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Neopentecostais e neo-ortodoxos em São Paulo:  
diferenças e semelhanças nas estratégias  

de recrutamento de novos membros  

Matha Topel1 

A modo de introdução 

 censo brasileiro de 2000, cujos dados foram divulgados em maio de 
2002, revela um crescente aumento dos cultos evangélicos em todo o 

País, constituindo a segunda opção religiosa depois do Catolicismo. O 
aumento de 15% entre as religiões evangélicas se concentra maciçamente 
nas igrejas denominadas pentecostais e neopentecostais e, em menor 
proporção, naquelas vertentes ligadas ao protestantismo histórico, como as 
igrejas Presbiteriana, Adventista, Luterana e a das Testemunhas de Jeová. 

No que diz respeito à religião judaica, não foram divulgados dados 
censitários. Todavia, apesar da falta de dados frios, um fenômeno é 
irrefutável no que se refere à cidade de São Paulo: o crescente aumento e 
visibilidade da ortodoxia. Este fenômeno, que começou a se perfilar no 
começo da década de 90, e que se consolidou nos últimos anos, não 
obedece a um crescimento vegetativo e sim, à incorporação de novos 
membros ao grupo: os baalei teshuvá2. Uma expressão dessa mudança 
observa-se facilmente na reconfiguração do espaço judeu paulistano, com a 
constante criação de novas instituições ortodoxas, como yeshivot3, kolelim4, 
creches, sinagogas, mikves5, centros de estudo informal, bibliotecas e 
fitotecas circulantes, restaurantes e supermercados kasher6 e espaços de 
lazer em geral. Um dado não menos importante é o aumento do número de 

                                                 
1 Doutora FFLCH / USP 
2 Baal Teshuvá: expressão hebraica utilizada para designar os judeus laicos que abraçaram a 
ortodoxia. Para mais dados e reflexões sobre o movimento de teshuvá na cidade de São 
Paulo, cf. Topei, M. 2001 e 2002. 
3 Yeshivot: (hebraico): plural de yeshivá: Academia de estudos religiosos para jovens. 
4 Kolelim: (hebraico): plural de kolel: Academia de estudos religiosos para homens casados. 
5 Mikve: (hebraico): Ritual de purificação e casa de banhos onde o mesmo se realiza. 
6 Kasher: (hebraico): termo que designa que um alimento está apto para o consumo de um 
judeu pio. 

O 
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rabinos ortodoxos na cidade. Se na década de 50, São Paulo contava com 
menos de dez rabinos ortodoxos, hoje, dados encontrados na FISESP7 
apontam à existência de mais de uma centena. 

Já que o propósito deste ensaio é fazer um contraponto entre os 
modos de cooptação de novos membros entre igrejas pertencentes ao 
neopentecostalismo e congregações judias ortodoxas, com o objetivo 
fundamental de iluminar os procedimentos utilizados por estas últimas, 
devo confessar – já que de religiões se trata – que a minha experiência com 
o movimento evangélico no Brasil é mínima, restringindo-se à leitura dos 
clássicos sobre o tema8, a desordenadas incursões em cultos organizados 
pela Igreja Universal do Reino de Deus e a cinco entrevistas em 
profundidade, realizadas com adeptos dessa igreja e de outras similares. 

Uma limitação destaca-se no exercício que pretendo levar a cabo: a 
falta de simetria entre meu conhecimento etnográfico das sinagogas e 
congregações cujo objetivo é converter à ortodoxia judeus laicos, vis-à-vis a 
superficialidade de minhas vivências no mundo evangélico. Todavia, e 
postas estas afirmações, espero me apegar ao necessário rigor metodológico 
que possibilite um contraste entre ambos fenômenos. 

O verdadeiro e novo inimigo: algumas receitas para enfrentá-lo.  
Primeira parte 

A afirmação de Paul Tillich (1992) em relação ao protestantismo, que 
sem maiores problemas pode se extrapolar ao neopentecostalismo, aponta a 
uma realidade religiosa, social, política e cultural altamente diversificada, 
com tal pluralidade de confissões e denominações, que jamais nos permitirá 
definir, em termos concludentes, o que é o protestantismo. No presente 
trabalho, irei me remeter, exclusivamente, ao neopentecostalismo originado 
no Brasil a partir da década de 70, e não ao protestantismo de imigração ou 
às igrejas de transplante (Bastian, 1986). Este neopentecostalismo, cujo 
auge começou a partir de 1990, pode definir-se como um protestantismo de 

