QUADRO COMPARATIVO ENTRE MOVIMENTOS TEOLÓGICOS PROTESTANTES
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Historicamente distinguimos as posições doutrinárias das igrejas pela tradição teológica à qual pertencem (luteranos, calvinistas,
pentecostais, etc).
Mas há novas fronteiras na cristandade, que não as denominacionais ou confessionais.
Há 3 movimentos teológicos que acabam tendo mais peso que as tradições teológico-denominacionais.
Veja:
- Um liberal anglicano e um liberal luterano formam uma nova “confissão”, distantes dos seus co-denominacionais de qualquer das
correntes históricas.
- Um fundamentalista presbiteriano estará mais próximo de um fundamentalista pentecostal do que de um liberal presbiteriano.
- Um evangelical batista estará mais próximo de um evangelical pentecostal do que de um liberal batista.
Sendo assim é preciso entender a cosmovisão desses movimentos teológicos protestantes. Algumas denominações históricas
mesclam elementos fundamentalistas e evangelicais. Por exemplo: na Assembléia de Deus predominam os pontos evangelicais, por
isso é uma igreja evangelical.

Assunto

Fundamentalismo

Fé, Razão e Ciência

A fé é irracional (ilógica) pois os
pensamentos de Deus são mais
altos que os nossos. E o
conhecimento humano é
desprezível. Para muitos pensar é
um exercício desnecessário.

Evangelicalismo

Liberalismo

A capacidade de pensar é um dom
de Deus e a fé é racional (lógica).
Fé e ciência não se contrariam elas caminham juntas até certo
ponto. Dali em diante a ciência
pára e a fé continua (somente a fé
explica os milagres). Quando a
ciência contraria a fé é porque
chegaram a conclusões erradas a
partir de dados científicos válidos.
Deus criou sobrenaturamente tudo Deus criou sobrenaturalmente tudo
que existe em 6 dias de 24h.
que existe. A vida surgiu por ação
Descartam a possibilidade do
direta de Deus.
BigBang. A Terra tem no máximo Consideram possível Deus ter
10.000 anos. A vida surgiu por
usado uma explosão (BigBang)
ação direta de Deus.
para iniciar a criação do Universo
pois Gênesis1.1 não diz como foi.
E há duas vertentes que defendem
que a Terra tem milhôes de anos:
- Uma diz que há um espaço de
tempo de milhões de anos entre
Gn1.1 e Gn1.2.
- Outra diz que cada dia da criação
durou alguns milhões de anos, ou
seja, representa uma era.

A ciência tem mais valor que
revelação bíblica. Em geral não se
questiona as conclusões e teorias
científicas. Sendo assim, quando há
divergências entre a fé e a ciência,
opta-se pela ciência e questiona-se
a Bíblia para dessa forma preservar
a fé como algo racional.

Teoria da Evolução
das Espécies

Abomina a evolução: Todas as
espécies de animais são exatamente
as mesmas que foram criadas por
Deus. Nada mudou.

Após surgir a vida (primeira célula)
no Planeta todas as espécies
evoluíram da forma como proposto
por Darwin.

Dilúvio

Global, atingindo toda a
humanidade da época

Milagres da Bíblia

Todos os eventos milagrosos da
Bíblia foram reais, inclusive a
abertura do Mar Vermelho e os
milagres de Jesus.

Criação, BigBang,
Idade da Terra, e
Surgimento da Vida

Admite a micro-evolução, que são
pequenas mudanças dentro de uma
espécie. Inclusive é essa microevolução que explica como Adão e
Eva deram origem a brancos,
negros e amarelos.
Local, mas atingindo toda a
humanidade da época, pois naquele
tempo a humanidade toda habitava
no Crescente Fértil.
Todos os eventos milagrosos da
Bíblia foram reais, inclusive a
abertura do Mar Vermelho e os
milagres de Jesus.

Deus causou o BigBang e a partir
daí a Terra evoluiu da forma como
ensina a ciência moderna (sem
interferência divina e durante
milhões de anos). A vida surgiu de
forma expontânea como ensina a
ciência moderna.
Inclusive defendem o
Evolucionismo Teísta que prega
que o homem evoluiu dos primatas,
como proposto por Darwin.

Um mito compartilhado por povos
antigos.

