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Rubem César Fernandes 
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' 

Este trabalho foi possibilitado por uma bolsa de pesquisa 
da fJ!..(ld~-'? F:.,or_.,</. Agrader;o os comentários dos colegas do 
CEDOPI (Centro de Documentar;ao e Pesquisa Indígena) da ~ 
UNICAMP, assim como aos membros do Programa de Pós-gra
daar;ao em Antropología Social do Museu Nacional. Procurei 
él.prDveitar as suas sugestoes, sobretudo aquelas que foram 
feit{3s por Carlos Alberto Ricardo e por Anthony Seeger. 

Por . que os indigenas sao tao atraentes para os protestantes _) 
norte-americanos? Nossos departamentos de antropologia 
costumam._dar-se por .satisfeitos quando um colega chega a 
passar seis meses "no campo". A FUNAI padece com a ca
rencia de quadros para o trabalho de base e mal consegue 
preencher as· posi~óes de chefia nos postes já instalados. 
Mas as ·agencias de missao protestante nao parecem ter pro
blemas de pessoal - há sempre recursos disponíveis e urna 
longa lista de candidatos a espera da licen~a oficial para fazer 
mais urna entrada na mata. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Este fenOmeno é notável no próprio contexto das instltuicóes 
missionárias. Em 1975 contou-se 620 agencias de missao pro
testantes na América do Norte, as quais estao destinadas a 
urna gama variadíssima de fun~oes. Há "missao" especifica
da para praticamente cada fatia imaginável do bolo social de 
além mares, e cada denomina~ao possui um departamento de 
missoes que coordena um colorido leque de voca~óes missio
nárias. No entanto, entre as dez maiores agéncias em 1975 
duas dedicavam-se exclusivamente a conversao dos "selva~ 
gens", a Wycliffe Bible Translators (nome religioso do Summer 
lnstitute of Linguistics) em primeiro lugar e a New Tribes 
Mission em sétimo. (Quadro 1} ' 

QUADRO 1 

NOMERO DE MISSIONARIOS 
NAS 10 MAIORES AGENCIAS NORTE-AMERICANAS 

1975 (a) 1972 (b) 1938 (e) 

1 . Wycliffe Bible Translators 2.693 2.200 25 
2. Southern Baptista Foreign 

Mission Board 2.667 2.507 405 
3. Seventh-day Adventlst 

General Conference 1.360 1.546 1.240 
4. Churches of Christ 1.296 1.623 ne 
5. Assemblles of God 1.081 967 230 
6. Baptist Mld-misslons 905 " 511 ne 
7. New Tribes Mission 893 701 '(d) 
8 . The Evangelical Alllance 

Mission (TEAM) 892 992 ne 
9. Christian and Missionary 

A lliance 790 803 447 

J 10. United Methodist Church 788 951 1.346 

FONTES: (a), (b) Mission Handbook, 11th Ed. (e) Park, 1938 

OBSERVACOES: (ne) "nao consta". (d) fundada em 1942 
NOTA: Nesta lista, somente a décima colocada é predominantemente orfen
ta~a por uma teología liberal. As demais sao fundamentallstas, evangeli· 
ca1s, pe~~ecostal ou adventista. Números 1 e 7 sao independentes; núme
ro 8. e fil iada a IFMA; número 9 é fi liada a EFMA· as demals sáo denomi· 
nac1onals. ' 
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As informa96es sobre o caso brasileiro confirmam a priorida
de indígena nos planos evangélicos. Num levantamento pu
blicado em 1973, revelou-se que de 1 . 317 membros das " Mis
soes de Fé" (categoria que definimos adiante) no Brasil, 480 
trabalhavam com indios. Em outras palavras: 36,5°/o dos mis
sionários mais mi litantes dedicavam-se a urna parcela menor 
do que 0,5o/o da populagao brasileira. (READ, William e lne
son, 1973). Trata-se, sem dúvida, de urna estratégia intrigante 
que provoca dúvidas entre os próprios ideólogos da Missao. 

Um dos maiores centros de missiologia dos Estados Unidos 
está radicado em Pasadena, Califórnia, na Universidade de 
Fuller. Seus membros sao mestres na ciencia da computagao 
e analistas refinados das variáveis sociais que favorecem ou 
prejudicam a obra missionária. Tomando o número de con
versoes como indicador da eficiencia do trabalho-, fazem cál
culos que visam orientar a estratégia das agencias de missao. 
o. especialista em Brasil, William Read, tem publicado obras 
importantes onde questiona a enfase indigenista no caso bra
'sileiro. Em síntese, acredita que as missoes estao fazendo 
um investimento irracional nesta área. Comparados as mas
sas urbanas, aos migrantes, ou mesmo aos colonos das frentes 
de expansao, os indios oferecem um baixo rendimento no tra
balho de evangelizagao. A diferenga cultural coloca proble
mas graves de comunicagao, o tamanho e a fragmentagao dos 
grupos impoem limites que reduzem ao- mínimo o índice de 
multiplicagao. Ao invés da reagao em cadeia (os convertidos 
que passam a converter outros), entre os indios · brasileiros 
tem-se que comegar praticamente da estaca zero- em cada 
comunidade. Naturalmente, os índios necessitam do evange~ 
lho e devem ser atendidos, mas um planejamento racional que 
reconhega as diversas necessidades presentes, deveria dar 
prioridade a outros setores da sociedade brasileira. (Read Ed. 
1969, 1973; Edwards 1971} 

Em se tratando de causa tao nobre como a evangelizagao, a 
frieza analíti ca de Read é um tanto desconcertante, mas nao_ é 
desprovida de fundamentos - afinal, as missoes indígenas 
sao as primeiras a insistir no número de conversoes como a 
sua razao de ser, e falando de números nao há dúvida que 
Wycliffe e New Tribes colocam muito mais do que tiram da 
seara evangélica. Nossa pergunta, portanto, exige o entendi
mento da racionalidade de um investimento irracional, do sig
nificado de urna estratégia que nao faz sentido em termos 
pragmáticos. 
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A tarefa assim definida, como a busca de urna explicac;áo ra
cional, pressupoe naturalmente que as acusac;oes de "fanatis
mo" levantadas contra os missionários das selvas náo satisfa
zem. Pela leitura de suas cartas percebe-se que há persona
lidades de todo tipo entre eles, das mais exaltadas as mais 
calculistas; que há entre eles representantes de todas as ~~u
roses e portadores de todos os talentos que nos sáo familia
res. Ademais, é notório que formam sertanistas capazes, ad
ministradores eficientes, técnicos de propaganda bem sucedi
dos e assim por diante. Feita a opc;áo fundamental pelos 
índios, a racionalidade utilitária recupera o seu lugar. Mas é 
aquela opgáo, constantemente renovada, que náo cabe na ló
gica pragmática; e é a ela que dirigimos este estudo. Como 
a questáo que nos ocupa é passível de diversos encaminha
mentos, sugerimos limitarmo-nos a busca de respostas para 
duas perguntas especificas: 

1 . Que grupos sociais sao atraídos pelas missoes indígenas? 

2. Qual o lugar que os povos indlgenas ocupam na visáo de 
mundo destes grupos? Ou ainda: qual o valor das missoes in
dígenas no conjunto das alternativas vocacionais reconhecidas 
pelo grupo? 

Para situar a New Tribes Mission no contexto das principais 
agencias de missáo protestantes de origem norte-americana 
que trabalham com Indios no Brasil, remetemos o leitor ao 
Quadro 2. 

Há urna outra limitac;ao preliminar, referente esta ao material 
que será tratado. Recolhemos informac;áo sobre a New Tribes 
Mission. Acreditamos que os resultados obtidos sao seme
lhantes aos que terfamos estudado, por exemplo, a Unevan
gelized Fields Mission (conhecida como MEVA no Brasil); o 
caso da· Wycliffe (Summer) exigiría certas qualificac;oes, im
plicando por exemplo outros circuitos institucionais, o univer
sitário sobretudo; outras tendencias protestantes, congregadas 
no Conselho Nacional de lgrejas dos Estados Unidos e no 
Conselho Mundial de lgrejas (Genebra), envolveriam tradic;oes 
diferentes sem muitos sentidos. Náo pretendemos, portanto, 
discutir aqui todo o universo das missoes protestantes, mas 
somente aquele setor representado por urna agencia como a 
New Tribes. Antes da análise substantiva, apresentemos bre
vemente a New Tribes Mission, também chamada entre nós 
Novas Tribos do ·arasil. 
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QUADRO 2 
. , . 

PRINCIPAIS MISSOES IND1GENAS PROTESTANTES 
ESTADOS UNIDOS - 1975 

MUNDO BRASIL 

N.0 de N.0 de N.0 de 
Aglnciaa Mlssio- Paises Mlssio- Basu 

nérloa n6rlo1 Local• 
I 

Summer lnstitute of Linguistlcs 
(ou) Wycliffe Bible Translators 2.693 21 173 63 

New Tribes Mission 864 16 198 28 

Unevangelized Flelds Mlssion 

(MEVA) 279 10 103 13 

South American lndian Mission 156 5 22 7 

Asas do Socorro 22 

FONTES: Para número de bases no Brasil , consultamos arquivos da FUNAI. 
As demais informa~oes toram retiradas do Mission Handbook, 11th Ed., 1975. 

OBSERVA<;OES: O número de misslonárlos nao inclui naclonais recrutados 
nos países de missAo. Unevangelized Fields Mission náo se limita a evan
gelizac;:áo dos indígenas. Asas do Socorro ocupa-se do transporte aéreo de 
missionários evangélicos na Amazonia Legal. 

