a um problema 
grande no Brasil do imperialismo do sul, paulista especialmente, sudeste então, eu vendo os relatos 
aqui, se falou um pouco do Nordeste, mas eu não sei de que maneira outros especialistas ou outras 
reuniões de trabalho em algum lugar ou em Brasília, por que Brasília é sempre o ideal para se fazer as 
reuniões, em fim, por várias razões, é melhor convidar para vir a Brasília do que nos deslocarmos, e 
Brasília fica afinal bem no centro, então eu queria que nas intervenções também fosse pensado. 
 
Sr. Zwinglio Mota Dias – (Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF) – Eu 
estava pensando aqui nessa coisa da resistência, é um negócio que me atrai, não sei se caberia, se 
ainda tenho idade para isso, mas eu gostaria de me oferecer para coordenar um levantamento a 
respeito das formas de resistência, eu acho que tenho condições de contatar algumas pessoas, 
espalhadas ai por esse Brasil, no sentido de colaborarem oferecendo seus arquivos, seus testemunhos, 
informações, etc. e a gente pudesse reunir. Não sei se cabe fazer isso, se é isso, mas eu fico muito 
angustiado com esse problema de tempo, por que eu acho que é muito pouco tempo mesmo que nós 
temos. 
 
Interlocutor não identificado – Além desses, eventualmente dois pesquisadores que nós queremos 
contratar, se membros do grupo, replicando um pouco do que acontece na comissão, na comissão 
Nacional, se alguns dos que estão aqui presentes, quisessem seguir esse exemplo de, eu vou coordenar 
tal tema a secretaria da Comissão também pode vim a acordo não só nisso de nós usarmos a nossa 
competência para acessar pessoas, pedir arquivos ou qualquer outro de trabalho concreto que possa ser 
delegado para a assessoria. É você agora não é?  
 
Sr. Pedro Pontual (Assessor da Comissão Nacional da Verdade) – Eu queria pegar um ponto que o 
Del Roio falou que eu acho que é extremamente importante considerar agora nesse debate, que é o 
novo. A comissão tem a competência de descobrir o novo, e é isso, dos sete objetivos traçados na Lei 
da Comissão, seis estão de uma forma ou de outra relacionados com as graves violações dos Direitos 
Humanos, um se refere as recomendações para a reestrutura, modernização do estado brasileiro 
sobretudo de políticas publicas que possam garantir a não repetição de que essa linguagem utilizada lá. 
Nessa identificação o Zuingle apresentou agora um alinha de pesquisa que são as formas de resistência 
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e já se ofereceu para coordená-la. Talvez a primeira rodada possa ser essa que eu estou aproveitando 
aqui um sussurro que o Anivaldo fez, que é o de pensar as linhas, traças as linhas de investigação, que 
vão estar dentro um pouco dessa lógica que talvez ela seja um alógica mais específica que uma 
contextualização histórica e uma avaliação mais acadêmica que acho que é o background de todo 
mundo e eu acho que é isso que coloca todos numa posição particularmente privilegiada para 
conseguir trabalhar a investigação e levantar ou desenterrar os fatos que ainda não estão evidentes, 
mas talvez o foco seja ir atrás desses relatos, então as histórias foram colocadas, o caso dos 
desaparecidos políticos que eu acho que da pra fazer é uma sobreposição que existe com outro grupo 
que está trabalhando e ai pode depois dialogar, tem um aspecto que ficou, que apareceu, sobre tudo 
agora a tarde com relações as questões do campo e a influencia de lideranças, a participação dessas 
lideranças religiosas pentecostalistas, luteranas para a formação e organização da vida no campo que é 
interface com outro grupo que é coordenado pela Conselheira, Maria Rita Kel. Então talvez isso já seja 
uma outra frente que da para trabalhar de maneira articulada e ai eu acho que outras linhas possam já 
ser bem objetivas e focadas nesse desvendar sobre tudo de graves violações de direitos Humanos.  
 
Interlocutor desconhecido – O Volf agora começa a falar 
 
Sr. Volf – Não quero complicar, mas, apenas a gente falou de igreja de cristo hoje pela manhã, mas eu 
fico inquieto um pouco com a questão plural brasileira, e na questão religiosa, mais ampla de um 
seguimento significativo que é o judaísmo. Se formos pensar a incidência de casos e situações também 
que envolveram estas pessoas ligadas ao grupo étnico religioso judaico no Brasil e eventualmente de 
verificar a possibilidade de nessa abordagem dessa questão da religião, incorporar algum pesquisador 
ou alguém do mundo, digamos, desse universo que pudesse dar alguma contribuição também acho que 
seria interessante, é só uma sugestão que me veio agora, dentro deste quadro que nós estamos aqui só 
como representantes eclesiásticos ou pessoas do cristianismo. 
 
Sr. Fausto – Eu acho bem lembrado, especialmente, por que ainda que na Argentina a o 
antissemitismo no sistema repressivo tenha sido maior do que no Brasil, a quantidade de militantes 
judeus que foram torturados, foram reprimidos e em fim se for se pensar na militância comunista, o 
numero de judeus presentes. Eu gostaria que o pleno ampliado desse grupo para falarmos como no 
partido comunista, que o plenon ampliado da Coordenação o Anivaldo o José Luis Del Roio, eu e o 
Pedro, acho que isso tem que ser enfrentado. E outra que um amigo meu um diplomata me escreveu, 
lembrando, para complicar ainda mais a situação, pedindo que não nos esquecêssemos da maçonaria, 
por que na realidade, as estruturas dos Maçons estiveram muito envolvidas nos sistemas de repressão. 
Não seria aqui para este grupo, mas eu só coloco na mesma direção, não pertence às igrejas cristãs 
nem nada, mas é uma expressão que talvez que a gente vá ter que levar em conta também. 
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Gostaria de 
acrescentar aqui algumas coisas, pode ser? É o seguinte, em São Paulo, houve um Diretor Geral do 
Dops, chamado Delegado Alcides Cintra Bueno, que era militante do desse grupo católico de 
ultradireita, TFP, ele era militante do TFP, quando ele morreu, seu filho o Paulo Cintra Bueno, era 
meu aluno, e o pai morreu também em função de desgosto com o filho, por que o filho se converteu ao 
protestantismo e virou seminarista protestante. Ele discutindo com o filho teve um infarto fulminante e 
morreu no meio da discussão. Bem o Paulinho vem com a seguinte proposta para mim, disse, olha o 
apartamento de meu pai aqui em São Paulo está lotado, um quarto até em cima com pastas que ele 
tirava Xerox no DOPS, todos de militantes ligados a igrejas protestantes e católicas porque ele queria 
um dia se dedicar ao estudo só da subversão nas igrejas cristãs. E o que eu faço com esse arquivo 
todo? Eu disse você procura a comissão de justiça e paz Evaristo, isso foi em 1980, falei procura, e 
então o Paulo encaminhou tudo para a comissão de Justiça e Paz. Parece-me que foi pra Unicamp esse 
arquivo. Estão dizendo que é um arquivo público e está sendo muito judiado, muito estragado. O 
pessoal vai consultar corta com gilete, páginas de documentos e dar fim nos documentos, então seria 
uma questão também para a gente pensar um pouco na preservação do que já existe para evitar que se 
perca. É aquele arquivo que tem o nome do Edgard Lanrouf. 
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Interlocutor desconhecido – O arquivo virou uma instituição de primeiro mundo e eu acho difícil que 
esteja sendo maltratado, mas eu vou semana que vem verificar se o arquivo está lá, um e em que 
condições, se estiver em que condições e de qualquer maneira também útil para a Comissão da 
Verdade. 
 
