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RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como objetivo analisar o papel Igreja da           
evangélica no Brasil e sua relação com a cultura popular e sociedade das décadas de               
1960 a 1980. Para tanto, foram utilizadas as seguintes fontes:  Hinos do Povo de Deus 1                
(1981) ; 1ª Equipe  (1968) e De vento em popa (1977) álbuns do grupo  Vencedores por               
Cristo e  Mais doce que o mel  (1981), álbum do conjunto  Rebanhão . A pesquisa buscou               
problematizar a questão da identidade cultural evangélica brasileira, visto que as fontes            
possuem esse caráter de tentar formar uma identidade evangélica com bases da cultura             
nacional. Partindo da historiografia cultural como referencial teórico de análise, a           
metodologia utilizada por esta pesquisa interpreta o protestantismo no Brasil como fruto            
de seu contexto histórico, influenciando-o e sendo influenciado por ele, numa relação            
dinâmica de transformações no interior do protestantismo e de suas formas de vivência.             
Destaca-se a importância do Evangelho Social, no recorte estabelecido pela pesquisa,           
para o protestantismo no Brasil e também nas canções escolhidas como fonte. Para             
tanto, a música evangélica ocupa um papel central dentro do protestantismo brasileiro,            
propagando doutrinas e dogmas das igrejas e também criando e formulando           
características identitárias. Pudemos averiguar que as fontes escolinhas, portanto, se          
apropriam de elementos da cultura popular musical brasileira para visando criar uma            
identidade evangélica brasileira. 
 

Palavras-Chave: Música Protestante; Protestantismo; Identidade Cultural 
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ABSTRACT 

The present Monographical work aims at analyzing the role of the Evangelical            
Church in Brazil and its relation with popular culture and society, during the period that               
extends from the 1960s to the 1980s. For such, the following sources were utilized:              
Hinos do Povo de Deus 1  (1981) ; 1ª Equipe  (1968) and De vento em popa (1977)                 
albums from the group  Vencedores por Cristo and  Mais doce que o mel  (1981), album               
from the group  Rebanhão . The research attempted to problematize the matter of            
Brazilian evangelical cultural identity, as the sources have the characteristic of           
attempting to form an evangelical identity based on the national culture. Starting at             
cultural historiography as a theoretical referential for analysis, the methodology utilized           
by this research interprets Protestantism in Brazil as originated from its historical            
context, influencing it and being influenced by it, in a dynamic relation of             
transformations inside Protestantism and its forms of living. I stands out the importance             
of the Social Gospel, in the time span established by the research, for Protestantism in               
Brazil and also in the songs chosen as source. For such, evangelical music occupies a               
central role in Brazilian Protestantism, propagating the Church’s doctrines and dogmas           
and also creating and formulating identity characteristics. We were able to verify that             
the chosen sources, therefore, appropriate of Brazilian popular music elements aiming           
to create a Brazilian Evangelical identity. 

 

Key-Words: Protestant Music; Protestantism; Cultural Identity 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa monográfica desenvolveu-se a partir do interesse no estudo das           

religiões pela abordagem da História Cultural, a qual permite interpretar a religião como             

fruto de seu contexto histórico e cultural, segundo Sérgio da Mata , tendo como foco de               1

análise seus agentes sociais. O estudo das religiões pelo viés cultural não tem a intenção               

em ser apologético e nem se propõe a desmistificar as religiões, mas, as interpreta              

como parte importante de uma sociedade, que influencia e é influenciada no âmbito             

social e político, formulando e ressignificando símbolos e práticas, numa relação           

orgânica, não rígida que cria e estabelece elementos identitários. No caso desta            

pesquisa, o campo religioso brasileiro será o palco de análise a partir de interpretações              

sobre o papel do Protestantismo no Brasil e seus desdobramentos dentro do recorte             

estabelecido. Tendo a produção musical como fonte de estudo, dado o importante papel             

da música  para o cristianismo, especialmente para o protestantismo  2

As fontes selecionadas para análise correspondem a produção musical         

protestante, sendo hinários (a forma mais tradicional de música cristã evangélica) e            

álbuns de música cristã com viés mais popular, do o período entre os anos de 1968-1981                

e são eles:  Hinos do Povo de Deus 1  (1981)  ; 1ª Equipe  (1968) e De vento em popa                  3

(1977) álbuns do grupo  Vencedores por Cristo e  Mais doce que o mel  (1981), álbum do                

conjunto  Rebanhão . Tais fontes, possuem uma característica que até então não era            

predominante no cenário musical protestante: todas são composições brasileiras. Esta          

característica é de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa, pois as            

composições se preocupam em valorizar a cultura musical brasileira, num contexto de            

transformações profundas internas aos protestantismo. Os álbuns do grupo  Vencedores          

por Cristo servem como comparação entre si, pois o primeiro é composto basicamente             

por traduções de músicas compostas nos Estados Unidos, ainda que seja cantado por             

músicos brasileiros e tendo o português como idioma. 

Para tanto, dividimos a monografia em três capítulos. O primeiro discutirá, na            

ordem conceitual as interpretações tomadas no que diz respeito a religião, identidade, a             

1  MATA, Sérgio da. História & Religião. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2010. 
2 VICENTINI, Érica de Campos. A produção musical evangélica no Brasil. 2007.  1559 f. Tese 
(Doutorado em História Social) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
3 Não serão analisados a totalidade de hinos presentes, pois contabilizam mais de 200. Os 
hinos escolhidos o foram por conterem elementos condizentes com a proposta da pesquisa. 
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importância da música para o protestantismo e como fonte histórica, tendo a perspectiva             

teórica da História Cultural . Também, ainda no primeiro capítulo, foi traçado um            4

histórico do protestantismo e sua relação com a cultura, tendo como ponto de discussão              

a forma como locais onde a Reforma Protestante na Europa do século XVI foi mais               

atuante e passando aos Estados Unidos, como outro local de importante           

desenvolvimento do Protestantismo, tiveram sua cultura, política e economia         

influenciadas diretamente pela moral e ética protestante. Por fim, será discutido a            

chegada do Protestantismo no Brasil e como se deu a inserção no campo religioso              

brasileiro.  

No segundo capítulo, se discutirá a influência da Teologia da Libertação e            

principalmente do Evangelho Social, correntes teológicas que chegam ao Brasil nos           

anos 1959-1960, nas composições dos  Hinos do Povo de Deus, vol.1 e também a              

importância da Conferência do Nordeste (1962) como marco de mudança da relação do             

protestantismo em relação ao contexto brasileiro. Para o terceiro capítulo, analisamos as            

canções dos álbuns  1ª Equipe  e  De vento em popa , do grupo  Vencedores por Cristo e o                 

álbum  Mais doce que o mel , do conjunto Rebanhão e as influências da música popular               

brasileira presentes nas obras escolhidas e quais os possíveis temas presentes e quais os              

estilos musicais utilizados nas canções. A partir da análise dos temas presentes nas             

canções, analisamos também qual a forma de performance dos artistas, a partir das             

considerações do historiador Marcos Napolitano . Portanto, buscamos inserir as fontes          5

num contexto de intensa agitação política, social e religiosa, aspectos que estão            

presentes nas análises e percorrem o trabalho. É possível perceber a tentativa de             

formular uma identidade protestante brasileira a partir de elementos presentes nas           

canções, como por exemplo a linguagem e estilos musicais em que foram compostas a              

grande parte das canções que serão analisadas nas páginas a seguir deste trabalho.  

O recorte escolhido está inserido em um contexto de profundas agitações           

políticas e também religiosas, como já mencionado. Visto que o protestantismo           

enfrentava crises internas, tendo de um lado partes mais alinhadas ao discurso            

conservador e fundamentalista - ala que detinha grande parte do poder de decisão das              

4 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Algés: Difusão 
Editorial, 2002. 
5 NAPOLITANO, Marcos. Fontes Audiovisuais: a história depois dos papéis. In.: Carla 
Bassanezi Pinsky (org.). Fontes Históricas. 1a Ed., v. 1. Editora Contexto: São Paulo, 2005. 
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igrejas evangélicas no período -, e do outro uma ala mais próxima aos preceitos              

propostas por novas teologias que começam, ainda que incipientes, a ganhar cada vez             

mais espaço no interior das igrejas evangélicas contendo fortes críticas ao discurso            

fundamentalista.  

As fontes coincidem, ainda que quatro anos após o início e quatro antes do fim,               

com período da Ditadura Militar de 1964-1985. Estas novas teologias sofreram com            

certa repressão dentro das igrejas por não concordarem com posições oficiais das            

igrejas, que alinhavam-se ao discurso vigente do período , como propõe o panorama            6

feito por Mendonça. Em certo sentido, as fontes analisadas também possuem este            

caráter de oposição ao que estava estabelecido no âmbito religioso e também político,             

ainda que em menor grau, visto que não contém críticas explícitas ao governo militar,              

ainda que critiquem a situação social em muitos casos. 

Diante deste recorte, o primeiro capítulo discutirá, em primeiro momento,          

questões de ordem conceitual, como por exemplo o estudo das religiões como            

construção histórica, imersa em contexto político, cultural e social. Neste sentido, o            

Protestantismo no Brasil, no período que corresponde a sua chegada em meados do             

século XIX, é tomado como parte de um projeto de expansão da religião ao redor do                

mundo, tendo o continente latino-americano como um dos principais alvos de investidas            

de organizações missionárias oriundas principalmente da Europa e dos Estados Unidos.  

O estudo dos  Hinos do Povo de Deus , tem na importante obra de Antônio              

Gouvêa Mendonça seu referencial metodológico, dado que Mendonça utiliza-se da          

hinódia protestante para analisar a inserção protestante no Brasil . Para o autor os hinos              7

são a melhor forma de estudar os dogmas das igrejas protestantes, pois retratam temas              

caros nas discussões teológicas. Contudo, estes hinos que chegam ao Brasil trazidos por             

missionários europeus e norte-americanos são composições feitas fora do Brasil, em sua            

maioria. Mendonça destaca a atuação do casal Robert e Sarah Kalley como pioneiros na              

composição de hinos em portugûes, porém ainda em estilos musicais estadunidenses. A            

música como fonte histórica teve como referencial metodológico proposto pelo          

6 LOPES JUNIOR, Orivaldo Pimentel. Protestantismo, democracia e violência. In: Novas 
Perspectivas sobre o Protestantismo Brasileiro. FERREIRA, João Cesário Leonel (org.). São 
Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009. 
7 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no 
Brasil. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo: 1995 
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historiador Marcos Napolitano , que define a música como representação da realidade ,           8 9

ou seja, a música representa seu contexto histórico, político e social.  

Passando ao contexto da chegada do protestantismo no território Brasileiro, o           

primeiro capítulo dedica-se em analisar os elementos que permearam tal feito. Como            

por exemplo a forte influência de igrejas norte-americanas, como escreveu Antônio           

Mendonça . O autor escreveu que o protestantismo no Brasil configurou-se com fortes            10

características cultura anglo-saxã, algo que dificultou uma maior inserção do          

protestantismo na cultura brasileira. O protestantismo desenvolveu-se no Brasil com  

características diretamente ligadas à igrejas de cultura anglo-saxã, inúmeros         

missionários adentram o território brasileiro com o intuito de propagar a mensagem            

evangélica, a fim de expandir a atuação pelo país. Porém, criou-se um imaginário             

eurocêntrico, formado a partir do cristianismo oriundo da Europa ocidental, no qual            

todo e qualquer novo convertido seria assimilado à cultura eurocêntrica protestante. O            

protestantismo mantém e reforça este imaginário que tem como pano de fundo uma             

pretensa ideia de hierarquia cultural e, neste caso, religiosa também. 

Os primeiros anos do processo de inserção do protestantismo no Brasil são            

marcados por Igrejas do chamado Protestantismo Histórico e para isso Mendonça           

estabelece um panorama histórico dividido em quatro etapas: primeira entre os anos de             

1824 a 1916: correspondendo ao período de implantação; segunda de 1916 a 1952:             

pan-protestantismo, ou período de cooperação - chegada de novas teologias; terceira de            

1952 a 1962: período de crise política e religiosa - ensaio de uma politização do               

protestantismo e impacto do pentecostalismo e por fim, quarta etapa: de 1962 a 1983:              

período de repressão política no interior do protestantismo, expansão neopentecostal,          

fortalecimento do denominacionismo e isolamento das igrejas em relação à sociedade .           11

Tal panorama foi de grande importância no desenvolvimento do capítulo, pois           

contribuiu para a análise de que até os anos 1960 o protestantismo no Brasil              

configurou-se como um protestantismo muito mais anglo-saxão do que brasileiro. As           

fontes escolhidos estão inseridas dentro da terceira etapa proposta por Mendonça, num            

8  NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.) 
Fontes históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2006. 
9 Op, cit. NAPOLITANO, Marcos. 2006 p.236 
10 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. REVISTA 
DA USP. São Paulo. N° 67. pp.48-67. Set/Nov 2005 
11 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Op, cit. 2005 p.52 
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período na qual a produção musical evangélica até então possuía composições que não             

contemplavam aspectos da cultura brasileira explicitamente, algo que era predominante          

no protestantismo. A música cantada em cultos evangélicos era composta          

essencialmente e majoritariamente por traduções norte-americanas e/ou europeias . 12

O segundo capítulo tem sua atenção em analisar como a partir da década de              

1960, principalmente após a Conferência do Nordeste (1962) , o protestantismo          13

empenha-se em formular elementos identitários mais próximos à cultura brasileira,          

rejeitando características europeias e norte-americanas presentes nas igrejas        

evangélicas, propondo-se em dialogar de forma mais próxima com campo religioso           

brasileiro, não mais o relegando ao profano. A Conferência do Nordeste tornou-se um             

marco para o protestantismo no Brasil, dado seu impacto em seu contexto e seus              

desdobramentos posteriores, causando profundas transformações no interior das        

principais igrejas evangélicas presentes no Brasil, como por exemplo a Presbiteriana e            

Luterana, entre outras. A música, neste sentido, torna-se importante ferramenta de           

criação identitária. O segundo capítulo analisará como os  Hinos do povo de Deus             

contribuem para a criação de uma possível identidade protestante brasileira. Entretanto,           

a década de 1960 foi marcada, no âmbito religioso brasileiro, pela chegada de teologias              

que rejeitam a cultura anglo-saxã como sagrada, como é o caso da Teologia do              

Evangelho Social e da Teologia da Libertação. Tais correntes teológicas têm suas            

origens em profundas críticas às posições oficiais das igrejas evangélicas, no caso do             

Evangelho Social e até mesmo católicas no caso da Teologia da Libertação. Neste             

período nota-se uma crescente tentativa de aproximação entre as religiões cristãs           

católica e protestante. Esta relação ecumênica também foi abordada no segundo           

capítulo.  

O Evangelho Social é criado pelo pastor batista norte-americano Walter          14

Rauschenbusch e tem no liberalismo teológico profundas ligações. Para Rauschenbusch          

12 SOUZA, Natanael Francisco de. Primeira Expansão Pentecostal no Brasil: a canção da 
mudança (1960 a 1980). 2008. 175 f. (Mestrado em História) Programa de pós-graduação em 
História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
13 BEULKE, Dorival R. A  Conferência do Nordeste  em 1962. In: As igrejas e as mudança 
sociais: 50 anos da  Conferência do Nordeste . RENDERS, Helmut, SOUZA, José Carlos de e 
CUNHA, Magali do Nascimento (orgs.) São Bernardo do Campo: EDITEO/ São Paulo: ASTE, 
2012. 
14 RAUSCHENBUSCH, Walter. A Theology for a Social Gospel. Nashville: Abingdon Press, 
1917. 
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o pecado seria algo tanto individual quanto social, ou seja, o pecado seria algo imerso               

no contexto do indivíduo, denotando uma responsabilidade para a igreja em combater as             

injustiças para que assim o indivíduo alcance a salvação ponto de argumentação, ou             

seja, chegam ao Brasil em meados dos anos 1950/1960 como oposição ao            

fundamentalismo que era hegemônico no meio protestante, tendo a figura do pastor            

presbiteriano Rubem Alves como precursor e principal defensor do Evangelho Social no            

país. Alves que em sua obra  Protestantismo e Repressão , de 1979 critica o             

posicionamento das igrejas evangélicas em relação a conjuntura política brasileira,          

tendo o Evangelho Social como fundamentação teológica.  

A influência do Evangelho Social é notória nas canções presentes nos  Hinos do             

Povo de Deus , pois retratam em suas composições a realidade social da população. Uma              

das principais características presentes nos  Hinos do Povo de Deus é a valorização da              

cultura popular nordestina e isto se dá como um legado da Conferência do Nordeste,              

aliado ao discurso do Evangelho Social.   15

O terceiro capítulo, por sua vez, dedica-se em analisar os álbuns  De vento em              

popa e  Mais doce que o mel dos conjuntos  Vencedores por Cristo e  Rebanhão ,              

respectivamente. A metodologia proposta por Marcos Napolitano é utilizada como          

referencial, pois permite entender a música como elemento cultural que representa a            

realidade, que permitem analisar a sociedade e a cultura em questão . Diferentemente            16

dos  Hinos do Povo de Deus , as composições dos referidos conjuntos possuem um             

caráter de canção popular no sentido estético/musical e de performance, visto que não             

são composições em formato de hinos, a forma mais tradicional de música cristã             

protestante. Tanto  Vencedores por Cristo , quanto  Rebanhão , tentam se aproximar da           

cultura brasileira por meio da música popular, saindo do tradicional cristão de até então.              