Todos os eventos milagrosos tem 2
explicações científicas: ou são mito
(foram inventados) ou foram
eventos naturais (coincidências)
valorizados com o tempo. O caso
da abertura do Mar Vermelho foi
um momento de maré-baixa em que
o povo atravessou o mar.

Salvação

Somente mediante a fé em Jesus,
que morreu pelos pecados da
humanidade. (Costumam ser
separatistas e exclusivistas)

Somente mediante a fé em Jesus.
Mas admite que Deus possa ter
misericórdia de pessoas que não
ouviram falar de Jesus, julgando
essas pessoas por suas obras.
Inferno
O fogo e enxofre não são figura de O Inferno é a ausência de Deus linguagem - são reais e as almas
fogo e enxofre são figuras de
perdidas queimarão eternamente. linguagem que simbolizam esse
sofrimento. Parte dos evangelicais
crê que os perdidos deixarão de
existir após o Juízo Final
(Aniquilacionismo).
Ressurreição de Jesus A ressurreição foi um evento real. A ressurreição foi um evento real.
Doenças

A ala cessacionista privilegia a
medicina - milagres são raros.
Algumas alas carismáticas alegam
que que todas as doenças são
demoníacas. Outros carismáticos
recomendam orar pela cura e não
tomar remédios.
Batalha Espiritual e
Em geral entendem que há 3
Responsabilidade pelo inimigos do cristão (a carne, o
Pecado
diabo e o mundo). Muitos superenfatizam a ação do diabo e o
culpam pelo pecado das pessoas.
Costumam se preocupar muito com
a possível presença do diabo em
produtos, discos, filmes, etc. E
alguns dão ênfase à teorias de
conpiração mundiais.

Todas as pessoas serão salvas no
final devido à grande misericórdia
de Deus (Universalismo).

O Inferno não existe pois todos
serão salvos (Universalismo).

Jesus ressuscitou apenas no
coração dos discípulos
Há doenças causadas por
Demônios não existem, logo todas
demônios, mas há também doenças as doenças tem causas "naturais".
com causas "naturais"
Não existe cura sobrenatural - há
(consequência dos pecado de Adão apenas cura por auto-sugestão e
e Eva). Podemos orar pela cura
cura pela medicina.
e/ou recorrer à medicina.
Nossos inimigos são a carne, o
diabo e o mundo. Mas enfatizam a
responsabilidade humana pelos
pecados. O homem luta contra as
tentações dos demônios, mas ele
que decide pecar ou não.

O homem é culpado pelos seus
pecados. Sua luta é apenas com
seus "demônios interiores" já que
não existem espiritos malignos.

Crêem que há pessoas possessas.
Algumas alas tratam coisas
corriqueiras (até dores de cabeça)
como sendo possessão. Toda
epilepsia é encarada como caso de
possessão.

Crêem que há pessoas possessas,
mas diferenciam as doenças
psicológicas (epilepsia,
esquizofrenia...) dos casos de
possessão.

Crêem que todas as alterações
agudas de comportamento são
distúrbios psicológicos (epilepsia,
esquizofrenia...). Ou seja, não
existe possessão. Esse argumento é
oriundo do pensamento iluminista.

Cânticos de Salomão Refere-se ao amor entre Jesus e a
Igreja.
Namoro
Em geral defendem o namoro com
limites. Algumas alas alegam que o
namoro não é bíblico e defendem a
côrte.
Casamento
Só é válido se houver uma
cerimônia religiosa cristã. E
normalmente se exige a cerimônia
civil.

Refere-se ao amor entre marido e
mulher.
Defendem o namoro pautado por
limites bíblicos.

Refere-se ao amor entre um casal,
possivelmente namorados.
São mais liberais em relação aos
limites do namoro.

Exorcismo

Divórcio

Sexo

A cerimônia civil é suficiente, mas
recomenda a bênção pastoral. Tem
uma ala que dispensa a cerimônia
civil entendendo que vale o
compromisso vitalício entre os
noivos.
Casamento indissolúvel, mesmo em Casamento dissolúvel em alguns
caso de adultério
casos, como adultério e abandono
pela parte descrente
Somente entre casados. Algumas Somente entre casados. Serve para
alas entendem que o sexo é
procriar e também para o prazer do
somente para procriação e que fora casal.
disso é pecado.