Interlocutor desconhecido – Só acrescentar uma coisa aqui, me permite? Esse arquivo... Eu segunda 
feira agora vou ter um encontro lá com o pessoal da Comissão de Justiça e Paz e vou perguntar se foi 
para lá mesmo e se foi é o mesmo arquivo do Brasil nunca mais e realmente o que nos verificamos lá é 
que tem várias partes danificadas. Teve gente que foi lá pesquisar e simplesmente arrancou a página. 
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Duas coisas aqui, 
acho que seria interessante se nós tivéssemos algum acesso aos arquivos do Mackenzie, por que como 
eu já disse antes, lá foi um dos núcleos do comando de caça aos Comunistas e foi se tornando um 
centro, tanto que tem o episódio marcante em 1968 em confronto com os alunos da USP e por lá 
transitaram pessoas como o presidente da Confederação, Boanerges Ribeiro, era ele né, no período? 
Da igreja, perdão, o Boanerges Ribeiro que também era simpático não é? Parece-me, ao regime, O 
Coronel... O Leonildo está dizendo, bota simpático nisso... Ele era apaixonado, o Anivaldo disse... 
IPB... E também o Coronel Renato Guimarães, que era presbítero, e General Meira Matos, e também... 
Registre-se que o Boris Casoy também fazia parte do CQC, isso também é uma vergonha, e outras 
pessoas ali. Então seria muito interessante uma vez que nós temos pouquíssima coisa escrita sobre  o 
CQC, relacionando sobre tudo ao Mackenzie, tem uma dissertação de mestrado gerada lá no grupo, no 
Neo, que é sobre o CCC, mas que não abrange esse aspecto elementar. Então a minha sugestão que 
nós tentássemos conseguir esse arquivo. Segundo, eu me proponho desde que plenamente apoiado, a 
realizar entrevistas, quando vocês precisarem de realização de entrevista, interlocução com pessoas eu 
me proponho a fazer isso dentro da técnica específica da história oral e se tiver alguém para fazer as 
degravações, uma vez que eu estou mergulhado no texto da minha tese, seria melhor ainda. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – Eu já tinha em outra nossa reunião, 
tínhamos falado aqui do Mackenzie. Hoje eu falava com alguém em algum momento e é claro que os 
arquivos dos particulares não estão na alçada do acesso da comissão da verdade, então o ideal, 
primeiro, é ver se alguém que tem algum contato com a Reitoria ou a Presidência para primeiro se 
fazer uma abordagem delicada, gentil, eu penso talvez em alguns professores lá, não sei. Carlos 
Guilherme Mota, historiador e hoje é professor lá, por que se nós entrarmos de uma maneira um pouco 
forte não vamos ter acesso e isso não está resolvido ainda para nós. Nós não temos poder para 
requisitar, então é preciso pensar em contatos que pudessem facilitar a aproximação. 
 

Sr. José Oscar Beozzo (Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular - 
CESEP) – Eu na verdade fiquei tentado a sugerir algumas coisas, nomes de mulheres e um pouco para 
pensarmos sobre o pluralismo religioso. Pensei em duas mulheres Católicas, a Ivani Gebara que é 
religiosa dominicana, agostiniana, na verdade, e passou por vários perrengues e pensei na Valéria 
Resende, a historiadora lá do Recife, é da diretoria de uma instituição de Educação Popular que é a 
Equipe. Pensei nas duas e acho que seriam boas contribuições. Em relação à questão do pluralismo 
religioso ai eu acho que se a gente for entrar mesmo nisso, então a gente tem que complicar, mas 
complicar com boa vontade. Ficando ainda no campo do cristianismo eu acho que a observação que o 
Del Roio fez sobre as igrejas orientais, eu realmente não sei, se tem alguma relevância no campo 
político, mas, por exemplo, no Sul os Ucranianos , estão lá, aqui em São Paulo a igreja Síria ortodoxa, 
eu não sei se eles tiveram algum peso durante esse processo, realmente eu desconheço a informação. 
Bom não Nei se a gente faz contato para fazer levantamento e verificar que tipo de informação haveria 
daí, mas. Agora, no caso dos Pentecostais, eu acho que a gente deveria chamar pelo menos o Ricardo 
Gondim que acho que é um intelectual que tem pesquisado... Agora o Zwinglio tem uma aluna que fez 
uma tese de Doutorado, sobre a Assembleia de Deus, resgatando, inclusive o papel das mulheres como 
liderança como liderança na assembleia de Deus, eu não sei até que ponto a tese dela entra também 
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nessa discussão da relação da Assembleia com o estado brasileiro durante aquele período, mas 
também não sei se ela teria condições de ter informações sobre isso, mas acho que ela seria uma boa 
indicação pelo que você falava dela... Ai é difícil... Bom nos coloca também como uma Comissão 
mais inclusiva, inclusive teríamos deficientes visuais que é uma coisa interessante... Do ponto de vista 
da diversidade religiosa, além dos Judeus, é curiosidade, eu gostaria de saber como é que os grupos 
Muçulmanos no Brasil, também viveram com esse impasse com a Ditadura. A sociedade beneficente 
Muçulmana do Rio de Janeiro teve lideranças muito politizadas e que tiveram em grupos em 
resistência a Ditadura, posso consultá-los sobre a oportunidade disso. Agora, no caso brasileiro tem 
dois grupos religiosos que não poderiam ficar de fora. Os Espíritas, por sua intensa presença na 
sociedade, e as religiões de Matriz Africana....eu disse isso no inicio, antes de eu começar a falar eu 
tinha dito o jacaré é maior, quando você começou com o Jacaré eu falei, bom já que é para ter jacaré, 
vamos colocar os ovos do jacaré todo e ver o que vai nascer depois. 
 
Interlocutor desconhecido – Eu acho que antes das 17h nós precisamos tomar uma definição sobre 
isso, por que, a complexidade em volta dessa mesa, pelo menos na minha percepção já é enorme e 
então evidente que essa abrangência seria o ideal. Talvez isso deverá ser objeto talvez de outro grupo 
de trabalho e não esse aqui, mas os senhores é que tem que tomar uma decisão. Vamos passar para o 
Beozzo, ele está perdendo a paciência. 
 