Contudo, esta tentativa não foi bem recebida por parte das igrejas evangélicas, as quais              

tinham inclinações ao fundamentalismo, valorizando a cultura anglo-saxã como sagrado          

e relegando a cultura brasileira ao plano do profano. O álbum  De vento em popa é                

15 CUNHA, Magali do Nascimento. Religião e cultura no Brasil: a Confederação Evangélica, a 
Conferência do Nordeste (1962) e o nascimento e o ocaso de uma revolução teológico-cultural 
entre os evangélicos brasileiros. In: As igrejas e as mudança sociais: 50 anos da  Conferência 
do Nordeste . RENDERS, Helmut, SOUZA, José Carlos de e CUNHA, Magali do Nascimento 
(orgs.) São Bernardo do Campo: EDITEO/ São Paulo: ASTE, 2012. 
16 NAPOLITANO, Marcos. História & Música - história cultural da música popular. 3. ed. rev.; 1 
reimp. - Belo Horizonte: Autêntica, 2016. 
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considerado como um marco na música protestante brasileira, sendo umas das primeiras            

obras que visam estabelecer um diálogo entre a fé cristã protestante e a cultura popular               

brasileira . Por sua vez, o álbum  Mais doce que o mel , está inserido no campo do  rock                 17

gospel brasileiro, que tem suas origens nos anos 1970/1980, oriundo do movimento            

gospel  norte-americano. No Brasil, o  gospel é caracterizado pela utilização de estilos            

musicais que até então não eram presentes no mundo evangélico, além de instrumentos             

musicais como a guitarra elétrica e a bateria. A intenção era levar a igreja protestante               

para a cultura brasileira e/ou levar a cultura brasileira para dentro das igrejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 CAMARGO, Jorge. De vento em popa - Fé cristã e música popular brasileira. São Paulo: 
Editora REFLEXÃO, 2009. 
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CAPÍTULO 1: PROTESTANTISMO NO BRASIL OU PROTESTANTISMO       

BRASILEIRO?  

O Protestantismo é uma das três principais manifestações do cristianismo no           

mundo  , ficando atrás do catolicismo romano em número de seguidores espalhados           18

pelo mundo. E mesmo tendo diversas ramificações e denominações que por vezes têm             

muito em comum, por vezes não, mostrou-se uma importante manifestação religiosa           

que contribuiu de forma direta ou indiretamente na formação de culturas e sociedades,             

principalmente ocidentais.  

Neste primeiro capítulo será discutido o papel do protestantismo no Brasil desde            

sua chegada até os anos 1960, tendo a música como fonte de análise para entender como                

o protestantismo se estabelece no território brasileiro. A música dentro das religiões            

cristãs têm um importante papel de doutrinação, estabelecimento de crenças e formação            

de identidade, pois é por meio da música que em muitos casos são expressos os dogmas                

da igreja. Esta importância da música no mundo protestante tem seu início no contexto              

da Reforma Protestante, tendo Martinho Lutero como principal agente. Para Lutero a            

música detinha este papel central no culto reformado, pois representava a verdadeira            

expressão da fé  . A música passa a ocupar em papel que antes era destinado às artes                19

visuais, dentro da tradição católica, passando a ser a única forma de manifestação             

artística dos reformados. Neste sentido, este capítulo se preocupará em analisar como a             

música fora utilizada por missionários no contexto da inserção do Protestantismo no            

Brasil. Para tanto, se faz necessária definições de música como fonte histórica, da             

religião como objeto de estudo. 

A perspectiva historiográfica da História Cultural orientará a análise do trabalho           

nos temas relacionados à música popular brasileira e a religião protestante e suas             

relações no recorte temporal escolhido, justificado pelas fontes que serão analisadas           

com maior profundidade a partir do próximo capítulo. Tal perspectiva permite           

questionamentos relevantes e necessários ao debate proposto, como por exemplo o da            

formação de uma identidade cultural protestante brasileira. A ideia de identidade é            

18 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. REVISTA 
DA USP. São Paulo. N° 67. pp.48-67. Set/Nov 2005. p.50 
19 KATO, Katia. A Função e a Importância da Música no Culto Reformado. In: O Som da 
Reforma: A música no tempo dos primeiros protestantes. MENDONÇA, Joêzer (org.) Curitiba: 
CRV, 2017. pp 19-28. 
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tomada como conceito determinante para a formação de uma possível cultura           

protestante brasileira que redefine tradições oriundas das missões europeias e,          

principalmente, norte-americanas que trouxeram o protestantismo ao Brasil ao longo do           

século XIX, aliados a uma construção de uma memória coletiva, aos moldes propostos             

por Maurice Halbwachs, visto que tanto os  Hinos do Povo de Deus , quanto os álbuns               

De vento em popa , do grupo Vencedores por Cristo e  Mais doce que o mel, da banda                 

Rebanhão se preocupam em retratar, em certo sentido, a realidade da população,            

criando assim, aspectos de proximidade do protestantismo com a sociedade, algo que            

até meados dos anos 1960 não se tinha muito em pauta dentro das igrejas evangélicas.               

As fontes escolhidas para fundamentar a proposta, permitem verificar a tentativa de            

criação e estabelecimento de uma identidade cultural protestante brasileira, refutando os           

dogmas norte-americanos e europeus (especialmente tradições protestantes vindas de         

Alemanha, França e Reino Unido), por não traduzirem a realidade sócio-política e            

religiosa do Brasil  , ressignificando símbolos e criando outros para aproximar o           20

protestantismo da cultura brasileira. A música, neste sentido, torna-se elemento de           

grande valia para a formação de identidade protestante brasileira.  

O conceito de identidade partirá da definição proposta por Stuart Hall, que a             

define como sendo o modo de ser e estar no mundo  . A religião protestante se encontra                21

nesta definição não somente no recorte a ser estudado, mas desde suas origens no século               

XVI, pois no contexto da Reforma uma das principais discussões e temas tratados por              

Lutero era a da volta da Igreja ao verdadeiro caminho, tendo como fundamentação a              

Bíblia, denotando um caráter infalível às Escrituras. A tradução feita por Martinho            

Lutero ao vernáculo carrega um simbolismo, e detinha já naquele contexto, um caráter             

de maior aproximação do cristianismo com o indivíduo não pertencente ao clero. O             

acesso aos estudos religiosos era limitado a poucos, mesmo os clérigos  . Além da             22

tradução vernacular da Bíblia, Lutero também tinha como ideia a utilização da música             

como importante elemento da liturgia do culto. A música possuía um papel de levar a               

20  CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o 
cenário evangélico no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p.38; 
21 HALL, Stuart. Identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
22 É importante ressaltar que no contexto da Reforma Protestante (1517 - data tomada como 
marco, por historiadores e teólogos, pela pregação das 95 teses de Lutero), a classe clerical 
não era abastada de conhecimento, num sentido de acesso fácil a leituras. Existia um número 
maior de padres que mal dominavam o latim, mas mesmo assim realizavam a missa nesta 
língua. 
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doutrina cristã ao fiel novo convertido  . E esta identidade era formada tanto no âmbito              23

eclesiástico, da religião institucional, quanto num âmbito informal, de vivência da           

religião, uma tradição religiosa que está em constante transformação, ou como escreveu            

Karina Bellotti, uma “cultura em constante movimento e constante negociação entre           

seus indivíduos”  . Portanto, a religião protestante, como muitas manifestações         24

religiosas, preocupa-se em formular elementos identitários, para assim, se aproximar de           

seus seguidores. Exemplo disso são as fontes escolhidas, por exemplo, os  Hinos do povo              

de Deus são compostos por canções em ritmo de forró, baião, sertanejo, entre outros -               

algo que não era comum até então no mundo protestante. Portanto, a identidade cultural,              

como Hall a define está em constante transformação, rearranjando elementos e costumes            

conforme o contexto em que está inserida. Para o autor a identidade torna-se um              

problema quando está em crise, ou seja, quando percorre processos de transformações            

proveniente das demandas sociais, o que é notório na análise das fontes, pois tanto os               

Hinos do Povo de Deus , quanto os álbuns dos conjuntos  Vencedores por Cristo  e              

Rebanhão trazem elementos que até então eram pouco usados em composições musicais            

evangélicas. 

O tema da cultura, tão rico em discussões, será tratado pelo viés proposto por              

Roger Chartier em seu livro A História Cultural  , o que escreve que a cultura é a                25

representação do mundo social. A cultura portanto é a chave para compreensão do             

mundo contemporâneo, assim, os símbolos, as imagens, as mentalidades, as práticas           

culturais, foram consideradas como lugares de exercícios de poder, de dominação e de             

conflitos sociais. Sandra Pesavento, por sua vez, escreve que a abordagem da História             

Cultural é o de “montar, combinar, compor, cruzar, revelar o detalhe [...]”  . Portanto, a              26

cultura seria um elemento fundamental de compreensão das sociedades ocidentais. É           

nas práticas sociais, interação entre indivíduos, dentro ou fora do âmbito religioso, que             

reside a manifestação da cultura, manifestada por normas de valores que são            

23 A respeito do papel da música no meio protestante: o segundo capítulo tratará desta 
discussão, acrescentando outros elementos a serem analisados 
24 BELLOTTI, Karina Kosicki. Entre a cruz e a cultura pop: mídia evangélica no Brasil. In: Novas 
Perspectivas sobre o Protestantismo Brasileiro. FERREIRA, João Cesário Leonel (org.). São 
Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009. p.270  
25 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Algés: Difusão 
Editorial, 2002. 
26 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & História Cultural. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 
2004. p.65  



18 

constituídos em seus contextos, são resultados das complexidades da cultura das           

sociedades ocidentais no século XX.  

Sob a ótica da História Cultural, o estudo da história das religiões se faz              

necessária para entendermos como o fenômeno religioso se mantém como parte           

importante e relevante de nossa sociedade. A concepção da religião enquanto fenômeno            

religioso inserido em um contexto específico vai ao encontro da abordagem de Sérgio             

da Mata em sua obra História e Religião  . Mata afirma que “estudos da religião não               27

buscam ser apologéticos e nem desmistificadores, mas buscar compreender o fenômeno           

religioso e sua relação com a sociedade e cultura”  . Tal afirmação permite compreender             28

o aspecto de abordagem a respeito do fenômeno do protestantismo no Brasil, porque             

este está inserido, mesmo que de forma pouca significativa segundo Mendonça, no            

cenário cultural brasileiro. 

Tal concepção não busca questionar a veracidade das religiões, mas          

compreendê-las enquanto produtos sociais, carregada de simbolismos - dentro dos          

debates da religião este é um tema de profundas análises -, identidades, territorialidades             

e complexidades internas às religiões e os indivíduos que as compõem. Mata ainda             

escreve que é necessário um certo distanciamento do historiador em relação a seu objeto              

de estudo, para que não incorra numa apologética da religião analisada. Entretanto, o             

autor ainda afirma que uma certa identificação com o tema é necessária para não recair               

numa análise completamente distante e fria acerca das complexidades inerentes às           

religiões. 

A produção musical no mundo protestante tem papel central como elemento de            

manifestação de dogmas e formulador de identidades desde seu início na Reforma            

Protestante e durante a Ditadura Militar (período que corresponde ao recorte           

estabelecido por esta monografia), não esteve alheio ao contexto e foi utilizada como             

importante ferramenta de manifestação contra, e também a favor, ao regime. O cenário             

musical protestante se fez presente dentro deste contexto com produções que continham            

críticas, não explícitas em alguns casos, ao governo militar.  Ainda que houvesse            

também o apoio ao regime por parte de setores protestantes. A proposta desta pesquisa é               

27 MATA, Sérgio da. História & Religião. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2010. 
28IDEM, p.17  
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analisar quais são as produções protestantes neste contexto e quais são as formas em que               

o contexto político e social do Brasil se faz presente nas canções que serão analisadas. 

O tema da identidade cultural se faz presente de forma recorrente em            

composições deste período. Isto se dá pois havia uma tentativa de aproximar o mundo              

evangélico da realidade brasileira, afastando-se das práticas de igrejas vindas da Europa            

e dos EUA, principalmente. Músicas que eram recorrentemente tocadas em cultos           

evangélicos compostas no exterior não retratavam a realidade dos fiéis e eram            

compostas em estilos musicais que não eram populares no cenário brasileiro até o             

momento. E é neste cenário em que as composições musicais, fortemente influenciadas            

pela Teologia da Libertação e o Evangelho Social surgem com o intuito de trazer              

elementos da cultura brasileira para os cultos evangélicos. 

O objetivo principal da pesquisa, portanto, é analisar os  Hinos do Povo de Deus,              

vol.1 , compilados em 1976 além do álbum  De vento em popa , do conjunto musical              

Vencedores por Cristo , de 1977 e o álbum  Mais doce que o mel , do conjunto  Rebanhão ,                

do ano de 1981, quais são os temas que estão presentes nestas composições, a quem é                

destinado, quem as compôs, são alguns dos questionamentos que são feitos as fontes             

com o intuito de problematizar o papel do protestantismo brasileiro no contexto da             

ditadura civil-militar. Ambas produções musicais destacam-se por conterem        

características diferentes da maioria das produções musicais evangélicas no período,          

desde suas composições de letras - em seus conteúdos e temas -, até em suas melodias e                 

ritmos, estes, trazendo estilos musicais mais próximos à cultura brasileira, por meio da             

utilização de instrumentos musicais e nas estruturas melódicas, as quais utilizam-se de            

ritmos não antes vistos no cenário musical protestante. A questão social é outro tema              

que será analisado durante a monografia. Havia uma preocupação em retratar, e            

transformar, a realidade dos fiéis e não apenas idealizar o paraíso nas canções. As fontes               

estão inseridas em um contexto, principalmente cultural, de valorização e afirmação da            

identidade nacional brasileira, visto também nos hinários e nos álbuns, que não estavam             

alheios às dinâmicas sociais de seu período. É importante destacar que os Hinos do              

Povo de Deus são compilados pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil             

(IECLB), que historicamente possui um caráter mais aberto a novas ideias. Tanto o             

grupo  Vencedores por Cristo , quanto  Rebanhão tem seus membros oriundos de           
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tradições do protestantismo histórico, fato que também será de grande importância nas            

análises que serão realizadas nos próximos capítulos. 

Além da análise das composições, o foco principal desta pesquisa diz respeito            

aos conteúdos presentes nas letras destas composições musicais. E por se tratarem de             

hinários a obra de Antonio Gouvêa Mendonça,  O Celeste Porvir: A inserção do             

protestantismo no Brasil (2008) é de grande importância, pois a metodologia de            

interpretação utilizada pelo autor será utilizada ao longo das páginas desta monografia.            

Segundo Mendonça “o melhor material para se compreender a teologia dos missionários            

[oriundos principalmente dos Estados Unidos] é a hinódia do protestantismo brasileiro”          
 . Mendonça analisa os hinos protestantes a partir de sua produção: quem compõe?             29

Quais temas são retratados? Quais as características de teologia presente? A quem é             

destinada tal produção musical? E também a partir de sua recepção: como é recepção              

desta composição por parte do fiel? Qual a influência desta hinódia para a vivência              

religiosa? A análise de Mendonça versa sobre a parte do especialista, assim denominado             

pelo autor, ou seja os missionários, e também da parte do receptor, o homem rural -                

Mendonça afirma que a estratégia de inserção do protestantismo no Brasil se deu, em              

primeiro momento, na parte rural da sociedade, tendo os movimentos de missão            

desenvolvidos estratégicas para alcançar estas pessoas para convertê-las ao         

protestantismo. O autor destaca duas características presentes nas composições musicais          

dos especialistas: dogmático-epistemológica e polêmica. A primeira diz respeito à          

propagação da doutrina e da teologia (visão de mundo e da sociedade) protestante no              

meio social. A segunda seria o confronto, ideológico e religioso, entre o protestantismo             

e a religião estabelecida, o catolicismo. A respeito deste confronto, Mendonça afirma            

que o protestantismo não se fazia presente na sociedade e nem na cultura do Brasil. 

Retornando ao tema da música protestante, Mendonça escreve que a música,           

mais especificamente os hinários, foram uma das mais importantes ferramentas de           

pregação utilizada por missionários nos primeiros anos de protestantismo no Brasil, na            

segunda metade do século XIX  . O autor destaca as figuras de Robert e Sarah Kalley,               30

casal de missionários que compuseram e traduziram diversos hinos com o intuito de             

disseminar os ideais protestantes no território brasileiro. Tais hinos eram influenciados           

29 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no 
Brasil. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo: 2008. p.176 
30  MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Op, cit. 1995.  p.176 
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pelo protestantismo metodista wesleyano, o qual pregava sobre o amor universalista de            

Deus, o voluntarismo individualista e a negação do mundo. Outra figura destacada pelo             

autor é do Pastor José Manuel da Conceição, apontado como primeiro pastor protestante             

brasileiro, também compositor de hinos que se encontram no hinário  Salmos e Hinos ,             

compilado pelo casal Kalley em 1855 e ainda utilizado atualmente em diversas igrejas             

protestantes. É interessante ressaltar que estes são exemplos de composições musicais           

feitas em território brasileiro, em português, mas que ainda não representavam de forma             

significativa a cultura brasileira, não deixando profundas marcas, nem na sociedade ou            

na cultura, a não ser no âmbito do culto protestante. No período analisado talvez isto               

não ocorra, como conclui Mendonça, entretanto, nos anos 1960/1970 se dê o início de              

uma tentativa de aproximar o protestantismo à cultura brasileira, de uma forma mais             

constante, emblemática, em certo sentido. É aqui que se encontra a principal ideia desta              

pesquisa, a de que por meio dos  Hinos do Povo de Deus e das composições de grupos                 

como  Vencedores por Cristo e  Rebanhão , surge um movimento que busca criar uma             

identidade brasileira protestante. 

A partir destes, e de outros questionamentos, é possível tecer uma interpretação            

a respeito dos  Hinos do Povo de Deus e qual seja sua relevância para o cenário musical,                 

cultural social do protestantismo no Brasil. Ainda que o recorte temporal analisado por             

Mendonça não seja o mesmo desta pesquisa, a metodologia e os conceitos utilizados             

para analisar o protestantismo servem como base referencial teórica, obedecendo às           

especificidades dos contextos históricos das fontes que serão analisadas com mais           

apreço nos capítulos seguintes. 

No que diz respeito aos álbuns  De Vento em Popa e  Mais Doce que o mel , a                 

concepção de metodologia proposta pelo historiador Marcos Napolitano servirá como          

referencial teórico-metodológico. Segundo Napolitano algum pesquisador que almeje        

utilizar de fontes audiovisuais em sua pesquisa deve ter em mente que a análise deve               

estar pautada em “perceber as fontes audiovisuais e musicais em suas estruturas internas             

de linguagem e seus mecanismos de representação da realidade, a partir de seus códigos              

internos”  . Ou seja, a interpretação histórica sobre uma composição musical deve dizer            31

respeito ao contexto histórico-social em que fora produzida, analisando os aspectos dos            

31 NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.) 
Fontes históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2006. p. 236. 
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processos históricos que envolvem a fonte, em sua produção e divulgação. Esta é uma              

abordagem que difere, por exemplo, da adotada por Joêzer Mendonça (2014).          32

Mendonça define que o estudo da musicologia volta-se para a análise da letra da canção,               

não se preocupa em analisar musicalmente as complexidades harmônicas e de melodia.  