Foi fundada em 1942, sob a lideranc;a de Paul W. Fleming, um 
missionário retornado da Malásia. Sua primeira expedic;áo foi 
enviada a Bolivia, ainda em 1942, seguindo-se outros países da 
América Latina e, posteriormente a guerra, da Africa e 'Asia. 
O pequeno grupo inicial cresceu de maneira espetacular, che
gando em 1975 a 893 missionários no campo e 307 funcioná
rios de retaguarda nos Estados Unidos. Em 1975 possuía 
obreiros na Austrália, Bolivia, Brasil, Colombia, india, lndoné
sia, Japáo, México, Nova Zelandia, Panamá, Papua/Nova Gui
né, Paraguai, Filipinas, Senegal. Tailandia, Venezuela. Seu or-

1 • 
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ºéfmento em 1979 monto u a US$ 6. 995. 256,43. ~ntrou no · 
Brasil em 1946, e em 1975 declarou possuir 198 missionários 
norte-americanos (ou treinados nos Estados Unidos) entre os 
índios do Brasil. Foi bem sucedida em provocar voca<;óes 
nacionais, possuindo em seus quadros 69 brasileiros naquele 
mesmo ano. Em 1979 contava com 28 bases entre as tribos 
do país. O trabalho de campo é apoiado por quatro institui
<;6es no Bn~si l, o Instituto ~ingüistico Ebenezer (Vianópolis, 
GO), o Instituto Bíblico Peniel (Jacutinga, MG), o Instituto Mis
sionário Shekinah (Rio Brilhante, MS}, e a escola para filhos 
de missionários, Puraquequara, em Manaus. A N·ew Tribes di
vulga o seu trabalho na revista mensa! Brown Gold e em Fie/d 
Papers . (quadrimestrais). Define-se como: "Urna agencia nao
denominacional que envia missionários de tradi<;ao fundamen
talista, buscando evangelizar e estabelecer igrejas entre os 
povos tribais ainda nao· alcan<;ados. Trabalha em lingüística, 
alfabetiza9ao e tradu9ao da Biblia". (Mission Handbook p. 279) 
Como norma, os missionários devem passar 5 anos seguidos 
no campo, um ano em "Furlough" ("licen9a", expressao em
prestada ao vocabulário militar), novamente 5 anos no campo, 
outro ano em " Furlough", e assim por diante. Espera-se que 
a decisao pela missao seja por toda a vida. 

A base social das Novas Tribos 

Anotamos nos arquivos da FUNAI os dados que constam das 
fichas de inscri9ao dos missionários das Novas Tribos para os 
anos de 1970-1971. Nao manuseamos um fichário completo, 
mas as 118 incri96es examinadas representam l:lma amostra
gem superior a 50o/o que configuram um quadro bastante 
coerente. 

Comecemos pela NACIONALIDADE. 

A New Tribes internacionalizou-se. Recruta agressivamente 
em cada país onde trabalha, e também na Europa. Inglaterra, 
Alemanha, Austria, Polonia tem contribuido voca96es para 
a missao no Brasil. Sua base, contudo, continua a ser os 
Estados Unidos, e deve-se notar que neste aspecto a amostra
gem falsifica o quadro real, supervalorizando a presenQa bra
sileira. Segundo os dados oficiais totais, para 1975, havia 
cerca de 2 missionários norte-americano para cada brasileiro. 

\ 

QUADRO 3 

NAC/ONALIDADE DOS .M/SSIONARIOS 
DAS NOVAS TRIBOS DO BRASIL 

Estados Unidos 47 
Canadá .10 
Alemanha , 8 
Inglaterra 3 , 
~ustrla 1 
PolOnla 1 
Brasil 48 

Total 118 

E a IDADE? 
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Em que faixa etária as pessoas costumam entregar-se a aven
tura da missao? O Cuadro 4 sugere que no mais das vezes 
isto ocorre nao na adolescencia, nem na primeira juventude, 
mas na segunda metade dos vinte anos. Se concordamos 
que via de regra é no final da adolescencia que se faz a defi
niQáo profissional, os dados indicam que a escolha da missao 
é urna opc;ao tardia, feita já num tempo em que as possibili
dades profissionais e a situa9ao familiar devem estar definidas. 
lsto nos leva a crer que, em concordancia com a palavra dos 
evangelistas, a descoberta da voca<;ao missionária costuma 
de fato representar urna ruptura com o destino que a divisao 
social do trabalho transmitiu . ao individuo. Urna outra infor .. 
mac;ao etária mostra que o grosso dos missionários no campo 
estao entre os 26 e os 40 anos. ·(Quadro 5} ~ um dado que 
náo surpreende, considerando-se as durezas da tarefa. 

QUADRO 4 

ldade de lngresso na missao 

18-19 anos 3 41 -45 anos 8 
20-25 39 46-50 1 
26-30 50 51-55 
31-35 9 56-60 1 
36-40 7 

Total 113 
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QUADRO 5 

E o SEXO? 
. ' 

Esta é urna pergunta espinhosa para os dirigentes das Novas 
Tribos, pois acontece que sao as mulheres que máis pronta
mente respondem ao chamado. Nos inícios dos anos cinqüen
ta, a situacao chegou ao estadó alarmante de contarem co·m ta· · 
mulheres solteiras para cada homem solteiro na organiza·c;ao! 
O assunto foi denunciado pelo próprio Paul Fleming em artigo 
intitulado: VERGONHA PARA OS HOMENS! Dizia que O· .des-:. 
bravamento das florestas é trabalho para homem, e no eñtanlo.
sáo as mulheres que se apresentam . Fleming tinha urna éx- · 
plicac;ao para o fenómeno que embora formulada em outra 
linguagem, parece-nos ser sociologicamente perspicaz. Dizia 
ele que os homens estáo por demais apegados aos "bens des
te mundofl, as pespectivas de carreira, de enriquecimento é de 
prestígio oferecidos pela sociedade em que vivem. Hesi'tam, 
pois, em renunciar a tudo isto, e nao tem olhos para ver a .. 
glória maior, porém longínqua, do servi<~o missio.nário. .. Menos . 
ligados as posi9oes de mando neste mundo, as mulheres saó " 
mais sensíveis a um chamado que vem do além. (Entre pa: · · 
renteses, deve-se notar que nao obstante o que foi dito, as po
sic;oes de chefia, se ja em casa ou no campo, das Noyas . Tribos. ., 
sáo sistematicamente atribuídas ao elemento masculinó). ·" 

. , 

Conforme indicado no Quadro 6, a relac;ao para 1970-71 apre
sentava cinco mulheres solteiras para cada homem solteiro 
nos quadros das Novas Tribos. Esta rela9ao, aliás, coincide 
com a que se dá para todas as missoes norte-americanas· em · 
1975, nas quais existiam 4. 643 mulheres solteiras e 903 homens 
sol te iros. 

• 

1-37: . 

QUADRO 6 

Vejamos agora a ESCOLARIZAQAO 

Os dados sáo claros: os missionários das Novas Tribos náo 
pertencem ao mundo acedemico. A maior parte náo passou 
do secundário e há um número significativo que só tem o pri
mário. (Quadro 7) Náo tiveram pois acesso a literatura cien
tífica sobre as sociedades tribais, e sao portadores dos este
reótipos comuns sobre os "selvagens" que acompanham a so
cializac;áo na sociedade envolvente. A organizac;ao mantém os 
seus próprios cursos de treinamento, os quais podem chegar 
a urna durac;áo de 5 anos. 

O material didático utilizado em cursos nos Estados Unidos 
(que pudemos exam.inar em urna parte que nos parece repre
sentativa), indicam um alheamento radical em relac;ao a antro
pologia científica com urna pequena brecha somente no cam
po da lingüística aplicada a traduc;ao da Bíblia; e também um 
af?stamento programático dos métodos de exegese e crítica 
filológica da Bíblia, que sao praticados nos Seminários mais 
próximos aos meios universitários. Por outro lado, a grande 
atragao do treinamento nos Estados Unidos é o seu lado "prá
tico", que consiste em viver num campus chamado "Boot 
Camp" (nome emprestado aos campos de treinamento da Ma
rinha norte-americana) que reproduz as condigoes ecológicas 
supostamente características da floresta tropical. Acampar na 
mata, navegar as corredeiras, ca<;ar jacarés etc., compoem um 
meio imaginativo cujo enfrentamento simboliza a grande tra
vessia .que deveráo realizar para alcan9ar as " Novas Tribos". 
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Ol/ADRO 7 

ESCOLARIZACAO DOS M/SS/ONARIOS 

Primário 18 
Secundário 77 
Universitário• 15 

Total 110 

Finalmente, a origem OCUPACIONAL. 

. ' 

' 

A que carreiras estes missionários abdicam? A maioria abso
luta abandonou urna posic,tao nos escaloes mais baixos das 
classes assalariadas. Sao ex-carpinteiros, funileiros, pedreiros, 
mecanices, trabalhadores agrícolas, escriturários, balconistas, 
enfermeiros, agentes de seguro, donas de casa. (Quadro 8) 
Vieram, a maior parte, do setor inferior de servi~os, e também 
do operariado. Ao menos no caso desta missao, é pela mo
bilizagao das classes subalternas que a cristandade avanva 
sobre os povos ainda nao alcan9ados.(1) 

Há entre eles também alguns homens de negócio que renun
ciaram aos seus privilégios. Sao poucos e por si só nao bas ... 
tam para modificar o perfil social dos que costumeiramente 
respondem ao apelo das Novas Tribos. No entanto, cada de
cisao deste tipo é sumamente valorizada pela literatura de 
propaganda das New Tribes, com manchetes edificantes que 
apontam para os renunciadores burgueses como testemunhos 
vivos da autenticidade e do poder da mensagem. Contam, 
pois, para a imagem que o grupo tem de si mesmo, .desfazen
do quaisquer conotagoes de casta e valorizando o sentido 
igualitário e individualista de um grupo que se apresenta como 
formado por pessoas que fizeram urna boa escolha. 

• O nível " universitário' ' corresponde quase sempre ao "college'' norte
americano, nao estando sempre claro se foram ou náo completados. 
1 . A orlgem nas classes subalternas é significativa para caracterizar o mo
vlmento misslonário ern que se inserem as Novas Tribos. No entanto, é 
bom lembrar que ern outros contextos as bases soclais das mlssoes foram 
constit uídas por outros grupos sociais. No final do século XIX, por exenr 
plo, o meio estudantil das melhores universidades da Costa Leste fol In· 
t ensarnente rnobilizado pela palavra de ordem "A Evangeliza9áo do Mundo 
nesta Gera9ao!''. (Neill, 1964, Latourette, 1943). 
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QUADRO 8 

ORIGEM OCUPACIONAL 

TRABALHO MANUAL 27 

MecAnico 3 Operário 2 Alfaiate 1 
Eletricista 2 Gráfico 1 ·Marinheiro 3 
Funileiro 2 Tapeceiro 1 Carpinteiro 2 
Relojoeiro 1 Pedreiro 2 Lavrador 7 

SERVICOS 72 

Escriturário 14 Agente de Seguro 1 
Empregada Doméstica 3 C0ntador 3 
Enfermeira 8 Telegrafista 1 
Dona de Casa 16 Carteiro 1 
Professor Primário 5 Estudante (nível médio) 15 

Auxiliar de Laboratório 1 

EMPRESARIOS 5 
Comerciante 3 Fazendeiro 1 Madeireiro 1 

INTELECTUAL 4 
Artista 1 Pastor (nivel Lingüista 1 
Professor 1 médio) 1 

TOTAL 108 

Que a escolha é para valer, observamos no Quadro 9 que in
dica o número de anos já passados entre os índios por estes 
missionários. Dividimos os indivíduos por grupos de " turnos" , 
cada um correspondendo a 5 anos no campo, pois é esta a 
1nedida que eles próprios adotam para tirar a sua licen~a, o 
ano de descanso no país de origem. 