Sr. José Oscar Beozzo (Centro Ecumênico de Serviços da Evangelização e Educação Popular - 
CESEP) – Não perco, é difícil. (Intervenção fora do microfone) Não, algumas coisas práticas que 
foram levantadas aqui. Então a primeira eu queria dizer que o arquivo todo da Comissão Nacional de 
Justiça e Paz está depositado agora no Centro Alceu Amoroso Lima para Liberdade em Petrópolis, 
então todo o arquivo, e aí se pode acompanhar as denúncias todas que chegavam a Comissão Nacional 
de Justiça e Paz, e que geraram aquele primeiro relatório apresentado à Assembléia da CNBB em 
1970, em Brasília, e que foi extremamente conflitivo porque entrou em discussão a questão da tortura, 
um monte de bispos falando que não existia, e aí o relatório... E trazendo as pessoas também que 
tinham sido torturadas, e que cria um grande impacto, e foi um momento chave fazer os casos 
concretos. Então essa documentação toda está em Petrópolis, Centro Alceu Amoroso Lima para 
Liberdade, calma, dois a’s e dois l’s, na Rua Mosela, o telefone é (024)2242-6433, (Intervenções fora 
do microfone), Maria Helena é a Diretora. Segundo lugar tem todo o acervo, as cartas, arquivos do 
Doutor Alceu Amoroso Lima, então lá têm... Está lá a correspondência, a correspondência, por 
exemplo, dele com Castelo Branco denunciando as violações dos Direitos Humanos e aí o Castelo 
reage, e com os intelectuais todos da época, então ali se alguém se debruça está tudo organizado, 
classificado pela ordem, então pegar pelo menos a sessão 64 até 85, ele morre naquela época, mas aí 
tem uma linha muito ativa, porque ele se empenhou diretamente, escrevia no JB, na Folha de São 
Paulo... (Intervenções fora do microfone)... Foi, dia três de abril tem o artigo dele denunciando, como 
que é... A caça à inteligência, uma coisa assim, é um texto que teve um grande impacto, no JB, Jornal 
do Brasil. Depois, evidentemente, o arquivo do Dom Helder Câmara, (Intervenções fora do 
microfone)... Não, esse está no IDEC, Instituto Helder Câmara no Recife e também está todo 
classificado, e Dom Helder escrevia todo dia, ele tinha cartas, ele começou no concílio no dia 11 de 
outubro de 62, e eu pensava que só tinha essas cartas do concílio, briguei seis anos para ele me 
entregar essas cartas, agora estão publicadas, agora estão... São três volumes, só que ele continua 
escrevendo cada dia para o grupo do concílio, depois tem mais três volumes das cartas 
interconciliares, quer dizer, o período entre uma sessão e outra, e acabou de sair mais três volumes de 
dezembro de 65 a julho de 67, são pós-conciliares, e aí já está todo o conflito com os militares em 
Recife, a morte do Padre Henrique acabou de sair, publicado pelo Governo de Pernambuco. Então, 
nesse arquivo da para seguir dia a dia durante, durante quantos anos? São 13 anos, da para seguir dia a 
dia... 13 não, 23 anos, 23 anos todo dia ele escreveu uma carta e acompanhava as questões políticas, as 
questões... (Intervenções fora do microfone)... Então, ali vale a pena, se alguém se dedica, tem nove 
volumes publicados, mas que cobrem outubro de 62 a julho de 67, porque Dom Helder estava 
envolvido diretamente nesses conflitos, acompanhando, recebendo as denúncias, e ele registra isso 
diariamente, não é? (Intervenções fora do microfone)... Então, o primeiro lote é de 11 de outubro de 62 
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até nove de dezembro de 65, que são as cartas conciliares, a última ele escreve um dia depois que 
termina o concílio, a primeira é do dia de abertura, depois tem um segundo lote de três volumes, que é 
nas intersessões, então entre dezembro de 62 até setembro de 63, quer dizer, nos intervalos das sessões 
do concílio, que é sempre fim de dezembro até setembro do ano seguinte, e o terceiro lote começa... O 
que saiu agora... Começa a partir do dia 10 de dezembro de 65 e vai até julho de 67, como é diário, 
então isso é uma grande vantagem, você não tem interrupções, então esse é um arquivo também 
importante, se a gente quiser acompanhar no dia a dia como evoluiu o conflito interno entre a igreja, 
claro, tem esses cinco volumes publicados do... As igrejas e os militares, com todos os... A repressão 
e, tem mais um... Desculpe, são cinco ou seis? Seis volumes. Bom, aí tem ainda, quando se perguntou, 
e a Santa Sé e, quer dizer, essa relação complexa Governo a Governo nas relações diplomáticas... O 
problema é que o arquivo secreto do vaticano não é acessível além de Pio XI, então está aberto até 
1939 e então, daí para frente não, a regra eram 100 anos, agora já avançou um pouco, João Paulo II 
mandou abrir até Leão XIII, toda a parte de Pio XII relativa à guerra tem um livro branco em sete 
volumes, toda a documentação por um grupo de pesquisadores, por causa da polêmica que houve, mas 
é acessível na internet também, isso está disponível... (Intervenções fora do microfone)... Então, o que 
eu queria aconselhar é o seguinte, porque eu já tive o problema para períodos anteriores, mas no 
Itamaraty está aberto, então você tem a parte, normalmente a parte ativa e passiva, as respostas, então 
o que for interpelação do Governo brasileiro ou comunicado da Santa Sé ao Governo brasileiro é 
possível acessar pelo Itamaraty, então é um caminho possível para acompanhar os conflitos, e que 
foram fortes da parte do regime militar, pressionando, vetando, aconselhando, então o caminho seria ir 
por lá. No judaísmo eu penso que com o Jaime Pinsky é possível conversar, ele é historiador, e eu 
acho que é uma pessoa que pode abrir uma conversa dentro da comunidade judaica, e a mulher dele 
pesquisou o cemitério dos judeus aqui em São Paulo, na Vila Mariana, tem feito estudos sobre as 
mulheres dentro do judaísmo, é a Carla Pinsky, depois sobre a... Das mulheres eu ia lembrar a Ivone, 
que você já lembrou, que seria uma pessoa geograficamente... Quem acompanhou muito a repressão 
no Rio Grande do Sul é Antônio Sequim, porque ele mesmo foi preso, torturado, e ele... (Intervenções 
fora do microfone)... É, ele é marista, então eu acho que é uma pessoa que pode falar bem... A Ivone 
está no Nordeste, no Recife, o Antônio Sequim está em Porto Alegre, Gebada, eu posso dar os 
endereços, telefones dessas pessoas. Era isso que eu tinha. (Intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Então, eu, só em cima ainda dos arquivos do Mackenzie, eu gostaria 
de me propor a conversar com alguém lá na Universidade, talvez se o Professor Leonildo me ajudar, 
nós estivermos juntos, talvez nós consigamos uma... (Intervenções fora do microfone)... Então, mas aí 
eu estou no meu... (Intervenções fora do microfone)... Não, aí não, aí ele acende a fogueira, não é? 
(Intervenções fora do microfone)... 
 
Interlocutor não identificado – Não, o (ininteligível), eu tenho boas relações com ele, por que... 
Enfim, de várias outras frentes, mas nós fomos colegas no Conselho da IBC há pouco tempo, e ele é 
um cara muito gentil, cavalheiro, eu acho que valeria a pena nós tentarmos com ele, em primeiro 
lugar, e aí informamos ao grupo, podemos ir nós, falar com ele diretamente, o José Luís e eu falarmos, 
eu acho que seria uma boa dica, e aí nós informamos a vocês, se não der... Agora, nada impede 
também... Não sei que nível de sondagem você está pensando em fazer, a quem, ou a que nível. 
(Intervenções fora do microfone)... É, vamos tentar e nós informamos você, é uma coisa que nós 
vamos precisar ter todos os emails (ininteligível). Quem é o próximo? Ah, Leonildo. 
 
Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Eu queria perguntar 
a respeito da filha do James Wright, é Eleonora? (Intervenções fora do microfone)... Acho que é 
Eleonora, não é? Eleonara, filha do (ininteligível), (Intervenções fora do microfone)... Aquela que 
escreveu o livro sobre o Paulo, negócio de Cuba lá, General, Capitão, Coronel informa... 
 
Interlocutor não identificado – Lenora. 
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Sr. Leonildo Silveira Campos (Professor da Universidade Metodista de SP) – Lenora sim, mora 
aqui em Ribeirão Preto, então, eu Leonildo queria fazer mais uma sugestão, há um arquivo da Igreja 
Presbiteriana dos Estados Unidos, situada em Filadélfia, e tem muita coisa sobre o Brasil, e o 
(ininteligível) Wright encaminhou para esse arquivo de Filadélfia toda a correspondência dele no 
período que (ininteligível) com a Igreja Presbiteriana do Brasil, e no período anterior ainda há ligação 
dele com a Igreja Presbiteriana Unida, a IPU, de onde ele foi Secretário Executivo, então eu estive 
uma vez lá no arquivo de Filadélfia, não por causa dessas questões, mas por outras, mas eu percebi 
que a quantidade de documentos sobre o Brasil desse período tem... Além disso, o arquivo também em 
Washington do Governo americano, que já está aberto, já está liberado, sobre torturas e denúncias de 
evangélicos, de católicos, relação da igreja católica com o Brasil, deve pintar muita coisa também 
nesses arquivos, e eu não conheço mais, tem no Rio o Professor Carlos Fico, (Intervenções fora do 
microfone), historiador não é? (Intervenções fora do microfone)... E tem uma Senhora aqui da 
Universidade de São Paulo, aqui no nome dela, não sei se é Maria Aparecida Aquino, ela fez um livro 
mais ou menos semelhante a esse, que o Leandro está tentando fazer na sua tese, ela entrevistou 
inclusive o Coronel Faustino, foi a única que conseguiu entrevista com Coronel Faustino, e ela 
reproduz no livro dela a entrevista que teve com ele, até o ponto que ela pergunta alguma coisa e ele 
bate na mesa e fala: “Não falo mais nada, chega”, essa era a entrevista, muito educadamente, acho que 
Maria Aparecida Aquino, não é? (Intervenção fora do microfone)... E a Professora, aquela que 
pesquisava o anti semitismo no Brasil, já está bem velhinha... (Intervenção fora do microfone)... Ela 
mesmo... Anita, não é? (Intervenção fora do microfone)... Atutti também... (Intervenção fora do 
microfone)... Exato, e o que eu quis dizer, é que essa Professora já velhinha criou uma escola na USP, 
uma escola historiográfica voltada para a questão das minorias, então pode ser... Intolerância... Pode 
ser que dos alunos e alunas que ela formou tenha gente, algumas mulheres, que tenham ido para esse 
caminho dessa pesquisa... (Intervenção fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Eu, enfim, a minha inclinação, eu quero ouvi-los antes que, soe 
assim... Sobre essa inclusão do judaísmo, eu acho problemática, da mesma maneira as outras sugestões 
aqui feitas, eu acho o Kardecismo também teve muitos adeptos no sistema repressivo, espíritas 
também, espiritismo e Kardecismo, e se nós formos incluir a Umbanda e etc. não, não, a tarefa vai ser 
impossível, eu não sei o que fazer com tudo isso. (Intervenção fora do microfone)...  
 