Napolitano, por sua vez, define três formas com as quais se deve trabalhar com              

história e música: a Musicologia histórica - voltada a analisar o estudo da vida obra dos                

compositores e das formas eruditas; a Etnomusicologia - interessada em estudar as            

formas e manifestações musicais e sua repercussão, cuja prática não está voltada,  a             

priori à industrialização e ao consumo massificado; por fim os Estudos em Música             

Popular - congregam conceitos sociológicos, antropológicos e históricos. Canções que          

assumem significados culturais e efeitos estético-ideológicos. Ambas as três definições          33

se farão presente ao longo deste trabalho, pois as fontes escolhidas contemplam tais             

questionamentos e problemáticas. 

O tema da performance também será considerado, pois como escreveu          

Napolitano, “o historiador pode perceber quais parâmetros foram destacados numa          

canção ou peça instrumental, quais foram os critérios de julgamento de uma            

determinada época, como foram produzidos os sentidos sociais, culturais e políticos a            

partir da circulação social da obra”  . A música, portanto, é considerada como elemento             34

símbolo da cultura, ou seja é uma das manifestações oriundas de seu contexto histórico              

social, político e, particularmente no caso dos álbuns, religioso. 

 

1.1 - O PROTESTANTISMO ANGLO-SAXÃO E A RELAÇÃO COM A          

CULTURA 

Desde a Reforma no século XVI o Protestantismo alcançou importância          

religiosa, política e também econômica em inúmeras sociedades e culturas, a Reforma            

gerou impactos, num primeiro momento nas sociedades europeias, transformando a          

relação do indivíduo com a religião - e para além disto, também a relação com o mundo                 

e as autoridades políticas e religiosas  . A pregação das 95 teses de Martinho Lutero na               35

32 MENDONÇA, Joêzer. Música e Religião na era do pop. Curitiba: Editora Apris, 2014. 
33  NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.) 
Fontes históricas. São Paulo: Editora Contexto, 2006. p. 255 
34 IDEM. p..259 
35 LUTERO, Martinho. “Sobre a autoridade secular: até que ponto se estende a obediência 
devida a ela.” In: Sobre a autoridade secular. São Paulo: Martins Fontes, 1995 
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porta da Igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, é tomado por muitos               

pesquisadores como o marco que deram início às transformações no interior da Igreja             

Católica que culminaram na Reforma Protestante  , desencadeando profundas        36

transformações na sociedade e cultura europeia ocidental na esferas religiosa, política e            

também econômica  . Dada a pluralidade de ideias de interpretações bíblicas e           37

denominações de igrejas que surgiram em boa parte dos países europeus onde a             

Reforma se fez presente é possível afirmar que não houve somente uma única reforma,              

mas sim reformas protestantes na Europa. Os anos iniciais do século XVI foram um              38

período de profundas transformações na sociedade europeia, não somente pela Reforma           

Protestante e seus desencadeamentos, mas também pelo Renascimento, movimento         

artístico e filosófico, tendo o Humanismo como principal corrente que consiste na            

valorização do ser humano dotado de capacidades filosóficas e intelectuais, capaz de            

estabelecer relações entre si e entre o mundo a sua volta . O desenvolvimento              39

tecnológico também foi de grande importância para que os ideais da Reforma            

Protestante fossem conhecidos. A criação da imprensa de Gutemberg foi um marco que             

revolucionou a forma de produção e compartilhamento da informação, o que contribuiu            

profundamente com a Reforma. 

Outro local de importante desenvolvimento do Protestantismo como religião e          

como estilo de vida se deu nos Estados Unidos. O estabelecimento do Protestantismo             

nos EUA é ocasionado pela migração de britânicos puritanos que ingressam à América             

do Norte no intuito de formar uma nova civilização anglo-saxã no território do outro              

lado do Atlântico, escapando de conflitos entre católicos e protestantes que assolavam o             

continente europeu ao longo do século XVI e XVII. A intenção de formar uma “Nova               

Inglaterra” teve no Protestantismo puritano a contribuição para este fosse a base            

religiosa e moral na sociedade estadunidense até os dias atuais. A relação entre cultura              

36 A Reforma Protestante, teve a figura de Martinho Lutero como principal transmissor dos 
ideais reformistas. Na Europa já via-se um espírito reformista antes mesmo de Lutero, em 
meados do século XIV já era possível analisar ideais de reformas da Igreja.  Porém, foi Lutero, 
em certo sentido, quem melhor desenhou e articulou os ideais reformistas. Outro personagem 
que tornou-se figura central dos processos da Reforma Protestante foi João Calvino, o qual 
teve sua atuação principalmente na Suíça e na França. 
37 WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1999. 
38 MONTEIRO, Rodrigo. As Reformas Religiosas na Europa Moderna notas para um debate 
historiográfico. VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, no 37: p.130-150, Jan/Jun 2007 
39 KRISTELER, Paul Oskar. El pensamiento renacentista y sus fuentes. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. “El pensamiento renacentista y la Antiguidad clásica” e “Los 
conceptos de hombre em El Renacimiento” 
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popular norte-americana e cultura religiosa protestante é muito mais homogênea do que            

em relação ao Brasil, onde a relação é, por fatores históricos que serão analisados a               

seguir, de distanciamento entre o popular e o sacro no que diz respeito à religião cristã                

não católica. Os traços do Puritanismo são evidentes na cultura norte-americana desde            

os primórdios de sua formação, pois viam na descoberta de um novo continente uma              

chamado de Deus à expansão de seus dogmas e moral  . Com a Europa fervilhando de               40

conflitos iniciados com a Reforma os imigrantes que rumaram à América tinham,            

portanto, terreno fértil para estabelecerem-se como religião predominante dado sua          

ocupação no território norte-americano, neste contexto exclusivamente na costa leste  .  41

Diante deste panorama, os Estados Unidos tornaram-se expoentes de novas          

configurações e manifestações do Protestantismo que acabaram por influenciar de forma           

significativa a religião ao redor do mundo. O Pentecostalismo, por exemplo, surge nos             

anos finais do século XIX como uma nova ramificação das Igrejas Protestantes ligadas             

teológica, cultural e/ou historicamente à Reforma Protestante, contudo se difere na           

interpretação de algumas passagens bíblicas e pela doutrina do Espírito Santo, a qual             

tem em manifestações espirituais carismáticas parte essencial de seu rito religioso tendo            

a glossolalia (falar em línguas estranhas) como uma das principais características que            

definem o que Cunha (2007) define como Pentecostalismo Histórico  . Outro importante           42

marco para o Protestantismo foi a criação da  música gospel , como estilo de vida dos               

fiéis, extrapolando o âmbito religioso-musical. O  gospel tem suas origens nas           

comunidades protestantes negras e dizem respeito a música religiosa moderna. Contudo,           

atualmente no Brasil o conceito do  gospel não se restringe somente ao âmbito musical,              

mas na busca de atuação em todas as esferas sociais, ainda que permeado por elementos               

presentes na cultura popular. 

Por sua vez, o Protestantismo no Brasil, diferentemente dos países reformados           

da Europa e dos Estados Unidos - onde essencialmente não houve uma reforma             

40 FONSECA, Carlos da. “Deus Está do Nosso Lado”: Excepcionalismo e Religião nos EUA. Rio               
de Janeiro, vol. 29, n.1, janeiro/junho 2007, p. 149-185. 
41 A expansão territorial para o Oeste norte-americano deu em grande medida no contexto da               
Guerra Civil americana (1861-1865) cf.  MOORE Jr., Barrington. “A guerra civil americana: a             
última revolução capitalista”. In: As origens sociais da ditadura e da democracia, 1913;             
Tradução de Maria Ludovina F. Couto. São Paulo, Martins Fontes, 1983 . 
42 Exemplos de Igrejas Pentecostais mais conhecidas no Brasil são: Assembléia de Deus,             
Congregação Cristã e Igreja do Evangelho Quadrangular. Cf. CUNHA, Magali do Nascimento.            
A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Rio               
de Janeiro: Mauad X, 2007 p.14 



25 

religiosa nos moldes europeus, mas teve na base de sua formação nacional e cultural              

preceitos ligados à Reforma Protestante -, não esteve presente na origem do país, após a               

presença portuguesa, de forma significativa. Houve nos primeiros anos da chegada           

europeia a presença de protestantes no Brasil, porém sem grandes influências para a             

formação cultural e religiosa do país, ainda que o cristianismo seja a base religiosa              

brasileira em conjunto com religiões de matriz africana  . Duas breves investidas do            43

protestantismo no território brasileiro: a presença de huguenotes franceses na região do            

Rio de Janeiro e de holandeses em Pernambuco, ambas sem deixar marcas significativas             

na cultura brasileira ao longo dos anos. Ao longo do século XVI o protestantismo,              

motivo de profundas transformações na Europa e posteriormente nos Estados Unidos,           

não teve a mesma força de influência no Brasil especificamente e a América Latina de               

uma forma geral. Ao contrário, o catolicismo, de uma forma geral, se estabeleceu como              

religião oficial das novas colônias e até mesmo posterior aos processos de            

independência se mantém nesse status por muito tempo, articulando com os governos,            

quer sejam ainda como colônias ou pós-independência, espaços de poder e influência.            

Nos conturbados anos que sucederam a Reforma, a Igreja Católica, em conjunto com             

nações europeias que tinham se estabelecido em territórios na América, principalmente           

Portugal e Espanha, se viram obrigados a exercer um domínio no campo religioso e              

político a fim de evitar que os ventos do protestantismo ressoassem na América Latina              

enviando inúmeros padres e ordens católicas-romanas com o propósito de catequizar os            

nativos e escravos oriundos da África. Dentro deste contexto de expansão dos impérios             

europeus para a América, a relação entre Igreja e Estado era cumplicidade, ao passo que               

a Igreja financiava as navegações e o Estado garantia a soberania religiosa católica nos              

territórios que eram dominados. No Brasil, como em outras colônias, a relação entre o              

Estado e a Igreja era de retro alimentação, enquanto ao Estado era dada a função de                

manter a soberania portuguesa no território e fornecer recursos para a Metrópole, à             

Igreja cabia o controle da educação da sociedade, presente no cotidiano, ditando regras             

de comportamento e hábitos para além do âmbito religioso  . O catolicismo no Brasil,             44

portanto, durante ao menos dois séculos esteve como a religião predominante. Este            

43 CUNHA, Magali do Nascimento. 2007. Op, cit. p.34 
44 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12 ed., 1. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2006. p.60 
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cenário, que se mantém até os dias atuais, de acordo com o que aponta o Censo 2010  ,                 45

no qual mais de 60% da população se declara católica, começa a alterar ainda que de                

forma incipiente nos primeiros anos da presença efetiva do protestantismo no Brasil.            

Entretanto, atualmente o catolicismo ainda é a religião majoritária no cenário brasileiro,            

porém com menor número de fiéis em comparação ao século XIX. Em contrapartida o              

Protestantismo Histórico e Pentecostal são duas das religiões que mais crescem em            

número de seguidores e atualmente cerca de 22% da população brasileira declara ser             

evangélica, destacando o ramo pentecostal com maior aumento nos últimos 40 anos,            

conforme o Censo de 2010.  

Contudo, os primeiros anos do processo de inserção do protestantismo no Brasil            

são marcados por Igrejas do chamado Protestantismo Histórico. Tais Igrejas chegam ao            

Brasil inseridos num campo religioso no qual tinha o catolicismo como hegemônico,            

como já mencionado e as religiões de matriz africanas como forma de resistência             

cultural de escravos. Entretanto, se faz necessária a reflexão de para definir campo             

religioso brasileiro do período. Campo religioso tomado como o espaço de atuação e             

legitimação dos agentes religiosos, segundo a concepção de Weber (1991)  . Este espaço            46

de atuação está inserido no contexto histórico específico de cada religião. Ao pensar em              

cristianismo em suas múltiplas interpretações e ramificações, o que tem seu início no             

Brasil principalmente a partir da segunda metade do século XIX, com a instalação do              

protestantismo. Este campo religioso desenvolveu-se, portanto, a partir da relação entre           

o cristianismo católico e religiões afro. Magali Cunha (2007) afirma que a matriz             

religiosa brasileira, formada basicamente por estas manifestações religiosas,        

complexificou o campo religioso brasileiro, ressignificando elementos eclesiásticos para         

se adequar a realidade social popular, algo que o Protestantismo Histórico demonstrou            

dificuldade em se relacionar. Mendonça (2008) afirma que o protestantismo no Brasil            

não conseguiu penetrar na cultura e sociedade de forma significativa em seus primeiros             

anos e isto se deu, segundo o autor, por um recuo das estratégicas das missões em                

alcançar as bases da população  .  47

45 IBGE. Censo 2010 Disponível em: < https://censo2010.ibge.gov.br/  > Acesso em: 10 set. 
2018. 
46  WEBER, Max. Economia e Sociedade. Volume 1. Brasília: Ed. Unb. 1991. 
47  MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no 
Brasil. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo: 2008. p.27 

https://censo2010.ibge.gov.br/
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O protestantismo desenvolveu-se no Brasil com características diretamente    

ligadas à igrejas de cultura anglo-saxã, inúmeros missionários adentram o território           

brasileiro com o intuito de propagar a mensagem evangélica, a fim de expandir a              

atuação pelo país. Porém, criou-se um imaginário eurocêntrico, formado a partir do            

cristianismo oriundo da Europa ocidental, no qual todo e qualquer novo convertido seria             

assimilado à cultura eurocêntrica protestante. O protestantismo mantém e reforça este           

imaginário que tem como pano de fundo uma pretensa ideia de hierarquia cultural e,              

neste caso, religiosa também. Ainda que não mais seja a relação de colônia e metrópole               

entre países latino-americanos e europeus, cria-se no campo religioso, uma dependência           

entre as igrejas estabelecidas na América Latina - e no Brasil especificamente-, e as              

igrejas-mães da Europa e Estados Unidos. Segundo Wirth (2008) uma das principais            

características presentes no discurso protestante é a da defesa da superioridade cultural            

europeia  , o que esteve presente na instalação de igrejas no Brasil, mais concentrada na              48

região sudeste, no que hoje é o estado de São Paulo. A intenção não era de formar um                  

nova sociedade anglo-saxã no território latino-americano, como foi com os Estados           

Unidos, pois neste início de protestantismo no Brasil, a sociedade e a cultura local e               

popular seria incapaz de se tornar uma cultura protestante. Este pensamento se dá pela              

interpretação de que o Brasil, e a América Latina como um todo, seriam territórios              

tomados pelo catolicismo, o que de fato era, ainda que outras religiões não cristãs              

tinham espaço. E foi justamente o sincretismo entre o catolicismo e as religiões não              

cristãs o principal ponto de crítica das igrejas protestantes.  

 

1.2 - O PROTESTANTISMO NO BRASIL: DA CHEGADA AOS ANOS 1960 

O Protestantismo se faz presente de forma significativa no Brasil a partir da             

chegada de igrejas do chamado Protestantismo Histórico, igrejas que possuem relações           

dogmáticas e eclesiásticas diretas com a Reforma Protestante. Missionários vindos da           

Europa (Alemanha, França e Inglaterra com maior participação) e principalmente dos           

Estados Unidos ao longo do século XIX chegam ao Brasil num contexto de grande              49

48 WIRTH, Lauri Emílio. Protestantismos latino-americanos: entre o imaginário eurocêntrico e           
as culturas locais. In: Novas Perspectivas sobre o Protestantismo Brasileiro. FERREIRA, João            
Cesário Leonel (org.). São Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009. p.15-46. p. 17 
49 SOUZA, Natanael Francisco de. Primeira Expansão Pentecostal no Brasil: a canção da             
mudança (1960 a 1980). 2008. 175 f. (Mestrado em História) Programa de pós-graduação em              
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expansão do protestantismo ao redor do mundo, no qual tem o continente            

latino-americano e, também, o africano como vastos campos missionários para          

evangelização onde a atuação até então era incipiente ou nula  . 50

Pouco tempo depois da chegada dos portugueses ao território brasileiro, houve           

as primeiras tentativas de atuação protestante, todas sem muito sucesso  . Os dois casos             51

mais significativos e conhecidos são a expedição de Villegaignon em 1555, a primeira             

investida protestante no território brasileiro, o qual pretendia formar uma espécie de            

colônia francesa no território do hoje estado do Rio de Janeiro, a França Antártica como               

ficou conhecida, para poderem praticar os cultos huguenotes em liberdade, visto que a             

França, como a Europa Ocidental de uma forma geral, estava imersa em conflitos entre              

católicos e protestantes e o período holandês em Pernambuco entre 1630-1645,           52

também dentro do contexto das guerras religiosas no continente europeu.  

A breve primeira investida protestante no Brasil teve sua ruína não somente por             

motivações religiosas, como aponta Mendonça (2008), os franceses enfrentaram forte          

resistência por parte dos portugueses que não queriam perder seu domínio e influência -              

política e também religiosa - na região da Baía da Guanabara. Mendonça destaca que o               

episódio da expedição de Villegaignon, num “período de pleno fervor da Reforma”  ,            53

enfrentou umas das controvérsias centrais da Reforma: a manutenção de elementos           

católicos em cultos reformados, fato que também contribuiu para a derrocada dos            

huguenotes. O outro episódio de tentativa de inserção do protestantismo no Brasil é             

apontado por Mendonça como sendo o mais duradouro e significativo do que a             54

expedição de Villegaignon. A presença holandesa em Pernambuco extrapola a âmbito           

religioso, como foi com o caso francês no Rio de Janeiro, porém, por ter sido mais                

extenso em tempo deixou marcas, ainda que escassas, na sociedade pernambucana.  

É a partir do século XIX, portanto, que se tem a presença do protestantismo no               

Brasil de forma expressiva e relevante, devido a expansão do protestantismo pelo            

mundo e também pela abertura da liberdade de cultos não-católicos, algo que é             

História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências             
Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
50 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Op, cit. 2008, p.27 
51IDEM. p.37 
52IDEM. p..38 
53 IDEM. p.38 
54IDEM. p.39 
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ampliado após a Proclamação da República em 1889. Entretanto, uma pouca parcela da             

população brasileira era de confissão protestante, a maior parte era composta por            

imigrantes.  

