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RESUMO
A presente Dissertação é fruto da pesquisa acadêmica desenvolvida no
Curso de Mestrado em Literatura da UFSC por meio de uma análise
comparativa do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho no facebook,
personagem este que atua literariamente a partir do conjunto de
adaptações de passagens bíblicas no ciberespaço, provenientes do
Segundo Testamento, mais especificamente as extraídas dos Evangelhos
de São João, São Lucas, São Marcos e São Mateus, que compõem seus
escritos evangélicos, os quais são repletos de elementos provenientes do
humor, com o intuito de levar seus leitores ao riso simultaneamente em
que é pregado o Evangelho Gaudério, elaborado visando retirar o manto
da seriedade do Cristianismo. Amparando-se no fato de que Teologia e
Literatura podem dialogar – de modo interdisciplinar – entre si, conforme
proposto e desenvolvido pela Teopoética, além do fato de o Cristianismo
poder ser mais leve, levando-nos, inclusive, ao riso, e de que a rede pode
ser tornada em um instrumento de propagação da fé, segundo propõe a
Ciberteologia; foi realizado o estudo acadêmico organizado e apresentado
neste trabalho com o objetivo de analisar a obra literária de cunho teohumorístico desenvolvida por Anderson Alves da Luz, autor das
Escrituras Neotestamentárias em gauchês aqui examinadas, e verificar o
tipo de riso presente em seu trabalho, bem como a sua função no
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho. Para tanto, teóricos da Teologia e
da Teopoética, como Antonio Spadaro, autor de Ciberteologia (2012) e
Karl Josef Kushel, de Os escritores e as Escrituras (1999), bem como do
Humor, a exemplo de Henri Bergson, escritor de O riso: ensaio sobre a
significação do cômico (1983), foram fontes de leitura e pesquisa cruciais
ao longo do estudo comparado até aqui travado acerca do Pastor Gaúcho.
Palavras-chave: Evangelho Gaudério. Pastor Gaúcho. Teopoética do
Riso.

ABSTRACT
This dissertation is the result of the academic research developed in the
Master Course in Literature of UFSC through a comparative analysis
about the Gospel according to Southern Sheperd at facebook, character,
this, that acts literally from the set of adaptations of biblical passages from
the Second Testament, More specifically, as taken from the Gospels of
St. John, St. Luke, St. Mark and St. Matthew, which compose his
evangelical writings, which are full of humor elements, with the intention
of bringing his readers to the laughter at the same time that the Soulthern
Gospel, elaborated aiming to remove the mantle of the seriousness of
Christianity. Drawing on the fact that Theology and Literature can
dialogue - in an interdisciplinary way - with each other, as proposed and
developed by Theopoetics, in addition to the fact that Christianity can be
lighter, even leading to laughter, and that the network can be made as an
instrument of propagation of the faith, as proposed by Cibertheology; The
study was organized with the objective of analyzing a theo-humoristic
literary work developed by Anderson Alves da Luz, author of New
Testament Writings in samples analyzed here, and verify the type of
laughter present in his work, as well as its function in the Gospel
according to Soulthern Sheperd. To that end, theoreticians of Theology
and Theopoetics, such as Antonio Spadaro, author of Cybertheology
(2012) and Karl Josef Kushel, of The Writers and the Scriptures (1999),
as well as Humor, like Henri Bergson, Le Rire (1983), were sources of
crucial reading and research throughout the study compared so far about
the Pastor Gaucho.

Keywords: Gaudério Gospel. Soulthern Sheperd. Theopoetics of
Laughter.
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“E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde emana
leite e mel”.
– Deuteronômio 26:92 –
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Excerto extraído da página 289 da Bíblia de Jerusalém (2015).

Eu quero andar nas coxilhas sentindo as "flexilhas" das ervas do
chão
Ter os pés "roseteado" de campo ficar mais trigueiros com o sol
de verão
Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par
E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar
E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor
Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor
Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor
Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus
E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos
meus
Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar
E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar
E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor
Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor
Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor
Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor

– Céu, Sol, Sul (Os Serranos - compositor: Leonardo)3 –
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Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/os-serranos/ceu-sol-sulletras.html>. Fonte acessada em: 12 de agosto de 2017.

Quem quiser saber quem sou
Olha para o céu azul
E grita junto comigo
Viva o Rio Grande do Sul
O lenço me identifica
Qual a minha procedência
Da Província de São Pedro
Padroeiro da Querência
Ò meu Rio Grande
De encantos mil
Disposto a tudo
Pelo Brasil
Querência amada
Dos parreirais
Da uva vem o vinho
Do povo vem o carinho
Bondade nunca é demais

Te quero tanto
Torrão gaúcho
Morrer por ti
Me dou o luxo
Querência amada
Planície e serra
Os braços que me puxa
Da linda mulher gaúcha
Beleza da minha terra
Meu coração é pequeno
Porque Deus me fez assim
O Rio Grande é bem maior
Mas cabe dentro de mim
Sou da geração mais nova
Poeta bem macho e guapo
Nas minhas veias escorre
O sangue herói de farrapo

Berço de Flores da Cunha
E de Borges de Medeiros
Terra de Getúlio Vargas
Presidente brasileiro
Eu sou da mesma vertente
Que Deus saúde me mande
Que eu possa ver muitos anos
O céu azul do Rio Grande

Deus é gaúcho
De espora e mango
Foi maragato
Ou foi chimango
Querência amada
Meu céu de anil
Este Rio Grande gigante
Mais uma estrela brilhante
Na bandeira do Brasil

– Querência Amada (Teixeirinha)4 –

4

Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/os-serranos/querenciaamada.html>. Fonte acessada em: 08 de maio de 2017.
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TODO PASTOR TEM OVELHAS, TCHÊ!
– Eu sou o bom pastor: o bom pastor dá a
sua vida pelas suas ovelhas (JOÃO 10:11)5.

Figura 1 - Pastor Gaúcho guiando suas ovelhas ao Reino do Céus. Disponível
no acervo do facebook do PG6.