Interlocutor não identificado – E eu queria fazer uma sugestão nessa linha talvez, a sua proposta, 
que você acabou de fazer, do... Repetir aqui no microfone, de fazer um seminário de levantamento, 
pode contemplar, mas a sugestão era abrir pelo menos uma linha de avaliação de quais desses, de fato, 
seriam pertinentes para ser incluídos, porque nesse momento lembra-se dessas religiões, mas não tem 
absolutamente nenhuma certeza de que isso seja um tema que faça parte das grades das relações de 
Direitos Humanos do período da ditadura, então talvez possa apontar uma linha exploratória, pelo 
menos para fazer uma sondagem, exatamente, uma avaliação inicial. Eu queria aproveitar que eu estou 
com o microfone e só fazer um balanço de como é que estão às ideias que estão aparecendo agora, 
então tem uma relação de nomes que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez nomes 
que já foram levantados aqui, novos nomes, (Intervenção fora do microfone)... Apareceu Ivone 
Guimbara que contemplaria a questão de gênero, uma religiosa dominicana, pelo que eu depreendi... 
Agostiniana? (Intervenção fora do microfone)... Está bem, depois teria a Valéria Rezende que 
contemplaria a questão de gênero e de região, porque é uma historiadora do Recife, as duas, não é? A 
Ivone também é do Recife... (Intervenção fora do microfone)... Certo, Ricardo Gondim que cobriria a 
parte dos pentecostais, Carla Pinsky que foi pensar para o judaísmo, mas considerando talvez a dúvida 
que exista, esse nome já pode descer para ficarmos talvez, Lenora que eu não peguei... Wright... 
Razões óbvias... Só terminar de ler aqui... Antônio Sequim que seria repressão sobre (ininteligível) dos 
católicos, então não necessariamente é algo que esteja faltando aqui... (Intervenção fora do 
microfone)... É, Rio Grande do Sul, representação regional. 
 
Interlocutor não identificado – É regional sim. 
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Interlocutor não identificado – É, é raro pensar no Rio Grande do Sul como uma região sub-
representada, mas vamos lá, Carlos Fico, relação igreja estado, mas Carlos Fico também está bem 
envolvido no grupo de contexto do golpe, é uma das principais áreas de domínio dele. Maria Aquino, a 
confirmar se é Maria Aparecida, traria a questão de gênero, Sonia Novinsky, que... Sobre 
antissemitismo, Maria Tutti antissemitismo, então agruparia com a Carla Pinsky, seriam todas dentro 
da linha do judaísmo, talvez a confirmar. Bom, tem a questão da Maçonaria que está levantada, mas 
estou entendo que o Professor Paulo Sérgio não sugeriu que fosse dentro desse grupo. De linhas de 
investigação levantadas até agora continua sendo a de formas de resistências, não tem linhas de 
investigação outras, alternativas, mas foram mencionados vários acervos, aí os acervos têm as pastas 
do DOPS sobre estudantes protestantes, que tem ido para a Unicamp, então vai haver essa avaliação 
pelo Professor Paulo Sérgio e pelo Nivaldo, sobre... Para consultar sobre esse arquivo, toda a parte da 
Comissão da Justiça e Paz em Petrópolis, arquivo Dom Helder Câmara, foi levantado também como 
acervo a ser investigado, os arquivos do Mackenzie que já teve encaminhamento também de contrato 
via Cláudio Lembo, olhando se... Coloco a exposição para fazer entrevistas, o registrório oral, e tem o 
arquivo da Igreja Presbiteriana na Filadélfia, então são acervos que... (Intervenção fora do 
microfone)... Não, eu mencionei aqui Petrópolis, acervo da Comissão de Justiça e Paz em Petrópolis, 
que é uma parte do CAAL... (Intervenção fora do microfone)... Perfeito... (Intervenção fora do 
microfone)... Então o foco aqui seria CAAL. Bom, então é isso, só fazer esse balanço, talvez seja 
interessante incluir, já triar um pouco os nomes, agora nas próximas manifestações e incluir linha de 
pesquisa para aprender um pouco com a nossa Assessora, que orienta a pesquisa, a Heloísa Starling. É 
importante a gente determinar também que questões a gente gostaria de ver respondidas, o Daniel ta 
inscrito, depois o Jorge. 
 
Sr. Daniel Augusto Schmidt (Professor no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos) – Até 
me perder um pouco, por que... Não, eu acho que a coisa... De quando eu pedi a palavra algumas 
coisas aconteceram, é isso, vamos tentar fazer uma organização especial, um seminário com essas 
outras religiões, o rabinato não é uma questão simples gente, porque nós tivemos muitas judias e 
judeus torturados, perseguidos e o rabinato, pelo contrário, perseguia, até vim o novo rabino, que foi o 
Sobel, aqui em São Paulo, inclusive a colaboração estreita de Israel com a ditadura brasileira, 
enquanto nós tínhamos muitos judeus sendo assassinados, quer dizer, é uma situação complexa essa 
questão judaica aqui no Brasil, sem entrar para o passado, falando só na ditadura, só na ditadura, se eu 
recordo que a pobre Iara não pôde ser enterrada, foi assassinada, mas tem... (Intervenção fora do 
microfone)... E rezo, pois é, as coisas são complicadas, quer dizer, não, é complicado para dizer que é 
uma área complicada. Eu acho que existem outros arquivos, não adianta ficar listando aqui, porque eu 
me recordo, vou só fazer um aceno, (ininteligível) deve conhecer o Padre Salvini ou os Jesuítas de 
Milão, eu me recordo que eles agrupavam material sobre o Brasil de forma fanática, quando faziam 
uma revista CEAS, acho que na Bahia, depois foi todo mundo expulso, fecharam, por exemplo, os 
arquivos dos Jesuítas, eles tem muitas coisas, lá em Milão, eu conheço, quer dizer, se for a cada 
arquivo é bom que se saiba que existe, porque quem sabe... Mas só vou acenar que tem um arquivo 
muito simples, que é o meu arquivo, que está na Praça da Sé, e rateia todos os jornais clandestinos da 
época da ditadura, e tem todos os jornais feitos no exterior de denúncia, estão lá, simples, para a 
praça... (Intervenção fora do microfone)... Aonde? Que polícia? A gente pode depois descobrir isso. 
Bom, então é isso, então quer dizer, tem esse material, digo por que é simples, porque a maioria... 
Muitos aqui são de São Paulo, então está aí, vai à Praça da Sé, não tem problema, os outros pedem. Eu 
depois vou escrever aos Senhores, não tem meu nome aqui, vou mandar para todos, porque nós temos 
que fazer uma grande mostra para o ano que vem, inaugurada pela Presidenta Dilma, exceto sobre a 
ditadura e a resistência, então vamos por um bloco sobre a igreja, já que nasceu isso daqui, vai ser a 
contribuição da Comissão da Verdade à resistência das igrejas, mas então eu vou ter que escrever a 
todos os Senhores sobre isso. Obrigado. Ah, e termino, depois se reúne um comitê aí, vocês três se 
reúnem amanhã, depois, daqui a uma semana, envia a todos uma proposta de trabalho, acho que é a 
melhor coisa. 
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Interlocutor não identificado – Mas é melhor que o esboço dessa proposta de trabalho (ininteligível) 
aqui, porque nós também estamos metidos em... Bom, eu mesmo estou metido em várias outras, então 
o ideal é que o grupo que... É o microfone, desculpe... Não, eu acho que a gente devia. .. Temos ainda 
meia hora, eu acho que devíamos talvez já aproveitar um pouco mais para ver como vai ser essa 
proposta de trabalho, por exemplo, acho que você mesmo falou, outra reunião para convidarmos essas 
pessoas e também os nomes, as mulheres mencionadas, as pesquisadoras, então a tarefa nossa seria um 
pouco mais fácil se fosse um pouco melhor definido aqui. O microfone tem que falar bem perto.  
 