                                                 
7 ISESP: Federação Israelita do Estado de São Paulo, organização-teto da comunidade 
judaica paulistana. 
8 Cf. Alves, R. Protestantismo e Repressão; Gutiérrez B. F.& Campos, L.S. (orgs): Na força 
do espírito: os pentecostais na América Latina; Pierucci, F.& Prandi, R.: A realidade social 
das religiões no Brasil: religião, sociedade e política; Bastian, J, P.: Breve Historia del 
Protestantismo en América Latina 
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saúde e prosperidade, que busca a bênção de Deus em termos materiais, e 
que tem incorporado elementos da cultura popular, aos quais se soma um 
significativo componente messiânico (Platero, 1999). 

Existe um consenso entre os estudiosos do tema sobre a difusão do 
neopentecostalismo, predominantemente em regiões marginais, tanto no 
âmbito rural como em regiões periféricas das grandes cidades (Platero, 1999; 
Pierucci & Prandi, 1996). Autodefinidas como religiões eminentemente 
missionárias, é ampla a experiência proselitista de pastores, obreiros e 
congregações, que vai desde a aproximação porta a porta ou a abordagem de 
pessoas na via pública, até a veiculação de ideias através de emissoras de 
rádio, da TV e da imprensa escrita. Em suma, o aumento do poder das igrejas 
neopentecostais é diretamente proporcional ao incremento e condensação das 
diversas estratégias para recrutarem novos fieis. Todavia, num mercado de 
bens religiosos altamente diversificado como o brasileiro (Brandão, 1986, 
1994; Moreira, A & Zicman, 1994; Pace, E. 1997) cabe perguntarmo-nos 
quais as razões para o sucesso do neopentecostalismo. 

Supera os limites deste trabalho encontrar uma resposta sociológica a 
um fenômeno de tamanha magnitude, cujas consequências influenciam, 
inclusive, as áreas política e partidária do País. Todavia, se focamos a 
atenção em como os fieis explicam a sua eleição pelo pentecostalismo, 
obteremos um rico material de análise, que nos permitirá estabelecermos 
alguns contrastes com as estratégias de recrutamento de novos membros 
empregadas pelas sinagogas ortodoxas. Assim, tanto os meus interlocutores 
como depoimentos encontrados em diversas pesquisas, referem-se 
basicamente a curas, tanto de doenças físicas como psíquicas – ou 
espirituais, como são conhecidas pelos fiéis –, ao abandono das drogas e do 
alcoolismo, e a uma melhoria significativa na qualidade de vida de adeptos 
e familiares, geralmente expressa numa rápida mobilidade ascendente. A 
este bem-estar adquirido a partir do processo de conversão religiosa, deve-
se acrescentar o seu modo de operar: o milagre. Citarei um trecho de um 
depoimento que servirá como exemplo: 

Depois daquela primeira vez na qual o pastor orou e eu me contorci 
de forma tal que oito pessoas tiveram que me segurar, quando voltei 
em mim me transformei num mar de calma: fui libertada. E graças a 
Deus, acabaram os pesadelos horríveis que me atormentaram durante 
dezesseis anos. Estava ficando louca! Você pergunta como aconteceu 
isto e eu lhe digo o que digo a todos: assim como existe Deus, existe 
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o seu opositor, que faz pactos com todos os que se afastam de Deus. 
Da mesma forma que existe um Deus que nos criou para sermos bons 
e para a sua glória, existe o outro, Lúcifer, o Demônio, que tenta 
tomar o seu lugar. E para tirá-lo de você, precisa da ajuda de uma 
pessoa ungida que ore por você, que a abençoe, que a liberte. 

Estas palavras constituem uma ilustração daquilo a que se refere 
Brandão (1986: 142), quando afirma: “Havendo uma única origem do mal, 
que só burla aos homens não iluminados pelo Espírito Santo, apresentando-
se perante eles sob inúmeras formas fabulosas que ocultam sua verdadeira 
identidade, só existe uma lógica de ação de cura”. Uma lógica, cujo 
conhecimento é monopólio da religião “verdadeira”, que concretiza a cura 
através de orações e benções que promovem a manifestação in situ do 
Espírito Santo. 