Logo ao nascermos, somos apresentados à cultura da qual fazemos
parte e que contribuirá para a formação da nossa identidade. Somos
apresentados, portanto, ao local ao qual pertencemos, à nossa terra natal;
no meu caso, ao Rio Grande do Sul, lar de Teixeirinha, o saudoso músico
tradicionalista gaudério7, autor de Querência amada, canção considerada
um dos hinos de RS, da qual pode-se destacar o seguinte excerto: “Quem
quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo

5

Excerto extraído da página 1869 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/403848576350878/?type=3&theater >. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
7
Embora o verbete expresse tanto o regionalismo gauchesco dos pampas do Rio
Grande do Sul, como da região serrana de Santa Catarina e dos campos
paranaenses e uruguaios, neste trabalho é empregado no Stricto sensu, voltandose, portanto, à cultura gaúcha sul-rio-grandense, própria dos habitantes e dos que
nutrem os costumes provenientes de RS.
6
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Viva o Rio Grande do Sul”. Assim sendo, posso afirmar, seja onde estiver
vivendo ou de passagem, que sou uma filha do Sul.
Vim ao mundo em 29 de maio de 1990, no Hospital Nossa Senhora
da Conceição, em Porto Alegre/RS. Era a única menina entre os mais de
dez recém-nascidos – o número preciso não posso afirmar porque me
baseio somente no que me é narrado por meus pais. E, embora tenha
vivido apenas os primeiros cinco anos incompletos de minha vida em solo
sul-rio-grandense, esses foram suficientes para que eu tivesse meus
primeiros contatos com o bom e velho chimarrão, com o típico churrasco
sulista, com as músicas gauchescas, e com toda a tradição do Estado do
Rio Grande do Sul, preservada até hoje pelos gaudérios, os quais
exaltadamente expressam o orgulho que possuem de ser gaúchos8.
Ao final do ano de 1995 parti das querências gaudérias sulistas
rumo a Santa Catarina, região na qual vivo até hoje. E, por mais que ame
a cultura e as terras catarinenses, que tudo aqui me encante, que eu
pretenda viver o resto da minha vida em solo catarinense, continuo a
carregar comigo o orgulho de pertencer ao Rio Grande do Sul. Sou uma
catarinense com raízes gaúchas! Amo minha etnicidade e minhas origens.
As terras sul-rio-grandenses sempre serão minha morada, ainda que de
coração. Posso ter saído de RS, mas o Rio Grande do Sul jamais sairá de
mim. Sou cataúcha9!
Caso isso não fosse motivo suficiente para que eu me interessasse
pelas pregações que o Pastor Gaúcho efetua do Evangelho por meio de
suas adaptações das passagens bíblicas para o gauchês via facebook, sou
cristã. Nasci e fui criada por uma família católica e cheguei a fazer a
Primeira Eucaristia, mas não me crismei. Próximo dos 14 anos, comecei
a questionar boa parte dos dogmas católicos, e toda aquela atmosfera séria
e séptica: o ar penitencial característico das instituições mais tradicionais
do Cristianismo fez com que eu me afastasse da Religião Católica

8

Expressão também utilizada para se referir aos gauchos, habitantes dos campos
uruguaios, especialmente, de tradição semelhante à cultura sul-rio-grandense.
Além disso, cabe salientar que “durante a época colonial os gaúchos eram
chamados de guascas e depois de gaudérios. A origem da palavra é imprecisa
[...]. No início depreciativa [...], esta expressão tornou-se símbolo de bravura, de
coragem e de hospitalidade” (POULET, 2010, p. 226).
9
Palavra popularmente empregada para designar os catarinenses que admiram a
tradição e o povo gaúcho.
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Apostólica Romana, tornando a mim, ao ver de muitos cristãos –
sobretudo católicos –, uma ovelha desgarrada. Contudo, amparada nos
textos bíblicos, permaneci cristã, ainda que não costume me classificar
como praticante de quaisquer doutrinas ou religiões provenientes do
Cristianismo. Me considero apenas cristã, nada mais. Ou seja, sou uma
jesuísta, uma desigrejada10.
Dessa forma, acredito não ser uma ovelha desgarrada, mas uma
ovelha independente, a qual busca a Cristo pelo amor, pela alegria e pela
prosperidade, assim como Jesus pregava, segundo consta no Evangelho
de São João, capítulo 13 versículo 34: “– Dou-vos um mandamento novo:
que vos amais uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns
aos outros”. E que a Jesus e seus preceitos encontra na própria Bíblia,
afastada das longas e cansativas missas católicas e institucionalizadas,
com seus discursos sisudos e doutrinas habitualmente punitivistas, e
distante de seus preconceitos e discursos de ódio, que utilizam o manto
da religião a fim de se propagar, como é o caso da LGBTTTfobia
(atualmente travestida muitas vezes de “cura gay”) e do feminicídio,
ações cada vez mais violentas e presentes em nossa sociedade. Por este
exato motivo é que, desde o meu primeiro encontro com a propagação da
palavra de Deus efetuada pelo Pastor Gaúcho – embora ele seja de origem
batista –, enxerguei em suas pregações bem-humoradas veiculadas na web
uma forma interessante e instigante de se viver o Cristianismo e propagar
a fé cristã: pelo riso.

10

Termos utilizados por Ádryan Krysnamurt Edin da Luz, Akel, fundador do
EQUI Orgânica & Desigrejados <http://www.equiorganica.com/>, conforme
consta no artigo De volta à Igreja Primitiva (2017), de autoria da Professora
Doutora Salma Ferraz, em fase de publicação pela Revista Brasileira de História
das Religiões (ISSN: 1983-2850). O primeiro se refere a quem crê em Jesus sem,
contudo, inserir-se no sistema religiosos tradicional, com seus dogmas e
seriedade excessivos.

34

Figura 2 - Pastor Gaúcho conduzindo suas ovelhas às querências celestiais pela
web. Disponível no acervo do facebook do PG11.

Pela leitura de minhas palavras, parece que o contato com o
Pastor Gaúcho ocorreu facilmente, mas não foi bem assim. A primeira
vez em que ouvi falar de sua obra e li uma de suas evangelizações foi em
2014 (três anos após a criação do personagem, originado em 2011, via
twitter), durante uma aula da disciplina de Teopoética: Estudos
Comparados entre Teologia e Literatura, ministrada pela professora,
escritora e pesquisadora Doutora Salma Ferraz, no Curso de Graduação
em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas, da Universidade Federal de
Santa Catarina, em Florianópolis, instituição de ensino superior na qual
me graduei duplamente – em 2014, tornando-me Licenciada em Letras, e
no ano seguinte, quando me formei no Bacharelado – e na qual,
atualmente, desenvolvo minha pesquisa de Mestrado Stricto sensu sob
orientação de Salma Ferraz. Até o momento, nunca havia ouvido falar no
PG e menos ainda nas adaptações que ele vinha fazendo do livro sagrado
do Judaísmo e do Cristianismo, a Bíblia, obra integrante do DNA da
civilização ocidental, consoante afirmado por Frye em O código dos
códigos (2004).