QUADRO 9 

TEMPO DE SERVICO NAS NOVAS TRIBOS* 

1.º Turno (de 1 a 5 anos) 58 
2.º Turno (de 6 a 10 anos) 30 
3. º Turno (de 11 a 15 anos) 16 
4.º Turno (de 16 a 20 anos) 7 

Total 111 

• Podendo incluir tempo de servi90 tora do Brasil ; inclui n~o 1 ano de li
cen~a, quando trabalham no país de origem, usualmente d1fundlndo a sua 
obra, a cada cinco ano. 
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A rede conf essional 

A auto-identificac;áo por urna boa escolha remete a um outro 
nível de determinagáo das bases sociais das Novas Tribos, 
que é constituído por urna rede de instituigóes de natureza 
confessional. Seus quadros, os recursos, a literatura, a pres
tac;áo de contas, a rnensagern circula por canais bem defini
dos que se reproduzern ao longo do tempo e cujos contornos 
foram tragados no decorrer do último século. As palavras ofi
ciais indicam suas característic~s básicas: " ... Urna agencia 
náo-denominacional que envia 'missionários' de tradic;áo fun
damentalista ... ". (Mission Handbook, 11 th ed., 1975) 

A guerra civil dividiu as grandes denominagóes gerando cis
mas que nos legararn "lgrejas do Norte" e "lgrejas do Sul". 
Simplificando para efeitos de exposigáo, pode-se dizer que 
com o Norte ficaram as elites ecleciásticas de um clero for
mado por Seminários vinculados as principais universidades 
do país. Coiumbia, Princeton, Vale, Harvard, Chicago foram 
todas fundadas por igrejas protestantes e ainda hoje guardam 
relac;óes estreitas com os Seminários das respectivas denomi
nac;óes. A educagáo teológica neste contexto absorveu ele
mentos importantes da metodologia científica, como a exegese 
histórica e a crítica filológica dos textos sagrados, tornando 
relagáo entre teologia e ciencia urna mediac;áo necessária 
para o entendimento adequado da Bíblia. Este conjunto ins
titucionai sustentou o desenvolvimento de urna "Teologia Libe
ral", assim como de um "Evangelho Social", que formaram a 
tradic;áo dominante do pensamento religioso norte-americano. 
Esta tradigáo é corriqueiramente chamada de Main Line ("ten
dencia principal") ou de "modernista", esta última urna expres
sáo pejorativa que lhe foi imputada pelos adversários "Evan
gelicais" e "Fundamentalistas". 

Embora também dispondo de Seminários importantes, Evange
licais e Fundarnentalistas, lanc;ararn máo sobretudo dos "Insti
tutos Bíblicos" para multiplicar os seus quadros. Sao cursos 
de níve! rnédio que formam "obreiros" para a conduc;áo do ser
vigo nas igrejas locais, com uma educagao radicalmente se
parada dos rneios universitários. Ao invés da "crítica" e da 
" exegese", cult ivarn a "revelac;áo inspirada" e a "verdade l!te
ral" da Bíblia, codificando-a em termos que só fazem sentido 
no contexto do culto religioso, e por oposigáo as interpreta
c;óes "modernistas". A conciliac;áo entre teologia e ciencia e 
a aproximagao entre os meios eclesiásticos e seculares das 
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elites, opuseram um "bibticismo" que se desdobra em ·urna sé
rie de sinais diacríticos indicadores da diferenr;a do crente em 
rela~ao aos seus pares sociais, tais como nao fumar, nao 
beber, contengáo sexual etc.(2) 

Além das denominac;óes que lhe sao próprias, os meios funda
mentalistas e evangelicais sao caracterizados por um grande 
número de organiza96es autónomas que nao se confinam aos 
limites eclesiásticos, atravessando as diversas igrejas com a 
promo9ao de urna variedade de servic;os. Entre elas estao os 
Campos ou Tendas de Evangelizar;ao, onde membros de várias 
paróquias vao revigorar a sua té, os Evangelistas que percor
rem as comunidades em días de programagáo especial, Pro
gramas Evangélicos de Rádio e Televisao, Centros de Publica
Qao, Agéncias de Missao etc. ~ um circuito nao-denominacio
nal, as vezes mesmo antidenominacional, engajado em um 
movimento constante de animac;áo espiritual e de polémica 
teológica. Seu sinal característico, equivalente a um rito de 
iniciagáo, é o "Novo Nascimento em Cristo" - o reconheci
mento público de um "Batismo do Espirito Santo", substan
cialmente distinto do bastismo meramente formal que pode 
ser administrado por um sacerdote. "Nascer de Novo" é urna 
experiencia que deve ser acompanhada de um "Testemunho" 
público sobre a transforma9ao radical de vida por que passou 
o individuo e de urna promessa de dedicac;áo a obra evangé
!ica. Embora expressamente dirigida aos nao-convertidos, a 
mensagem do Novo Nascimento nos Estados Unidos inside so
bretudo nos próprios meios protestantes, promovendo urna es
pécie de animac;ao espiritual chamada "Reavivamento" ("Re-
vival").(3) · 

Assim, a pergunta sobre as bases sociais da New Tribes re
mete ao cruzamento de dois tipos de vínculo, um sócio-eco
nomico, outro contessional, onde se encontram os setores 

2. Urna excelente análise epistemológica desta "Leitura literal" da Bíblia, 
em Alves, 1979. Parece-nos, contudo, que este ensaio elabora apenas u~a 
das lógicas possíveis da "Leitura Literal" da Bíblia. 
3. Para urna história do protestantismo nos Estados Unidos, ver Ahlstrom, 
1975. Para a história geral da expansao missionária protesta~t~. Latouret
te (1970) e Neill (1964) . Para aprecia9ao geral do campo rehg1oso n?rt~
americano na década de 1960, Dredalus , winter, 1967. Para a contr<?vers1a 
entre fundamentalismo e teología liberal , Furhiss, 1957. Para o mov1mento 
ecumenico Rouse, Neill, Fry. Para o establishment das igrejas liberais no 
pós-guerra, Herberg, 1959, Berger. Para o crescimento dos evangelicais e 
fundamentalistas no cenário nacional na década de 1970, Ouebedeaux, 1974, 
1976, 1978, Kelley, 1972. Para protestantismo negro, Washington, 1964. 
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subalternos da sociedade norte-americana que pertencem aó 
~lrculo de paróquias protestantes atetadas pelas campanhas 
por um " Novo Nascimento". 

Esta rede de paróquias espalha-se por todo o território, mas 
o eixo maior está no chamado "Cinturao Bíblico" (Bib/e Belt) 
que parte do Sul e se prolonga pelo Mid-West. é a regiao 
interiorana, onde predomina aque!a " maioria silenciosa" de 
que falou Nixon. Vistos de perta nada tem de si lenciosos, mas 
é fato que pouco aparecem no plano nacional da Federa9ao, 
cujos meios de comunica9ao estao dominados por um con
junto de institui96es de inspira9ao liberal que distinguem o 
" Litoral Leste" no cenário cultural do país.(4) 

Há outras distin96es próprias ao campo religioso que sao rete
\lantes para tra9ar o perfil do grupo que nos interessa. Distin
guem-se da "Religiao Negra" que se pratica nas igrejas do Sul 
e nos guetos do Norte. A origem sulista empresta-lhes certos 
tra9os comuns, como a interpreta9ao literal da Biblia, a valo
riza9ao do "Novo Nascimento", ou a música congregacional; 
mas estes tra9os foram transformados, gerando um outro es
tilo de culto que contribuí para demarcar a diferen9a cultural 
negra. Com efeito, sao raros os negros dentre os missioná
rios das Novas Tribos; e pesquisas sociológicas feitas na dé
cada de 1960 demonstraram a existencia de urna correla9ao 
positiva entre ortodoxia fundamentalista e preconceito ra
cial. (Feagin, 1964) 

Diferenciam-se também do pentecostalismo, vertente protes
tante que atravessou as barreiras étnicas, contando com con
g rega96es brancas, negras e porto-riquenhas. A demonstra-
9ao dos Dons do Espírito (extase, língua estranha, visoes etc.) 
ofendem a estética ritual característica dos meios fundamen
talistas e evangelicais. 

4. O apelo de Nixon a " maioria silenciosa" prenunclou a ascem;:áo do "cin
turáo bíblico" no cenário cultural norte-americano na década de 1970. Cres
ceram em visibilidade, ganhando para si urna série de estrelas nacionals, 
ao p~n.to de falar-se em " evangel ical chic". Atletas, artistas, políticos de 
prest1g10 destacaram-se com testemunhos de " Novo Nascimento" entre os . ' 
qua1s um astro de TV como Johnny Cash, um ex-dissidente radical Eldridge 
Cleaver, e ui:n .. . presidente Jimmy Carter. Gallup Poli , declarou, 1976 o 
Ano Evan~e~:cal , pu~licando resultados de pesquisa impressionantes: urna 
pessoa a.:.ulta em tres declara ter feíto a experiencia do Novo Nasclmento. 
(Q~ebedeaux, 1978, p. 3 SS) 
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Sáo radicalmente anticatól icos, fazendo do combate ao ecume
nismo (favorecido pela corrente liberal) um dos seus temas 
prediletos.. Padecem po_rt~nto de penetra~áo em grupos étni
cos assoc1ados ao catolic1smo, como os irlandeses, os italia
nos, ou os poloneses. 

Nao se identificam com os judeus, naturalmente.(5) 

E~ res_umo, . a~ caracte~ísticas de classe combinadas a carac
tenzaoao religiosa local1zam as bases sociais das Novas Tribos 
como um gr~po re:lativamente bem delimitado no mapa das di
feren9as étnicas internas a sociedade norte-americana. No 
ent~nto, este. exclusivismo nao é assumido como tal. Ao con
trário, seu discurso é pontilhado por referencias a Bandeira e 
~os d~mais símbolos da nacionalidade abrangente. Seu par
t1.~ula~1smo é so~en~e perceptível nas entrelinhas, por urna 
a1fe~e:nca que . se 1mpoe entre a América Legal e o Verdadeiro 
Esp1nto Americano, personaficado na figura do WASP (White 
Anglo ~axo~ Protes~ant), o saxao branca e protestante cujas 
pretensoes a essenc1a da nacionalidade foram destacadas nos 
conflitos étnicos da década de 1960. Formam assim urna das 
vert~nt.es religiosa~ d_a ideologia do melting pot americano, a 
alqu1_m1a pela qual 1m1~rantes das mais variadas origens seriam 

· tundidos para dar ongem a substancia nacional americana 
O ritual do ''Novo Nascimento" nesta matriz religiosa dá aces~ 
so a urna dupla cidadania: ao "Reino dos Justos" e a " Verda
deira América". 