Interlocutor não identificado – O Leandro me lembrou aqui o nome do meu chefe lá no Seminário 
para falar sobre Pentecostalismo, Gedeon Alencar... (Intervenção fora do microfone)... Gedeon 
Alencar, (Intervenção fora do microfone). Sim, ele está fazendo uma pesquisa sobre Pentecostalismo 
em questão de gênero, se não me falha a memória, também está fazendo uma tipologia do 
Pentecostalismo, eu acho que é uma pessoa interessante. (Intervenção fora do microfone)...  
 
Interlocutor não identificado – Só uma pergunta, quer dizer, na nossa abrangência então, nós, o 
Pentecostalismo seria incluído nessa grupo? 
 
Interlocutor não identificado – O Gedeon é interessante para falar, e com relação... Me surgiu aqui 
uma lembrança, eu não visitei ainda, porque eu não tive oportunidade, mas existe o arquivo histórico 
Presbiteriano no Campo Belo, é Zona Sul de São Paulo, inclusive eu tenho o telefone aqui, tudo, eu 
não visitei ainda.  
 
Interlocutor não identificado – Em termos de linha de pesquisa, eu fiquei pensando em algumas 
coisas que a gente já falou e que talvez a gente devesse só demarcar, porque a resistência está clara, é 
uma linha que a gente quer... O colaboracionismo é outra linha, o colaboracionismo, eu acho que a 
gente deveria ter, manter a ênfase que estava pensada para essa reunião, então, ter uma reflexão sobre 
o que foi a preparação para o golpe, o que legitimou o golpe, e aí eu não sei se isso caberia ou não para 
nós, porque a gente poderia concentrar no período de 59 a 64, que é o período imediatamente anterior 
ao golpe e foi extremamente importante, do ponto de vista ideológico, para que o golpe ocorresse, 
depois durante o golpe, aí eu acho que a gente deveria centrar fogo na questão das relações 
institucionais, evidentemente deve ter muito relato de cooperações pessoais, (ininteligível), mas eu 
acho que talvez a gente se disperse, a gente deveria tentar concentrar no que é das relações 
institucionais das instituições eclesiásticas para com o estado, tanto no sentido direto, nas relações 
entre instituições e governo, como nos pronunciamentos feito por meio da imprensa, que essas 
instituições tenham realizado, aí sim, por meio de seus prelados, (ininteligível) e etc.. Um outro tema 
que eu acho que a gente deveria ter em mente é a questão da delação, então é, como autoridades 
eclesiásticas e clérigos cooperaram diretamente por meio da delação de seus membros aos órgãos de 
repressão. E um outro tema, não sei se a gente separa ou coloca junto, é a questão da tortura, como é 
que houve ou participação direta ou mesmo alguma negligência ou omissão, e aí talvez o caso mais 
direto seja a questão da capelania militar, como é que é essa questão da capelania militar, cooperou ou 
deixou de cooperar com o sistema de repressão. 
 
Sr. Paulo Sérgio Pinheiro (Comissão Nacional da Verdade) – (ininteligível), quer dizer, eu acho 
que não adianta só indicar as linhas de pesquisa, porque não há uma armata atrás da Comissão da 
Verdade que vai fazer isso, como há muitos mineiros na nossa Comissão, é preciso fatiar a picanha, o 
ideal seria que os participantes do grupo assumissem colaborar nas várias fatias, enfim, o exemplo do 
Zwinglio, porque na verdade no máximo nós vamos poder, além da colaboração do Pedro e da Luci, 
que também está disposta como Consultora a trabalhar nessa direção, o que a nossa... A nossa 
esperança é que o grupo de experts também possam escolher fatias do que será esse capítulo do... 
 
Interlocutor não identificado – Paulo, então me corrigindo, eu quero me oferecer para cooperar com 
a questão das relações institucionais e o estado. 
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Interlocutor não identificado – Já tinha pedido a palavra aqui a tempo, tinha me inscrito, e é nessa 
mesma linha, eu acho que alguns temas, por exemplo, eu acho que a capelania militar é realmente 
importante, eu já até mencionei em um outro documento que eu escrevi para a comissão, que, por 
exemplo, tem uma evidência que a Crimeia Almeida, Almeida? Almeida, estava na guerrilha do 
Araguaia, saiu de lá grávida, foi presa em São Paulo, depois foi levada para Brasília, o filho nasceu no 
Quartel em Brasília, durante a prisão dela, ela foi obrigada a entregar o filho, o neném, o bebê, para 
uma família cuidar, porque a repressão não permitiu que ela tivesse o filho, mantivesse o filho na 
prisão, a família dela encontrou uma família amiga, extremamente católica que se dispôs a cuidar do 
neném, mas exigiu que fosse batizado, então a criança foi batizada na prisão, no quartel lá em Brasília 
pelo Capelão, eu tenho a... Ela me passou a foto do batizado, tem a foto do capelão, então eu acho que 
essa é uma coisa importante saber, qual é a participação dos capelães, nós sabemos do Roberto, que é 
batista, oficial do exército, mas torturador, e também fazia um papel de capelania no Doicorde, do 
lado... Tem uns outros capelães que a gente não sabe, do lado católico eu acho que é mais fácil de você 
descobrir quem era capelão em tal lugar e tal época, você tem a lista, isso que é importante a gente 
descobrir, tem no filme da Zuzu Angel, (Intervenção fora do microfone)... Exato, tem o site, e tem no 
filme da Zuzu Angel, eu não sei se aquilo foi ficção ou parte da liberdade artística do Diretor ou se 
realmente aconteceu, mas tem uma cena que ela vai a Aeronáutica e fala com um Padre sobre a busca 
que ela estava fazendo do filho, e ela menciona essa tortura tal, e ele fala: “Não, aqui não há nada 
disso, as vezes eles dão um choquezinho só para assustar”, uma coisa desse tipo, então quer dizer, 
provavelmente esse padre que estava lá era um capelão da aeronáutica, não é? Então eu acho que, eu 
tenho a sugerir é o seguinte, o Atílio já se ofereceu para uma coisa, eu acho que nós temos um membro 
do grupo que não pôde vir hoje, porque ele está em Belém, que é o Will Debopan, tem o Beozzo e o 
Atílio, eu sugeriria que vocês assumissem a responsabilidade por pesquisar essas áreas da Igreja 
Católica, (Intervenção fora do microfone)... Não, aí teria que definir, então deixa eu voltar um 
pouquinho antes, eu acho que o Leonildo, o Wrolf, o Daniel e o Leandro, aí é mais do que natural é 
que a área protestante, o campo protestante seria de vocês, pelo conhecimento e tudo, (Intervenção 
fora do microfone)... Eu também sou, mas eu ia me oferecer para ajudar o Zwinglio na pesquisa sobre, 
o trabalho sobre resistência, que eu posso colaborar com ele, e acho que como vocês estão em São 
Paulo, a gente pode fazer uma reunião aqui em São Paulo para definir as áreas de pesquisa, os eixos de 
pesquisa, eu acho que dentro daqueles quatro eixos que nós sugerimos, que o período de preparação do 
golpe, legitimação do golpe, a colaboração com a repressão, e a repressão interna aos grupos de 
incidência nas Igrejas, e o lado da resistência, agora eu acho que a gente, nesse trabalho que o grupo 
vai fazer, eu estou imaginando que não há necessidade da gente agregar muitas pessoas a esse grupo, 
porque todos nós aqui, temos colegas e amigos em vários lugares do Brasil, que eu tenho certeza que 
estariam dispostos a colaborar, e a gente pode, cada área, cada eixo de pesquisa ou cada área de 
pesquisa pode estabelecer as nossas redes, de colaboração, em fazer isso por internet ou por outros 
meios, aí não sei como é que seria no caso, por exemplo, de necessidade de alguma viagem, a  
Comissão provavelmente teria recurso para cobrir essas despesas, não é? E em relação a arquivos, por 
exemplo, que nós estávamos falando, nós temos, e a Comissão aqui eu acho que poderia ter acesso, 
mas é, nós temos o arquivo do Conselho Mundial de Igrejas, que foram repatriados no ano passado, 
como parte do projeto nosso, Brasil Nunca Mais Digital, que estão depositados aqui no arquivo do 
Estado de São Paulo, a gente está no processo de digitalização de tudo isso, mas a gente teria acesso, 
porque ali tem toda a relação do Conselho Mundial de Igrejas com o projeto Brasil Nunca Mais, ele 
cobre todo o período de grande parte da repressão, não é? Além de arquivos fora do Brasil, que o 
Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos tem um arquivo também, que é no Departamento do 
Programa de Direitos Humanos, que manteve a relação estreita aqui com o Brasil e outros lugares da 
América Latina, não é? Não sei se a gente precisaria ter acesso a esses arquivos, eu acho que a gente 
tem provavelmente informações bem... Suficientes aqui, para a gente fazer um bom trabalho, já que 
não temos condições de realizar um trabalho exaustivo, então, eu disse no primeiro encontro que eu 
tive aqui, eu falei que eu tinha pensado em um projeto de pesquisa que era enorme, grande, teria que 
reunir uns 20 pesquisadores durantes uns dois anos para cobrir tudo isso, mas como nós temos um ano 
e pouco só para realizar, então nós vamos ter que realmente fazer aquilo que as pernas possibilitarem e 
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aquilo que for importante, eu acho que o importante são esses quatro eixos mesmo, e a gente tem que 
pegar os casos mais emblemáticos, mais representativos de cada (ininteligível). 
 