Antonio Mendonça traça um panorama histórico da inserção do protestantismo          

no Brasil, dividindo em quatro etapas, o que será tomado como referência para o estudo:               

1ª de 1824 a 1916: correspondendo ao período de implantação; 2ª de 1916 a 1952:               

pan-protestantismo, ou período de cooperação - chegada de novas teologias; 3ª de 1952             

a 1962: período de crise política e religiosa - ensaio de uma politização do              

protestantismo e impacto do pentecostalismo e por fim, 4ª etapa: de 1962 a 1983:              

período de repressão política no interior do protestantismo, expansão neopentecostal,          

fortalecimento do denominacionismo e isolamento das igrejas em relação à sociedade  . 55

Como já mencionado, os primeiros anos da inserção do protestantismo no Brasil            

foram marcados pela presença de grupos chamados por historiadores de Protestantismo           

Histórico, que possuem ligações diretas, quer seja teológica quer seja cultural com os             

preceitos da Reforma Protestante do século XVI. Por sua vez, o Protestantismo            

Histórico configurou-se em duas vertentes: de Imigração e de Missão, sendo aquele o             

primeiro a se fazer notável no Brasil. Os primeiros imigrantes protestantes a chegarem             

ao Brasil de que se tem relato são os anglicanos, vindos especialmente do Reino Unido.               

Pouco tempo depois alemães luteranos adentram ao território brasileiro e se estabelecem            

especialmente na região Sudeste como os anglicanos. Esta região historicamente abriga           

a maior concentração de imigrantes protestantes e por consequência maior número de            

igrejas do que em relação a outras regiões do Brasil, especialmente a Norte e Nordeste.  

Wirth (2008) define as principais características do Protestantismo Histórico de          56

Imigração como tendo a identidade étnica como referencial fundamental para a           

constituição de uma identidade protestante no Brasil, tendo a língua alemã como este             

elemento, visto que igrejas alemãs se fazem mais presentes do que anglicana, por             

exemplo. Outra característica refere-se à vinculação entre igrejas fundadas no Brasil           

com igrejas na Alemanha, associando assim a cultura anglo-saxã à brasileira, numa            

lógica em que a cultura europeia seria considerada, caracterizado com um ideal de             

pureza racial, extrapolando o âmbito religioso.  

55 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Op, cit. 2005,  p.52 
56 WIRTH,  Lauri Emílio. Op, cit. 2008, p. 32 
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Posteriormente aos imigrantes anglicanos e luteranos, chegam ao Brasil em          

meados do século XIX missionários vindos dos Estados Unidos das denominações           

batista, presbiteriana, metodistas e congregacionais. É a partir disto que o           

Protestantismo Histórico de Missão ganha forças e formas no Brasil. Esta configuração            

protestante tem sua principal característica a formação de novas igrejas e não            

necessariamente estabelecer comunidades norte-americanas, como foi com o        

Protestantismo de Imigração. Contudo, é a partir do século XX que se dá início a uma                

nova etapa de inserção do protestantismo. Dois eventos são tomados como marco para             

tal: o primeiro é a Conferência Missionária de Edimburgo, em 1910, a qual teve a               

presença de agências missionárias dos Estados Unidos e da Europa e discutiu qual o              

papel das missões protestantes na América Latina. A Conferência de Edimburgo           

notou-se um pensamento de uma possível carência de virtudes anglo-saxãs nos países            

latinos, algo que seria suprido com as missões. Este imaginário hierárquico confere um             

caráter de subordinação do protestantismo latino-americano. Todavia, outro evento         

marcou este período: a Conferência Evangélica do Panamá, em 1916. Surge como            

resposta à Conferência de Edimburgo e contou com a presença de inúmeros membros de              

igrejas latinas, tendo na figura de Eduardo Carlos Pereira  , importante pastor           57

presbiteriano do período, a denúncia de falta de confiança de europeus protestantes nas             

lideranças latinas. 

Neste contexto a América Latina torna-se um palco de grande atração para as             

missões protestantes, impulsionando a presença no território brasileiro. Para tanto, uma           

das principais características da pregação evangelica era o anti-catolicismo, pois          

segundo as igrejas protestantes a Igreja Católica falhou em cristianizar o continente            

latino, de uma forma geral, e o Brasil especificamente, tendo o sincretismo como             

principal pecado, como já mencionado. Este quadro começa a mudar a partir dos anos              

1950, com a chegada de um “bando de teologias novas”, como aponta Mendonça  , o              58

que será melhor explorado a partir do segundo capítulo. 

Ao pensar no cenário do protestantismo brasileiro, no contexto abordado por           

esta pesquisa, é possível identificar um confronto no âmbito político, ideológico e            

cultural ocasionado pela repressão política fortemente marcada pelo anos do governo           

57 IDEM p. 39 
58 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Op, cit. 2005. p. 59 
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militar. Estes confrontos estiveram presentes também no cenário do protestantismo, pois           

é onde se localizam as fontes que serão analisadas com mais afinco no decorrer deste               

trabalho. Entretanto, a questão da repressão e perseguição política não será aborda com             

grande profundidade, pois não é de conhecimento de algum dos artistas dos grupos             

Vencedores por Cristo  e  Rebanhão , ou algum dos compositores do  Hino do Povo de              

Deus tenham sofrido de represálias e /ou censura. As composições musicais           

evangélicas não estavam alheias ao cenário político-social no território brasileiro, ao           

contrário, denunciavam a realidade das camadas mais pobres da sociedade e em certo             

sentido expondo e criticando a conjuntura política, quer seja diretamente, quer seja            

indiretamente, o que era mais comum.  

Os conceitos de representação/imagem do sagrado, presentes na obra de Sérgio           

da Mata  , se fazem necessários para serem explorados no que compete à análise             59

proposta por esta monografia, pois são importantes para a compreensão do contexto das             

fontes, de uma forma específica e do protestantismo de uma forma geral. Além destes, a               

relação entre sagrado e profano também é perceptível ao se tratar de composições             

musicais com ritmos brasileiros e com letras que destoam do que até então era              

produzido no cenário musical protestante. Rejeitar a cultura brasileira como possível           

para uma sociedade cristã protestante é parte de um pensamento presente no imaginário             

de missionários norte-americanos e europeus de igrejas do Protestantismo Histórico de           

Imigração, principalmente.  Igrejas mais alinhadas ao Protestantismo Histórico de          

Missão também tinham a ideia de rechaçar certos elementos da cultura brasileira não             

condizentes com o cristianismo protestante, ainda que tais igrejas visavam uma tentativa            

de maior aproximação o que não ocorria no Protestantismo Histórico de Imigração ,  caso             

significativo é a realização de cultos na língua alemã por parte de igrejas metodistas e               

menonitas, criando um distanciamento para com a população próximas às igrejas sem            

ligações diretas por descendência ou migração com a Alemanha  . 60

É a partir da expansão do pentecostalismo no Brasil, em meados dos anos 1950,              

que o cenário do campo religioso brasileiro passa por uma acirrada disputa de espaços e               

influências na sociedade. A Igreja Católica por ser historicamente a religião dominante            

encarou as religiões protestantes históricas e também agora o pentecostalismo como           

59IDEM p.112 
60 Wirth, Lauri Emilio. Op, cit. 2008. p.32 
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ameaças a sua hegemonia. Contudo, o conflito já mencionado por Antonio Mendonça            

ganha um novo concorrente nas igrejas pentecostais. O uso das mídias pelas igrejas se              

acelera neste contexto, tendo a literatura e o rádio como as principais ferramentas, como              

escreveu Cunha (2007)  . A disputa por espaço e por mais visibilidade e número de              61

adeptos, principalmente entre protestantes históricos e pentecostais acaba por gerar          

profundas transformações internas nas igrejas, cisões entre denominações começam a          

determinar novos rumos do protestantismo no Brasil. Novas interpretações teológicas,          

como será explicitado no próximo capítulo, surgem neste complexo contexto do campo            

religioso brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 CUNHA, Magali do Nascimento. Op, cit. 2007. 
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CAPÍTULO 2: “UM BANDO DE TEOLOGIAS NOVAS”: O EVANGELHO 

SOCIAL E SUA INFLUÊNCIA NOS  HINOS DO POVO DE DEUS 

A décadas de 1950-1960 foram anos marcados por profundas transformações          

internas do Protestantismo no Brasil, principalmente em sua relação com a cultura e             

política. Também no meio secular o país enfrentava transformações neste período. Boris            

Fausto (2006) escreveu que esta foi um período de avanços na política e economia do               

Brasil. Do início da construção de Brasília, que resultaria na transferência da capital do              

país, aos avanços tecnológicos que ocorreram no período, foram considerados anos           

marcados pelo otimismo econômico e estabilidade política tendo na figura do então            

presidente Juscelino Kubitschek um dos marcos de desenvolvimento para o país. A            

construção da cidade de Brasília é outro importante símbolo de modernização do            

período, representando uma ampliação da soberania nacional . Enquanto, Prócoro         62

Velasques Filho (2002) , por sua vez, escreveu que este período foi marcado por crises               

internas nas igrejas protestantes, como por exemplo a entrada de novas interpretações            

teológicas, como a Teologia da Libertação e Evangelho Social. O Protestantismo não            

esteve alheio aos contexto e ficou marcado como a religião que acompanhava a             

modernização, tendo os países reformados como referência, embora enfrentasse grande          

resistência para adentrar de forma significativa na sociedade brasileira, no âmbito           

político, social ou cultural, devido a um pretenso sentimento de superioridade em            

relação a brasilidade, justamente por igrejas protestantes manterem tradições oriundas          

da cultura anglo-saxã no culto praticado no Brasil. Tais tradições caracterizam o culto             

protestante realizado no Brasil desde sua inserção em meados do século XIX até a              

década de 1950-1960, onde algumas igrejas evangélicas tentam dar início a uma            

transformação do Protestantismo, desde a liturgia nos cultos, passando a utilizar           

linguagens mais próximas à realidade popular. A música teve grande influência para que             

fosse construído um diálogo entre a cultura popular brasileira e o protestantismo. A             

música protestante deste período, portanto, passa a se preocupar em representar a            

realidade dos fiéis, gerando maior identificação.  

Este capítulo voltará sua atenção em analisar como a partir da década de 1960 o               

Protestantismo empenha-se em criar elementos identitários mais próximos à cultura          

62
  FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12 ed., 1. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2006. p.423. 
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brasileira, na tentativa de adentrar de forma mais profunda nas camadas populares da             

sociedade. Para tanto, essas modificações internas do Protestantismo rejeitavam práticas          

doutrinárias e características das igrejas que possuíam fortes ligações com a cultura            

anglo-saxã. Exemplo disso é o caso dos  Hinos do Povo de Deus , compilados no ano de                63

1981 e é o hinário oficial da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, os quais                

buscaram aproximar a forma mais tradicional de música evangélica à estilos musicais            

brasileiros, como por exemplo, o sertanejo, samba e baião, ainda que houvessem hinos             

que foram traduzidos do alemão e inglês para o portugûes. A música, portanto, fora              

utilizada como melhor forma de tradução de manifestação destas ideais, pois muitas            

composições do período tenham sido influenciadas em menor ou maior grau por            

teologias que também não se alinhavam com o que estava estabelecido na maioria das              

igrejas evangélicas, como é o caso do Evangelho Social. É interessante destacar que os              

Hinos do Povo de Deus são composições que voltadas exclusivamente para a liturgia do              

culto, não são canções populares no sentido comercial e ou de espetáculo, visto que os               

hinos não possuem este viés mercadológico, mas são responsáveis por uma parte de             

grande importância para o culto protestante: o canto congregacional. Por isso, é            

interessante o fato da Igreja Luterana se preocupar em cantar em seus cultos canções              

que trazem temas como desigualdade social e o papel da igreja diante das injustiças,              

temas caros ao Evangelho Social e principal ponto de crítica às práticas das igrejas, de               

uma forma geral, até então. Dito isto, a análise dos hinos detém-se exclusivamente em              

tentar compreender a letra cantada, a linguagem utilizada pelo compositor. O site oficial             

da IECLB traz a cada hino presente no  Hinos do Povo breves comentários sobre as               

canções e também sobre os compositores o que foi de grande ajuda para melhor              

compreender as fontes escolhidas. 

A seguir o capítulo se destinará em analisar o Evangelho Social e sua             

importância para o cenário religioso, político e cultural brasileiro. 

 

2.1 O EVANGELHO SOCIAL E SUA INFLUÊNCIA NO PROTESTANTISMO         

BRASILEIRO 

63 Os  Hinos do Povo de Deus  encontram-se no site oficial da IECLB: 
< http://www.luteranos.com.br/textos/hinos-do-povo-de-deus >. Acesso em: novembro de 2018. 

http://www.luteranos.com.br/textos/hinos-do-povo-de-deus
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 O Evangelho Social foi um movimento criado nos Estados Unidos entre os anos             

finais do século XIX e início do século XX que tinha como principal pauta a atuação da                 

igreja no âmbito social, lutando contra injustiças a favor dos oprimidos, criticando as             

desigualdades criadas pelo capitalismo. O pastor batista Walter Rauschenbusch é          

considerado o principal precursor e articulador do Evangelho Social e escreveu           64

inúmeras obras defendendo seus ideais, destaca-se a obra  A Theology for the Social             

Gospel (1917) a qual tornou-se referencial sobre o Evangelho Social. Rauschenbusch           65

acreditava que o pecado era algo imerso no contexto social de um indivíduo, não apenas               

no campo espiritual, determinando a igreja a responsabilidade de combater as injustiças            

e desigualdades afim do indivíduo alcançar a salvação. A atenção da igreja para com as               

necessidades sociais era, para Rauschenbusch, a forma de estabelecer o Reino de Deus             

no mundo. Rauschenbusch também defendia a idéia de ecumenismo, ou seja, maior            

aproximação entre as denominações cristãs evangélicas com a Igreja Católica, para que            

assim o cristianismo pudesse ser a religião que não fabricasse pecado, no sentido dado              

pelo pastor batista, mas que lutasse por sua erradicação. Destaca-se a criação do             

Conselho Mundial de Igrejas no ano de 1948, que visava discutir entre as principais              

denominações protestantes do mundo a responsabilidade dos cristãos em se envolver em            

questões da ordem social e política para renovar a sociedade, livrando-a das            

desigualdades de quaisquer natureza. Contudo cristãos adeptos ao Evangelho Social          

enfrentaram intensas discussões e oposições de membros conservadores das igrejas          

evangélicas, mais ligados ao discurso fundamentalista que também surge neste contexto,           

como resposta contrária ao Evangelho Social.  

O Fundamentalismo Protestante surge nos Estados ao longo do século XIX           

como resposta a modernidade no contexto pós guerra civil. Segundo os           

fundamentalistas as práticas, hábitos e mentalidade que estava se criando com a            

modernização da sociedade não condizem com os preceitos fundamentais do          

cristianismo . O Fundamentalismo também é caracterizado por um forte apego e           66

64 SOUZA, Silas de. Pensamento social e político no protestantismo brasileiro. São Paulo: 
Editora Mackenzie, 2005. p.118 
65  RAUSCHENBUSCH, Walter. A Theology for a Social Gospel. Nashville: Abingdon Press, 
1917 
66 GUIMARÃES, Valtemir Ramos. Fundamentalismo Bíblico Protestante: abordagem histórica e 
implicações sociorreligiosas. 2014. 88 f. (Mestrado em Ciências da Religião) Pró-reitoria de 
ensino, pesquisa e extensão, Programa do Mestrado em Ciências da Religião da Universidade 
Católica de Pernambuco. Recife, 2014. p.19 
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valorização da moral, ética e bons costumes, nacionalismo exacerbado e sentimento de            

superioridade racial e religiosa.  

O Fundamentalismo chega ao Brasil carregado nas bagagens e na mentalidade           

de missionários estadunidenses das igrejas do chamado Protestantismo Histórico de          

Migração. Muitos missionários vindos dos Estados Unidos que chegaram ao Brasil na            

segunda metade do século XIX eram alinhados teologicamente aos ideias          

fundamentalistas, o que ajuda a compreender a não inserção do Protestantismo na            

sociedade e brasileira e a rejeição de sua cultura popular, pois o imaginário protestante              

fundamentalista tinha a brasilidade como profana por ser profundamente afundada no           

catolicismo e sincretismo com religiões de matriz-afro. Cunha (2007) escreveu que uma            

possível conclusão para o sucesso religioso é a vinculação com a matriz religiosa, ou              

seja, seu substrato-social e suas formas de conduta e de práticas religiosas . O campo              67

religioso brasileiro e a cultura popular não eram bem vistos por muitas igrejas que              

chegam ao Brasil no século XIX. O catolicismo Neste sentido a música produzida nos              

primeiros anos da chegada do protestantismo eram essencialmente vindas dos Estados           

Unidos e Europa. Como mencionado no primeiro capítulo, Robert e Sarah Kalley são             

considerados pioneiros na composição de hinos em português - muitos destes ainda            

utilizados em cultos evangélicos -, mas que não tinham a preocupação de utilizar             

elementos da música brasileira ou da cultura propriamente dita. São, portanto, hinos em             

português mas compostos ao estilo anglo-saxão, no estilo musical e na mensagem que             

carregam, diretamente ligados ao pensamento protestante dos Estados Unidos e Europa,           

sendo por muito tempo tomados como referência de hinódia protestante . Outra           68

importante compilação de hinos cristãos é o  Cantor Cristão , tendo sua primeira            

publicação em 1891 contendo 16 hinos . Este hinário tornou-se o mais utilizado ao             69

longo do tempo nas igrejas evangélicas brasileiras. Desde sua primeira edição e nas             

seguintes, o  Cantor Cristão compila hinos que ressaltam a importância da ética e da              

moral protestante, tendo como pano de fundo as igrejas de cultura anglo-saxã. 