As m/ssdes de té 

f>;. qposio~o entre a Main Line e os Fundamentalistas e Evange
l1ca1s pro1etou-se sobre o campo missionário gerando diferen
te~ di~amicas internacionais entre as igrejas' protestantes. As 
pnme1ras agruparam-se sobretudo no Conselho Nacional de 
rgrejas . d~s Estados Unidos, New York (DOM, Division of Over
seas M1ss1ons), e no Conselho Mundial de lgrejas, em Genebra. 
A~ segundas mantiveram-se independentes ou reuniram-se em 
diversos organismos, entre os quais se destacam o EFMA 

5. Apoiando-se em Glock e Stark, Christian Beliefs and Anti-Semitism, 
H~rper a~d Row, 1969, Kelley (1972, p. 26) afirma que "alguns destes ór
gaos/ igreJas e_ or_ganizaG5es fundamentalistas e evangelicais, apresentam o 
~ais elevado md1ce de anti-semitismo entre as maiores organiza~oes reli
giosas norte-americanas". 
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(Evangelical Foreign Missions Association) e o IFMA (lnterde
rtominational Foreign Mission Association). Embora de raízes 
mais longínquas, esta divisao do campo missionário protestan
te tornou-se clara no entre guerras, e mais particularmente na 
década de 1930. (Ver Quadro 11) 

O desenvolvimento do ecumenismo no eixo Leste/ Oeste e o 
problema colonial na linha Norte/ Sul problematizaram a visao 
planetária dos setores eruditos protestantes, provocando con
trovérsias profundas sobre o sentido cultural do cristianismo. 
A posi~ao liberal limite neste debate foi formulada por urna 
comissao de 35 leigos representantes de sete denomina9oes 
norte-americanas. Visitaram as missoes da Asia em 1930 e 
produziram um relatório que propunha mudan9as radicais na 
estratégia missionária: o abandono da visao proselitista e o re
conhecimento de que a revela~ao divina também se expressa 
nas rel igioes nao-cristas, sobretudo nas "grandes religioes do 
mundo". 

"A tarefa do mi~sionário hoje, afirmava o relatório Hoching, é 
procurar o que há de melhor nas outras re/igioes, ajudar os 
fiéis destas religioes a descobrir, ou a redescobrir, tudo que 
há de melhor em suas próprias tradi9oes, c9operar com os ele
mentos que sejam mais ativos e vigorosos no sentido de uma 
. reforma social e de urna purifica9ao da expressao religiosa em 
suas tradi9oes. . . 

O objetivo nao deve ser a conversao - a atra9§0 de mem
bros de urna té religiosa para outra - nem o estabelecimen
to de um monopólio cristao. A coopera9ao deve substituir a 
agressao. o objetivo último é a emergencia . das vá;ias ieli
gioes para além do seu isa/amento numa f raternidade mundial 
·Onde cada urna tenha o seu lugar". (Neill, 1964, p. 456, Hoching, 
1932) 

O radicalismo desta visao liberal nao foi aceito pelas igrejas, 
mas o problema calou fundo, impulsionando um questiona
mento que nao foi mais esquecido pela teologia dominante.(6) 

6 . A cont rovérsia teológica ganhou amplos horizontes questionando a re
layao ent re "Cristo e Cultura" . Ver Niebuhr, 1943, N'iebuhr, 1951, Tillich, 
1961, Krae":1er, 194'7. A "perda" da China para o movimento comunista te
ve grande impacto ?obre todo o mundo missionário. Reprodu~óes do con
fronto com o marxismo na teologia liberal podem ser lidas em Bennett. 
1948 e Shaull, 1955. · 

A "perda da Chinan em 1949, as campanhas de direitos civis 
na década de 1960,_ a guerra do Vietnam, marcaram o aprofun
da~ento das q_uestoes sobre a missao internacional do protes ... 
tant1smo, culminando com a promo9ao do encentro de Barba
dos, em 1971, pelo Conselho Mundial de lgrejas e mais ainda 
~om a proposta de urna moratória de missoes p~la mesma en
t1dade em 1975, enquanto que nos Estados Unidos o Conselho 
Nacional de lgrejas valorizava o conceito da " Missao Interna'~ 
a ser exercida pelas igrejas em seu próprio país.(7) 

Enquanto a tendencia dominante problematizava o conceito de 
f'.lissao, !erminando por retrair-se em seu esfor90 de proseli
tismo alem mares, as correntes subalternas redobraram 0 en
tusiasmo expansionista, e terminaram por conquistar urna he
gemonía sobre o campo missionário protestante mundial. Esta 
inversao de domínios efetivou-se nos últimos vinte anos como 
está sugerido pelo Quadro 1 O, mas as tendencias contra~tantes 
formaram-se já no entre guerras. 

QUADRO 10 

f-A/SSIONARIOS NOS MAIORES CONGLOMERADOS 
DE AG.ENCIAS DE MISSAO 

10 

1972 1975 

s 

OOM EFMA IFMA 

Fondte: .d Missíon Handbook, 11th ed., 1975, p. 61, de onde este gráfico é re
pro UZI o. 

7: A revis~a fn_ternationa/ Review of Mission publicada pelo Conselho Mun· 
~ial de lgreJas e o melhor guia para a evolucao do pensamento protestante 
liberal e do evangelho social no que se refere ao conceito de " missao". 
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pecisivo para .ª expansao .das missoes fu~dament~listas e 
evangelistas fo1 o desenvolv1mento de um tipo particular de 
organizagao missionária, chamada " Missao de Fé". Sao agen
cias autónomas, nao-denominacionais, que se movem no . fluxo 
das campanhas de reavivamento espiritual. Sao chamadas 
"de Fé" porque dependem de um apoio voluntário, direto, por 
parte dos fi éis das igrejas locais, nao senda apoiadas em qual
quer burocracia eclesiástica, o que é bem exemplificado por 
sua política financeira. (8) 

Em última instancia, todas as missoes sao financiadas por doa
goes voluntárias, mas as media96es fazem a diferenga. As 
Juntas de Missao Denominacionais formam departamentos da 
bur.ocracia central de urna lgreja. A coleta dominical sobe 
para o distrito, daí para regiao, e entao para a central da de
nominagao no país. As denominagoes dispoem de um orga
mento global com o qual devem planejar as atividades de 
muitos departamentos, entre eles o das· missoes. Este, por 
sua vez, deve alocar recursos em todas as frentes e níveis da 
obra missionária, especificando inclusive um salário para o 
pessoal que parte além mares. 

Já as agencias de Missao pela Fé dedicam-se exclusivamente 
ao trabalho missionário e a sua promogao nas igrejas locais, 
a maior parte especializando-se em alguma área ou nivel par
ticular do campo missionário. Atualmente há centenas de or
ganizagoes deste tipo, a maioria sendo de pequeno porte, com 
um quadro de algumas dezenas de missionários . Algumas 
Missoes de Fé sequer divu!gam suas necessidades financeiras; 
oram para que Deus proveja, e montam o orgamento em fun
c;ao das doa96es recebidas. As demais fazem como as Novas 
Tribos que divulgam amplamente as suas necessidades, mon
tando inclusive campanhas financeiras em cima de arrojados 
planos de expansao, pela té, antes mesmo que os recursos 
tenham sido doados. 

Assim estes missionários náo recebem urna garantía de salário. 
Algumas agencias deixam a subsistencia de cada obreiro ao 
sabor do interess·e que o seu trabalho desperte entre os fiéis 
back home (política seguida pelas Novas Tribos em seus . iní
,cios) . Outras agencias recolhem as ofertas e as distribuem 
igualitariamente entre os seus quadros. Numa corresponden
cia típ ica, a ser publicada no periódico de propaganda da 

8. Sobre as "Missoes de Fé" ver Lindsell. 1962, e Edwards, 1971. 
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Missáo, o missionário deve contar o que faz, os problemas que 
enfrenta, as oportunidades que tem diante de si, e deve culmi
nar com o pedido " Cre por nós!". A intensidade das ora96es 
determinará o volume das ofertas que continuarao a mante-lo 
no campo. E, no período de férias, os missionários costu
mam, correr as congregac;oes mostrando os seus slídes e re
novando a convicgao de que " ... igreja viva é igreja missio
náriaP. 

As media96es também diferenciam as rela96es das Missoes de 
Fé com o campo missionário. Via de regra, náo formam igre
jas nacionais, nem passam por elas. Livres de associa96es 
nacipnais, seja no país de origem, seja no país de destino, 
ganham em vitalidade e em expressoes voluotárias, vinculando 
diretamente urna comunidade local back home com o trabalho 
numa base local do campo missionário. Evitam portante· as 
media96es que fazem a complexidade das igrejas, formando 
organismos quase idealmente homogéneos tanto no sentido 
institucional, quanto na orienta9áo ideológica. 

' .. ' .. 
o sentido da · opr;ao pelos indios 

. ' 

O sentido da opgao pelos índios deve estar expresso na litera-
tura de propaganda da New Tríbes, pois é através dela que as 
voca96es sao despertadas e os recursos oferecidos. Os fiéis 
devem reconhecer o valor das estórias que sao contadas em 
cada número de Brown Gold, o colorido boletim mensa! da 
organiza9ao. Para efeitos de exposigao, resolvi resumir aquí 
a história oficial de funda9ao da New Tríbes Míss1on, a qual 
nos remete aos fins dos anos trinta. É urna história que antes 
de se tornar livro foi obviamente contada inúmeras vezes em 
campanhas de recrutamento. t: aliás o produto de urna cola
gem anónima de cita96es de textos publicados pelo próprio 
tundador, o decantado Paul ·w. Fleming. Corresponde pois a 
um mito de origem que é transmitido a cada nova gera9ao de 
candidatos a missáo, o modelo de urna opgao de vida que ~a
vería ser também a minha, um convite ao leitor para que repita 
os gestos fundamentais, recriando a obra missionária com as 
suas oracoes. A maior parte da história confunde-se com a 
biografia do fundador, o que aliás é urna característica comum 
entre as Missoes de Fé, a diferen9a das Missoes Denominacio
nais que costumam referir-se a urna série de Congressos e 
Conferencias eclesiásticas. 