11

Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/393618667373869/?type=3&theater>. Fonte acessa em: 15 de
novembro de 2016.
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A existência de um pastor o qual, além de ser gaúcho, pregava a
palavra de Deus em gauchê12s de forma lúdica e divertida na rede,
fazendo o uso do humor, desenvolvendo, desse modo, uma
ciberevangelização de cunho teo-humorístico, logo despertou o meu
interesse, e fez com que o personagem se tornasse o objeto de um artigo
produzido como trabalho final para a disciplina em questão, o qual
intitula-se O Pastor é Gaúcho, mas a Bíblia é universal, e que resultou
não somente em uma aprovação com nota máxima na matéria ministrada
por Salma Ferraz, como também serviu como pontapé inicial para os
estudos hoje desenvolvidos por mim. Hodiernamente, contudo, minhas
reflexões se diferem consideravelmente das realizadas em 2014, quando
tudo começou. Elas estão mais amadurecidas, me possibilitando a
compreensão de que a Bíblia jamais será universal, posto que representa
a história e a formação cultural de um povo: o cristão, imerso, em sua
maior parte, em costumes e práticas ocidentais. Outrossim, minhas
análises estão melhor definidas, voltando-se principalmente à coletânea
litúrgica proveniente das pregações evangélicas que o pregador dos
campos gaudérios efetua no facebook, a qual compõe o meu corpus de
estudo constante nesta Dissertação.
Dessa forma, findando o Bacharelado, o qual concluí em agosto de
2015 sob orientação de Salma Ferraz ao produzir um Trabalho de
Conclusão de Curso intitulado Facetas do Vampiro na Literatura
Infantojuvenil (2015)13, tomei a coragem da qual necessitava para mudar
de ares, passando das pesquisas direcionadas à área de Literatura
Fantástica para as análises efetuadas no âmbito da Teopoética, e submeti
um projeto de Mestrado à minha então ex-orientadora de TCC ao final do
mesmo ano. A minha proposta de pesquisa foi aprovada, permitindo que
eu, uma jesuísta, desigrejada e cataúcha, não só pudesse desenvolver a
pesquisa que compõe o presente estudo, como também ter contato direto
com Anderson Alves da Luz – criador do Pastor Gaúcho, meu objeto de
estudo e minha fonte contínua de ciberevangelização, além de meio de

12

Dialeto falado pelos gaúchos, em especial os dos pampas sul-rio-grandenses,
embora seja uma linguagem compartilhada com os gaúchos do oeste catarinense
e paranaense.
13
Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/134569>. Fonte
acessada em: 21 de abril de 2017.
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contato com a tradição gaudéria e de boas doses de risadas catárticas –
durante um encontro que tivemos (ele, Salma Ferraz e eu) no dia 07 de
junho de 2016, no mesmo período em que acontecia a X Semana
Acadêmica de Letras da UFSC14.
As adaptações bíblicas que o pregador dos pampas realiza são
relativamente recentes e continuam a ser feitas, compondo uma obra viva
criada por Anderson da Luz – católico até os dez anos de idade, é membro
da Igreja Protestante Batista Brasa de POA/RS, e locutor e apresentador
gospel, trabalhando nas rádios Gospel Sul e Felicidade 90.3, localizadas
na região metropolitana do Rio Grande do Sul, além de ser radialista na
Rádio Web Louvor de Galpão, empresas nas quais apresenta programas
de cunho religioso – em maio de 2011, via twitter, quando, inspirado
principalmente por um tweet15 publicado pelo Pastor Rafael Cardoso, o
qual reescreveu a passagem de I Coríntios 1:27 para “Deus escolheu os
arigó para confundir os galo” (consultar o APÊNDICE), originalmente
escrita como: “Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para
confundir os sábios; e o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para
confundir o que é forte” (1 Coríntios 1:27, 2015, p. 1995); e também
motivado pela tipificação do gaúcho dos campos sul-rio-grandenses
realizada pelo personagem icônico do Guri de Uruguaiana – de criação de
Jair Kobe, deu à luz o carismático, divertido e cristão Pastor Gaúcho,
através do qual procura transmitir a palavra de Deus na internet, por meio
de seu Evangelho curto e grosso, conforme consta em informações
contidas em suas páginas na web.

14

A Semana Acadêmica de Letras da UFSC é um evento anual, realizado por
professores e alunos dos cursos de Letras da Universidade, e aberto à
comunidade, no qual são oferecidos inúmeros minicursos, palestras, simpósios
temáticos, oficinas e apresentações culturais envolvendo, sobretudo, questões
relativas a língua, Literatura e linguagem.
15
Tweets são breves publicações, de até 140 caracteres, realizadas na rede social
twitter.
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Figura 3 - Encontro com o Pastor em 07 de junho de 2016, nas dependências da
UFSC. Fotografia do acervo pessoal da autora.

Ao propor me aventurar como pesquisadora da área de
Textualidades Híbridas e dar início aos meus estudos em torno das
ciberpregações realizadas pelo PG, constatei que, ao pregar as palavras
contidas nas Sagradas Escrituras, tanto do Primeiro como do Segundo
Testamento, por meio de adaptações que efetua de diversificadas
passagens provenientes da Bíblia do Cristianismo e do Judaísmo para o
gauchês, dialeto composto por expressões próprias do dialeto falado e
grafado pela população do Rio Grande do Sul, o Pastor Gaúcho utiliza as
redes sociais de maior alcance atualmente, tais como: o twitter16 e o
facebook17 – meio no qual é mais bem-sucedido –, a fim evangelizar
aqueles que acessam suas páginas na web, sobretudo os gaudérios, aliás,
os cristãos sul-rio-grandenses (seu alvo principal), de modo lúdico e leve,
não impedindo, contudo, o acesso de seguidores de outras querências às
suas fanpages, posto utilizá-las como instrumentos de propagação de sua
fé e como canais de catequização. Ademais, seus sermões concentram-se
na transcodificação de excertos extraídos do Evangelho, permitindo que

16

Disponível em: <https://twitter.com/pastorgaucho>. Fonte acessada em: 12 de
abril de 2017.
17
Disponível em: <https://www.facebook.com/PastorGaucho/?fref=ts>. Fonte
acessada em: 12 de abril de 2017.
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o conjunto de adaptações evangélicas pelo PG efetuadas no ciberespaço
seja denominado de ciberevangelização facebookiana, para a qual é
voltado o enfoque desta Dissertação.
Cabe salientar, todavia, que o PG não é o único a transcriar as
escrituras bíblicas para o gauchês: Aquí me pongo a contar – La Biblia
Gaucha en el estilo Martín Fierro: desde la creacion hasta los diez
mandamientos (1972), de autoria do argentino Roberto H. Romanenghi,
toma por inspiração o personagem Martín Fierro18, de José Hernández,
criado no final do século XIX – o qual tornou-se uma das tipificações
mais icônicas do gaucho argentino –, a fim de desenvolver uma versão
gauderia argentina das Sagradas Escrituras do Cristianismo e do Judaísmo
(consoante efetua o Pastor Gaúcho ao adaptar a Bíblia para o gauchês
falado no Rio Grande do Sul), a qual, até hoje, circula na Argentina,
chegando, inclusive, ao ciberespaço, em que veicula por meio de vídeos
publicados no youtube, nos quais diversos de seus excertos são recitados
e musicados por seu autor, Roberto Romanenghi, em parceria com o
guitarrista e cantor Hugo Baravalle.