Chegados a este ponto, é preciso explicar melhor ambas 
características: a cura milagrosa e a proveniência do mal. Um aspecto que 
considero fundamental, no que diz respeito ao milagre, não reside 
exclusivamente na sua centralidade na teologia e liturgia neopentecostais, 
mas sim, no seu caráter público. Em outras palavras; o milagre se produz 
durante a realização dos cultos, geralmente multitudinários, agindo como 
recurso para a salvação daquelas pessoas possuídas pelo espírito do mal, ao 
mesmo tempo em que funciona como meio de recrutamento de novos 
membros. Mais precisamente, as sessões de cura ou “descarrego” operam 
como um fator de deslumbramento entre um número significativo de 
presentes ao culto, que não só ouvem depoimentos de doenças que 
desapareceram instantaneamente pela ação do Espírito Santo, mas também 
afirmam ter observado pessoas levantando-se de cadeiras de rodas ou 
clamando que já não precisam de bengalas ou muletas. Além do mais, os 
próprios fieis explicam que as pessoas que recorrem à igreja quando “já 
nada mais faz efeito”, isto é, quando doenças e toda classe de prejuízos e 
danos continuam mostrando-se imbatíveis frente à ação dos médicos, 
assistentes sociais ou as autoridades religiosas de outros cultos. 

No que diz respeito à origem do mal, o Demônio, é cada vez mais 
frequente a sua identificação com entidades pertencentes aos cultos afro-
brasileiros (Brandão, 1986) que parecem ter-se convertido na verdadeira 
cruzada do neopentecostalismo. Em suma, o mais perigoso entre todos os 
inimigos é o macumbeiro, o Pai de Santo, o espírita, frente aos quais, só os 
ungidos e a religião “verdadeira” têm poder. 
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O verdadeiro e novo inimigo: algumas receitas para enfrentá-lo.  
Segunda parte 

Dois aspectos centrais – que distinguem o judaísmo de todas as 
correntes cristãs e que serão fundamentais para a presente discussão – 
remetem à falta de experiência proselitista do primeiro e ao fato de que, 
sendo uma religião eminentemente ortoprática, o judaísmo ortodoxo se 
recria no lar e não no templo (Danzger, 1987). Ambas características, 
somadas à inextricável relação entre etnia e religião inerente ao judaísmo, 
exercem um papel fundamental nos mecanismos desenvolvidos pelos 
rabinos ortodoxos para converter judeus laicos e liberais à ortodoxia. 
Assim, uma religião ortoprática9 como é o judaísmo ortodoxo, i.e., uma 
religião que coloca a ênfase no correto desempenho de condutas 
normatizadas, em lugar de privilegiar crenças ou doutrinas teológicas, 
redunda no desenvolvimento de processos singulares, principalmente entre 
pessoas que optaram pela ortodoxia em idade adulta. Por sua vez, esta 
característica intrínseca ao judaísmo, terá implicações no que diz respeito às 
estratégias utilizadas pelos rabinos doutrinários para aproximar judeus 
laicos e liberais à ortodoxia. Desta forma, as rígidas leis alimentares 
judaicas, somadas aos inúmeros costumes seguidos pelos judeus pios como, 
por exemplo, em que horário exato acender as velas para a celebração do 
descanso sabático ou de que modo deve cobrir a cabeça um homem 
ortodoxo, são só três exemplos da rígida obediência à Halachá10, e de como 
esta permeia todas as áreas da vida do indivíduo, bem como a sua relação 
com a família, com o grupo e com a sociedade mais ampla. 

Contudo, é na análise de como encaram os rabinos doutrinários o 
recrutamento de novos membros numa sociedade na qual os judeus são uma 
minoria étnica, que observaremos diferenças substanciais em relação ao 
trabalho missionário das igrejas neopentecostais. Em suma, o fato de os 
judeus paulistanos estarem inseridos numa sociedade eminentemente 

                                                 
9 Para uma análise mais abrangente das diferenças entre religiões ortopráticas e ortodoxas, 
cf, Mircea Eliade: The Encyclopedia of Religion, vol. 11 e Catherine Bell: Ritual: 
Perspectives and Dimensions (191-197). 
10 Halachá (hebraico: caminho): compêndio dos preceitos e costumes que devem seguir os 
judeus ortodoxos para não se desviarem do caminho correto, aquele revelado pelo Deus israelita. 
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cristã11, anula in toto a possibilidade de “caçar almas” utilizando os 
modelos praticados pelos neopentecostais, como a conquista de espaços 
televisivos e radiofônicos, a aproximação porta a porta, ou a divulgação de 
material religioso nas Universidades, estações de metrô ou centros 
comerciais. Mas mesmo enfrentando esse empecilho – que poderíamos 
denominar de estrutural –, os primeiros rabinos ortodoxos que, na década de 
setenta, se impuseram como missão atrair judeus laicos à ortodoxia, 
tentaram estratégias similares às desenvolvidas pelas igrejas 
neopentecostais. Estou referindo-me, basicamente, aos “tanques das 
mitzvot12” que rodavam pelas ruas do bairro dos Jardins e de outros bairros 
com uma significativa concentração de judeus, no afã de convencer homens 
judeus a colocarem os filactérios13. Às mulheres judias, presenteavam com 
as duas velas e a reza necessárias para a celebração do ritual sabático. 