Interlocutor não identificado – O que nós estamos pedindo aos membros deste grupo é que 
também... O nosso interesse é utilizar a pesquisa já foi realizada, tem tanta coisa que já foi... Não 
estamos pedindo aos Pesquisadores aqui reunidos que abram novas pesquisas, o que pode ser feito é 
que com esses dois Pesquisadores que nós queremos consultar, que os membros do grupo possam 
pedir auxílio para alguma pesquisa concreta, mas eu imagino que o que vocês já realizaram até agora 
pode iluminar essas fatias dessas linhas que nós mencionamos aqui, (Intervenção fora do microfone).  
 
Interlocutor não identificado – Acho que seria interessante também pedir talvez formalmente a 
colaboração das diversas instituições citadas aqui, não sei o que vocês acham disso, mas acho que 
seria até ético e de bom tom, encaminhar talvez um documento, algo que fosse formal, um ofício, e dar 
ciência a essas denominações, essas instituições, e pedindo colaboração, eu acho que daí também pode 
vir alguma coisa.  
 
Interlocutor não identificado – Isso nós podemos fazer, sem nenhum problema, se o grupo acha útil, 
(Intervenção fora do microfone), nós vamos tentar fazer uma lista dessas instituições e circulamos para 
ver se alguém tem mais sugestões e fazemos um ofício do Coordenador da Comissão da Verdade 
nessa direção anunciando que está constituindo isso, e que ficaríamos muito gratos se pudesse haver 
colaboração, indicação de um ponto focal, no qual a Comissão poderia ter contato e etc., acho que 
(ininteligível). 
 
Interlocutora não identificada – Bom, eu estou assistindo, acompanhando atentamente aí as 
discussões, e nessa fase de organização, o que me ocorreu, a exemplo do que tem sido feito pela 
Comissão, que tem uma rede de entidades implementadoras, Comissões de Verdade das 
Universidades, do Legislativo, enfim, Comitês de Memória, com os quais, entidades com os quais a 
Comissão tem uma cooperação firmada, técnica, e a Comissão presta apoio, subsidiariamente faz 
pesquisar, faz intermediações, dada a vastidão do tema e o pouco tempo que há para cumprir essas 
tarefas, e cada uma das tarefas dá filhotes e, é a história da lagartixa potencializada e do jacaré, então 
me ocorreu aqui, eu não sei, que essa roda, que fosse uma unidade como essas outras com as quais a 
Comissão estabeleceu cooperação, com essas outras Comissões de Verdade, não é? Essa então com o 
objetivo específico ligado as Igrejas, Protestantes, Igreja Católica, nesse universo colocado aqui que já 
demanda bastante trabalho, então dessa forma a Comissão apoiaria, faria, enfim, todas as 
intermediações e tudo que estiver dentro das suas prerrogativas institucionais, legais, e se constituiria, 
eu não sei o nome disso, uma unidade, um comitê, algo, um grupo, esse grupo de trabalho com o qual 
a Comissão teria esse relacionamento, mas o grupo também teria sua autonomia conhecendo seus 
campos e suas questões, ele teria uma certa autonomia de trabalhar nesse mapa, foi alguma coisa que 
me ocorreu considerando que é preciso uma estratégia para... Desse trabalho, e eu gostaria de ouvi-los 
então a respeito. 
 
Interlocutor não identificado – Quer dizer, logo da minha parte, eu acho que é uma boa formulação 
na medida que nós vamos fazer um documento inicial e depois a transcrição desse debate, mas o ideal 
mesmo é que o grupo pudesse funcionar com uma certa autonomia, em contato com a Comissão, nós 
vamos dar esse apoio, outras iniciativas formais, por exemplo esse ofício, que a Comissão pudesse 
fazer, mas que o grupo decolasse autonomamente também integrando talvez outros participantes, o 
Sequim por exemplo, e que nós também estaríamos dispostos a bancar, apoiar outras reuniões, ou aqui 
em São Paulo ou em Brasília, e aí o grupo estaria a tomar decisões a esse respeito, mas eu acho que o 
grupo de trabalho já está com esse nome, fica assim mesmo, mas deveria ser concebido como uma 
Comissão da Verdade sobre esse tema. Nós temos 15 minutos. 
 
Interlocutor não identificado – (Intervenções fora do microfone)... Mas aí a gente fica com a 
dificuldade de que teriam que ser as Igrejas a instituírem, a instalarem as suas Comissões da Verdade. 
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Interlocutor não identificado – Eu acho que o neném nasceu como grupo de trabalho, eu acho que é 
melhor manter esse nome de batismo e depois, ainda que a natureza do grupo seja nessa perspectiva, 
que eu imagino que todos que estão aqui em volta da mesa vão refletir também sobre a experiência do 
que foi hoje, nós vamos também mandar esse subsídio proximamente, na semana que vem, e aí o que 
podemos pensar é, quando poderíamos fazer uma nova reunião em que uma parte da reunião seria 
ouvir esses experts que tratam de temas que não vão ser necessariamente integrados ao nosso grupo, 
eu imagino por exemplo os Pentecostais, mas não sei, depois de ouvi-los o grupo pode tomar uma 
decisão, mas ampliar além desse universo aqui, eu que já estou confuso acharia uma temeridade para 
nós lidarmos, mas outras vozes podem ser ouvidas ainda. 
 