67  CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o 
cenário evangélico no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007 p.37 
68 MENDONÇA, Antonio G.; VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao 
Protestantismo no Brasil. São Paulo, Loyola, 2002. p.202 
69  VICENTINI, Érica de Campos. A produção musical evangélica no Brasil. 2007.  1559 f. Tese 
(Doutorado em História Social) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
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Desde de sua chegada até os anos 1950-1960 o Fundamentalismo tomou a            

posição de predominância dentro do protestantismo no Brasil, ainda que desde os anos             

iniciais do século XX já existiam pastores que conclamavam as igrejas se atentar às              

questões sociais brasileiras , principalmente pastores de igrejas do nordeste que já era            70

uma região marginalizada, não somente pelo protestantismo, onde a ideia de           

modernização do país que pairava o imaginário dos primeiros anos do século XX não              

tinha a mesma força do que em relação às regiões sul e sudeste . Embora não tenha                71

conseguido ser influente na sociedade brasileira, como escreveu Mendonça (2005), a           

tentativa de lideranças de igrejas do Protestantismo Histórico era de se aproximar das             

camadas mais altas da sociedade por meio da criação de escolas que contrastavam com              72

os métodos católicos. O protestantismo histórico no Brasil difundiu-se sem atentar-se de            

forma veemente às necessidades sociais, tendo o discurso de valorização da cultura            

anglo-saxã como sagrada, enquanto a brasileira relegada ao mundanismo. Este cenário           

permaneceu, ainda que houveram tentativas de mudanças, como já citado, até os anos             

1950-1960 com a chegada do Evangelho Social ao Brasil. 

A presença do Evangelho Social no protestantismo brasileiro se dá de forma            

diferente ao praticado nos Estados Unidos, visto que propunha transformações sociais           

baseadas na realidade do Brasil. O que já denota uma maior preocupação em se              

aproximar da brasilidade, o que não era intenção do protestantismo, hegemonicamente,           

até então. E tem nas figuras do missionário presbiteriano norte-americano Richard           

Shaull como precursor do pensamento no Brasil e do pastor presbiteriano Rubem Alves             

como principal adepto e defensor do Evangelho Social no país. O trabalho de Shaull se               

desenvolveu principalmente no meio de universidades e seminários, visto que tornou-se           

professor no Seminário Presbiteriano do Sul, em 1953 . A influência de Shaull entre a              73

juventude evangélica foi notória, que se mostrava insatisfeita com os rumos tomados            

pelas lideranças de igrejas que cada vez mais se isolavam em suas denominações.             

70 WIRTH,  Lauri Emílio. Protestantismos latino-americanos: entre o imaginário eurocêntrico e 
as culturas locais. In: Novas Perspectivas sobre o Protestantismo Brasileiro. FERREIRA, João 
Cesário Leonel (org.). São Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009. p.15-46. p.39 
71 SOUZA, Silas Luiz de. Pensamento Sobre Ação Social no Protestantismo Brasileiro. Ciências 
da Religião - História e Sociedade v. 9. n. 1,2011. p.15. 
72 MENDONÇA, Antonio G.; VELASQUES FILHO, Prócoro. Op, cit. 2002 p.164 
73 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. REVISTA 
DA USP. São Paulo. N° 67. pp.48-67. Set/Nov 2005. p. 60. 
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pondo em prática uma teologia de ação e ecumênica . Rubem Alves, por sua vez, em               74

sua obra  Protestantismo e Repressão , de 1979 critica o posicionamento das igrejas            

evangélicas em relação a conjuntura política brasileira, tendo o Evangelho Social como            

fundamentação teológica, num momento em que o Evangelho Social já estava mais            

difundido no mundo evangélico, visto que existem relatos de manifestações a favor da             

cultura brasileira como sagrada desde a Conferência Evangélica do Panamá em 1916,            

mas é somente a partir dos anos 1950-1960 que os ideais do Evangelho Social começam               

a ganhar espaço, ainda que paulatinamente, no campo religioso protestante brasileiro.  

O discurso ecumênico fora utilizado de forma veemente pelo Evangelho Social,           

o qual interpretava que as transformações sociais só iriam acontecer se os cristãos             

juntassem forças para levar a mensagem evangélica por todo o país. Porém, o             

escumenismo não era muito bem quisto por partes de lideranças conservadoras das            

igrejas, o que acabava por gerar intensas discussões e até mesmo dissensões, como o              

caso da Igreja Presbiteriana e Batista. Enquanto a parte mais conservadora das igrejas,             

mais ligadas ao Fundamentalismo, tentava ser influente na sociedade brasileira pelo viés            

político e pelas camadas altas, o Evangelho Social trabalhava pelo viés cultural e social,              

político também em certo sentido, se tomarmos que ações sociais são também políticas.             

Neste sentido, a música torna-se importante ferramenta tanto de propagação da parte            

conservadora, como o já mencionado  Cantor Cristão , quanto do Evangelho Social,           

tendo os  Hinos do Povo de Deus como tal. É interessante a comparação deste dois               

hinários, pois se torna clara a influência do Evangelho Social nas canções, visto que              

retratam temas que até então não eram abordados em cultos protestantes por meio de              

músicas, gerando uma maior aproximação com a cultura brasileira, não tanto com a             

matriz religiosa propriamente dita, visto que ao menos aos cultos luteranos não se             

encontram traços de sincretismo com religiões de matriz afro, por exemplo.  

É interessante ressaltar como a identidade protestante passa a ser transformada a            

partir dos anos 1960, tendo a influência direta do Evangelho Social que chega ao Brasil               

em um contexto que também é marcado por transformações no país, como já             

mencionado. Se torna evidente, portanto, a percepção de que a identidade cultural é             

modificada de acordo os agentes sociais que são ativos em seu contexto. A identidade              

cultural não é algo cristalizado e estabelecido, mas maleável e moldável e se torna um               

74 IDEM, p. 61. 
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questão de debate quando está em crise, como define Hall (2008) . O protestantismo             75

enfrentou diversas crises desde sua chegada ao Brasil, por questões propriamente           

teológicas e/ou da ordem política, entretanto, a questão da relação com a brasilidade e a               

necessidade - e não concretização, em certo sentido - de criar uma identidade evangélica              

brasileira sempre estiveram como pano de fundo dessas crises que estendem a todas as              

formas de atuação do protestantismo e principalmente no culto, onde são até hoje,             

propagadas os preceitos da igreja e os hinários ocupam papel central , como a música              76

de uma forma geral para o protestantismo, como já mencionado no capítulo anterior. Os              

Hinos do Povo de Deus , evidenciam a crise identitária do protestantismo por abordarem             

temas e questões que não tinham espaço dentro dos hinários existentes até então, além              

da utilização de uma linguagem e estilo musical mais próximas ao nordeste brasileiro,             

região que não fazia parte do que estava estabelecido no meio protestante, mas estava              

marginalizada - também no mundo secular a região nordeste do Brasil já se encontrava              

marginalizada em relação ao sul e sudeste, a modernização acelerada que ocorre no país              

a partir dos anos 1950 custou a chegar naquela região . Surgem, portanto, como             77

resposta ao conservadorismo fundamentalista que era hegemônico no interior das igrejas           

evangélicas e que acabava se externalizando com uma brusca freada na expansão do             

protestantismo no território brasileiro. E entre outros motivos, o mais simbólico é a             

recusa de se relacionar com a matriz religiosa brasileira. 

Outra importante manifestação teológica que chega ao Brasil é a Teologia da            

Libertação, muito mais ligada ao catolicismo . Esta nova teologia católica também           78

tinha o ecumenismo como discurso. Fora criada por Gustavo Gutiérrez, padre peruano            

em 1971 com a publicação do livro  Teologia de la Liberación , traduzida para o              

português em 1975 . No Brasil destaca-se a figura de Leonardo Boff como expoente do              79

movimento no Brasil. Tanto o Evangelho Social quanto a Teologia da Libertação tinham             

profundas críticas aos posicionamentos das igrejas protestantes e católica no período,           

principalmente em relação a passividade frente ao regime militar. Estabeleceu-se,          

75  HALL, Stuart. Identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p.10 
76 MENDONÇA, Antonio G.; VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao 
Protestantismo no Brasil. São Paulo, Loyola, 2002. p. 203. 
77  AZEVÊDO, Kalynne Thayanna de. Pobreza, marginalização e segregação socioespacial: 
uma visão teórica das periferias urbanas. Guarabira: UEPB, 2012. 
78 LIBÂNIO, João Batista. Teologia da Libertação -Roteiro Didático para um Estudo. São Paulo: 
Loyola, 1987. 
79 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação. Petrópolis: Editora Vozes, 1975. 
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portanto, ao menos duas divisões em boa parte das igrejas. De um lado os membros que                

eram a favor do fundamentalismo, que tinham o Evangelho Social como heresia, ou             

seja, algo que deturpava a moral e ética cristã protestante, acusando aqueles que se              

alinhavam ao discurso como comunistas. E pensando no contexto da ditadura militar            

onde o maior inimigo era o comunismo. De outro, os adeptos do Evangelho Social, que               

acusavam a ala conservadora/fundamentalista de compactuar com o regime militar - e            

consequentemente às prisões arbitrárias, torturas e assassinatos-, ou serem omissos o           

que para muitos é equivalente a ser a favor. 

 

2.2 A CONFERÊNCIA DO NORDESTE, 1962: O PROCESSO        

REVOLUCIONÁRIO DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO 

 No ano de 1934 é fundada a Confederação Evangélica do Brasil (CEB) com             80

um caráter ecumênico, pois era interdenominacional e também na tentativa de fornecer            

suporte para as igrejas evangélicas, por meio de publicações de materiais evangelísticos            

e pela promoção de grupos de estudos e seminários que discutiam qual seria o papel da                

igreja evangélica no cenário do campo religioso brasileiro . Desde seu início até a             81

década de 1960, período onde foi extinta, a CEB tornou-se uma importante instituição             

para expansão do protestantismo no Brasil. No ano de 1955 foi criada a Comissão de               

Igreja e Sociedade, a fim de estabelecer um diálogo entre as igrejas filiadas a CEB, o                

protestantismo de uma forma geral, e a realidade brasileira. Por ter seu caráter             

ecumênico, muitos participantes da CEB eram entusiastas do pensamento do Evangelho           

Social. A primeira reunião ocorreu ainda no de 1955, em São Paulo e foi intitulada “a                

Responsabilidade Social da Igreja”, que buscou lançar as bases teológicas para a ação             

social das igrejas. Boa parte dos participantes não eram os representantes oficiais de             

suas igrejas, mas tinham o interesse de a igreja evangélica atuante na sociedade             

brasileira . A segunda reunião ocorreu no ano de 1957 em Campinas e teve como tema               82

a “A Igreja e as rápidas transformações sociais”, visando incentivar a participação ativa             

80 MENDONÇA, Antonio Gouvêa 2005. Op, cit.  p.50. 
81 BEULKE, Dorival R. A  Conferência do Nordeste  em 1962. In: As igrejas e as mudança 
sociais: 50 anos da  Conferência do Nordeste . RENDERS, Helmut, SOUZA, José Carlos de e 
CUNHA, Magali do Nascimento (orgs.) São Bernardo do Campo: EDITEO/ São Paulo: ASTE, 
2012. p. 17. 
82 SOUZA, Silas Luiz de. Op, cit. 2005, p. 122. 
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dos protestantes na política como forma de se fazer influente na sociedade . A terceira              83

reunião foi realizada em Santo Amaro, no ano de 1960 com o tema “A Presença da                

Igreja na Evolução da Nacionalidade”. O produto da terceira reunião do, agora Setor de              

Responsabilidade Social da Igreja foram a publicação de dois livros que sintetizam as             

discussões travadas ao longo da reunião . Após as três primeiras reuniões, o que buscou              84

foi uma resposta cristã aos problemas sociais que o Brasil enfrentava, ou seja, se              

percebia uma grande preocupação em tornar a igreja evangélica mais atuante e influente             

na sociedade. Num primeiro momento isso se dá no campo da ação social e da discussão                

política, posteriormente, mais precisamente após 1962 engloba os aspectos culturais,          

tendo a música como principal forma de atuação. 

A quarta, e última reunião ocorreu no ano de 1962, após longos debates e              

estudos dos líderes do Setor de Responsabilidade Social da Igreja, Almir dos Santos e              

Waldo César , em Recife e tornou-se um marco para o protestantismo no Brasil, com o               85

tema “Conferência do Nordeste: Cristo e o processo Revolucionário Brasileiro” , sendo           86

a mais expressiva das quatro reuniões do Setor de Responsabilidade Social da CEB.             

Antônio Gouvêa Mendonça estabelece, a partir da realização da Conferência do           

Nordeste, uma nova etapa da inserção do protestantismo no Brasil, dada sua importância             

no contexto de sua realização e também nos desdobramentos posteriores, como é o caso              

dos  Hinos do Povo de Deus . Para Mendonça, a Conferência do Nordeste representou o              

fim da tentativa de convergir elementos identitários do protestantismo brasileiro, dado           

que a repressão interna das igrejas, e a partir de 1964 com o golpe militar, do Estado. O                  

tema escolhido identifica o contexto político brasileiro, no qual o sentimento de que o              

país estaria vivendo um processo revolucionário era de grande repercussão. A escolha            

de Recife como local para a realização da conferência é significativo, porque vai ao              

encontro do discurso de atuação social tão caro ao Evangelho Social, uma vez que a               

região nordestina já era marginalizada em relação ao sudeste e sul, regiões onde havia              

83 A partir da segunda reunião o nome da Comissão de Igreja e Sociedade foi trocado por Setor 
de Responsabilidade Social da Igreja. Cf. BEULKE, Dorival R. 2012. Op, cit. p.18 
84 SOUZA, Silas Luiz de. Op, cit. 2005. p. 125 
85 É interessante ressaltar a participação efetiva dos presbiterianos no Setor de            
Responsabilidade Social da Igreja da Confederação Evangélica do Brasil, visto que os dois             
líderes eram presbiterianos. Cf. SOUZA, Silas Luiz de. Op, cit. 2005, p. 127 
86 Foram publicados três volumes referentes a palestras realizadas ao longo da conferência, 
dado o tamanho da repercussão da Conferência do Nordeste, como assim ficou conhecida. 
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maiores avanços modernizadores e maior concentração de renda . A intenção era           87

projetar uma maior atuação política e social, a fim de transformar a realidade brasileira              

pelos preceitos cristãos, para assim, superar as injustiças e desigualdades sociais que a             

população nordestina enfrentava. Neste sentido, os  Hinos do Povo de Deus , vem como             

resposta à negligência que as igrejas evangélicas tinham em relação às necessidades            

sociais, não somente da região nordeste.  

 

2.3 A IGREJA LUTERANA E SUAS TRANSFORMAÇÕES NOS 1960-1980 

 Neste tópico iremos discutir as mudanças que ocorreram no interior da Igreja            

Luterana no Brasil e seus desdobramentos teológicos. Destaca-se a Igreja Luterana, uma            

vez que os  Hinos do Povo de Deus , compilados em 1981, mas que contém hinos               88

compostos desde o século XIX até a década de 1970, tornaram-se o hinário oficial dos               

luteranos no Brasil , evidenciando o caráter mais abrangente da confissão luterana no            89

Brasil. 

A Igrejas Luterana chega ao Brasil logo nos primeiros anos da inserção            

protestante, o movimento migratório tem seu auge ao longo do século XIX, a grande              

parte vem ao país entre os anos de 1815 até os anos iniciais da Primeira Guerra                

Mundial. A maior parte migração luterana destinou-se aos países da América do Norte.             

Os que chegam ao Brasil instalam-se na região sul, principalmente no estado do Rio              

Grande do Sul, posteriormente chegam ao sudeste. Faz parte do chamado           

Protestantismo Histórico de Migração, ou seja, se estabelece no território brasileiro com            

a intenção de formar colônias, reproduzindo hábitos e costumes germânicos. Entre           

outros motivos, a causa que motiva a migração tem nas transformações em que a              

Europa passava no século XIX sua maior força, transformações estas que marcam a             

transição da sociedade agrária para industrial, principalmente no ocidente europeu.          

Muitos a grande parte dos imigrantes luteranos era composta por pessoas das camadas             

87 CARVALHO, Péricles de Oliveira Carvalho. Manuel Correia de Andrade e a Economia 
Política do Nordeste. Rev. Econ. NE, Fortaleza, v. 45, n. 2, p. 6-16, abril/jun., 2014 p. 9. 
88 Todos os hinos dos  Hinos do Povo de Deus , encontram-se disponíveis no site oficial da                
IECLB. Cf, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em:             
< http://www.luteranos.com.br/textos/hinos-do-povo-de-deus > Acesso em: 10 nov. 2018. 
89 ROEDER, Pauline. Implicações Musicais de ser Luterano no Brasil - um estudo dos principais 
movimentos e seus respectivos hinários. 2011. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Música Popular) - Faculdade de Artes do Paraná, Curitiba, 2011. 

http://www.luteranos.com.br/textos/hinos-do-povo-de-deus
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populares da sociedade alemã, camponeses e operários, por exemplo que não fizeram            

parte dos processos modernizadores da sociedade europeia .  90

Ao chegarem no território brasileiro, os imigrantes logo passam a se denominar            

evangélicos para diferenciá-los do catolicismo romano. Foram gerando nos centro de           

colonização, num primeiro momento, comunidades de fé autônomas e sem vínculos           

hierárquicos e/ou eclesiásticos, rompendo, desta forma, com a tradição germânica.          

Poucos clérigos atuavam nestas comunidades, formando um caráter leigo e informal do            

luteranismo no Brasil. Wirth (2008) escreveu que este caráter informal sugere uma            

importante influência da cultura popular no protestantismo, uma vez que cabia às            

comunidades elegerem seus líderes religiosos . A posterior institucionalização destas         91

comunidades por parte de agentes estrangeiros rompe com este caráter, retomando,           

assim, uma relação de dependência entre das igrejas no Brasil para com as igrejas-mães              

na Alemanha. 