* * * 
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Ansiedades de uma crian9a comum, 
<fu sonhar com tootball 

Nada na infancia de Paul Fleming prenunciava um futuro de 
glória. Nascido de família pobre de imigrantes suecos na 
Califórnia, alcangava resultados traeos na escola, provocava 
olhares repreensivos no velho pregador sueco da igreja local, 
e mesmo em casa deixava a desejar quando comparado aos 
irmaos. 

" ... eu nao tinha qua/quer talento especial . . . " 

.~ verdade que a seu favor dispunha de um corpo avantajado 
e um gosto forte pela competigao. 

''· .•. eu jogava muito baseba/J e esperava poder um dia ser 
treinador de tootbal/ ... " 

Mas es.tes sonhos nao impressionavam a sua mae. 

"Posso ainda ouvir minha mae dizer: 'se continuar do jeito que 
vai, nunca será coisa alguma!' " 

Ora9oes maternas, 
ou a dúvida sobre os caminhos dos homens 

Ele nao fata do pai, mas a imagem da mae aparece em muítas 
passagens, evocando a figura caseira, o cheiro de lavanda,, as 
fazendas rendadas, e urna surpreendente intensidade do olhar. 
Das oragoes e conselhos maternos vieram os primeiros sinais 
do caminho a seguir, com o afastamento subjetivo em rela9ao 
aos premios mundanos. Eram sinais negativos, associados a 
fraqueza das lágrimas femininas. · 

"Eu me lembro de urna vez em que mostrava a minha mae as 
co2s?s que havia ganho. ( ... ) 'Ganhei primeiro lugar, ma
mae ( . .. ) Mas ela voltou-se para mim, abragou-me e dis
se: 'Paul, um dia voce vai perder, e entao eles se esquec.erao 
de vocé'. Disse ainda que as coisas conquistadas nesté mundo 
nao contam para muito; que havia urna só coisa que desej'ava 
me ver ganhar { . .. ) que eu deixasse Jesus Cristo entrar em 
meu coragao. Depois de dizer isto, levantou o aventa!, enxugou 
as lágrimas dos olhos, e voltou ao seu trabalho". 

Em co"!lp~nhi a da mae percorreu muitas igrejas, ultrapassan
do os l1m1tes da comunidade sueca - a lgreja da Porta Aber-
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ta, a lgreja Metodista da Trindade, a lgreja do campo de ·Holly
wood, a lgreja Batista de Sao José, pragas e tendas de evan
gelizagao, em suma o circuito percorrido pelos pregadores ·da 
renovagao espiritual. 

"E/a tinha muitas amigas judías e católicas assim como pro
testantes, mas havia sempre uma coisa mais importante que a 
amizade ( . .. ) talar a e/as de Cristo Jesus" . 

Foi· pórtanto neste ambiente celular do meltting pot americano, 
o movimento evangelical, que Paul Fleming aprendeu o princ i
pio primeiro de sua filosofía de vida: 

'; .• . naturalmente, eu precisava ser 'salvo de novo' - era o 
,qu~ me diziam". 

Nascer de novo, 
ou a busca do poder religioso 

O sentido positivo da conversao veio pela palavra de Paul Rea
der, a voz masculina que transmitia o poder do Espirito que 
t ranscende os feitos mundanos. 

" Ele .. era um homem de· verdade ("a man's man"). Havfa sido 
um _grande jogador de football, um dos maiores do seu tempo. 
Havia sido um conquistador de premios. ( . .. ) Quando1 pre
gava ouvi algo que nunca tinha ouvido antes". 

A mensagem tantas vezes ouvidas tornou-se urna revela~áo. 

" . . . fui até Paul Reader e dei-lhe um aperto de maos. Dfsse 
a ele: 'vou ser um pregador' ". 

Mas havia ainda um longo aprendizado a fazer para que a 
Vontade Divina fosse plenamente revelada e reconhecida por 
Paul Fleming. Aprendeu acordeon, ingressou no Instituto Bí
bl ico de Los Angeles, participou de inúmeras reunioes. 

ªMas as oportunidades que buscava nunca chegavam porque, 
creio .eu, olhava mais para os homens do que para o Senhór". 

Afinal, urna grande chance: trabalhar com o próprio Paul Rea
der-, num campo de evangelizagao, em Fort Wayne, Indiana. 
Lá desenvolveu o dom da palavra e chegou mesmo, um día, 
a ser convocado para substituir Paul Reader no púlpito num 
culto de meio de semana. 
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"Tremí durante todo o servi<;o". 

Estórias do campo missionário eram parte constante da men
sagem em Fort Wayne. Paul Fleming recorda-se ainda da pri
meira vez em que ouviu talar dos longínqüos países de mis
sao. Fixou-lhe na memória a imagem de 

" . .. pessoas pequeninas, aos milhares, trabalhando día e noite 
com grandes tardos sobre os ombros. ( . .. ) A estóría termi
nava revelando que aque/as 'pessoas pequeninas' eram as for-
mígas da Africa". · 

Mas Fleming, como a maioria dos colegas em Fort Wayne, nao 
se . entregou ao apelo das missoes; impressionava-lhe m~s 

" ... o que parece ser naturafmente o maíor dos servir;os: um 
ministério nos Estados Unidos da América". 

A opr;ao missionária, 
ou jogar tudo em Cristo Jesus 

Contudo, os planos nao se concatenavam e urna sérje de 
acontecimentos levaram-no de volta a Califórnia, onde estava 
sua noiva. Esperava-o também um emprego nas. máquinas de 
urna refinaria local, alternando semanalmente os turnos · da 
manha, da tarde e da noite. Sentia-se miserável nesta condi
~ao . e recorria ao Senhor, em ora9ao, para que o aliviasse do 
peso que oprimía a sua alma. Urna noite, encarando o· com
pan~eiro de trabalho que manejava a outra chave da válvula 
(um velho operário conhecido por escapadas em busca · de 
fortuna nas minas das montanhas vizinhas, que sempre .. aca
bava de volta ao emprego na refinaría), Paul Fleming 'sofreu 
urna crise existencial e fez a op9ao de sua vida. 

"Uma vez minha mae apontou para um individuo que nao 
prestava e disse-me que eu terminaría ígualzinho a ele se ,nao 
permítisse que o Senhor tomasse conta da minha vida. Nunca 
nada me pareceu tao real quanto este velho que estava dlante 
de mim. Sim, e1ra um retrato perfeito do meu futuro. (. • .. ) 
Este pensamento chocou-me terrive/mente e uma rebeliao 
cresoeu dentro de mim, endurecendo todo o meu iáterior. 
Disse para mim mesmo: 'Nao posso ser como este homem, 
nao posso! Vou deixar que o Senhor tome posse da minha 
vida'. Aquel a noíte eu dísse ao Senhor que abandonaría os 
Estados Unidos e iría pregar o Evangelho em a/gum lugar 
antes que um ano se· passasse". 
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Sem dinheiro e sem apoio institucional, sem treinamento e sem 
delegaQao, a promessa feíta a si mesmo perante Deus era um 
ato de fé que desafiava todos os procedimentos normais de 
forma9ao de missionários. Mas a paz interior e a confian9a 
absoluta neste projeto impossível revelaram-lhe urna verdade 
mais profunda: 

~ . ' 

" Aprendí uma coísa: o oonhecimento da vontade de Deus nao 
chegou a mím gradualmente, mas quando em desespero me 
dispus a jogar todas as cartas em Jesus Cristo. Se ao menos 
mais candidatos a missao aprendessem a seguir a Deus ao 
invés de seguir a /inha da lógica humana!". 

E assim, antes que um ano se completasse·, com um mínimo 
de apoio e a despeito dos conselhos de experimentados che
fes. de missao, Paul Fleming e sua esposa ultrapassaram os 
portees dourados da Baía de Sao Francisco, rumo a Sumatra. 
lsto fci em 1937. 

"'Núnca tinha visto Sumatra, nao sabia como era. O que o 
Senhor desejava entao era me por em· movimerito na dire9ao 
co·rreta. Quando chegamos a Singapura, ao invés de conti
nuar para o su/ rumo a Sumatra, tomos para o norte, para a 
Malásia. Descobri mais tarde que o apóstolo Paulo também nao 
sabia para onde ia. Pensou que fosse para Asia, mas o Senhor 
mudou a sua rota". 

As prova<;oes de um missionário; 
ou quando estou traca, entao sou forte 

Os planos de Deus sao insondáveis. Longe de ser urna solu-
9áo, a viagem para o Oriente revelou-se apenas um estágio 
preparatório, pontilhado de prova9oes. As dificuldades come-
9aram na base missionária. Paul Fleming estava ansioso para 
entrar na mata, fazia muitas perguntas, questionava os modos 
acomodados do pessoal na sede da missao. Os veteranos lo
cais nao apreciaram tanta exuberancia e acabaram por isolar 
o novo voluntário. Paul Fleming desencantou-se com os obs
tácu!os que o jogo da "política religiO'sa" colocava em seu 
cam1nho. 

Finalmente, urna oportunidade foi aberta e Paul Fleming partiu 
para Siam, na Tailandia. Mas nao chegou ao destino. Urna 
"doen9a misteriosa", nao identi ficada inicialmente pelos médi-
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QOS, derrubou-o com a febre e o delírio. Mais tarde aprendeu 
que se chamava " malária". 

" Várias vezes, durante, as quentes noítes tropicais, tive o que 
me parecía ser um terrivel pesade'/o . Sonhava que estava de 
volta na América. Era um sentiment-0 terrivel, mas oh! que 
alivio acordar e ouvir os estranhos ruidos da floresta!". 

Os ataques pioraram e o corpo forte que trazia da infancia, 
seu último reduto de autoconfian<;a, passou a trai-lo. Final
mente os médicos se pronunciaram: precisa voltar ao clima 
temperado da América. Mas foi desta derrota, contra todas 
as espectat ivas, que nasceu a vi tória maior: o sentido de urna 
nova missao. 

"Apesar desta praga que tomava todo o meu corpo, nunca 
pude esquecer a l i<;ao maravilhosa que aprendí por seu inter
médio. 'Quando estou traca, entao sou f,orte'. Deus mostrou
me que nao precisava de meus ombros largos ou de minha 
mente franzina. Precisava apenas de um instrumento com o 
qua/ pudesse trabalhar". 