Protagonista da obra El gaucho Martín Fierro, “considerada como la obra
cumbre de la literatura argentina. Se trata de un poema narrativo argentino, cuya
primera parte fue escrita en verso por José Hernández en 1872. La continuación,
'La vuelta de Martín Fierro', fue escrita en 1879. Ambos libros han sido
considerados como libro nacional de Argentina bajo el título genérico de 'Martín
Fierro'. La obra describe el carácter independiente, heroico y sacrificado del
gaucho”.
Informações
disponíveis
em:
<https://www.livrariacultura.com.br/p/ebooks/literatura-internacional/poesia/elgaucho-martin-fierro92332370?includePath=/pages/product&N=102306+4294869470&Ntk=product
.repositoryId&Ntt=92332370&_requestid=1822001>. Fonte acessada em: 26 de
agosto de 2017.
18
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Figura 4 - Capa de La Biblia gaucha en el estilo Martín Fierro. Disponível no
canal youtube19.

Novamente no tocante ao PG, para além de ser uma mera tradução
ou transcriação haroldiana (termo proposto por Haroldo do Campos, o
qual será melhor explanado posteriormente) dos textos bíblicos para o
dialeto gaudério, é possível afirmar que a releitura realizada pelo pregador
dos pampas, apesar de manter a mensagem principal contida nos excertos
que retira do livro sagrado para os cristãos e judeus, é reescrita de forma
a compor os sermões feitos pelo Pastor Gaúcho, personagem o qual,
utilizando componentes do gênero humor – tal como a tipificação do
gaúcho dos campos –, costuma levar seus leitores ao riso
simultaneamente em que os orienta, como se fossem suas ovelhas, em
direção ao Reino dos Céus, sobretudo a partir de elementos oriundos do
forte bairrismo20 presente no Estado do Rio Grande do Sul, como

19

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=l-0d7Adxh_w>. Fonte
acessada em: 26 de agosto de 2017.
20
O bairrismo é uma expressão que se refere à defesa exacerbada dos interesses
e virtudes de uma terra específica, normalmente a natal, como costumam fazer os
que compartilham da cultura gaúcha do Rio Grande do Sul. De acordo com
Dicionário Português, “[...] O termo geralmente possui uma conotação negativa,
pois ao bairrismo está vinculada uma visão estreita de mundo que menospreza
tudo aquilo que vem de fora. Raramente o bairrismo é encarado como uma atitude
positiva, de amor e orgulho por uma região”. Disponível em:
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expressões e dialetos gauchescos constantemente empregados em suas
adaptações, a exemplo do tchê.
O reverendo dos pampas gaúchos se encontra em praticamente
todas as suas pregações trajando roupas típicas da cultura sul-riograndense, como a bombacha e o laço vermelho atado ao pescoço,
fortalecendo ainda mais a regionalização que atribui às passagens que
adapta da Bíblia, como se pode notar nos trechos de Deuteronômio, 31:8
e Apocalipse 21:8, extraídos do Primeiro e do Segundo Testamento
respectivamente, os quais insere totalmente na atmosfera pertencente à
cultura gaudéria:

Figura 5 – Deuteronômio 31:8 em gauchês. Versão de referência: "O próprio
Iahweh irá à tua frente. Ele estará contigo! Nunca te deixará, jamais te
abandonará! Não tenhas medo, nem te apavore!" 21 Disponível no acervo do
facebook do PG22.

<http://dicionarioportugues.org/pt/bairrismo>. Fonte acessada em: 26 de agosto
de 2017.
21
Excerto extraído da página 297 da Bíblia de Jerusalém (2015).
22
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/943093532426377/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
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Figura 6 – Apocalipse 21:8 em gauchês. Versão de referência: "Quanto aos
covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos,
aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no
lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte."23 Disponível no acervo
do facebook do PG.24

Como toda obra que utiliza a Bíblia cristã e hebraica como textobase, o Pastor Gaúcho recebeu uma série de críticas negativas por parte
dos que mantêm a crença de que a única função do livro utilizado pelo
Cristianismo é religiosa, servindo meramente para transmitir a revelação,
a salvação e os dogmas cristãos, sem que possa ou deva ser adaptada,
principalmente para obras de cunho humorístico. Fato que, em alguns
momentos, quase levou o seu criador, Anderson da Luz, a desistir do
personagem, uma vez que foi acusado de ser desrespeitoso para com as
Sagradas Escrituras, o que nunca foi a sua intenção. Entretanto, o apoio e
aprovação do público foi maior do que a rejeição apresentada por uma
pequena parcela dos cristãos, e o pregador dos pampas continuou levando
a palavra de Deus de forma bem-humorada e divertida, ou melhor,
publicando-a em redes sociais; conquistando, atualmente, um total de

23

Excerto extraído da página 2165 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/505293149539753/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
24
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192.083 seguidores em sua página do facebook, veículo da internet em
que mais é acompanhado, especialmente pelos gaúchos cristãos.
Outrossim, o sucesso entre as comunidades cristãs do Rio Grande
do Sul foi tamanho que o Pastor Gaúcho atraiu a atenção da imprensa, a
qual publicou uma matéria jornalística a seu respeito no sítio eletrônico
G1, em 22 de maio de 201525. Além disso, o personagem não pertence
mais somente à esfera virtual, e, muitas vezes, a convites, participa de
cultos e eventos religiosos em variadas comunidades e municípios
gaudérios, pregando passagens bíblicas em gauchês e, em seguida,
transmitindo uma mensagem mais séria e institucionalizada,
assemelhando-se aos pregadores tradicionais, os quais sisudamente
realizam seus sermões.

Figura 7 - Pastor Gaúcho pregando o Evangelho em gauchês no evento religioso
Semana da Bíblia, em Porto Alegre/RS, realizado em 07/12/201626.