Outra estratégia de recrutamento de novos membros – que vigora até 
os dias de hoje – é a reunião de grupos de jovens ortodoxos (geralmente, 
novos ortodoxos pertencentes à corrente Chabad-Lubavitch14) nas entradas 
do clube Hebraica, espaço que utilizam para ensinar homens judeus a 
colocarem os filactérios e recitarem a bênção correspondente à consumação 
deste preceito. Todavia, essas estratégias de cooptação de novos membros 
não constituem nem as mais difundidas na atualidade, nem as mais eficazes. 

É por esta razão que o exclusivismo que caracteriza ao movimento de 
teshuvá fora de Israel não poderá ser compreendido se não analisarmos – 
ainda que brevemente – as formas através das quais, no judaísmo, identidade 
étnico-nacional e identidade religiosa se entrelaçam. Retomarei esta questão a 
seguir. Vejamos agora como, em menos de uma década, os rabinos doutrinários 
de São Paulo lograram decuplicar a quantidade de adeptos da ortodoxia. 

                                                 
11 Em Israel esta situação é diferente por razões óbvias, e observam-se estratégias similares 
com o neopentecostalismo nas estratégias que desenvolvem os rabinos e instituições 
ortodoxas para o recrutamento de novos adeptos. 
12 Mitzvot, (hebraico, pl. de mitzvá): preceitos contidos na Halachá, e cuja observância é 
obrigatória para os judeus ortodoxos. 
13 A colocação dos filactérios (tefilin) pela manhã, é um dos preceitos mais importantes que 
devem seguir os judeus ortodoxos 
14 Corrente chassídica cujo líder, o sexto Rebbe de Lubavitch, foi a primeira figura ortodoxa 
que se impôs como objetivo preeminente para acelerar a Era Messiânica, a aproximação de 
judeus laicos e liberais à ortodoxia. 
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Para lograr este objetivo, é necessário lembrar o contexto que serve 
como pano de fundo para compreender como foi que o movimento de 
teshuvá15 paulistano se originou num momento histórico determinado que 
remonta à década de oitenta, para cristalizar-se e conformar-se segundo 
características próprias no início dos anos noventa. Este objetivo, mais uma 
vez, nos remete a certas tendências do campo religioso brasileiro. Mais 
precisamente, a como o religioso começou a ocupar, moldar e transformar 
espaços e grupos diversos. Tal fenômeno decorreu da crescente 
dessecularização de importantes segmentos da sociedade brasileira ou, dito 
em outras palavras, do vigor com que o religioso começou a erigir-se, para 
se constituir num dos organizadores de dotação de sentido mais importantes 
entre grandes segmentos da população brasileira. Desta forma, e como fora 
analisado por diversos estudiosos, esse processo levou ao desenvolvimento 
e organização de novas instâncias sócio-comunitárias, através do 
fortalecimento das igrejas históricas ou de sua reformulação, assim com da 
formação de novas igrejas, seitas, grupos de estudos místicos, congregações 
espiritualistas e outras formações institucionais, cuja missão e objetivos se 
moldam ao redor do fator religioso. 

Chegados neste ponto, e com o objetivo de lograr um equilíbrio que 
nos permita observar – através do contraponto proposto no início deste 
trabalho – as diferenças e semelhanças entre os métodos de recrutamento de 
novos membros desenvolvidos pelas duas religiões aqui contempladas, 
utilizarei no caso do judaísmo a mesma metodologia desenvolvida para 
compreender o poder de deslumbramento que a nova religião exerce entre 
os neopentecostais. Eis, então, trechos de conversas que mantive com 
alguns baalei teshuvá, nas quais me contaram por que, existindo tantas 
formas de serem judeus, optaram pela ortodoxia como sistema de vida16. 