Outro fator de grande importância para entender o luteranismo no Brasil vai ao             

encontro do pensamento hegemônico do Protestantismo Histórico de Migração, a          

valorização da cultura anglo-saxã em detrimento da cultura brasileira. Ainda que a            

estratégia não seja a mesma da adotada pelo Protestantismo Histórico de Missão, a qual              

visava expandir o protestantismo pelo território brasileiro, por meio da evangelização,           

embora estas duas vertentes do protestantismo tenham em comum a questão da cultura             

anglo-saxã. O culto luterano, em muitas localidades, acontecia na língua alemã,           

denotando uma pouca preocupação com a expansão do protestantismo, prática que era            

contrária ao Protestantismo de Missão. A identidade étnica era fundamental para o            

luteranismo no Brasil. Este modelo de igreja enfrentou sua primeira grande crise no             

contexto da Primeira Guerra Mundial, visto que o governo brasileiro proibiu o uso do              

alemão publicamente, inclusive em cerimônias religiosas . Porém é durante a Segunda           92

Guerra Mundial que este paradigma muda. Após o fim da Segunda Guerra Mundial o              

Protestantismo no Brasil, de uma forma geral, enfrenta uma crise identitária, pois a             

sociedade alemã esteve ligada, indireta ou diretamente, às atrocidades cometidas pelo           

90 WIRTH, Lauri Emílio. Protestantismo brasileiro de rito luterano. REVISTA DA USP. São 
Paulo. N° 67. pp. 68-77. set/nov 2005. p. 70. 
91 IDEM, p. 73. 
92 IDEM, p. 74. 
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regime nazista, o que acaba por desencadear profundas reflexões sobre o papel do             

protestantismo e sua relação com a cultura brasileira, como já explorado neste capítulo. 

Diante deste cenário, a Igreja Luterana buscou uma maior identificação com a            

cultura popular brasileira após o fim da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, houveram             

quatro sínodos luteranos: o Sínodo Rio-grandense, de 1866; o Sínodo da Caixa de Deus,              

de 1905; Sínodo de Santa Catarina e Paraná, de 1911 e Sínodo Brasil Central, de 1912.                

Todos estes sínodos tinham divergências teológicas e de relação com a brasilidade, mas             

a Igreja Luterana possui um caráter que se notabilizou pela manutenção de uma única              

denominação luterana , o que se mostrou raro no protestantismo do Brasil, visto que,             93

por exemplo, as Igrejas Presbiterianas e Batista tiveram suas divisões, as quais            

formaram novas denominações . Em 1949, os quatro sínodos organizaram em          94

Federação Sinodal, filiando-se ao Conselho Mundial de Igrejas no ano seguinte e em             

1954 passou a se chamar Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Após a              

formação da IECLB, tomou-se uma preocupação em renovar a liturgia dos cultos            

luteranos e a criação dos  Hinos do Povo de Deus vem como um dos produtos deste                

renovação e tornou-se oficialmente o hinário da Igreja Luterana. Além do hinário            

oficial, a IECLB também desenvolveu outros hinários oriundos de movimentos criados           

sob a influência de aspectos carismáticos: o Movimento Encontrão e a Pastoral Popular             

Luterana. Estes movimentos surgem em meio a crise identitária do protestantismo           

brasileiro nos anos 1950-1960, tendo suas críticas voltadas às lideranças religiosas sob a             

acusação de negligência das mazelas sociais. Contudo, ambos os movimentos não se            

afastaram da IECLB, mantendo-se em uma única confissão luterana no Brasil. 

 

2.4 OS  HINOS DO POVO DE DEUS : TRAZENDO A CULTURA BRASILEIRA           

PARA DENTRO DA IGREJA 

 O hinário oficial da Igreja Evangélica de Confissão Luterana foi compilado em            

1981 , na tentativa de aproximar a realidade brasileira à igreja, utilizando-se de            95

elementos da cultura nas composições. Embora não sejam todos os hinos presentes que             

93 MATOS, Alderi Souza de. Breve História do Protestantismo no Brasil. Vox Faifae: Revista de 
Teologia da Faculdade FASSEB. v.3, n.1. 2011 p. 19.  
94 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Op, cit. 2005. p. 54. 
95 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/textos/hinos-do-povo-de-deus > Acesso em: 10 nov. 2018. 

http://www.luteranos.com.br/textos/hinos-do-povo-de-deus
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tem essa característica, dado que os  Hinos do Povo de Deus possuem mais de 300 hinos                

compilados. Foram escolhidos, portanto, seis hinos como fonte de análise por           

representar a temática da pesquisa, pois de alguma forma possuem elementos da            

brasilidade, seja na linguagem ou no estilo musical. São eles:  Canção da Caminhada  ;             96

Convite à liberdade ; Canto da Esperança Xote da Vitória ;  ; A canção do Senhor             97 98 99 100

na Terra Brasileira   e  Que estou fazendo?  . 101 102

 

2.4.1  CANÇÃO DA CAMINHADA 

96 O link de acesso para o hino foi desativado pelo site da IECLB, até o presente momento, por 
razões desconhecidas. 
97  Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/convite-a-liberdade > Acesso em: 10, nov. de 2018  
98    Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/quando-se-abate-a-esperanca >  Acesso em: 10, nov. 
de 2018 . 
99   Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/xote-da-vitoria-1 > Acesso em: 10, nov. de 2018. 
100 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/um-pouco-alem-do-presente >  Acesso em: 10, nov. de 
2018. 
101   Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/a-cancao-do-senhor > Acesso em: 10, nov. de 2018.  
102 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/que-estou-fazendo > Acesso em: 10, nov. de 2018. 
 

http://www.luteranos.com.br/conteudo/convite-a-liberdade
http://www.luteranos.com.br/conteudo/quando-se-abate-a-esperanca
http://www.luteranos.com.br/conteudo/xote-da-vitoria-1
http://www.luteranos.com.br/conteudo/um-pouco-alem-do-presente
http://www.luteranos.com.br/conteudo/a-cancao-do-senhor
http://www.luteranos.com.br/conteudo/que-estou-fazendo
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Se caminhar é preciso, 
caminharemos unidos, 
e nossos pés, nossos braços, 
sustentarão nossos passos 
Não mais seremos a massa, 
sem vez, sem voz, 
sem história, 
mas uma igreja que vai 
em esperança solidária. 
Se caminhar é preciso, 
caminharemos unidos, 
e nossa fé será tanta que 
transporá as montanhas. 
Vamos abrindo fronteiras 
onde só havia barreiras, 
pois somos povo que vai 
em esperança solidária 

Se caminhar é preciso 
caminharemos unidos, 
e o reino de Deus teremos 
como horizonte de vida. 
Compartiremos as dores, 
os sofrimentos e as penas, 
levando a força do amor 
em esperança solidária. 
Se caminhar é preciso, 
caminharemos  unidos, 
e nossa voz no deserto 
fará brotar novas fontes. 
E a nova vida na terra 
será antevista nas festas 
É Deus que está entre nós 
em esperança solidária . 

 
O hino utilizado como título deste pesquisa foi composto por Simei Monteiro ,            103

importante compositora metodista - o que mostra mais uma vez o caráter abrangente da              

IECLB-. que compôs ainda outros sete hinos presentes do  Hinos do Povo de Deus.              

Trabalha no Conselho Mundial de Igrejas, na Suíça no setor de Fé e ordem. A  Canção                

da Caminhada , conclama os cristãos a ser caminhar unidos contra as intempéries e             

injustiças. Destaca-se o trecho: “ Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem               

história, mas uma igreja que vai em esperança solidária [...]” , ressaltando a            

importância que a canção tem em incluir os excluídos da sociedade como parte da              

igreja, tendo a solidariedade como ponto forte desta união. Também é importante            

ressaltar como a fé é representada como elemento importante de união: “ [...] nossa fé               

será tanta que transporá montanhas [...]” . É notável a influência do Evangelho Social             

nesta composição, ainda que implicitamente, pois o tema da canção versa sobre a união              

dos crentes em prol de tornar o mundo um lugar menos injusto, “ o Reino de Deus                 

teremos como horizonte de vida [...]” . Ao escrever a canção utilizando a caminhada             

como expressão, Simei Monteiro, traz a ideia de movimento, ação necessária dos            

cristãos para cumprir seu chamado de combater injustiças. É interessante ressaltar a            

103 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luterana.com.br/conteudo/simei-ferreira-de-barros-monteiro > Acesso em: 10, nov. 
de 2018. 

http://www.luterana.com.br/conteudo/simei-ferreira-de-barros-monteiro
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importância de Simei Monteiro nas composições de hinários por ser mulher em um             104

local onde historicamente é dominado por homens, como é o caso do protestantismo. A              

consagração pastoral ainda nos dias de hoje em muitas denominações é exclusiva à             

homens.  
 

2.4.2  CONVITE À LIBERDADE 

104 MENDONÇA, Joêzer. Caminhando, cantando e pregando: o curioso caso das canções 
protestantes politicamente engajadas. In: Música, cultura e sociedade: dilemas do moderno. 
EGG, André (org.) Curitiba: CRV, 2016. p. 217. 
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1. Ó vinde vós os povos de todas as         
nações, 

erguei-vos e cantai com alegria, 

fazei nos ares soar a nova melodia 

que Jesus Cristo traz libertação. 

É tempo de romper a vil escravidão 

que em vós exercem homens e idéias, 

é tempo de dizer que só Deus pode ser 

o único Senhor da humanidade. 

Estr.: A verdade vos libertará, 

sereis em Cristo verdadeiramente livres. 

 

Vinde todos, sim, ó vinde já 

e celebrai com alegria a vossa      
libertação. 

2. E vós, os oprimidos, e vós os        
explorados, 

e vós, os que viveis em agonia, 

e vós, os cegos, coxos, vós cativos, sós, 

sabei que em breve vem um novo dia. 

Um dia de justiça, um dia de verdade, 

um dia em que haverá na terra a paz, 

em que será vencida a morte pela vida 

e a escravidão, enfim, acabará . 

 Este hino foi composto por Sérgio Matos . Matos é português e pastor na Igreja              105

Evangélica Maranata em Portugal. O convite proposto por Sérgio Matos traz a ideia de              

que a solução para o mundo, o fim último para os problemas terrenos é no futuro, na                 

esperança da volta de Cristo: “[...]  é tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da                   

humanidade .”. Esta ideia de redenção futura é presente em inúmeras composições           

musicais evangélicas e exprime o caráter messiânico proselitista do protestantismo ,          106

expondo que não há uma solução para o mundo a não ser Jesus. Este hino é, em certo                  

sentido um contraponto dos demais pois não deixa claro que a igreja deve intervir nos               

dias atuais contra as injustiças. 

2.4.3  CANTO DE ESPERANÇA 

1. Quando se abate a esperança, 

Ele se achega e nos fala: 

Olha tua irmã que caminha 

E luta buscando um mundo melhor. 

Vê teu irmão engajado 

Que transforma a vida com sangue e suor. 

105 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/sergio-matos > Acesso em: 10 de nov. de 2018 
106 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Celeste Porvir: a inserção do protestantismo no 
Brasil. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo: 2008. p.266 

http://www.luteranos.com.br/conteudo/sergio-matos
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Estr.: Cantemos ao nosso Deus, 

Ele é o Senhor, Deus da vida. 

Vai alentando a esperança 

E veio a este mundo conosco lutar. 

 Este hino foi composto por Ester Camac Rodriguez , líder indígena peruana na            107

América Central. Rodriguez é figura interessante na gama de compositores dos hinos            

presentes no  Hinos do Povo de Deus , pois além de ser mulher (como já mencionado não                

possuem o mesmo espaço de atuação nas composições do que homens) é peruana. Aqui              

evidencia-se mais uma preocupação da IECLB em valorização a cultura          

latino-americana, neste caso. A partir da chegada do Evangelho Social e da Teologia da              

Libertação, os evangélicos adeptos a estas correntes teológicas tinham a intenção de            

além de criar uma identidade evangélica brasileira, uma identidade latina . A canção            108

de Rodriguez versa sobre o cristão se atentar a luta de seu irmão - e de sua irmã,                  

valorizando a atuação das mulheres: “ [...] Olha tua irmã que caminha E luta buscando              

um mundo melhor. Vê teu irmão engajado Que transforma a vida com sangue e suor. ” 

 

2.4.4  XOTE DA VITÓRIA 

107 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/esther-camac-ramirez > Acesso em: 10 de nov. de 2018. 
108 FARATELLI, Uéslei. Cantai ao Senhor um cântico novo: influência da Teologia da Libertação 
no cantor protestante brasileiro. Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007. p.60 

http://www.luteranos.com.br/conteudo/esther-camac-ramirez
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1. Se perguntarem sobre o dia da       
vitória, 

tu dirás com esperança: tudo aqui vai       
melhorar, 

o povo alegre realizará a história 

e no fim do tempo certo a colheita se         
dará. 

A fome haverá? Não! 

Violência haverá? Não! 

Se a nossa força for além da romaria, 

o Senhor da harmonia afastará de nós a        
dor. 

/:Lá, laiá, laiá, laiá, lá, iá, laiá, laiá:/ 

2. É caminhando com os olhos no       
futuro, 

clareando onde é escuro com a força da        
união 

que venceremos quem vai contra a      
natureza; 

pois sabemos com certeza: prevalecerá     
a razão. 

A fome haverá? Não! 

Violência haverá? Não! 

A nossa terra terá vida abundante 

p'ra que a gente cante e dance 

a plenitude do amor. 

 O hino  Xote da Vitória foi escrito por João Francisco Esvael , membro da             109

Igreja Anglicana. Foi um dos importantes músicos da década de 1970 a inserir             

elementos da música brasileira nas composições evangélicas. A canção, como o próprio            

nome induz visa um estilo musical da região nordeste. Destaca-se, portanto, que além de              

valorizar a música brasileira, a música nordestina ganha importância no  Hinos do Povo             

de Deus , como é o exemplo desta canção. O hino traz novamente a ideia da caminhada                

como movimento dos cristãos rumo a um futuro melhor, mas, diferentemente do hino             

Convite à Liberdade , o futuro só será melhor do que o presente se os cristãos agirem:                

“[...]  tudo aqui vai melhorar, o povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo                 

a colheita se dará  [...]”. O povo realizará a história, ou seja, Esvael explicita que as                

injustiças serão vencidas com ação, não relegando ao futuro. 

 

2.4.5  A CANÇÃO DO SENHOR NA TERRA BRASILEIRA 

109   Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/joao-francisco-esvael > Acesso em: 10, nov. de 2018. 

http://www.luteranos.com.br/conteudo/joao-francisco-esvael
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1. Como vamos cantar 

este canto imprevisto, 

tão distantes do lar, 

tão num mundo sem Cristo? 

A canção do Senhor 

tem de ser verdadeira 

para ser o louvor, 

na terra brasileira. 

2. Como vamos cantar 

se é tão grande a maldade, 

se tem gente a chorar 

com temor e ansiedade? 

A canção do Senhor 

tem de ser a primeira 

à injustiça se opor 

na terra brasileira. 

3. Como vamos cantar 

se o irmão é explorado, 

se lhe fazem calar, 

se ele é sempre anulado? 

A canção do Senhor 

tem de ser verdadeira 

para ser o louvor 

na terra brasileira. 

4. Como vamos cantar 

sem amor, liberdade, 

sem poder partilhar 

o calor da igualdade? 

A canção do Senhor 

tem de ser mensageira de 

inefável amor 

na terra brasilei ra. 

 O hino  Canção do Senhor na Terra Brasileira foi composto por Jaci Correa             

Maraschin , um dos mais importantes compositores que trabalharam por formar uma           110

identidade evangélica brasileira . Sua influência estendeu em muitas composições,         111

inclusive nas canções que serão analisadas no próximo capítulo. Talvez seja, esta a             

canção que melhor expresse a temática desta pesquisa monográfica. Tal canção expressa            

o sentimento nacionalista brasileiro, que buscava os seguidores do Evangelho Social.O           

hino busca levar os cristãos a refletir sobre a realidade do Brasil e como seria possível                

cantar se há a maldade num mundo sem Cristo, onde o irmão é explorado. A canção do                 

Senhor, neste sentido, seria a ação dos crentes: “[...]  A canção do Senhor tem de ser a                 

primeira à injustiça se opor na terra brasileira. ”  

 

2.4.6  QUE ESTOU FAZENDO? 

110  Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível em: 
< http://www.luteranos.com.br/conteudo/jaci-correa-maraschin-1930-2009 > Acesso em: 10 de 
nov. de 2018 
111 MENDONÇA, Joêzer. Op, cit. p. 219.  

http://www.luteranos.com.br/conteudo/jaci-correa-maraschin-1930-2009
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1. Que estou fazendo se sou cristão? 

Se Cristo deu-me o seu perdão? 

Há muitos pobres sem lar, sem pão, 

há muitas vidas sem salvação. 

Meu Cristo veio p'ra nos remir: 

o homem todo, sem dividir, 

não só a alma do mal salvar, 

também o corpo ressuscitar. 

2. Há muita fome no meu país, 

há tanta gente que é infeliz, 

há criancinhas que vão morrer, 

há tantos velhos a padecer. 

Milhões não sabem como escrever, 

milhões de olhos não sabem ler. 

Nas trevas vivem sem perceber 

que são escravos de outro ser. 

3. Aos poderosos eu vou pregar, 

aos homens ricos vou proclamar 

que a injustiça é contra Deus 

e a vil miséria insulta os céus. 

Meu Cristo veio p'ra nos remir: 

o homem todo, sem dividir, 

não só a alma do mal salvar, 

também o corpo ressuscitar. 

 

O hino  Que estou fazendo? foi escrito por João Dias de Araújo , importante             112

pastor presbiteriano, compositor e poeta. Araújo também foi importante na Conferência           

do Nordeste, de 1962 . A canção conclama aos cristãos lutar contra as injustiças, sendo              113

a injustiça contra Deus, a exploração e opressão não fazem parte da igreja, expressando              

um sentimento de profunda reflexão sobre o contexto brasileiro e como a igreja se calou               

diante dos problemas sociais: “ Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o              

seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão  [...]”. A canção versa sobre como o                

cristão não deve ser indiferente diante da desigualdade social e lutar para que esta              

situação mude, no presente: “[...]  não só a alma do mal salvar, também o corpo               

ressuscitar.  