25

Disponível
em:
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2015/05/evangelico-adapta-trechos-da-biblia-linguagem-do-rs-eganha-seguidores.html>. Fonte acessada em: 26 de agosto de 2017.
26
Figura constante na página oficial do Pastor Gaúcho, no facebook. Disponível
em:
<https://www.facebook.com/semanadabibliapoa/photos/a.1420698428229743.1
073741840.1387795431520043/1420699178229668/?type=3&theater>. Fonte
acessada em: 1º de fevereiro de 2017.
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Figura 8 - Pastor Gaúcho em evento beneficente realizado na Igreja Seara, em
Cachoeirinha/RS, em 13/12/201627.

Assim sendo, tomando como base teórica a leitura e o estudo de
pesquisadores da Teologia e da Teopoética, tais como: José Carlos
Barcellos, autor de Teologia e Literatura: perspectivas teóricometodológicas no pensamento católico contemporâneo (2000), Antonio
Spadaro, escritor de Ciberteologia: pensar o Cristianismo nos tempos da
rede (2012), João Leonel e Júlio Paulo Tavares Zabatiero, criadores de
Bíblia, Literatura e linguagem (2011), Karl Josef Kushel, escritor de Os
escritores e as escrituras (1999), Julio Trebolle Barrera, autor de A Bíblia
Judaica e a Bíblia Cristã (1996), Northrop Frye, criador de O código dos
códigos (2004), Salma Ferraz, autora de É certo que riste (2014) e
organizadora e coautora de Teologia do Riso (2016), e de Antônio
Magalhães, escritor de O sagrado na religião e na poesia (2011) e
Religião: entre desejo, autocrítica e comensalidade (2015); além da leitura
crítica e atenta de teóricos do riso e do humor, como: Henri Bergson, autor
de O riso: ensaio sobre a significação do cômico (1983), Concetta
D’Angelli e Guido Paduano, escritores de O cômico (2007), Georges
Minois, criador de História do Riso e do Escárnio (2003), Adam Potkay,
escritor de A história da alegria: da Bíblia ao Romantismo tardio (2010),

27

Figura constante na página oficial do Pastor Gaúcho, no facebook. Disponível
em:
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1751571158499965&set=a.14175
73861899698.1073741829.100009412939671&type=3&theater>.
Fonte
acessada em: 1º de fevereiro de 2017.
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Vladímir Propp, autor de Comicidade e riso (1992) e Lélia Parreira
Duarte, escritora de Ironia e humor na Literatura (2006); desenvolveu-se
a pesquisa de Mestrado constante nesta Dissertação visando responder
aos questionamentos propostos no projeto de estudos apresentado
inicialmente – seria a obra uma adaptação humorística? Que tipo de riso
é encontrado nas reinterpretações feitas pelo gaudério pregador? Qual é o
principal intuito do criador do personagem? – e a outras perguntas
pertinentes, as quais surgiram no decorrer dos estudos e reflexões
efetuadas durante o Curso de Mestrado, assim enumeradas:
1. Seria, de fato, a obra do Pastor Gaúcho pertencente à
Teopoética?
2. O humor presente em suas evangelizações serve como
instrumento para a propagação da fé cristã, sobretudo dos
gaudérios?
3. A tipificação do gaúcho da fronteira, ou melhor, do
cidadão sul-rio-grandense dos pampas, é utilizada com o intuito
de zombar ou de se aproximar dos cristãos do Rio Grande do Sul?
4. O ciberespaço é utilizado como um mero suporte ou é
intrínseco às adaptações bíblicas feitas pelo PG, sendo, portanto,
relevante para a construção, a caracterização e a veiculação das
pregações proferidas pelo personagem?
5. O pregador gaudério é bem-sucedido em suas
adaptações dos excertos bíblicos para o gauchês, conquistando,
mais do que seguidores em busca de humor, uma propagação da
palavra de Deus efetiva?
6. Até que ponto a criação / recriação / transcriação do
Pastor Gaúcho é literária?
7. O PG populariza e suaviza o Evangelho ao adaptá-lo
para o gauchês?
Faz-se pertinente ainda salientar que, sem a existência de um livro
base, ou melhor, da Bíblia, obra original a qual proporcionou o
desenvolvimento das releituras bíblicas promovidas pelo Pastor Gaúcho,
a atuação evangelizadora do pregador gaudério seria inviável e esta
pesquisa jamais poderia ter sido desenvolvida. Desse modo, é possível
afirmar que a leitura, a interpretação e a análise dos textos bíblicos foram
essenciais a fim de tornar este estudo possível, contudo não se efetuou o
uso de uma versão aleatória do livro sagrado para os cristãos. Optou-se
por utilizar a Bíblia de Jerusalém (2015), traduzida e publicada no Brasil
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pela Editora Paulus, visto ser considerada por apreciável parcela de
estudiosos e teóricos da Teologia e da Teopoética de diversas partes do
mundo como “[...] a melhor edição da Sagrada Escritura, quer pelas
opções críticas que orientaram a tradução, quer pelas introduções, notas,
referências marginais e apêndices” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2015, p.
05) que a compõem, conforme consta na apresentação da obra. Isso
porque, devido ao fato de apresentar em sua composição um trabalho
tanto exegético – fruto de uma equipe formada por exegetas católicos e
protestantes – quanto literário, ela pode ser considerada muito mais cristã
do que religiosa, e por isso menos tendenciosa, sendo vista como uma
fonte mais confiável de se obter informações acerca da história do
Cristianismo e do Judaísmo para aqueles os quais buscam estudá-la e
pesquisá-la de modo mais crítico e imparcial, livre de dogmas e
preconceitos religiosos.
A presente Dissertação encontra-se dividida em quatro partes,
além desta breve introdução intitulada Todo pastor tem ovelhas, tchê!.
Três delas são capítulos destinados ao desenvolvimento desta pesquisa,
denominados Teologia do Riso, E o verbo se fez web: Teopoética do
Pastor Gaúcho e O Evangelho segundo o Pastor Gaúcho; e a última,
Vinho novo em odres velhos, reservada à análise reflexiva e às
considerações finais elaboradas em torno dos estudos desenvolvidos ao
longo das pesquisas efetuadas visando a obtenção do título de Mestra em
Literatura pela área de Textualidades Híbridas, mais especificamente, no
campo da Teopoética.
No que concerne às três primeiras partes, Teologia do Riso tratará
das teorias acerca do humor, objetivando definir os tipos de riso e de
humor presentes na obra do PG para então conceituá-lo como uma
produção teo-humorística, visto o pregador gaudério fazer o uso de
elementos humorísticos no intuito de levar seus leitores ao riso
simultaneamente em que os evangeliza na rede via as adaptações bíblicas
que publica no facebook; a segunda, abordará questões e aportes teóricos
relativos à Teologia, à Teopoética, à Ciberteologia, a fim de, por esse viés,
definir de forma clara e consistente o Evangelho Gaudério como uma
produção pertencente ao âmbito teoliterário. Já na terceira, por sua vez,
será realizada uma apreciação reflexiva em torno do Evangelho segundo
o Pastor Gaúcho enquanto uma obra bairrista a qual, para além de
objetivar propagar as reescrituras dos textos evangélicos na web
utilizando expressões e ditados provenientes do dialeto gaudério, faz o
uso do humor por meio da caricaturização dos sul-rio-grandenses com a
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finalidade de se aproximar do povo do Rio Grande do Sul –
principalmente dos cristãos – por meio do riso oriundo do reconhecimento
de suas raízes e cultura que proporciona a tipificação do gaúcho dos
pampas.
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Figura 9 – O evangelismo xucro do Pastor Gaúcho. Disponível no acervo
facebook do PG28.