É que eu gosto muito de estar na sinagoga, sinto-me muito bem lá, 
não só pelo ritual, mas como diz o Tania, é onde consegui entrar em 
contato com pessoas e ter mais relacionamentos. São pessoas, 
segundo a minha opinião, que gostam de mim e eu gosto das pessoas 
que encontro na sinagoga. O que posso dizer? Isso me atraiu muito! 
Mais ainda, esse pode ser um dos fatores que me retém na teshuvá. 

                                                 
15 É assim como se designa o processo através do qual judeus laicos se transformam em ortodoxos. 
Teshuvá (hebraico): retorno. Neste contexto, trata-se de um retorno ao caminho do bem. 
16 Para uma compreensão do fenômeno de teshumi em outros contextos, cf. Aviadj. 1983; 
Danzger, H. 1987; Kaufman,D. R. 1991; Davidman, L. 1993. 
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No meu entender, a própria palavra ortodoxia quer dizer doutrina 
correta; parece que em grego é a tradução da coisa certa. Então, nós 
queremos escolher o que deve ser, o que é melhor para nós. Eles (os 
rabinos ortodoxos) me mostraram a Torá, a beleza da Torá, a força da 
Torci Então, para mim, nada mais lógico que aprender com quem 
ensina a Torci da maneira mais pura, da forma mais correta. Eu não 
preciso que alguém pegue essa Torci e a reforme para mim, que me 
seja dada reformada; eu prefiro tomá-la da forma mais pura, da forma 
mais correta e serei eu quem faça a minha própria reforma para o 
meu próprio estilo de vida. 

Porque, ou é, ou não é; não existe esse meio termo: o reformismo. A 
própria palavra reformismo o diz: que está reformando, que não é o 
original. Mas, se queremos algo, queremos o original, queremos o 
bom, queremos qualidade. 

A esses depoimentos, é importante acrescentar a importância do 
shabat no processo de re-etnização religiosa, apontado pela grande maioria 
dos meus interlocutores como um ideal muito desejado, não só pela sua 
beleza ritual, mas também porque durante a ceia do shabat a família judia 
se reúne. Além do mais, as famílias extensas de rabinos e ortodoxos de 
nascença são vistas como um modelo a ser seguido, tanto por homens como 
por mulheres. É aqui onde constatamos a centralidade do lar – e não do 
templo – no recrutamento de novos membros. Assim, tanto no shabat como 
em outras celebrações religiosas, as casas dos rabinos se veem lotadas de 
convidados, ortodoxos potenciais, que aprendem a viver o judaísmo 
“autêntico”, no seio de um “verdadeiro” lar judeu. 

Uma vez que para a grande maioria de rabinos, o shabat constitui uma 
das formas mais eficazes de atrair judeus à ortodoxia, poder-se-ia concluir que 
se trata de uma combinação entre curiosidade e prazer, do lado dos baalei 
teshuvá, compensados pelos rabinos doutrinários quando convidam homens e 
mulheres a passar o shabat com eles e suas famílias. “Cada rabino tem seu 
sistema Ide aproximar judeus. Meu sistema é pela boca, chamar a pessoa para 
comer em shabat na minha casa. Passaram centenas de judeus em todos estes 
anos e posso-lhe assegurar que todos gostaram”, disse-me um rabino. Outros 
dois rabinos, relatam assim a sua experiência: 

A primeira coisa que nós fazemos é convidar as pessoas a passar o 
shabat conosco. Porém, isso é muito pouco, é quase que um trabalho 
individual. Porque: quantas pessoas eu posso convidar num sábado? 
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Três, quatro, cinco. É uma vivência judaica alegre, mas às vezes 
preferimos combinar uma data e fazer uma atividade para muitas 
pessoas, como uma sorvetada ou pizzada kasher. 

Meu objetivo é trazer pessoas para a sinagoga e que cada um se 
encontre, que cada judeu descubra que seu lugar é na sinagoga, que o 
lugar onde ele vai se sentir bem, onde vai se reconfortar, vai se elevar 
é na sinagoga. Eu vou tentar mostrar-lhe isso de todas as formas 
possíveis, que venha, que reverencie, que venha comer, que venha 
dançar, mas que venha e que descubra que isto aqui é como água 
para um peixe. 