 

 

 

112 Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Portal Luteranos. Disponível 
em:< http://www.luteranos.com.br/conteudo/joao-dias-de-araujo-1931 >  Acesso em: 10 de nov. 
de 2018. 
113 CUNHA, Magali do Nascimento. Religião e cultura no Brasil: a Confederação Evangélica, a 
Conferência do Nordeste (1962) e o nascimento e o ocaso de uma revolução teológico-cultural 
entre os evangélicos brasileiros. In: As igrejas e as mudança sociais: 50 anos da Conferência 
do Nordeste. RENDERS, Helmut, SOUZA, José Carlos de e CUNHA, Magali do Nascimento 
(orgs.) São Bernardo do Campo: EDITEO/ São Paulo: ASTE, 2012. p. 50. 

http://www.luteranos.com.br/conteudo/joao-dias-de-araujo-1931
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CAPÍTULO 3: A MÚSICA EVANGÉLICA POPULAR BRASILEIRA:       

LEVANDO A IGREJA PARA A CULTURA BRASILEIRA - OS CASOS DOS           

GRUPOS VENCEDORES POR CRISTO E REBANHÃO 

No capítulo anterior analisamos a influência do Evangelho Social nos  Hinos do            

Povo de Deus e a forma como este hinário foi criado pela Igreja Evangélica de               

Confissão Luterana no Brasil para se aproximar da cultura brasileira dentro dos cultos             

luteranos e, também, como enfrentou resistência por partes da igreja mais alinhadas ao             

conservadorismo e ao fundamentalismo. Também foi destacado como o hinário          

contribuiu para transformações internas ao Protestantismo. Contudo, manteve-se restrito         

ao âmbito eclesiástico pois se trata de um estilo de composição fortemente ligado ao              

mundo religioso. Para o terceiro, portanto, será discutido como a música protestante se             

apropria de elementos da música popular brasileira para estabelecer uma conexão entre            

o Protestantismo e a brasilidade, deste vez levando a igreja para o mundo, mas também               

levando o mundo para a igreja. 

Enquanto os  Hinos do Povo de Deus eram restritos aos cultos evangélicos, as fontes que               

serão analisadas neste capítulo estão inseridas no mercado fonográfico evangélico, ou           

seja, com maior circulação do que os hinos no mundo secular, ou ao menos tinham               114

esta intenção, num contexto antes mesmo da explosão do  gospel no Brasil como como              115

característica predominante das produções musicais. O  gospel no Brasil tem seu início            

por volta dos anos 1980, conforme Magali Cunha (2007) . O  gospel é um conceito que               116

se refere ao movimento religioso musical que tem suas origens as comunidades negras             

dos Estados Unidos. Classifica a música cristã moderna norte-americana, não em sua            

totalidade, mas aquelas cujas características são as raízes da musicalidade negra . No            117

Brasil amplia-se este conceito, tornando-se uma  cultura gospel . Para além da música, o             

gospel torna-se um estilo de vida e vivência da religião e está muito mais ligado à                

igrejas pentecostais do que à igrejas do Protestantismo Histórico, apropriando-se de           

114 SOUSA, Salvador de. História da música evangélica no Brasil. São Paulo: Ágape, 2011. 
p.46. 
115A explosão  gospel  no Brasil remonta os anos de 1950 - 1960 intimamente ligado ao 
crescimento do pentecostalismo, que por sua vez, acompanhou a modernização e urbanização 
na qual o país passou no período . Cf. CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel: um 
olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2007. 
116IDEM, 2007. p.72. 
117 IDEM, 2007. p. 27. 
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elementos que não só não eram utilizados em cultos evangélicos, como eram            

considerados profanos. Mas ainda mais enfático do que o pensamento que ocorria com             

relação às músicas analisadas como fonte, uma vez que, também foram alvo da mesma              

crítica, porém ao longo dos últimos 30 anos passaram a ser incorporadas nos cultos              

evangélicos. Em muitas denominações do Protestantismo Histórico a  cultura gospel não           

é bem vista, pois não representa a prática da religião evangélica. É interessante notar              

que o protestantismo no Brasil se transforma conforme a sociedade se transforma, ainda             

que alas conservadoras e fundamentalistas tenham ganhado cada vez mais espaço de            

poder no país, como se pode vivenciar nestes últimos cinco anos, desde sua chegada até               

o recorte estabelecido por esta pesquisa o protestantismo passou por crises que o             

fizeram modificar seu pensamento, práticas e dogmas, como visto anteriormente. 

 Neste capítulo serão analisadas as fontes:  1ª Equipe (1968) e  De vento em popa              

(1977), álbuns do grupo  Vencedores por Cristo e  Mais doce que o mel  (1981), álbum do                

conjunto  Rebanhão . Diferentemente dos Hinos do Povo de Deus, as composições dos            

referidos conjuntos possuem um caráter de canção popular no sentido estético/musical e            

de performance, visto que não são composições em formato de hinos, a forma mais              

tradicional de música cristã protestante.  

Dado o contexto histórico em que estão inseridas as fontes, também será discutido qual              

a relação do protestantismo com a Ditadura Militar brasileira. A questão da identidade             

nacional será o ponto de análise, uma vez que as fontes buscavam, entre outros              

questões, formar uma identidade evangélica brasileira, da mesma forma que o regime            

militar também tinha um discurso nacionalista como uma das principais características           

de seu discurso de legitimação.  

O contexto histórico anterior ao golpe militar de 1964 configurou-se como um            

período de modernização da sociedade brasileira, como mencionado no capítulo          

anterior. Também mostrou-se um período onde a crise política instaurou-se, gerando           

intensas disputas de poder, acentuando-se a partir da posse de João Goulart à             

presidência do Brasil. Goulart enfrentou profundas crises políticas no seu governo, pois            

suas propostas de reformas sociais, econômicas e políticas não agradavam boa parte de             

políticos liberais e dos militares. Ainda que suas medidas pudessem levar ao país             

avanços contra as desigualdades sociais, João Goulart era visto por parte da sociedade e,              

principalmente, por parte dos militares como próximo demais do comunismo, o que            
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seria algo terrível aos olhos dos liberais econômicos. O medo do comunismo era comum              

às elites econômicas e militares no Brasil desde antes mesmo do golpe militar de 1964               118

e foi utilizado como um dos principais pontos do discurso pós-golpe. Segundo Boris             

Fausto (2006) o golpe militar tinha, aparentemente, a pretensa intenção em livrar o país              

do comunismo e extinguir a corrupção , mas acabou por tornar-se um regime            119

totalitário e fortemente repressivo . Este caráter anticomunista do discurso militar          120

estava inserido num pensamento que ganhou forças principalmente após a Segunda           

Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria. A polarização política em que se dividiu o                

mundo do ocidente capitalista, com os Estados Unidos, e do oriente europeu, com a              

União Soviética, marcou profundamente a segunda metade do século XX e foi parte             

determinante para os acontecimentos de 31 de março de 1964 no Brasil,            

especificamente, e da América Latina de uma forma geral. A América Latina tornou-se             

campo fértil da disputa ideológica da Guerra Fria, principalmente após 1959 com a             

Revolução Cubana .  121

 Além da questão política e econômica, o comunismo era visto como algo que             

deturparia a moral e a sociedade brasileira, que tem em sua base ética e moral o                

cristianismo. Os ideais comunistas seriam contra os preceitos cristãos e          

consequentemente contra a população brasileira, majoritariamente cristã. Os inimigos         

comunistas não eram os Soviéticos, mas sim os subversivos brasileiros, para o regime             

militar o inimigo estava dentro de casa. Esta mentalidade serviu como legitimação da             

ação fortemente repressiva que marcou os anos do governo militar. A ideia, portanto,             

era criar um inimigo comum que não representaria a identidade nacional que            

propunham os militares. A repressão não se limitava em tirar os inimigos do cenário              

político, mas excluí-los da sociedade brasileira. Em contrapartida, a resistência ao           

regime militar também foi significante no período ditatorial militar no Brasil. A            

resistência configurou-se em muitos âmbitos, mas principalmente na questão cultural          122

e armada . 123

118 NAPOLITANO, Marcos. 1964 : História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo : Contexto, 
2014.  p.12. 
119 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12 ed., 1. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2006. p. 465. 
120 IDEM, p. 481. 
121 NAPOLITANO, MARCOS. Op, cit. p.13. 
122 NAPOLITANO, Marcos. Op, cit. p.90 
123 FAUSTO, Boris. Op, cit. p. 477. 
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Diante deste cenário, qual seria o papel do protestantismo no contexto político            

do Brasil? E como a música evangélica retratava, ou não retratava, o governo militar,              

sendo a favor ou contra o regime? Para responder estas e outras questões, partiremos da               

análise de como as fontes escolhidas se relacionam com o contexto, criticando,            

reafirmando ou até mesmo se omitindo. 

O protestantismo no Brasil, como mencionado no primeiro capítulo não          

conseguiu adentrar de forma profunda e significativa na sociedade, cultura e política            

brasileira, como defende Antônio Gouvêa Mendonça (2008) e com isso não se fez             

atuante ativamente nos acontecimentos da história política do país. Não diferente, foi o             

caso do golpe militar de 1964. Nas décadas de 1950 - 1960 até houve uma maior                

tentativa de politização do protestantismo brasileiro , tendo a Confederação         124

Evangélica do Brasil, por meio de seu Setor de Responsabilidade Social da Igreja, como              

instituição que representaria o protestantismo brasileiro na luta contra as injustiças e            

desigualdades sociais, fortemente influenciada pelo Evangelho Social. Contudo, após o          

golpe militar de 1964 este ímpeto se esvaiu, levando o protestantismo a um isolamento              

em relação a sociedade brasileira. De uma forma geral, o protestantismo estava dividido             

entre os adeptos do Evangelho Social, em menor número, e os adeptos do             

Fundamentalismo, compostos por muitas lideranças das principais denominações. Com         

isso, o protestantismo não ofereceu resistência ao golpe militar, pela influência direta da             

ação missionária de igrejas norte-americanas , dado que os Estados Unidos foram um            125

dos países mais entusiastas das ditaduras militares que se instauraram no Brasil na             

segunda metade do século XX. 

Diante deste panorama, o capítulo passará a analisar de forma profunda as fontes             

selecionadas, a partir de agora. 

 

3.1 VENCEDORES POR CRISTO 

124  MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. REVISTA 
DA USP. São Paulo. N° 67. pp.48-67. Set/Nov 2005. p. 62. 
125 LOPES JUNIOR, Orivaldo Pimentel. Protestantismo, democracia e violência. In: Novas 
Perspectivas sobre o Protestantismo Brasileiro. FERREIRA, João Cesário Leonel (org.). São 
Paulo: Fonte Editorial/Paulinas, 2009. p.179 
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 O grupo  Vencedores por Cristo foi fundado no ano de 1968 pelo pastor             

norte-americano Jaime Kemp . Ao longo dos anos o grupo tornou-se um dos principais             126

grupo musicais para o protestantismo, influenciando inúmeros outros artistas         

evangélicos . Kemp recrutava jovens em idade universitária de diversas denominações          127

para compor equipes missionárias e produzir discos musicais a fim de evangelizar os             

territórios brasileiros onde havia pouca ou quase nula presença de igrejas evangélicas. A             

estratégia de evangelização adotada pelo grupo era articular a música popular brasileira            

com a fé evangélica a fim de tornar mais próximo à realidade social, embora o primeiro                

álbum publicado pelo grupo tenha sido formado basicamente por músicas traduzidas           

dos Estados Unidos, além de não ter estilos musicais brasileiros contemplados,           

utilizando-se da música marcha-rancho norte-americana nas composições . A cada         128

nova publicação a composição dos músicos era modificada, dando aos  Vencedores por            

Cristo  um caráter não de banda comercial, mas de um ministérios sem fins lucrativos   129

A partir principalmente da publicação do álbum  De vento em popa , a música             

evangélica ganha contornos de música popular brasileira, o que em certo sentido, seria             

um período pré-cultura  gospel . Tendo a música popular como base das composições.  

É importante destacar a relação entre os  Vencedores por Cristo com o  Jesus             

Movement  , movimento que surge nos Estados Unidos como resposta aos  hippies que            130

se converteram ao cristianismo e não encontravam espaço nas igrejas tradicionais.           

Vencedores por Cristo  e  Jesus Movement se relacionam pois ambos visam alcançar um             

público que não era alcançado pelo protestantismo até então, tendo a música como             

elemento principal de diálogo. 

 

3.1.1  1ª EQUIPE - COMPACTO TRIPLO  (1968) 

 A primeira publicação do grupo  Vencedores por cristo foi no mesmo ano de sua              

criação, 19868. Intitulada  1 Equipe - Compacto Triplo , ou  Vencedores por Cristo  I , as              

126 CABRAL, Gladir da Silva e PEREIRA, Sérgio Paulo de. Contracultura no protestantismo: o 
álbum  De vento em popa  (1977). Ciências da Religião - História e Sociedade. pp. 119-139. v. 
10 • n. 2 • 2012 p. 123.  
127 CAMARGO, Jorge. De vento em Popa - Fé Cristã e Música Popular Brasileira.. São Paulo: 
Editora Reflexão, 2009. p. 25 
128 MENDONÇA, Joêzer. Caminhando, cantando e pregando: o curioso caso das canções 
protestantes politicamente engajadas. In: Música, cultura e sociedade: dilemas do moderno. 
EGG, André (org.) Curitiba: CRV, 2016 p. 209. 
129 CABRAL, Gladir da Silva e PEREIRA, Sérgio Paulo de. Op, cit. 124.  
130 IDEM, p. 125. 
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canções presentes neste álbum eram basicamente versões traduzidas de canções          

norte-americanas. O acompanhamento instrumental era composto por órgão e violão,          

gerando uma sonoridade norte-americana ao álbum .  131

Dentre as canções analisadas, destacamos  Mais que vencedores que expressa a           

ideia presente ao longo do álbum que conta com 6 faixas. 

Mais que vencedores: 

Mais que vencedores por Deus que nos amou  

Maior poder não houve e agora habita em nós 

O inimigo é grande, mas Deus conosco está 

Quem pode enfrentar-nos Ele é o nosso capitão 

Conquistaremos sem temor lutando com fervor 

[...]  Até que volte o Senhor 

A primeira canção deste álbum dá o nome do grupo  Vencedores por Cristo ,             

sendo um marco para o grupo. Tem o tema da força que o cristão ganha com o poder de                   

Deus, ou seja, o grupo  Vencedores por Cristo por contarem com a força de Deus               

conseguiriam atingir seus objetivos. Por se tratar de uma tradução, é possível relacionar             

o conteúdo desta canção com a ideia de superioridade norte-americana, presente no            

imaginários de missionários oriundos dos Estados Unidos que migraram ao Brasil a fim             

de propagar a mensagem evangélica. A apropriação do protestantismo como parte do            

discurso legitimador dos Estados Unidos enquanto nação escolhida por Deus vem ao            132

Brasil também como forma das canções, principalmente nos hinários utilizados nos           

cultos. 

 

3.1.2  DE VENTO EM POPA  (1977) 

A produção do álbum  De vento em popa aconteceu por volta de dois meses e               133

conta com treze canções. Tendo a figura de Guilherme Kerr, Artur Mendes e Sérgio              

Pimenta com principais compositores e músicos da equipe formada para a produção do             

álbum. Este álbum é tomado como divisor de águas no cenário da música protestante,              

por conseguir relacionar a música brasileira com a fé evangélica. Este álbum é também              

131 CAMARGO, Jorge. Op, cit. p. 31. 
132 MIRANDA, Augusto Ridson de Araújo e RAMOS, André Luiz Araújo. Religião civil, destino 
manifesto e política expansionista estadunidense. Ameríndia. vol.4 n. 2/2007.  p. 5.  
133 CAMARGO, Jorge. Op, cit. p. 41. 
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pioneiro para o grupo  Vencedores por Cristo pois todas as canções são compostas por              

compositores brasileiros. No sentido estético,  De vento em popa representou uma nova            

forma de composição de canções evangélicas, uma vez que as referências teológicas só             

se fazem presente após um pedido do líder dos  Vencedores por Cristo , Jaime Kemp,              

pois os compositores tinham a intenção de ter poucos aspectos teológicos nas canções,             

dando um caráter eminentemente secular ao álbum. Isto soaria como críticas às            

lideranças evangélicas que não se relacionavam com a cultura brasileira. Além do            

conteúdo,  De vento em popa , revolucionou a utilização de instrumentos musicais que            

não eram utilizados no cenário musical evangélico, como por exemplo o atabaque como             

percussão. 

Serão analisadas, portanto, cinco canções presentes no álbum  De vento em popa ,            

a saber:  De vento em popa , primeira faixa do álbum;  Por onde vais , segunda faixa;               

Salmo 139 , terceira faixa;  A Roseira , sexta faixa e  Mais perto , oitava faixa do álbum. As                

outras canções que não são contempladas o foram por retratar a ideia presente nas              

canções selecionadas.  

 

3.1.2.1  DE VENTO EM POPA 

De vento em popa o sol por cima embaixo o mar 
A voz tão rouca já desafina se vai cantar 
E os dois no barco rasgando as ondas 
Vagando ao som das canções dos cais 
Ou de outro pileque achando até que encontrou a paz 
Mas veja lá no fim da história o que fica 
Veja o que restou do pobre rapaz 
E por cima o sol calor já não traz 
Pense talvez seja esta a sua vida 
Lute até encontrar um mundo melhor 
[...] Onde brilhe sempre o sol 
Jesus batendo na tua porta deseja entrar 
Não lhe importa tua vida torta, que te salvar 
[...] 
Canta ao mundo inteiro uma vida tão linda 
Conta o que é ter perdão pelo amor 
[...] 
 

 A canção título do álbum descreve duas pessoas navegando no mar até que se              

encontram uma situação de risco. Está analogia pode ser comparada a uma vida sem              

Jesus: “ Vagando ao som das canções dos cais Ou de outro pileque achando até que               
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encontrou a paz” , a canção tem forte tendência evangelística, retratando que uma vida             

sem Jesus é uma vida conturbada no mar da vida. No fim da canção fica evidente como                 

o perdão deve ser propagado por aquele que o recebe.  

 

3.1.2.2  POR ONDE VAIS 

Por onde é que vais 
Caminho a seguir 
Há milhares que paz almejam cumprir 
Alguém para ouvir 
Buscar decisões 
[...] 
Constante tropeçar no medo 
Com o olhar preso ao chão 
[...] 
Por onde é que vais 
Caminho a seguir 
Que leva à paz: 
Ter Cristo é bem mais 
 

Esta canção expressa um tema que é constante no protestantismo: a ausência de             

paz no mundo e a única solução sendo Jesus. A canção entrou no álbum como parte do                 

acordo feito entre Jaime Kemp e os músicos. 

 

3.1.2.3  SALMO 139 

Vem meu Senhor olhar pro fundo do meu coração 

E ver se existe dentro dele uma razão  

pra te fazer entristecer por mim 

E guia-me até o fim 

[...] 