A cerimônia civil é suficiente e
valoriza a cerimônia religiosa como
uma tradição. Algumas alas
dispensam o casamento civil. A
diferença é que aceita o casamento
gay.
Casamento dissolúvel por qualquer
motivo
Somente entre casados. Serve para
procriar e também para o prazer do
casal (seja hetero ou
homossexuais).

Bíblia

Inerrante e Infalível em tudo que
diz. Cada livro foi escrito por uma
única pessoa (normalmente
identificada no livro) e não sofreu
alterações posteriores.

Inerrante e Infalível em tudo que
diz. Cada livro foi escrito por uma
única pessoa (normalmente
identificada no livro) e não sofreu
alterações posteriores.
Há uma ala que admite acréscimos
Tem uma ala que defende que a
posteriores, mas mesmos esses
única tradução confiável é a
acréscimos teriam sido inspirados
Almeida Fiel (equivalente em
por Deus - um caso seria Dt 34
português da King James Version). onde relata a morte de Moisés que
teria sido escrito por outra pessoa.

Oração e Jejum

Práticas bíblicas incentivadas e
vivenciadas

Práticas bíblicas incentivadas e
vivenciadas

A Bíblia possui erros e falhas.
Apenas contém a Palavra de Deus e
tem autoridade apenas em matéria
de fé. A maioria dos livros não foi
escrito por uma única pessoa,
tendo sofrido muitas alterações
(especialmente no período pósexílio na Babilônia). Há também
muitas intervenções humanas para
preservação de poder
(especialmente pelos reis de Israel).

Práticas pouco usadas. Algumas
alas preferem praticar meditação
respiratória, musicoterapia, etc.
Escatologia
Jesus vai voltar e levará todos os Jesus vai voltar e levará todos os Jesus vai voltar e levará todos para
salvos para a Eternidade. Aceitam salvos para a Eternidade. Há Pré- a Eternidade (Universalismo).
apenas o Pré-Milenismo e o
Milenistas, Amilenistas e PósAlgumas alas crêem que Jesus foi
Dispensacionalismo.
Milenistas.
apenas um mestre religioso
brilhante e não vai voltar.
Ação Social e
A maioria dá pouquíssima ênfase à Ajudar aos pobres e necessitados é A ação social é bastante enfatizada.
Evangelização
ação social dizendo que não é papel consequência do amor cristão. A Pouca se fala de evangelização e
da igreja, e sim do Estado acolher assistência social não substitui a
missões, pois crêem no
os pobres. A única tarefa da igreja evangelização, pois esta tem
Universalismo.
é evangelizar.
primazia.
Membresia
Admitem apenas heterossexuais
Admitem apenas heterossexuais
Admitem hetero e homossexuais
batizados no seu rol de membros batizados no seu rol de membros batizados no seu rol de membros
Ordenação Pastoral
Apenas homens podem pastorear. Homens e mulheres podem
Homens, mulheres e homossexuais
pastorear
podem pastorear
Natal
Não deve ser comemorado porque Não precisa, mas pode ser
Deve ser comemorado. Embora
tem origem pagã.
comemorado. É uma oportunidade questionem a Bíblia, os liberais
de evangelizar.
valorizam muito as tradições e
rituais religiosos.
Usos e Costumes
São rigorosos em vários costumes Entendem que a decência é um
Relativizam muitos padrões morais
como tipos de roupa, cortes de
princípio bíblico, mas que se
bíblicos como sendo culturais. O
cabelo, maquiagem, etc.
expressa de formas diferentes em exemplo mais evidente é o
cada cultura. Valorizam os padrões homossexualismo.
morais bíblicos.
Principais
A Igreja Deus é Amor concorda
A ala evangelical da Igreja
A ala liberal da Igreja Anglicana
Representantes Atuais com todos os pontos acima.
Anglicana e a ABU concordam
concorda com todos os pontos
Além disso as alas-antiintelectuais com todos os pontos acima (exceto expostos acima.
dentro do Pentecostalismo e igrejas a ordenação feminina).
Além disso há uma predominância
batistas fundamentalistas (Igreja
A ala evangelical dos Batistas e do desses pontos na ala liberal da
Batista Independente em
Pentecostalismo, John Stott e Billy Igreja Evangélica de Confissão
Catanduva) fecham com a maioria Graham concordam com a maior Luterana do Brasil e nas "igrejasdesses pontos.
partes desses pontos.
gay".