No que diz respeito a outros mecanismos postos em prática pelos 
rabinos doutrinários para atrair judeus laicos e liberais, assinalei a criação 
de uma ampla gama de instituições ortodoxas. A isto, deve somar-se a 
constante organização de uma ampla gama de atividades (tardes de estudo 
para as mulheres, madrugadas de estudo talmúdico para os homens, noites 
para singles, conferências, cursos e minicursos, finais de semana fora da 
cidade, shabatonim, churrascos e sushis estritamente kasher, só para 
mencionar alguns)17. A mulher de um rabino, pertencente ao Byniam 
Olam18 me explicou da seguinte maneira o objetivo da sua instituição: 

Nosso primeiro objetivo é tornar o judaísmo acessível, com poucos 
argumentos. Deixar de lado todos os preconceitos, isto é, que se você for a 
uma reunião de religiosos, não pense que eles têm antenas, que vieram de 
outro planeta ou que são seus inimigos. 

Uma visão não muito diferente é a de um rabino: 

A nossa missão é dar oportunidade para que as pessoas conheçam a 
Torá, que ela sempre foi transmitida, como viver de acordo com a 
Torá, mostrar que é uma coisa atual, que não é uma coisa de outro 
mundo... talvez dar oportunidade às pessoas para exercerem o livre 
arbítrio. Livre arbítrio é o que você escolhe... mas existe uma certa 
falha nessa definição porque nem sempre o que eu quero é um 
exercício do livre arbítrio... Muitas coisas que as pessoas pensam 

                                                 
17 É importante assinalar, por outro lado, que essas atividades são divulgadas através das 
quatro revistas gratuitas veiculadas por instituições ortodoxas que circulam atualmente na 
cidade, bem como por meio de panfletos e cartas que chegam aos lares de todos os judeus 
que estão vinculados a alguma instituição comunitária. 
18 Congregação identificada com a versão lituana do judaísmo ortodoxo, cujo objetivo é 
aproximar ao judaísmo jovens com idade para cursar estudos universitários. 
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sobre o judaísmo são influências da mídia ... e muitas imagens que as 
pessoas têm do judaísmo são imagens distorcidas... e quando existem 
estereótipos, isso não é optar. 

Assim, rabinos e esposas de rabinos de todas as correntes ortodoxas 
que atuam em São Paulo realizam inúmeros esforços para se apresentarem 
perante o seu público como “judeus normais” – expressão curiosa e 
paradoxal que utilizam de forma recorrente. De modo algum querem ser 
identificados como inimigos de outros judeus. Isto último porque, na 
realidade, existe um poderoso inimigo, o inimigo verdadeiro, identificado 
com a crescente assimilação dos judeus à sociedade mais ampla, com a 
consequente consumação de matrimônios interétnicos e a perda do 
repertório cultural e religioso que caracterizou o judaísmo anterior à 
Hascalá19. Esse processo, denominado na década de 40 pelo sexto Rebbe da 
dinastia Chabad, como o “holocausto espiritual” do povo judeu, segundo os 
rabinos doutrinários, só poderá ser revertido através de um processo maciço 
de teshuvá, um de cujos objetivos é acelerar os tempos da Era messiânica. 

Estas reflexões e muitas outras com as quais me deparei durante o 
trabalho de campo e a posterior escrita de alguns textos sobre o movimento 
de teshuvá em São Paulo não foram suficientes, todavia, para ocultar a 
minha surpresa quando, após uma longa conversa, ouvi as seguintes 
palavras proferidas por uma rebbetzim: “Marta, eu estou fazendo História, a 
História dos tempos do Messias, e você tem uma grande felicidade: você a 
escreverá”. 

Conclusão 

São muitas as diferenças existentes entre as estratégias de recrutamento 
de novos membros, implementadas pelo neopentecostalismo e pelo judaísmo 
ortodoxo. Todavia, é possível assinalar algumas semelhanças. Isto último, 
como resultado de que ambas religiões atuam no que conhecemos como 
mercado brasileiro de bens religiosos, cujas características, basicamente, são 
uma marcada tendência sincrética, e um nomadismo acentuado que se 
expressa na peregrinação dos fieis pelos diferentes cultos e denominações 

                                                 
19 Iluminismo judaico. Movimento que, a partir de finais do século XVIII, começou a 
questionar o judaísmo ortodoxo e tentar novas formas de identidade judaica tendo como base 
as ideias da Ilustração. 
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religiosas (Brandão, 1986,1994; Moreira, A. & Zicman, 1994; Pace, E. 1997). 
E se bem nas religiões contempladas este fenômeno não significa um 
sincretismo manifesto, ainda assim, tanto baalei teshuvá como 
neopentecostais, demonstram uma dificuldade – ou talvez, uma falta de 
interesse – em se manter ligados a uma única congregação. Assim, se no caso 
judeu, o que se observa é uma transumância entre sinagogas chassídicas e 
lituanas, sefaraditas e ashkenazitas; entre os neopentecostais não existe um 
mecanismo que impeça aos fieis de participarem em atividades de várias 
igrejas ao mesmo tempo. 