Interlocutor não identificado – Eu acho que aqui nós já temos muito trabalho, entretanto, as críticas 
em relação... As críticas virão, ou seja, quer dizer, como é normal, e que venham, agora se, de repente, 
esse grupo abrir um espaço e fazer que esse momento ou esse espaço seja conhecido, elas podem ser 
dirimidas, eu acho que existem aí táticas, estratégias para que se encontre uma harmonia na audição 
dessas minorias religiosas, digamos assim, de grupos menos numericamente expressivos, digamos 
assim. 
 
Interlocutor não identificado – Não, eu só ia falar em relação à participação Pentecostal, quer dizer, 
na verdade nós mencionamos aqui dois nomes, o Ricardo Gondim e o Gedeão, eu acho que o Gedeão 
seria mais apropriado, a gente pode convidá-los, eu convidaria talvez sem nenhum problema, eu não 
pensei neles inicialmente, porque pela última conversa que eu tive com eles, eles não estavam 
pesquisando a participação dos Pentecostais durante a ditadura, e o critério que eu usei para convidar 
todos vocês é que eu sabia que todos vocês tem pesquisas nessa área, tem conhecimento específico, 
agora o Gedeon realmente, é um intelectual, é Pesquisador, tudo, acho que seria melhor, a gente 
poderia até... Eu sugeria até que a gente o convidasse para o próximo encontro, ele pode falar sobre o 
Pentecostalismo ou sobre a ditadura, eu acho que não teria problemas não. 
 
Interlocutor não identificado – Eu queria fazer uma consulta aqui, pensando mais nos 
encaminhamentos práticos que a gente está fechando aqui, eu queria fazer duas consultas, a primeira 
consulta dentro do que o Anivaldo falou, quer dizer, são os quatro eixos que estão propostos, que são 
preparação, legitimação, cooperação e resistência. Preparação e legitimação são mais aspectos 
históricos, uma investigação histórica que dialogo muito com o grupo da Rosa Cardoso de contexto do 
golpe, então talvez possa se encaminhar, que essa discussão possa ser feita em algum momento com 
ela, para poder amadurecer quais seriam as linhas, uma vez que daqui haveria menos fatores referentes 
a graves violações dos Direitos Humanos, talvez então o foco possa eleger como primeiro passo 
saindo dessa reunião aqui, focar na parte de cooperação e resistência, e aí cooperação e resistência está 
desenhado como linha de investigação, está desenhado à resistência, um eixo independente, que já 
estão, você e o (ininteligível) pensando em como estruturar essa pesquisa. A cooperação, o 
colaboracionismo, no termo que o Jorge utilizou, ficou pegando aqui a estrutura que o Jorge propôs... 
Relações institucionais, delação e tortura, por enquanto é a estrutura que está pensada, o Jorge já se 
prontificou a trabalhar a parte de relações institucionais, Igreja Católica e estado, e eu entendi que pela 
sua colocação, que as relações institucionais das Igrejas Protestantes ou da parte protestante com o 
estado poderiam ficar a cargo de todos, ou de um subgrupo de Leonildo, Leandro, Rolf e Daniel, então 
podia avaliar se os quatro assumem isso e se alguém... (Intervenções fora do microfone)... Delação a 
gente está... Talvez isso possa ficar dentro das relações institucionais, porque delação está diretamente 
relacionada, você precisa ter uma relação institucional para poder fazer delação, então pode ser 
absorvido pela linha anterior, e aí tem a tortura, que pelo que eu entendi tem a linha da capelania 
militar, que foi destacada já, que eu entendi que o Beozzo poderia trabalhar essa linha dentro da 
proposta, porque você trabalha a linha católica, e não sei se você se juntaria ao Jorge na parte de 
relações institucionais, o que acaba também se misturando um pouco. (Intervenções fora do 
microfone). Eu peço perdão se eu estou fazendo completamente o objetivo aqui, eu peço perdão 
Beozzo se eu cometi alguma desfeita com relação à precedência. (Intervenções fora do microfone). 
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Mas eu estou só preocupado com o horário e tentar tirar uma estrutura mínima que a gente possa 
circular. 
 
Interlocutor não identificado – Eu sugiro o seguinte, que para a questão católica, que a gente siga a 
proposta do Anivaldo, (ininteligível), eu e Beozzo para pensarmos como tratar (intervenções 
simultâneas) 
 
Interlocutor não identificado – Então eu acho que a gente fechou com relação as linhas de 
investigação dos eixos, aí o segundo ponto seria dos nomes, então a gente tem aqui uma dúzia de 
nome que foram levantados, e eu tentei agrupar aqui de acordo com que lacunas esses nomes 
preenchem, já tem a sugestão do Anivaldo de incluir o Gedeon Alencar para a parte de 
Pentecostalismo, que seria uma das religiões não... 
 
Interlocutor não identificado – Ele viria para fazer uma exposição. 
 
Interlocutor não identificado – Ok, para ser convidado a ser ouvido na próxima reunião, mas creio 
que para ingresso do grupo, a parte que falta era... A preocupação maior inicial era a questão de gênero 
e de representatividade regional, entendo que tenham dois nomes fortes aqui que já juntam duas coisas 
que eu, ou a Ivone Gimbar ou a Valéria Rezende, já que as duas tem mais ou menos o mesmo perfil, 
então a pergunta seria, qual dessas duas... Se alguma dessas duas já poderia ser considerada a ser 
incluída ao grupo para poder contemplar essa lacuna, e aí lembrando que temos ainda o nome de 
Maria Aquino, Leonora Wright, para preencher a lacuna de gênero, e o Antônio Sequim para 
preencher a lacuna de região, ainda que seja a região sul, que aí eu ousaria opinar que eu não sei se é 
necessariamente uma lacuna que precisaria ser atentada, talvez norte e nordeste devessem ser 
prioridades. (Intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Beozo, o José Elano Pinheiro prestou depoimento longo na Comissão 
do Recife, porque ele foi Vigário Geral de Dom Helder Câmara no Recife, acompanhou a morte do 
Henrique, o processo, mas depois ele ficou durante quase 20 anos como a pessoa encarregada, na 
CNBB, com as relações com o parlamento, então é uma pessoa que conhece muito das questões 
políticas internas da igreja e do estado brasileiro. (Intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Desculpem, Atílio, (ininteligível) considera que a Ivone Gebara, se 
tiver que fazer uma opção entre a Valéria ou a Ivone? 
 

Sr. Jorge Atílio Silva Iulianelli (Professor da Gama Filho e Assessor da KOINONIA Presença 
Ecumênica e Serviço) – As duas são competentes, trabalharam diretamente com (ininteligível) em 
Recife, grupos populares, (Intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Com relação à algum outro nome, na questão de gênero, alguma 
sugestão? (Intervenções fora do microfone)... Só essa? Então a gente deixa Maria Aquino e Leonora 
Wright? 
 
Interlocutor não identificado – Não, Maria Aquino não sei. (Intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Para consultar. Eu queria falar também, porque eu acho que a 
Leonora, a Lenora, ela... Eu não sei exatamente qual a contribuição que ela poderia dar, ela que eu 
saiba o trabalho dela foi um livro sobre uma biografia do Paulo Wright, mas foi uma coisa que uma 
sobrinha escrevendo em homenagem ao tio e, muito importante o trabalho que ela fez, mas não sei se 
ela... Se eu a convidaria para participar aqui, eu acho que a Valéria e a Ivone seriam muito mais... A 
contribuição seria excelente, porque que eu saiba ela não tem publicado sobre esse tema, mas elas 
conhecem muito, porque sempre acompanhar os movimentos (ininteligível) da Igreja Católica, eu acho 
que elas conhecem muito e podem nos ajudar bastante. Eu tiraria a Lenora. 
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Interlocutor não identificado – Na verdade como o número de homens é tão grande, a Ivone eu 
conhece de renome, a Valéria eu não conheço, talvez integrar as duas, nem sempre as duas vão poder 
vir, é porque... Já está desequilibradíssimo, então é melhor nós convidarmos as duas, minha proposta é 
essa. (Intervenções fora do microfone). 
 