28

Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/459809717421430/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 24
de maio de 2017.
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1. TEOLOGIA DO RISO
– Sim, tu riste (GÊNESIS, 18:15)29.

A Bíblia, embora costumeiramente seja considerada pelo senso
comum e pelos religiosos mais conservadores como um livro imerso
totalmente em esfera religiosa, sem que haja espaço para ser
simultaneamente literária, deve ser considerada uma obra pertencente à
Teopoética, posto travar um constante diálogo entre Teologia e Literatura
ao desenvolver as narrativas bíblicas, sejam em prosa ou em verso,
inserindo a humanidade em fundamentos religiosos a partir de uma
literariedade que é só sua. Prova disso é que, mesmo a Bíblia sendo
considerada o livro sagrado do Cristianismo e do Judaísmo – religiões
monoteístas –, integra o cânone da Literatura Ocidental, servindo como
uma frutífera fonte de inspiração para a produção de novas obras de arte,
tanto no campo da Literatura, como no das artes plásticas, da dramaturgia,
entre outros.
Segundo Northrop Frye (2004), as Sagradas Escrituras são
compostas por uma grande miscelânea textual agregada em formato
livresco que “[...] parece mais uma pequena biblioteca do que um livro de
fato” (FRYE, 2004, p. 11), podendo ser considerada um livro, portanto,
muito mais pela sua estrutura do que pela uniformidade relacional
existente entre as histórias que lhe integram. Outrossim, ao analisar sua
rica gama de narrativas e tramas teológico-literárias, é possível constatar
que a Bíblia é um livro repleto de experiências intensas, de contração e
sempre alimentado pela pluralidade do que se vivia. “Deus não é
uniforme, homogêneo, e os seus seguidores não representam monotonias
biográficas” (MAGALHÃES, 2015, p. 48). Logo, percebe-se que, para
além de uma compilação de cunho literário, é também teológica, visto ser
repleta de densidade existencial, afinal narra a pluralidade das existências,
indo de encontro com a Teologia que, do contrário, serve apenas aos
intentos das instituições religiosas, excluindo dos textos bíblicos a
pluralidade que lhes é própria.
Faz-se pertinente destacar ainda, que o caráter literário e a visão do
livro basilar do Cristianismo e do Judaísmo como uma obra sagrada, não

29

Excerto extraído da página 56 da Bíblia de Jerusalém (2015).
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desenvolvem uma relação de antagonismo entre si, posto que apesar de a
adoção da Bíblia como uma obra também (e primeiramente) literária
possa ser considerada um tabu social, “é igualmente imperativo que a
abordagem religiosa conviva com o fato literário e o respeite. Na verdade,
eles são complementaras” (LEONEL; ZABATIERO, 2011, p. 22), afinal
antes mesmo de ser um testemunho, a Bíblia é, primeiramente, um texto
literário repleto de referências crítico-históricas e detentor de uma
linguagem fantástica e sobrenatural que traz como personagem principal
Deus, o qual, assim como as histórias bíblicas, não pode ser considerado
real, mas tão somente uma representação do Criador verdadeiro o qual
baseia todo o monoteísmo narrativo do Cristianismo e do Judaísmo, que
estabelecem, a partir de suas narrativas, uma relação entre o Senhor e os
seres humanos.
Ao tratar de um tema tão caro à cultura cristã, a Bíblia atua como
crucial fonte de ensinamentos teológicos, visto os cristãos pautarem seus
dogmas e doutrinas nas escrituras constantes nos textos bíblicos, a
exemplo dos dez mandamentos repassados de Deus a Moisés, conforme
consta em Êxodo, capítulo 2030, retratando muito bem uma relevante
característica dos textos bíblicos, conforme apontado por Robert Alter
(2007): “quase todas as formas de narrativas bíblicas encarnam essa
percepção básica de que o homem deve viver em face de Deus” (ALTER,
2007, p. 43). Atitude, essa, visível no Evangelho Gaudério, visto que o
Pastor Gaúcho, ao ciberevangelizar no facebook, ainda que a partir de
uma atmosfera mais leve e lúdica, faz exatamente isso: prega uma
vivência de devoção divina.

30

De acordo com a versão apresentada nas páginas 130 e 131 da Bíblia de
Jerusalém (2015).
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Figura 10 - Lucas 15:6-7 em gauchês. Versão de referência: "[...] e, de volta
para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: 'Alegrai-vos comigo,
porque encontrei a minha ovelha perdida!'"31 Disponível no acervo do PG no
facebook32.

Sendo a religião, sobretudo a cristã, um evento comunicativo, vale
ressaltar que, de início, os ensinamentos religiosos eram normalmente
transmitidos via oralidade, ainda que pudessem ser escritos, posto que,
quando isso ocorria, raramente, sua escrita era voltada para a leitura em
voz alta a ser direcionada a uma multidão, de acordo com Barrera (1996).
O próprio Jesus não escrevia o que pregava, do contrário, falando por
meio de parábolas, como se pode perceber durante a leitura dos textos
bíblicos, é que ele transmitia seu processo de evangelização e propagava
sua fé. Somente 50 anos após a morte de Cristo, a partir da elaboração dos
Evangelhos – de São João, São Lucas, São Marcos e São Mateus –,
realizada pelos evangelistas, é que o texto escrito passou a ser valorizado,
indicando que “sua postura para com a Bíblia deve ter sido a de que,
adequadamente interpretada, ela confirmaria a tradição oral, que eles
sabiam ser verdadeira” (ALTER; KERMODE. 1997, p. 407). Evento o