Outro traço comum a ambas religiões se relaciona com o status 
especial que recebe o novo adepto, no que se refere à sua relação com o 
Deus monoteísta, fenômeno expressado na certeza dos fieis de estarem 
seguindo a religião “verdadeira”. Todavia, se bem o judaísmo segue o 
princípio da matrilinearidade, são só os baalei teshuvá quem cumprem com 
a missão Divina outorgada pelo Deus de Israel ao seu povo: guardar e 
respeitar os mandamentos para se transformar no povo eleito, numa 
comunidade de sacerdotes e, através desse processo, acelerar a chegada do 
Messias. O rabino Shabsi Alpern, um dos primeiros emissários do Rebbe de 
Lubavtich no Brasil, explica este componente intrínseco ao judaísmo com 
as seguintes palavras: “Veja bem, o dia da Redenção está fixado. Nada, 
nenhuma infâmia ou mau procedimento que o homem faça poderá atrasá-lo. 
Porém, as boas ações podem antecipar este momento glorioso20”. 

De maneira similar atua o neopentecostalismo ao afirmar que os seus 
adeptos se tornam membros especiais do povo de Deus, quando, na 
qualidade de profetas e orientados por pastores ungidos, pregam a palavra 
Divina (Rolim, 1979; Stadler, 2002). Por último, tanto o judaísmo ortodoxo 
como o neopentecostalismo – à exceção, talvez, da Igreja Universal do 
Reino de Deus – recebem um importante financiamento externo que 
provém, basicamente, dos Estados Unidos. 

No que diz respeito às divergências, são tantas, que me limitarei às 
que considero mais significativas. Assim, não há dúvidas que as funções 
sociais desenvolvidas por ambas religiões divergem como consequência do 
segmento social que têm por objetivo de converter. O neopentecostalismo, 
como foi assinalado, concentra os seus esforços entre a população de menor 

                                                 
20 Cf. Revista Shalom, maio de 1978. Os grifos são meus. 
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poder aquisitivo, que o modelo político-social brasileiro degrada, 
segregando-a à periferia física, social e espiritual. Como bem assinala 
Dreher (1999), o neopentecostalismo substitui a sociedade dominada pelo 
diabo, por um sistema compensatório. “Na sociedade latino-americana, 
quem não tem alimento, roupa, educação, [medicina] reconhecimento nem 
expressão, tem de elaborar um sistema no qual esses bens, ou parte deles, 
sejam considerados nocivos.... Assim, vale que o cristão não fume, não 
beba, não vá ao cinema nem ao teatro... Através da disciplina, o cristão 
chega à riqueza e ao prestígio social” (Dreher, 1999: 15/16)21. Em outras 
palavras, e por mais que tal asseveração possa despertar críticas, existe uma 
relação clara entre o neopentecostalismo e a aquisição de uma cidadania22. 

Para os rabinos doutrinários, a missão é diferente. Dirigidos os seus 
esforços missionários a uma minoria étnico-religiosa – grande parte dela 
pertencente às classes média e média alta – a sua função mais importante 
reside em estreitar as fronteiras do grupo, através de atividades que 
redundem no cessar de matrimônios exogâmicos. É por esta razão que 
concentram seus esforços em transformar os espaços de reetnização 
religiosa em lugares de confraternização, nos quais se respira uma 
atmosfera de comunidade, no sentido em que esta categoria foi utilizada por 
Tõennies. Daí, que muitos baalei teshuvá destaquem, no seu processo de 
conversão religiosa, o aspecto social: ter encontrado novos amigos, sentir-se 
“em casa” na sinagoga, ter com quem falar sobre temas judaicos. Em 
relação ao papel das mitzvot como reestruturadoras da experiência do 
indivíduo, o convívio próximo com baalei e baalot teshuvá deixou claro 
que um dos sentimentos mais significativos despertados naquele que 
começa a cumprir um preceito é o arraigo, tanto no seu sentido emocional, 
quanto normativo e existencial. Essa sensação de enraizamento, expressa 
em frases como “indo à sinagoga no shabat sinto que estou em casa”, 
“comer kasher me fez entender que estou no caminho certo”, ou “fazer 
teshuvá por fim me devolveu ao judaísmo”, acaba funcionando como 
estímulo para a incorporação de novos rituais judaicos. 