Interlocutor não identificado – Então da relação de nomes para... Não descartando os nomes ainda, 
mas para encaminhamento imediato seriam, o convite para Ivone Gebaro e Valéria Rezende para se 
ingressarem no grupo, fazendo parte dele, e o convite para ouvir o Gedeon Alencar na próxima 
reunião, esse é o encaminhamento que a gente está tirando nesse momento, sem prejuízo de outros 
encaminhamentos que a gente possa amadurecer depois em relação a outros nomes, pode ser isso? 
(Intervenções fora do microfone). Então acho que fechou, mas a gente pode amadurecer mais o dela.  
 
Interlocutor não identificado – Então, eu acho que temos que terminar, eu queria mais uma vez 
agradecer enormemente, primeiro a iniciativa do Arroio, depois a grande disponibilidade não só dele, 
mas também do Anivaldo, que com o conhecimento que tem de todos envolta dessa mesa, convocou 
com uma semana de antecedência essa reunião, e nós ficamos muito contentes que ela... Que nós 
tenhamos cumprido nosso calendário, já decidimos isso há 15 dias e realizamos essa reunião hoje. 
Agradecer a boa vontade, o deslocamento de todos aqui, a colaboração e também poder ter contado 
com o apoio do Pedro Pontual, que se voluntariou para trabalhar comigo nesse grupo, que para nós é 
excelente, dada as qualidades dele, e também a Luci Buff, que é uma nova consultora, que acabou de 
chegar, que também indicou seu interesse em nos ajudar a fazer essa caminhada, então logo que 
estiver pronta a transcrição nós circulamos para eventuais correções, e eu em consulta com o José Luís 
e o Anivaldo discutimos um calendário quando seria a próxima reunião, e diante de os Senhores 
recebendo... (Intervenções fora do microfone)... É, o endereço eletrônico de todo mundo. Nós sempre 
circularemos qualquer mensagem para todo o grupo, eu agradeço demais, eu acho que foi um começo 
excelente. 
 
Interlocutor não identificado – Eu realmente quero fazer minhas todas as palavras do Paulo Sérgio, 
porque (Intervenções fora do microfone). 
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C. N. V. 2.  

                                    

           COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 

 

                                     TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Nome completo, brasileiro(a), CPF XXX.XXX.XXX-XX, identidade nº XXX- Órgão expedidor, 

expedida em xx/xx/xxxx, – cidade-UF, filho(a) de xxxx e xxxx, domiciliada à ENDEREÇO, 

CIDADE/UF e , perante a Comissão Nacional da Verdade, declaro ter ciência da legislação sobre 

o tratamento de informação sigilosa, e me comprometo a guardar o sigilo necessário, segundo a 

Lei n
o
 12.528, de 18 de novembro de 2011, para tanto assumindo o compromisso de:  

 

a) preservar o conteúdo dos dados, documentos e informações sigilosos, ou dos materiais de 

acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros, segundo o art. 4º, §2º, da Lei n
o
 12.528, de 2011; 

 

b) não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das informações 

sigilosas, ou dos materiais de acesso restrito; 

 

c) manter sigilo nos casos em que, a critério da Comissão Nacional da Verdade, este  seja relevante 

para o alcance de seus objetivos ou para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra ou a 

imagem de pessoas, segundo o art. 5º da Lei n
o
 12.528, de 2011; 

 

d) não copiar ou reproduzir, por qualquer meio, as informações sigilosas, salvo com autorização 

da Comissão Nacional da Verdade; e 

 

e) tratar com reserva em diálogos, públicos ou privados, com relação a informações sigilosas a 

que tenha acesso em virtude das atividades da Comissão Nacional da Verdade. 

 

Declaro que, por estar de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas 

abaixo identificadas. 

 

Brasília, XX de XXXX de 2013 

 

______________________ 

 

 

__________________    ______________________________ 

Glenda Mezarobba                         Luci Buff 
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C. N. V. 3.  

 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE  
 

Checklist para Reuniões Administrativas 

 

Referência 

Em reunião do dia 17 de dezembro de 2012, o Grupo de Trabalho sobre o papel das 

Igrejas durante o regime militar definiu que seria necessário, para o bom andamento dos 

trabalhos, uma reunião administrativa com periodicidade quinzenal, reunindo CNV e 

Pesquisadores para discutir o andamento dos trabalhos. Essa reunião, voltada para 

encaminhamentos de ordem prática, tem caráter bem distinto daquele das reuniões do 

pleno ampliado, que contaria com o grupo completo de pesquisadores. 

 

Participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparativos: 

1. Logística 

 As reuniões são, por padrão, em SP. Verificar se há alguma orientação de realização em 

outro local. 

CNV 
Membro:  

Paulo sério Pinheiro 

 

Assessoria e Consultoria: 

Gabriel Veras 

Luci Buff 

Pedro Pontual 

 

Pesquisadores 
Coordenação: 

Anivaldo Pereira Padilha 

José Luiz Del Roio 

 

Núcleo Igreja Católica: 

José Oscar Beozzo 

Jorge Atílio Iulianelli  

 

Núcleo Igrejas Protestantes: 

Leandro Seawright Alonso 

Leonildo Silveira Campos 
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 Efetuar, de imediato, assim que for confirmada que haverá a reunião, a reserva da sala do 

gabinete da PR em SP enviando e-mail para o Genivaldo Goncalves Silva 

(ggoncalves@presidencia.gov.br), com cópia para o Rafael Henrique Molinari 

(rafael.molinari@presidencia.gov.br). Especificar data, hora da reunião, tempo de 

duração e lista das pessoas confirmadas. A lista das pessoas, se ainda não houver 

confirmações, pode ser enviada em data mais próxima à da reunião, mas sempre com 

pelo menos um dia útil de antecedência.  

 Verificar quais participantes da reunião precisarão de passagem aérea. Via de regra, serão 

três passagens: uma pessoa do RJ (Jorge Atílio) e duas de Brasília (Pedro Pontual e Gabriel 

Veras). Necessário, no entanto, confirmar se não há nenhum pedido adicional. Os pedidos 

de passagem deverão sempre ratificados previamente com o Secretário Executivo, e 

posteriormente apresentados, com pelo menos 10 dias de antecedência, ao Mauricio 

Romeiro Bastos (mauricio.bastos@cnv.presidencia.gov.br), com cópia para Marianne 

Afonseca Souza (marianne.souza@cnv.presidencia.gov.br). Os pedidos devem conter 

a justificativa da viagem, o trecho de viagem, sugestão de data e horário de ida e sugestão 

de data e horário de volta. No caso de passagens para pessoas sem vínculo formal com a 

CNV sempre será necessário formalizar um convite ao viajante, ainda que por e -mail, com 

cópia para Maurício e Marianne. 

 

2. Conteúdo 

 Elaborar pauta da reunião com base nos encaminhamentos de reuniões anteriores. 

Preparar lista de pontos a serem discutidos. Circular a proposta de pauta para os 

participantes com pelo menos três dias de antecedência. 

 Preparar memória da reunião anterior – não ata, não relato cursivo – com pontos 

específicos discutidos e encaminhamentos. 

 

3. Durante a reunião 

 Tomar nota dos pontos de discussão e dos encaminhamentos. 

 Nenhum encaminhamento poderá ser considerado decidido sem que haja uma pessoa 
indicada pela sua execução, e um prazo máximo para sua conclusão. Mais pessoas 
poderão participar do encaminhamento, mas uma pessoa deverá ser o ponto focal para 
mobilização, articulação e apresentação dos resultados. 

mailto:ggoncalves@presidencia.gov.br
mailto:rafael.molinari@presidencia.gov.br
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