Criar uma nova missao, 
ou marchar ao som de uma banda invisive/ 

" Assim foi que entre os passageiros que des,em'barcaram em 
Sao .Francisco estava um homem grande vestido com roupas 
antiquadas, munido apenas de um cora9ao ardente e de um 
projetor de cinema". 

Na viagem de voHa, Pau l Fleming formou diante dos olhos a 
visao fantástica da obra que estava a desafiar a cristandade 
americana: A EVANGELIZAyÁO DO MUNDO NESTA GERA
<;AO! Se ele próprio nao poderia estar na linha de frente, 
entao a sua seria a. voz de comando a convocar os soldados 
de Cristo. Perco rrer as igrejas e as tendas de evangelizac;ao, 
sacudindo " o cristianismo mole" destes tempos, despertando 
o espírito missionário. 

"Em breve, a mensagem e o homem com·e9·aram a ter um im
pacto. ( . .. ) Ele parecía marchar ao som de uma música 
que o resto de nós nao podía ouvir' ' . 

Falando a fiéis torpedeados pelas notícias da guerra mundial, 
Paul Fleming anunciava urna guerra maior, que nao se limita
va, nem terminaria com a derrota do eixo. 
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·'Nesta guerra ( . . . ) Deus lidera as torr;as da virtude contra 
os poderes da escuridao. O inimigo ainda controla muito ter
ritório. Há milhoes de prisioneiros nas amarras do obscuran
tismo pagao". (Brown Gold, Julho 1945) 

Era o desafio das fronteiras mais remotas que se cristalizava 
nas palavras de Paul Fleming: 

" . . :milhares de povos tribais, representando pelo menos 1. 800 
grupos lingüísticos, nao possuem qua/quer por<;ao da Bíblia 
em sua Jíngua. Suas línguas sao desconhecídas. Nao tem 
qualquer contacto com o mundo civilizado. Nao possuem rá
díos> poís vivem distanciados da civiliza<;ao escondidos tre-.. ' quentem·ente nas florestas das mais remotas regioes do mun-
do. ( . .. ) Seus costumes sao tao diferentes dos costumes 
do homem civilizado que, a/can<;á-los mais parece encontrar 
homens de um outro planeta do que homens de outra ra<;a. 
( . . . J Estes povos trib-ais vivem' e morrem nao só ignorantes da 
c iviliza<;ao, como sem nada saber dos perigos que amea<;am 
suas almas e do Cristo que por efes morreu. Deverao contr
nuar assim ignorados?". 

Palavras surpreendentes estas que diante do conflito entre as 
g randes potencias convocava o voluntariado para a luta espi
ritu~l nas mais remotas e atrasadas regioes do globo. Mas 
os fiéis responderam ao· chamado, as centenas ou mesmo aos 
mil'ha~es. E, no entanto, como no exército de Gedeao, desa..: 
parec1am na mesma propor9ao em que surgiam. Era preciso 
organizar os poucos que perseveravam. Um comite diretor de 
sete membros foi formado, enfrentando diversas tenta96es 
diabólicas que amea9avam corromper a semente antes mesmo 
que germinasse, tenta96es de glórias mundanas e de condi
c ionamentos financeiros. O número Sete foi escolhido em si
nal de obediencia a doutrina bíblica da missao, conforme a in
terpreta9ao fundamentalista: vivemos a sétima era da história 
sagrada, aquela destinada a ver a realiza9ao dos tempos com. 
a segunda vinda de Cristo, que será cumprida quando a pa
tavra .divina houver alcan9ado os últimos confins da terra. 

Um primeiro grupo foi ajuntado em 1942, com 16 membros da 
igreja de um dos Sete diretores. As passagens em um navio 
que part iu de New Orleans rumo a América do Sul foram com
pradas antes mesmo que tivessem obtido os difíceis passapor
tes e mesmo os recursos para a opera9ao. Mas Oeus res
pondeu a loucura da fé com ben9aos maravi lhosas que derru
baram cada um dos obstáculos que lhes barravam o caminho. 
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a treinamento do pessoal também devia romper com os es
quemas usuais. 

· ~o homem que tem a visao é um homem que sabe que Deus 
é poderoso. ( . . . ) Ele viu e ele sabe. ( . . . ) Naque/e bre
ve curso preparatório tínhamos um claro objetivo, que era en ... 
contrar os verdadeiros homens e mulheres de Deus. fsto era 
impressionante. O objetivo do curso nao era produzir homens 
e mulheres de Deus, mas encontrá-los". 

Outras agencias de missao levantaram suspeitas sobre um pos-
sível desprezo das Novas Tribos pela educagao de seus obrei
ros, ao que responderam com urna pedagogia mais dinamica, 
inspirada na experiencia da guerra. Adquiriram um Boot Camp 
na Califórnia que reproduzia o ambiente das florestas a que· 
os missionários estavam destinados. Ali a vocagao da fé se
ria temperada com ensinamentos práticos sobre como sobre
viver em território inimigo. 

"A primeira instru<;ao que um jovem recebe no exército é um 
treinamento físico; na marinha é o Boot Camp ( . .. ) ~ duro 
para o tipo mediano, mas é vitalmente necessário. Além de
menta/mente alertas, devem estar preparados físicamente, ca
pacitados para resistir as condi<;oes triturantes da guerra mo
derna. · Raramente as pessoas percebem a medida em que o
trabalho missionário corre paralelo ao dos lutadores da selva 
do Tio Sam. ( . . . ) Podemos aprender uma lit;ao com o exér
cito introduzindo uma abordagem prática para o treinamento 
missionário". 

O martirio do primeiro contato, 
ou a morte como um investimento 

"Aqueta noite o Senhor deu-me uma visao. ( . .. ) Vi tres ho
mens fortes, cheios de vontade, sangue quente nas veías, nas
cidos de novo, te/izes, ze/osos no Senhor, embrenhados na 
floresta. De repente toram cercados pelos estranhos homens 
da floresta, e ficaram tao contentes com o contato que ( quase 
podía ouvi-los) se puseram a cantar: 'Eu amarei o Senhor na 
vida, Eu amarei o Senhor na morte ... " 1

• (Palavras de Mrs. 
Hosbach, máe de um dos cinco missionários mortos no pri
meiro contato) 

A primeira equipe baseou-se em Roboré, na Bolívia, as ·mar
gens do " interno verde amazónico". Os moradores regionais 
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t inham notícia e, eventualmente, perseguiam os temíveis " Bár
baros" , um grupo indígena bravio. Depois de um ano de in
certezas, dificuldades de comunicac;ao, tensoes internas e vi
sitagoes do Santo Espírito, os missionários organizaram a pri
meira expedic;ao de contato, escolhendo cinco dentre os me
lhores, inclusive Cecil Dye, líder local e membro do Gamite 
dos Sete. Entraram na mata desarmados, dispostos a perma
necer anos se preciso fosse. Esta equipe foi massacrada. 
Comentando o sonho da mae de um dos membros da expedi
gao, o historiador da New Tribes confirmou: 

" Provavelmente Mrs. Hosbach eslava certa. Como a experien
cia posterior demonstrou, era mesmo assim que os selvagens 
apareciam: de repente, como se do vazio, uma multidao surgia 
ao seu redor, uma multidao de corpos despidos e sujos, os 
rostos escuros e suspeitosos. Será que os homens brancos 
comegaram a cantar? Sim, provavelmente sim". 

1~ notícia do massacre teve muita repercussao nos Estados 
Unidos, provocando polémica e mesmo acusa~oes de irrespon
sabilidade da nova organiza9ao missionária. Mas os fi éis a 
quem as Novas Tribos falavam, apaixonaram-se com o martí-· 
rio deste primeiro contato, redobrando o seu apoio e multipli
cando o número de voluntários. O drama mobilizou a jovem 
comunidade e ainda hoje é relatado vivamente a cada nova 
gera9ao de candidatos. Com a fé vigorosa que o caracteri-
zava, Paul Fleming respondeu aos seus acusadores: 

"Vidas desperdi<;adas? Nao, nao desperdigadas mas, 'investí-· 
das: investidas em uma Mina de Ouro de Cor Morena (" Brown: 
Gold" )!". . 

O sacrificio de Pau/ Fleming, 
ou 7 vezes 7, número da vitória sobre a morte 

Ao final dos anos quarenta a organiza9ao havia crescido mui
to, contando já com trabalhos em diversos paises latino .. ame
ricanos. A compra de um aviao Douglas DC-3 para aventuro
sos vóos internacionais foi saudada como prova do sucesso e 
do arrojo da nova Missao. Em junho de 1950, o Tribesman· 
desapareceu a caminho da Venezuela, carregado de missioná
rios que desciam para urna Conferencia Continental na Bolívia .. 
A tragédia abalou a opiniao pública norte-americana. No en
tanto> com a ousadia da fé, a diretoria das Novas TribOS· anun--
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reiou no primeiro número seguinte de Brown Gold que a Con
ferencia tora apenas adiada de algumas semanas. Já haviam 
enc~mendado um _outro DC-3, embora nao tivesse fundos para 
paga-lo. Deus seJa louvado! Em duas semanas a maior par
te do .dinheiro necessário para a compra já estava em caixa 
e mais continuava a chegar, em milhares de cartas voluntárias: 
Ma~ um. grande ~spanto se sucedeu: o novo aviao, em sua pri
me1ra v1agem, chocou-se contra o pico do Mount Moran, lan-
9ando a morte boa parte da gera9áo dos fundadores Paul Fle-
ming entre eles. ' 

• 
A . cenfusáo e a dor foram. apaziguados pelos versos: 

Ther.e. is no gaih .but by a /oss 
We cannot save but by the cross 
The corn of wheat, to multiply 
Must tal/ into the ground and die. 
O should a sou/ alone remain 
When it a hundred fold can gaín? ! .• 

Poucos meses mais tarde, a New Tribes Mission adquiriu um 
vE71h? . n~~io de guer.ra para fazer por mar o transporte dos 
m1ss1onanos que deveriam reunir-se na América do SuL 

lst.o ·~correu exatamente sete anos passados do martirio do 
pnme1ro con tato com os "Bárbaros" da Bol ívia. 

Na .última fronteira, um exército de anjos 
. ' . 

O drama de Paul Fleming é composto de elementos os mais 
corriqu:iros nos meios evangelicais. Os vários aspetos da 
exalta9ao da Vontade Divina por oposi9áo aos Caminhos Mun
danos é ladainha constante de cada culto resumida na fór
mula_ "Se ja fe ita a .sua Vontade .. .. ' que deve enfeixar cada 
ora~ao. 