                                                 
21 É importante assinalar, todavia, que entre os estudiosos do movimento neopentecostal no 
Brasil, existem divergências enquanto a se esta função deve ser considerada “libertadora” ou 
“opressora” (Dreher, 1999). Tradução da autora. 
22 Este fenômeno se observa cada vez mais nas sociedades latino-americanas, principalmente, 
na atual crise, através da assistência social, médica, organização de alimentação popular, redes 
de educação formal e informal, etc. 
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Outro aspecto que distingue o judaísmo do neopentecostalismo na 
cooptação de novos membros é a ausência do milagre nas cerimônias 
religiosas. Assim, e no que diz respeito ao movimento de teshuvá, tanto nos 
rituais religiosos como nos cursos e conferências ditadas pelos rabinos, é a 
palavra destes o mecanismo principal que atua como fator de 
deslumbramento entre adeptos potenciais, não existindo expressões místicas 
do fenômeno religioso, como as encontradas no neopentecostalismo, a 
exemplo da possessão, transe, cura ou milagre. Além do mais, apesar de as 
correntes chassídicas reconhecerem o milagre e demonstrarem uma 
tendência a celebrá-lo, ele é compreendido como monopólio de Grandes 
Rabinos de épocas passadas e não como um recurso que os atores possam 
manipular a seu favor, através de comportamentos específicos23. 

Isto nos conduz às Ultimas observações que me parecem eloquentes e 
que remetem à inextricável relação entre identidade étnica e identidade 
religiosa no judaísmo, uma de cujas expressões se tornou, durante as 
primeiras fases do meu trabalho de campo, num verdadeiro quebra-cabeça. 
De fato, nas mais de quarenta entrevistas que mantive com baalei e baalot 
teshuvá, foram escassas as vezes em que ouvi deles a palavra Deus. 
Fenômeno bastante curioso entre pessoas que passaram por um processo de 
reconversão religiosa; e uma situação que se contrapõe de maneira gritante 
ao discurso dos neopentecostais, cujo discurso é pleno em referências a 
Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Em contraste, os novos ortodoxos 
falam muito sobre a Torá e sobre as mitzvot, e sobre um tempo em que o 
judaísmo foi vivido na sua forma “autêntica”, isto é, unindo a seu redor 
todos os filhos de Israel. Foi essa a pista que me levou a compreender que 
para os baalei teshuvá abraçar a ortodoxia é mais do que um ato de fé, 
constituindo um verdadeiro retorno ao passado – imaginado, inventado ou 
reinventado – no sentido de poder participar de uma vida comunitária nos 
marcos do grupo étnico ao qual pertencem, que a configuração do judaísmo 
da cidade de São Paulo, nas últimas décadas, desvirtuou, ou pela falta de 
objetivos claros entre as instituições não ortodoxas, ou pela perda dos 
referentes identitários que os caracterizaram em épocas anteriores. 

                                                 
23 Em relação a esse tema, um rabino destacou o seguinte: Muitas das pessoas que se 
aproximam de nós demonstram um interesse exagerado em conhecer a kabalá. Todavia, nós 
explicamos que antes de se aprofundar na kabalá, deve-se conhecer a Torá; e você sabe: a 
Torá está cheia de histórias tão belas e difíceis de compreender, que aos poucos, a kabalá 
passa a um segundo plano. 
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Finalmente, e como síntese do meu trabalho em instituições 
pertencentes a ambas religiões, gostaria de relatar a seguinte experiência. 
No que diz respeito às igrejas neopentecostais, a mesma se repetiu nas três 
escolhidas para satisfazer a minha curiosidade antropológica. Assim, foi só 
entrar e algum dos obreiros notou a minha presença; depois de me 
cumprimentar cordialmente e perguntar meu nome e sobrenome, convidou-
me a participar do culto. Quando este teve início, do púlpito, o pastor disse 
o nome, um por um, de todos os adventícios, benzendo-nos 
individualmente. Essa recepção é semelhante à acolhida que recebem todos 
os visitantes que pela primeira vez entram em alguma sinagoga ortodoxa, e 
imediatamente, são cumprimentados com afeto pelos rabinos e suas 
esposas, e convidados a participar das atividades planificadas para esse dia. 
Boas-vindas extraordinárias e não pouco comovedoras, em um mundo que 
nos introduziu no anonimato: a era dos não lugares. 
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