31

Excerto extraído da página 1816 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/432176473518088/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
32
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qual provavelmente permitiu a consequente unificação das escrituras
bíblicas e a sua complicação em um único livro, atualmente adotado como
obra basilar tanto da religião cristã quanto da Literatura Ocidental, visto
o Evangelho nascer oralmente e somente depois vir a ser escrito pela
comunidade, a qual escreve sua própria versão e interpretação dos fatos.
Por ser tratar de uma organização textual em formato livresco, a
Bíblia apresenta diversas versões e traduções, devido não somente ao fato
de visar sua divulgação e resultante pregação do Cristianismo e do
Judaísmo a uma maior quantidade de indivíduos, como também ao
próprio processo de tradução o qual, muitas vezes, só pode ser efetuado a
partir de modificações textuais a fim de tornar possível a passagem da
obra de uma língua para outra. Aliado a isso, por tratar-se de uma obra
tanto literária como teológica, as Sagradas Escrituras podem ser
reinterpretadas, reescritas, adaptadas e traduzidas, assim como faz o PG
ao alterar os textos bíblicos por ele selecionados propositalmente e
adaptá-los para o gauchês, construção linguística originada a partir do
dialeto e das expressões próprias da cultura gaudéria nutrida pelos
viventes do Rio Grande do Sul.
A Bíblia, em sua formação, é trilíngue, sendo composta por textos
de origem hebraica, aramaica e árabe, conforme aponta Trebolle Barrera
(1996), e pela união dos escritos constantes tanto no Primeiro quanto no
Segundo Testamento, embora inicialmente tenha se operado na religião
cristã a partir dos preceitos judaicos, visto que o Judaísmo e o
Cristianismo são “[...] duas religiões emanadas da mesma religião
bíblica” (BARRERA, 1996, p. 24), todavia se desenvolvendo de formas
distintas – enquanto os judeus se norteiam pelo cumprimento da Lei, os
cristãos acreditam na escatologia salvadora.
Nesse ínterim, é possível afirmar que a história dos textos bíblicos
é composta pelos “[...] sucessivos intentos de unificação do múltiplo”
(BARRERA, 1996, p. 315), afinal suas impressões integram processos de
progressiva estabilização do texto bíblico. Além disso, quando Barrera
(1996) considera o Cristianismo como um “fenômeno de tradução”
(BARRERA, 1996, p. 150), sua proposição se faz correta novamente,
visto que para além de ter se formado e propagado “[...] através de um
contínuo esforço de criação e tradução de termos e conceitos novos”
(BARRERA, 1996, 150-151), a religião cristã, objetivando transmitir sua
doutrina por toda a cultura ocidental, necessitou adaptar a língua
constante na Bíblia para as mais diversas regiões do globo ocidental, algo
que efetua ainda hoje e que ressalta a intrínseca e estreita relação que há
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entre religião e língua, ou melhor, do Cristianismo enquanto em evento
ao mesmo tempo teológico e comunicativo.
No tocante às versões bíblicas cristãs atuais, faz-se pertinente
pontuar que são incontáveis, e seu desenvolvimento costuma ocorrer de
acordo com os preceitos teológicos adotados por seus tradutores,
adaptadores ou organizadores, bem como o seu consumo se deve às
finalidades de cada comprador, embora as mais conceituadas hoje sejam
a Bíblia de Jerusalém (2015), adotada como fonte de estudos bíblicos
desta pesquisa, a qual se destaca por ser considerada mais cristã do que
religiosa, e a Bíblia de estudo Almeida33, aceita no Brasil a partir de 1943,
que rapidamente se tornou popular no país devido sua ampla aceitação
tanto por parte dos praticantes do Protestantismo quanto por católicos.
Para além das adaptações e traduções meramente linguísticas, a
Bíblia, enquanto teoliterária, permite também alterações estilísticas,
desde que tais releituras não intentem dizer mais do que os textos bíblicos
se propõem a transmitir. Dessa forma, o uso do gênero humor, como
efetuado pelo Pastor Gaúcho ao pregar o Evangelho Gaudério, não só é
permitido – ainda que alguns teólogos e religiosos mais conservadores
rejeitem isso –, como não é algo de fato novo no que se refere às escrituras
bíblicas, visto que dentro da própria Bíblia Cristã o humor e o riso se
fazem presentes, afinal Deus ri, tem senso de humor – seja o seu riso ora
bem-humorado, ora repreensivo –, como visto no Salmo 2, versículo 4:
“O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles” (SALMO
2:4, 2015, p. 864), em que Deus apresenta um riso de escárnio, tipo
conceituado por Propp (1992), como será visto a seguir, posto que, ao
propor tratar de uma obra pertencente ao campo da Teopoética a qual
utiliza o humor e o riso em sua composição, como é o caso do Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, faz-se necessário, primeiramente, refletir em
torno da presença de tais elementos na Bíblia.
Assim sendo, alguns questionamentos se fazem fundamentais a
fim de contemplar e teorizar acerca do riso constante na
ciberevangelização do PG: há riso na Bíblia? Ou as Sagradas Escrituras
abrem espaço somente para o sofrimento? Esse riso é de alegria e