Mas o comum torna-se extraordinário pelo tratamento radical 
das polaridades que o compoem. Usualmente as estórias 
evangel icais tem por clímax a experiencia do No~o Nascimen
t<:» a narrativa limitando-se a descrever a transforma9áo de 
vida pro~uzida pela visitac;áo do Santo Espirito. (Maciel, 1980) 
Na estóna de Paul Fleming, ao contrário, o Novo Nascimento 
encerra ap:n.as o p~imeiro ato de um drama que prossegue 
com uma sene de cnses, cada urna levando mais longe as im-

• 
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plicac;oes do que significa " nascer de novo". ~ somente no 
ponto limite, n.o~ confins da civilizac;áo e na vizinhanc;a da. 
marte, que a v1sao e o poder lhe sáo conferidos. 

Neste sentido, pois, a estória é mítica: a biografía de um indi
víduo escapa as contingencias acidentais e a parcialidade de 
urna vida entre outras, para apresentar-se como a real iza9áo 
e o aprendizado de um conceito que vale para a sociedade 
como um todo. A vida de Paul Fleming nos dá um modelo 
exemplar do que significa ser cristáo (fundamentalista e norte
americano) neste mundo . 

Na tradic;áo do cristianismo reformado, Paul Fleming demons-. 
tra a oposi9ao radical entre a soberanía divina e a corrupgáo 
irremediável da consciencia humana. Progride na carreira da 
fé desvenci lhando-se das pretensoes a urna existencia. auto
determinada, pretensoes estas que encentra em si mesmo e 
nos seus semelhantes os parceiros da sociedade a que · per-
tence. Somente no extremo da renúncia, quando capaz de 
perceber-se reduzido a condi9áo de um mero instrumento posto 
a disposi9ao da vontade divina, realiza afinal o seu destino. 
Semente entáo assume a verdade da palavra sagrad3: " Se 
Deus é por nós, quem será contra nós?". 

Paradoxal mente, pela lógica do sacrifício, o homem comum>
subalterno na hierarquía social, sem quaisquer talentos notá
veis, transfigura-se em veículo de um poder absoluto desco
brindo em si mesmo o segredo da onipotencia. Daí por dian
te seus passos teráo a firmeza e a autoridade do poder reli
gioso. 

lniciou-se nesta carreira reagindo a dureza da socializa~ao 
(família, escola, desigualdade económica, igreja) com urna 
conscienci.a culposa de insatisfac;ao interior. Foi entao guiado 
pelas lágnmas maternas, sinal da desilusáo diante dos suces·· 
sos que podem ser alcan9ados nos1 caminhos dos homens, mas 
também resultado da intensidade de um olhar que via mais 
longe. Mas o passo decisivo, realizado já na maturidade, foi 
o abandono do emprego e da seguranc;a económica. Apesar 
do conceito corrente, o " virtuoso" da religiosidade calvinista, 
aquele que é sensível a perfei9áo de sua lógica, nao se sa
tisfaz necessariamente com a esfera do trabalho mundano. 
Os limites estreitos da vocac;ao profissional podem parecer
lhe como amarras que frustram a plenitude da soberanía divi
na e torná-lo miserável. O operário cristáo será um "bo_m 
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cpostas. Sua semana é dividida entre os ''días úteis" e o "dia 
do Senhor"; sua fungao de instrumento da vontade onipotente 
deverá ajustar-se a heteronomia da organizac;ao económica. 
J\ssim·, a ética da responsabilidade esconde urna tensao-con
ciliac;ao que nao é aceitável nos limites últimos da fé. Com 
a renúncia ao mundo do trabalho, Paul Fleming ultrapassou a 
esfera do cálculo razoável para "jogar tudo" em Cristo Jesus, 
lan~ando-se por inteiro na Juta sem tréguas contra o mal· que 
está no mundo. Para que o ascetismo intramundano possa 
realizar-se como urna ética da eficiencia económica é preciso 
que seja antes expressao religiosa da negac;ao deste mundo, 
nega~a6 esta que é dramatizada em vocac;oes extraordinárias 
corno a de Paul Fleming. 

A busca de urna entrega total poderia encontrar o seu repouso 
no trabalho exclusivarnente religioso do pastoreio de urna 
lgre:ja. Foi esta a primeira opgao de Paul Fleming, num gesto 
adolescente de imitac;ao da masculinidade do evangelista que 
!he trouxe a experiencia do "novo nascimento". Por razoes 
que nao sao bem esclarecidas, esta carreira lhe foi barrada, 
mas nao é a dificuldade da formac;ao pastoral que está desta
cada na história. Ao contrário, retrospectivamente, parece 
que cumpriu esta etapa até o momento simbolicamente maís 
elevado, quando foi chamado a substituir no púlpito o prega
dor principal. Mas a partir daí, descobriu que era pouco. 
Guiava-se ainda pelo exemplo de um homem, de um outro, na 
ilusao de que estaria ali " um homem dos homens" (a man's 
man); nao tora ainda capaz de as·sumir por si mesmo a uni
versalidade do Homem que está em Cristo. Refletindo sobre 
esta etapa de sua carrei ra, comenta que a glória de ser um 
ministro de Deus nos Estados Unidos da América, que tanto 
o impressionara e aos seus colegas no campo de treinamento 
de evangelistas, estava viciada pela facilidade da tarefa. Fácil 
demais ser cristao nos Estados Unidos, fácil demais ser tam
bém .corrompido por esta fun9ao ... 

Abre-se entao a perspectiva da Missao para um território onde 
nao há nada a defender, tudo a conquistar. Mas no além ma
res reencontra os víc ios de que fugia, com a sede missionária 
bem radicada numa cidade, acomodada a sua rotina, ocupada 
nas tramas da "polít ica religiosa". Precisa ganhar a mata pa
ra liberar-se dos vínculos que o prendem "ao mundo". Deve 
desvencilhar-se deles, despir-se dos paramentos que recordam 
as suas origens, chegar aos limites últimos do seu mundo, "a 
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.civiliza9ao", e cruzá-los para fazer a luta mais pura no pró
prio território caótico do lnimigo, que é a 'floresta tropical, e 
entao resgatar estes seres "de outro planeta", que praticamen
te nao fizera!11 sequer o primeiro nascimento em nosso munao, 
as Novas . Trrbos. 

E aí, ·a última li9ao. A febre quebra-lhe o corpo o delrrio 
perturba-lhe o espírito, sugerindo-lhe que nao está onde ere 
estar; oscila entre a solidao na floresta e a sociedade com os 
seus médicos, nos States. Descobre entao, na vizinhanc;a da 
mor.te, que a luta é maior que as torgas do seu corpo. Nao 
será da sua matéria que Deus forjará o instrumento que ne
cessita. Renunciando também a ela compreenderá finalmente 
o segredo da onipotencia: "é quando estou mais fraco que 
esto u mais forte". ' 

Agora, de volta aos Estados Unidos, caminhará num ritmo im
per9eptível aos homens comuns. Será investido do poder de 
comandar nao apenas o aplauso e a colaborac;ao do seu se
melhante, mas como diz textualmente, de exigir "a sua vida". 
Poderá romper efetivamente com as estruturas complascentes 
do "cristianismo mole" destes tempos, formando um exército 
de, soldados dispostos a tudo pela causa. A linguagem militar, 
cohstruída sobre a exalta9ao da morte voluntária num campo 
d_e: batalha de estrutura maniqueista (4'nós versus o "inimigo"}, 
a1usta-se bem a mensagem de Paui Fleming. Absorveu, sem 
dúvida, elementos do contexto da Guerra Mundial em que se 
form?~' mas ~ua dou~rina nao encentra melhor paradigma que 
o m1htar. A1nda hoJe, as for9as armadas norte-americanas 
fcrnecem-lhes o principal gerador de imagens para a propa
ganda missionária. Trata-se, contudo, de urna guerra sem ar
mas de fogo, feita por guerreiros que devem imitar o exemplo 
do Fundador, despindo-se de todos os interesses que os pren
dern a sua terra de origem. Será pois urna forc;a de outro 
nivel, algo assim como um exército de anjos. 

Ore'm por nós! 

Já vimos que os m1ss1onanos das Novas Tribos subsistem 
grac;as a doac;oes voluntárias dos fiéis de igrejas locais norte
americanas que respondem ao apelo chegado da linha de 
frente com a súplica "Orem por nós!1

". A dependencia das 
ofetias é parte destacada da ética sacrificial dos missionários. 
E as palavras de apoio pronunciadas de pé ou de joelhos, com 
os olhos cerrados e a mente iluminada pela imagina9ao, criam 
um vínculo estreito e interno entre as expedic;oes mais longín-
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qú'as e a vida cotidiana das congrega96es back home. Gom 
efeito, o próprio aspeto empresarial da Missao seria impossí
vel sem as ora96es. t: por elas, portante, que tentamos pre
cisar o sentido da " op9ao pelos índios" dos seguidores de 
Paul Fleming. 

Poderíamos imaginar vínculos funcionais menos etéreos do 
que palavras pronunciadas num contexto de reverencia devo
cional. As acusac;óes dirigidas contra as Novas Tribos sao 
com freqüencia mais terra-a-terra, mencionando supostos ser
vi9os em empresas multinacionais e mesmo a departamentos 
de espionagem. Embora casos assim possam eventualmente 
oco.rrer, nao nos parece que seja característicos da organiza-
9ao em geral. No entanto, ainda que fossem, nao bastariam 
para explicá-la. Antes, indicariam usos que empresas e go
vernos podem fazer de urna atividade de inspirac;ao religiosa 
- mas, parece óbvio, para que urna cren9a religiosa possa ser 
' ;utilizada" por interesses económicos ou políticos, é preciso 
que Já esteja lá, como crenga na qual de fato se ere, religiosa
mente. Nao é a bus.ca do lucro ou da informa9áo policial que 
cría este estranho fluxo de norte-americanos para as regioes 
menos '·'civilizadas" da terra. Váo mesmo "converter os sel
vagens", objetivo que só faz sentido ten do em vista o conjunto 
da prática devocional da comunidade que os sustenta. · Se 
cumprem outras fun96es e se tem alguma importancia no 
quadro do indigenismo e das rela96es internacionais, é por
que as palavras devocionais nao sao tao etéreas assim, e as 
ora96es de fato criam poder. 
Resumindo entáo o sentido desta op9áo missionária, diríamos 
que ele se expressa em várias esferas, cada urna delas elabo
rando urna varia9áo do tema comum de urna /uta de conquista 
nas últimas fronteiras deste mundo. 