A canção  Salmo 139 , ganha destaque na análise uma vez que tem como             

referência direta a um texto da Bíblia, o que era comum na música evangélica desde a                

Reforma. Porém, o diferencial desta canção é a livre interpretação do texto canônico, o              

que não era comum até aquele período . 134

 

3.1.2.4  A ROSEIRA 

134 CAMARGO, Jorge. Op, cit. 50. 
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Como a roseira em flor 
Espera o sol chegar 
Também te espero meu Senhor 
Pois sei que vais voltar 
Vens para levar teu povo 
Para um lugar que é novo 
Bem além do que se pode crer ou imaginar 
[...] 

A sexta canção tem uma temática única neste álbum. Retrata a escatologia, ou             

seja, o estudo da volta de Cristo de uma forma poética: “ Como a roseira em flor espera                 

o sol chegar, também te espero meu Senhor [...]”. É interessante notar como os temas               

teológicos são retratos ao longo das canções de uma forma que até então não eram feitas                

nas produções musicais evangélicas. 

 

3.1.2.5   MAIS PERTO 

Tira tua alma do deserto 
Sozinho, não podes ser ninguém 
Deixa Cristo chegar mais perto  
[...] 
Hoje olhas teu para irmão e vês um amigo distante 
Hoje olhas para teu amigo e não vês um irmão 

Esta canção é dissonante do restante das canções presentes no álbum, pois trata             

da solidão, vazio do coração o que não se vê em outras canções. Este caráter               

melancólico representa , em certo sentido, a falta de ação dos cristãos em relação aos               

necessitados. 

 

3.2 REBANHÃO:  MAIS DOCE QUE O MEL  (1981) 

 O conjunto  Rebanhão foi formado na cidade do Rio de Janeiro em 1979. E é               

considerada uma das mais importantes bandas evangélicas a articular o rock e a música              

popular brasileira com a música cristã , tendo suas canções tocadas em rádios            135

evangélicas e não-evangélicas. Seus ouvintes eram basicamente a comunidade jovem          

das igrejas evangélicas. É interessante o fato de que os jovens começam a ganhar espaço               

dentro do protestantismo, principalmente no âmbito musical. A produção musical          

volta-se à juventude como forma de atender as demandas dos interesses em temas             

135  SOUZA, Zilmar Rodrigues de (Julho 2002).  A música evangélica e a indústria fonográfica no 
Brasil : anos 70 e 80  (Dissertação, Mestrado em Artes). Campinas, SP: Universidade Estadual 
de Campinas. Instituto de Artes. p. 58 
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políticos e culturais. O estilo musical adotado pelo  Rebanhão tem esta intenção, o que é               

notável desde a publicação de seu primeiro disco:  Mais doce que o mel , de 1981. 

Analisaremos as canções:  Mel , terceira faixa do álbum;  Salas de Jantar           

(pout-pourri) , quarta faixa do álbum;  Baião , sexta faixa e  Casinha , nona faixa. As             

demais canções são serão analisadas profundamente neste pesquisa por não serem           

relevantes ao tema proposto ou por ser muito parecidas com as selecionadas. Todas as              

canções foram compostas por Janires, membro fundador da banda. Janires é           

considerado como um dos mais importantes artistas evangélicos que melhor traduziram           

a relação entre música popular brasileira e música evangélica. Se no âmbito dos hinários              

temos Simei Monteiro e Jaci Maraschin como figuras de destaque, como foi abordado             

no segundo capítulo, no âmbito da música de caráter popular evangélica tem em Janires              

a figura de destaque. 

 

3. 2. 1.   MEL 

 
Dentro de você mora um coração 
Pequeninho frágil, como bolha de sabão 
Que está cansado de tempestade e vulcões 
Muitos invernos e poucos verões 
Que está cansado do gosto do fel 
Que está cansado do gosto do fel 
Jesus é mais doce que o mel 
Jesus é mais doce que o mel 

 

A canção que dá o título do álbum tem como temática o alívio que o cristão                

encontra em Jesus: “[..] está cansado do gosto do fel, Jesus é mais doce que o mel [...]”.                  

É importante destacar que a canção está num formato que se notabilizou no mercado              

fonográfico da música popular evangélica e também secular, com poucas estrofes e de             136

fácil memorização. A canção, portanto, dá o tom do álbum que visa explorar a realidade               

que passam os cristãos no mundo, mas que com Jesus encontram alívio. 

3. 2. 2  SALAS DE JANTAR (POUT-POURRI) 

136  SOUZA, Zilmar Rodrigues de (Julho 2002).  A música evangélica e a indústria fonográfica no 
Brasil : anos 70 e 80  (Dissertação, Mestrado em Artes). 185 f. Campinas, SP: Universidade 
Estadual de Campinas. Instituto de Artes. p. 62. 
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As salas de jantar estão vazias 

Os quartos coloridos estão desertos 

A poesia que fala que as flores iam crescer 

Estão amarrotadas, abandonadas no bolso dos poetas 

As notícias dos jornais só falam em morte 

Morte! Morte! Morte! 

Mas como já ensinava o velho profeta 

“Se a tristeza tentar pegar o seu coração, 

Pegue sua guitarra e cante um rock 

Pra louvar a Jesus, Pra louvar a Jesus” 

[...] 

Quando Jesus voltar nós vamos cantar lindas canções de amor  

Lá no céu  137

Está canção é a mais longa do álbum, tendo cerca de oito minutos, pois é no                

formato pout-pourri contemplando trechos de outras canções. Pode ser divida em duas            

partes: a primeira que retrata de forma negativa a realidade do Brasil onde a esperança               

não está mais presente: “[...]  A poesia que fala que as flores iam crescer Estão               

amarrotadas, abandonadas no bolso dos poetas [...]”, uma crítica a arte sem atuação, ou              

no pensando no âmbito religioso, a falta de ação da igreja em relação ao contexto               

político e social. Outro trecho da canção traz um caráter negativo da situação do país é                

exemplificado neste trecho: “[...]  As notícias dos jornais só falam em morte Morte!             

Morte! Morte! [...]”, trazendo aqui uma possível crítica a violência que assolava grande             

137 Para não ocupar mais espaço decidimos não colocar a letra completa da música. Os trechos 
cortados se repetem e trazem as mesas mensagens dos que foram selecionados. 
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parte das cidades brasileiras. Mas é a partir da segunda parte que a canção toma outro                

rumo, agora evidenciando que Jesus é a solução para o mundo e que na redenção futura                

não haverá morte: “[...]  “Se a tristeza tentar pegar o seu coração, Pegue sua guitarra e                

cante um rock Pra louvar a Jesus, Pra louvar a Jesus” [...]”, estre trecho é significativo                

para exemplificar a música evangélica deste período, pois dá um caráter sagrado ao             

rock, o que até então anos 1970 não era bem visto nas igrejas.  138

3.2.3  BAIÃO 

A minha vida aqui era muito louca (louca) 

Já corri atrás de avião (de avião) 

Mas Jesus entrou no meu deserto (no meu deserto) 

Inundou meu coração 

Inundou meu coração 

Eu era magro que dava dó (que dava dó) 

Meu paletó listrado tinha uma listra só (uma listra só) 

Mas Jesus entrou no meu deserto (no meu deserto) 

Inundou meu coração 

Sem Jesus é impossível  

Se viver nesse mundão 

Até parece que as pessoa estão vivendo no sertão 

[...] 

Se essas ruas fossem minhas  

Eu pregava um cartaz 

138 CUNHA, Magali do Nascimento. Op, cit. 72. 
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Escrivinhava nelas todas 

“Jesus is the only way” 

[...] 

A sexta canção do álbum, intitulada  Baião exemplifica a aproximação que           

ocorre a partir dos anos 1960 da música evangélica com a cultura brasileira e neste caso                

mais especificamente a cultura nordestina. A canção trata de uma pessoa que sofria no              

mundo antes de encontrar Jesus. Utiliza-se de uma linguagem mais próxima ao            

cotidiano, na tentativa de criar identificação entre a música e o ouvinte. A comparação              

entre viver sem Jesus ao deserto ou sertão é presente em muitos momentos das canções               

do conjunto  Rebanhão , talvez como forma de retratar que mesmo uma pessoa que more              

no sertão pode, ao se converter ao cristianismo, ter seus problemas sanados por meio de               

fé. O trecho “[...]  Se essas ruas fossem minhas Eu pregava um cartaz Escrivinhava              

nelas todas “Jesus is the only way [...]” merece especial atenção, pois nos mostra como               

ainda a música evangélica se apropriou da linguagem popular ( “escrivinhava nelas           

todas” ) para ser melhor compreendida, ao mesmo tempo em que mantém referências a             

influência norte-americana, talvez também como forma de sátira a este fato. 

3.2.4  CASINHA 

Atrás deste monte tem uma cidade 

Com casinhas brancas, casarões,    
moças nos portões, 

Velhos nas janelas, e a Velha Maria       
Fumaça, 

Descansa na praça escutando a     
bandinha, 

Tocar valsas e canções nos corações      
dos jovens namorados. 

[...] 

Atrás deste monte tem uma realidade 

Casinhas brancas, pichadas palavrões,    
pecados nos portões, 

Fracassos nas janelas, e velha Maria      
Fumaça, 

Assiste as desgraças no meio da praça       
e bandinha. 

Faz fundo musical a mais um funeral de        
quem cansou de viver 

Atrás desta fumaça tem uma realidade, 
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Polícia e ladrões, trancas nos portões,      
grades nas janelas 

[...] 

Atrás deste mundo tem uma cidade 

Jesus construiu quando subiu  

Naquela cruz e o caminho ensinou  

O amor, o amor. 

 

 A última canção do álbum,  Casinha , traz uma linguagem poética para retratar a             

decadência do mundo. Na primeira estrofe fala de uma cidade onde aparentemente a paz              

reina. Mas nas estrofes seguintes, a música leva esta mesma cidade ao declínio; “[...]              

Atrás deste monte tem uma realidade  [...]”, provavelmente a intenção do compositor foi             

de mostrar de uma forma poética como a sociedade brasileira enfrentava dificuldades,            

no âmbito moral/religioso ( pecados nos portões ). “[...]  funeral de quem cansou de viver             

[..]”, este trecho traz a ideia de que não há mais solução para os problemas sociais do                 

Brasil, a cidade estaria entregue a esta condição. “ [...]  Polícia e ladrões, trancas nos               

portões, grades nas janelas  [...] ” , outro trecho que mostra a decadência moral e de              

segurança da cidade, que é interpretada como sendo a realidade brasileira. Mas na             

última estrofe, a canção diz que Jesus deixou uma cidade onde o amor reina, o que                

representaria não somente a eternidade, mas algo que deveria ser buscado no plano             

terreno. 

3. 3. A IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA: MILITARES E        

PROTESTANTES 

Como já mencionado na parte inicial do capítulo o regime militar, entre outras             

questões, também tentou formular uma interpretação da identidade nacional, valendo-se          

do discurso anticomunista e tendo apoio de boa parte de lideranças protestantes. Por             

outro lado, as fontes escolhidas representam uma outra interpretação para a identidade            

nacional, apegando-se principalmente no aspecto cultural. Como mencionado no         

segundo capítulo, os anos 1960 foram marcados dentro do protestantismo pelo           

Evangelho Social, que buscava articular de forma relevante a cultura popular brasileira            
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à igreja protestante. Com isso, criando uma identidade evangélica brasileira, o que é             

evidenciado nas fontes analisadas neste e capítulo anterior.  

Por sua vez, os militares buscavam sua legitimação por meio da repressão política, mas              

também criando elementos identitários à sociedade. Caso emblemático é a Marcha da            

Família com Deus pela Liberdade, que ocorreu em março de 1964 (poucos dias antes do               

golpe militar) tendo como principal tema a valorização da moral e bons costumes             

cristãos, e contou com muitos adeptos do mundo evangélico.  

É interessante notar como as identidades nacionais e culturais não são cristalizadas e             

imutáveis, do contrário, enfrentam diversas transformações ao longo do tempo e do            

contexto histórico em que estão inseridas . A identidade é, portanto, algo criado, um             139

discurso que precisa ser legitimado. No caso da identidade nacional, os aspectos que são              

utilizados para formulá-la devem abarcar a gama de elementos que possam gerar maior             

identificação com a sociedade , como por exemplo, a bandeira, o hino, língua,            140

monumentos culturais e, até mesmo, um inimigo em comum - como foi com o caso da                

Ditadura Militar.  

A música evangélica também buscava criar elementos identitários para se          

aproximar da cultura brasileira . Um dos principais elementos para a criação de uma             141

identidade evangélica brasileira é a rejeição de elementos da cultura anglo-saxã em que             

eram baseadas as práticas do protestantismo no Brasil. As fontes analisadas neste            

capítulo tem esta intenção, principalmente o álbum de  De vento em popa , como já              

mencionado. O grupo  Rebanhão tem a intenção de mostrar como o rock também seria              

um estilo musical que poderia ser utilizado na música cristã. A música  Baião , sexta              

faixa do disco, representa muito bem este cenário, pois perpassa aspectos da realidade             

nordestina comparando a pessoa que não é cristã a quem vive no sertão. Esta canção,               

como o próprio nome sugere, utiliza-se de um estilo musical muito difundido na região              

nordeste, criando assim mais uma forma de identificação com a população não cristã. 

 

 

139 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 5ª Ed., 9ª 
reimpressão 2006. 
140 FIORIN, José Luiz. A construção da identidade nacional brasileira. BAKHTINIANA, São 
Paulo, v. 1, n. 1, p. 115-126, 1o sem. 2009. p. 116. 
141 MENDONÇA, Joêzer. Op, cit. 2016 p. 209.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das reflexões teórico metodológicas e de esmiuçar as fontes, canções            

evangélicas do pedido dos anos 1968-1981, pudemos perceber que a inserção do            

protestantismo no Brasil se deu, em seu início, de uma forma a não se relacionar               

diretamente com a cultura popular brasileira. O Protestantismo Histórico, vertente mais           

tradicional que possui ligações diretas com a Reforma Protestante por meio cultural e/ou             

eclesiástico, possuía a mentalidade de, por ser oriundo de países do ocidente europeu e              

dos EUA, ter uma cultura e sociedade mais desenvolvidos, relegando a cultura e             

sociedade brasileira ao terreno do atrasado e do profano. Este pensamento tornou-se            

hegemônico dentro das igrejas evangélicas que foram implementadas no território          

brasileiro por muito tempo, desde a chegada do Protestantismo Histórico, na segunda            

metade do século XIX, e até por volta das décadas de 1950-1960. E ainda é algo que se                  

faz presente no meio protestante. 

A estratégia de evangelização adotada por muitas igrejas era de vender o            

protestantismo como a solução para a sociedade brasileira, mas sem considerar           

elementos caros que dão forma a cultura. A música é sem dúvidas uma das principais               

manifestações culturais que existem, pois exprimem o que permeia seu contexto           

histórico, social, político e cultural . O caso da música evangélica não é diferente. Até              142

meados dos anos 1950, o que se tinha de produção musical protestante era basicamente              

traduções de canções norte americanas e europeias e consequentemente não tinham a            

intenção se retratar a realidade brasileira - e nem poderiam tal feito . Este panorama              143

musical começa a mudar a partir da chegada do Evangelho Social no Brasil, o qual tem                

como principal objetivo lutar pelo fim das injustiças e desigualdades sociais e também             

valorizar a cultura brasileira como possível de ser sagrada e na música ganhou uma              

importante ferramenta de propagação de seu discurso. 

Diante da análise mais profunda as fontes, é possível notar a forte tentativa em              

retratar a realidade brasileira, ou articular elementos da cultura brasileira com a fé             

evangélica, num movimento de duas vias: levar a cultura brasileira para dentro das             

142 NAPOLITANO, Marcos. História e Música - história cultural da música popular. 3. ed. rev.; 1. 
reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. p. 79.  
143 MENDONÇA, Joêzer. Caminhando, cantando e pregando: o curioso caso das canções 
protestantes politicamente engajadas. In: Música, cultura e sociedade: dilemas do moderno. 
EGG, André (org.) Curitiba: CRV, 2016 p. 210. 
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igrejas e levar a igreja para dentro da cultura. Neste sentido, os  Hinos do povo de Deus                 

não possuem a característica de música popular no âmbito do mercado fonográfico, ou             

da Indústria Cultural, ficando restrito ao âmbito culto evangélico. Enquanto os álbuns            

dos grupos  Vencedores por Cristo e  Rebanhão estão inseridos no mercado fonográfico,            

ou seja, em certo sentido, percorrem o mundo secular. Contudo, destaca-se o caráter da              

música em representar a realidade e seu contexto histórico, político e sócio-cultural,            

como propõe Marcos Napolitano (2016), mas também um aspecto é relevante pois a             

música evangélica também serviu para a criação de uma memória coletiva dentro do             

protestantismo brasileiro, uma vez que, por exemplo, os  Hinos do povo de Deus eram              

cantados durante os cultos e as canções de  Vencedores Por Cristo  e  Rebanhão eram              

difundidas principalmente entre a juventude evangélica . 

Outro aspecto de importante relevância em que é possível observar na análise            

das fontes é a intenção de formar a identidade evangélica brasileira passando por             

elementos da cultura nordestina, como é mais notório nos  Hinos do Povo de Deus . Esta               

preocupação em valorizar não somente a cultura brasileira, mas o nordeste, vem como             

consequência da influência da Conferência do Nordeste, de 1962, organizada como a            

quarta reunião do Setor de Responsabilidade Social da Igreja da Confederação           

Evangélica do Brasil. Após a realização da Conferência do Nordeste, a música            

evangélica brasileira tenta tomar rumos de maior diálogo com a cultura popular, ainda             

que de uma forma geral o protestantismo após o golpe militar recuou de sua tentativa de                

se inserir na sociedade. As fontes selecionadas surgem como forma de manter essa             

tentativa de identificação com a brasilidade, num contexto em que se tinha os militares              

no poder buscando formular também uma identidade nacional.  

Concluímos, portanto, nesta pesquisa que no recorte estabelecido a música          

protestante serviu como ferramenta importante de articulação entre o protestantismo e a            

cultura brasileira, formando desta forma,uma identidade evangélica brasileira,        

apropriando-se de elementos da música popular e música nordestina. 
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