No plano estritamente religioso, coincide com o campo das 
organizagoes eclesiásticas norte-americanas, a carreira de 
Paul Fleming é apresentada como modelo da doutrina fun9a
mentalista do julgamento de Deus sobre a criac;áo. Opóe-se 
ao " mundanismo" da teología liberal, assim como a complas
cencia do gozo místico de inspirac;ao pentecostal. Está mais 
próximo da vertente calvinista que prega o do·mínio sóbre o 
mundo e sobre si mesmo como a forma agradável a Deus de 
manifestagáo da sua soberanía 

Neste contexto, Paul Fleming radicaliza o lado negativo da 
'"ascese intra-mundana" de que falava Max Weber, represen
tando a luta de todo dia como urna guerra final. Nao é um 
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líder messiAnico - sua crise diante da máquina cheia de vál
vulas da refinaria nao foi resolvida com um clamor para que 
todos abandonassem as .fábricas; longe dele o mito de urna 
grey~ geral. . . Sua renúncia ~ao consiste numa nega9ao do 
cotrd1ano, mas na representa9ao deste mesmo cotidiano em 
termos superdramáticos: a calmaria aparente do dia-a-dia es
conde un:' conflito ontológico que se torna plenamente visível 
apen~s la onde a ~alavra de Deus nao foi ainda sequer pro
nunciada, onde a Le1 se confronta com a sua negac;áo mais pura. 

Enfatizando urna das versóes possíveis da dimensao heróica 
da ética calvinista, Paul Fleming recupera também a sua es
catología: o objetivo maior da disciplina protestante nao é 
acumular o capital, c?mo as vezes se diz de maneira simplifi
cada, que perde o objeto que pretende captar, ignorando tam
bém as múltiplas significa9óes que pode assumir.(9) o sen
tido desta ética está na proclama9ao da glória de Deus, a qual 
há de se estabelecer em plenitude quando o Verbo for pro
nunciado em todas as 1 ínguas da terra. 

Em sínte:s~' a~ oragóes que sao feítas em prol destes guerrei
ros da fe 1mpllcam_ um reconhecimento e urna participa9ao na 
guerra em que estao empenhados. E, inversamente, gragas a 
eles a m~nsagem rotineiramente dominical das paróquias fun
d~mentallstas ga.nha consistencia e vitalidade. As oragóes su
plicadas em apo10 aos que assumem as últimas conseqüencias 
da expressao de obediencia "Seja feíta a Sua Vontade" sao 
oragóes que dao sentido ao próprio ato de orar. ' 

N.o plan? "2ais ~brangente do campo ideológico, mencionamos 
a assoc1a9~0 existente entre as correntes fundamentalistas e a 
figura do WASP (White Anglo Saxon Protestant), a imagem do 

9. 1,!lt~ressado em _estabelecer os fundamentos religiosos de urna ética 
econom1ca, Weber nao desenvolveu esta dimensao heróica do calvinismo, 
embo~a a tenha reconhecldo ao considerar o envolvimento puritano na re· 
volu9ao Inglesa. A próprla "teocracia" na Genebra de Calvino Indica a im· 
portancla qu~. a . dlmensao política pode assumir nesta tradl9áo religiosa. 
~u~ seus prmcfp1os po~~m ser assoclados a diversas posi9óes ideológicas, 
1~d1ca-o por exemplo a teologia revoluclonária" de um Richard Shaull, ins
piradora do movlmento estudantll e da lntelectualidade protestante de es
querda na América latina na década de 1960. Em seus escritos, o conceito 
de "soberanla sobre o mundo" era elaborado em termos de urna "soberania 
sobre a histórla", e a ética da responsabllidade implicava um compromisso 
com o julgamento de Deus sobre as estruturas conservadores que aprisi<r 
nam o Verbo, negando a promessa escatológica de libertac;áo. (Shaull 1955 
1962, 1967) • • 
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"protestante branco anglo-saxao que se quer portador da ver
dadei ra identidade americana. O ritual do " Novo Nascimento" 
é aqui duplamente significativo: matriz religiosa da génese da 
identidade americana; e também, num quadro de representa-
96es geográficas, sinal do ressurgimento das regioes derrota
das pela guerra civil. 

Neste contexto, a prega9ao de Paul Fleming retoma o sentido 
expansionista e propriamente missionário da White America. 
Atualiza a doutrina do Manif.est Destiny elaborada no século 
XIX, segundo a qual os Estados Unidos teriam nao só o direito 
como o dever de expandirem-se através de todo o continente 
norte-americano, cumprindo missao civilizadora. (Segal e Stine
back, 1977). A representa9ao dos " povos ainda nao alcan<;a
dos" (expressao comum para nomear as " novas tribos") como 
vivendo sem lei, ou num regime de medo que é expressao do 
próprio contrário da Lei, tem um valor decisivo para a justifi
caoao do expansionismo do " modo de vida americano". Jus
tamente por se lan9ar sobre pavos tao despojados das rique
zas da civilizaoao, ela supera quaisquer contamina96es com 
interesses menos nobres do imperialismo, descobrindo em seu 
horizonte urna esfera de fins, valores puros, obriga9ao, gesto 
de sacrificio. Para que o imperialismo se justifique ideologi
camente, é preciso que em algum sentido seja desinteressado. 
A gratuidade do esfor90· para implantar urna casinha america
na no ambiente insólito da floresta ou do cerrado valoriza os 
seus fundamentos.(1 O) 

10 . O sent ido l inearmento funcionalista desta tese precisa ser qualiflcado. 
Embora corrobore a expansao económica e política do Imperialismo norte
americano. para que possa faze-lo em t ermos religiosos, a Missáo precisa 
marcar a diferenc;a dos seus f ins em relac;áo aos objetivos dos empresárlos 
e dos diplomatas. E diferenc;a é oposic;ao, em algum sentido. O contraste 
entre os que buscam o curo metálico e os que procuram o "ouro de cor 
morena", que sao as pessoas, é um tema comum no discurso das Novas 
Tribos. E o cont raste que gera a forc;a da justificac;áo Ideológica pode tam· 
bém gerar um antagonismo mais profundo que oponha o sentido da mlssio 
aos objetivos económicos e políticos do império. Este antagonismo nao se 
verifica na literatura e na prática das Novas Trlbos, mas tem acorrido em 
outras instancias. A Latin American Misslon, organizac;áo fundamentallsta 
e agressivamente evangelizadora, de orientac;áo expl icitamente anticomunista 
na década de 1960, passou por crises internas que a lanc;aram em uma 
orientac;áo surpreendente na últ ima década: elaborou urna versáo fundamen
talista da teologia da libertac;áo, incluindo o anti-imperialismo na sua pré
dica evangelizadora. Ver a respeito o periódico Latín American Evange//st, 
e o livro de Orlando E. Costas, principal teórico da Latin American Mlsslon 
em sua nova fase, The Church and its Mission: A shatter/ng critique from 
the Third World, 1974. 
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Dito isto, há urna pergunta que seria interessante esclarecer: 
por que o crescimento da atracao das missoes indígenas a 
partir da década de trinta? A pureza da missao indígena co
mo princfpio valorativo do Manifest Destiny já estava presente 
em períodos anteriores. E o sentido civilizador da ideología 
WASP é comum a maior parte das agencias de missao funda
mentalistas e evangelicais, dirijam-se ou nao as sociedades 
tribais. Necessitamos pois de urna explicac;ao adicional. 

Urna das razoes possíveis talvez esteja nas conseqüencias da 
hegemonia liberal sobre o mapa mundi das culturas humanas 
imaginado no contexto religioso norte-americano. Vimos que 
no entre-guerras a teología liberal, predominante nas princi
pais denominac;oes, passou a questionar o sentido· das missoes 
tradicionais. A promoc;ao do ecumenismo, por outro lado . . , 
d1lu1u os tra9os do antagonismo com o mundo católico-roma-
no, tanto na esfera internacional quanto no relacionamento 
com as minorías católicas internas. O combate ao catolicismo 
que entusiasmara as missoes na guerra contra a Espanha por 
Cuba e pelas Filipinas no final do século passado perdeu 
muito do seu impacto no novo contexto. A palavra de ordem 
" A lnvasao Protestante da América Latina", expressa em título 
de um livro de repercussao no início do século, passaria a 
causar polémica, senao embaraoo. Embora, indiretamente a 
visao ecuménica afetou mesmo a imagem das demais "Gr~n
des Religioes do Mundo", enfraquecendo os contrastes mani
queistas justificadores de urna missao definida como conquis
ta. Num espírito associado ao de Woodrow Wilson, quando 
propós a cria9ao de urna Liga das Nac;oes para reger a com
~et!9ao entre os Estados com normas de civilidade que subs
t1tu1ssem a soluc;ao da guerra, o establishment religioso afastou 
a demonología do quadro descritivo dos contrastes existentes 
entre as religioes maiores do mundo. 

é provável, portanto, que as correntes fundamentalistas, cuja 
ética maniqueista era ameac;ada pelo movimento ecuménico, 
tenham a contragosto sofrido as conseqüencias da dilui9ao 
da imagem negativa da lgreja de Roma. A mensagem de 
guerra santa a "idolatría papista" e as divindades de outras ci
vilizac;oes continuou a ser proclamada e a render dividendos, 
~as em termos relativos passou a render menos do que o pro
Jeto de " resgatar os selvagens·". Aquí o antagonismo religioso 
é complementado por um principio mais conciliável com os 
valores libarais dominantes, qual seja a idéia caridosa de urna 
a9ao unívocamente civilizadora. 
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No sentido inverso, esta hipótese sugere que miss5es como as 
Novas Tribos, alimentam ideologicamente as tendencias mais 
beligerantes da política exterior norte-americana - nao por 
servirem aos departamentos de espionagem, mas por serem 
capazes de discursar sobre as rela9óes internacionais em ter
mos que sao a um tempo estritamente religiosos e abertamente 
militaristas. 

Com efeito, a mensagem surpreendente de Paul Fleming, que 
em plena guerra mundial anunciava a existencia de urna guer
ra maior no interior longínquo das florestas tropicais, nao era 
desprovida de realidade. Apoiava-se no princípio da renún
cia, dos fins desinteressados que atraem adesoes voluntárias 
e lhes conferem um poder simbólico fora do comum. Pela 
afirma9ao existencial do reino dos fins, o voluntariado, ainda 
que pouco pragmático, ou antes por isto mesmo, desempenha 
um papel decisivo na construc;ao dos sistemas ideológicos a 
que dao fé. 
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