33

Informações
acerca
da
obra
podem ser
acessadas
em:
<http://www.sbb.org.br/a-biblia-sagrada/as-traducoes-da-sbb/almeida-revista-eatualizada/>. Fonte acessada em: 07 de maio de 2017.
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esperança, ou de dor, desespero, desprezo? Deus ri? E humor, há nos
textos bíblicos? A seriedade cristã é bíblica, ou uma postura
exclusivamente religiosa? Pode-se produzir obras de humor a partir da
Bíblia, ou isso seria uma atitude pecadora e passível de punição divina?
Sim, há riso nos textos bíblicos. E há muito humor também. A seriedade
séptica e o drama são características do Cristianismo enquanto instituição
religiosa, não da Bíblia, nela se encontram passagens contendo riso e
humor, e não apenas de teor catártico, alegre e positivo, como também de
cunho escarnecedor e negativo, posto este livro ser repleto de ironia e
maquinação. Até mesmo Deus, na qualidade de representação humana da
divindade criacionista e julgadora dos cristãos, ri e tem senso de humor –
e mau humor também! E o seu riso, bem como o restante dos encontrados
nos escritos bíblicos, é ambivalente: revolucionário e subversivo, afinal,
é multiforme e ambíguo, transitando entre o divino e o diabólico, e
atuando, por variadas situações, de maneira punidora e vexatória.
Ao folearmos as páginas das Sagradas Escrituras e efetuarmos uma
leitura atenta de seus textos, é possível constatar que há maior ocorrência
de riso e do emprego do humor no Primeiro do que no Segundo
Testamento – embora o seu tom, na parte pré-cristã, seja mais severo e
mal-humorado –, visto que são raras as suas aparições no decorrer dos
escritos neotestamentários, comprovando a afirmação de que no
Cristianismo “[...] não sobra espaço para o riso” (FERRAZ, 2014, p. 125),
afinal a religião cristã se orienta principalmente pelos escritos constantes
nos textos fomentados pelas narrativas desenvolvidas a partir do
nascimento de Jesus até o apocalipse, este voltado ao desfecho teleológico
que nutre toda a fé e as práticas desenvolvidas a partir da revelação cristã.
Nesse ínterim, faz-se pertinente destacar algumas passagens bíblicas,
pertencentes tanto ao Primeiro quanto ao Segundo Testamento, nas quais
o riso e o humor estejam presentes, visando exemplificar as afirmativas
realizadas ao mesmo passo em que seja analisada, ainda que de modo
breve, o tipo de riso constante em cada excerto, bem como se ele se
relaciona com o humor. Caso sim, visa-se responder: qual é o tipo de
humor empregado em cada trecho evidenciado?
Visto o riso ser considerado um evento social, consoante com o
dito por Henri Bergson (1983) ao afirmar que “o riso é certo gesto social,
que ressalta e reprime certo desvio especial dos homens e dos
acontecimentos” (BERGSON, 1983, p. 43), ocorrendo a partir da relação
entre os indivíduos que convivem em sociedade, e de tal propriedade ser
uma característica exclusivamente humana, posto os humanos serem os
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únicos animais que riem, conforme afirmado pelo grande pensador
Aristóteles e reproduzido por Quentin Skinner em Hobbes e a teoria
clássica do riso (2004), é pertinente salientar que as passagens bíblicas a
serem exemplificadas a seguir serão risíveis, bem como qualquer outra
criação humana que seja passível de riso, dependendo, muitas vezes,
somente do objetivo e da interpretação que cada interlocutor efetue das
leituras por ele realizadas para que o riso se concretize ou não.
As escrituras veterotestamentárias apresentam variadas passagens
nas quais o riso se faz possível, como percebe-se no Primeiro Livro de
Samuel, capítulo 5 versículo 6 – já analisado por Ferraz em Teologia do
riso (2016) –, em que, após os habitantes de Azoto tentarem atacar
Jerusalém e se apropriar da Arca da Aliança34, juntamente com os
cidadãos de outros povos pagãos, são afligidos pela ira de Deus e punidos
com hemorroidas: “A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de
Azoto; ele os devastou e os feriu com hemorroidas, na cidade e no seu
território” (1 SAMUEL 5:6)35. Como poderia ser um desconforto e dores
anais oriundos de hemorroidas, um castigo divino para um ato de tamanha
pecaminosidade? E mais: como não se rir de disso? Embora as edições
mais atuais e acadêmicas, como a Bíblia de Jerusalém (2015), tenham
atribuído uma atmosfera mais séria à narrativa, substituindo as
hemorroidas por tumores, o fato é que o episódio não só é capaz de levar
os leitores ao riso, como pode ser considerado humorístico se tomado
como um ato de zombaria proveniente de uma brincadeira de mau gosto
por parte divina perante suas criaturas.
Mais adiante, no Segundo Livro de Reis, capítulo 2 versículos 23
a 25 – analisado anteriormente por Patrícia Leonor Martins em Teologia
do Riso (2016) –, retrata-se a cena na qual Eliseu, após tornar potável e
sadia a água da cidade em que estava, se depara com um grupo de
rapazinhos o qual é devorado por duas ursas após zombarem da careca do
profeta, que, ofendido, os amaldiçoou em nome de Deus e por ele foi
prontamente atendido:

34

Esta seria um objeto que guardava as tábuas dos Dez Mandamentos e outros
possíveis itens sagrados, além de ser considerada um veículo de comunicação
entre Deus e o povo escolhido.
35
Excerto extraído da página 309 da Bíblia Sagrada, publicada pela Editora AveMaria (2010).
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De lá subiu a Betel; ao subir pelo caminho,
uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram
dele, dizendo: “Sobe, careca! Sobe, careca!” Eliseu
virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome
de Iahweh. Então saíram do bosque duas ursas e
despedaçaram quarenta e dois deles36. Dali foi
para o monte Carmelo e depois voltou para Samaria
(2 REIS 2:23-25, 2015, p. 509).

A situação narrada, apesar de ser assustadora, é risível. Aliás,
justamente por conta dessa característica, unida ao exagero da
representação da história, é que ela se torna cômica e capaz de levar ao
riso, afinal o fato de o acontecimento retratado beirar ao absurdo,
tornando-se simultaneamente non sense e assolador, faz com que o
incidente se torne mais engraçado do que trágico, dando abertura para a
produção de sátiras, paródias e outras produções humorísticas em torno
de seu conteúdo, tal como efetuado na charge abaixo, que questiona o
ordenamento divino para findar a vida dos homenzinhos que riram da
careca de Eliseu:

Figura 11 - Paródia do episódio narrado em II Reis 2:23-25, em que 42
rapazinhos são devorados por duas ursas após zombarem da careca de Eliseu.
Disponível no texto Está na Bíblia (a morte das 42 crianças por causa de um
homem careca)37.

36
37

Grifo da autora.

Disponível
em:
<http://entidadesciganasdaumbanda.blogspot.com.br/2015/06/esta-na-bibliamorte-das-42-criancas.html>. Fonte acessada em: 10 de maio de 2017.
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Outra passagem na qual o riso se faz presente, é em 1 Reis 22:1328, em que narra-se uma predição realizada por Miqueias ao rei de Israel,
a qual é desacreditada, culminando não somente na prisão do profeta
como também em uma bofetada em sua face, investida contra ele por
Sedecias, filho de Canaana, o qual, após esbofetear-lhe, profere: “– Por
qual caminho o espírito de Iahweh saiu de mim para te falar?”. Embora a
cena retratada possua um teor sério, posto a profecia feita prever a
dispersão do povo de Israel, a fala de Sedecias é repleta de comicidade,
levando ao riso qualquer leitor ou leitora provida de um mínimo senso de
humor. Isso porque, quem não acharia graça ao imaginar os inúmeros
caminhos possíveis pelos quais o espírito de Iahweh poderia ter saído do
corpo de Sedecias, como pelo orifício anal, por exemplo, visando
estabelecer uma comunicação com o profeta Miqueias?
No tocante ao riso constante no Segundo Testamento, são poucas
as passagens nas quais se possa identificar o risível, contudo é possível
destacar uma extraída do Evangelho de São Marcos, capítulo 14
versículos 48 a 52, na qual um homem, trajando de início somente um
lençol, que logo lhe é retirado, ficando nu, é retratado seguindo Jesus no
momento de sua prisão no Horto das Oliveiras: “Jesus, dirigindo-se a eles,
disse: ‘Serei eu um ladrão? Saístes para prender-me com espadas e paus!
Eu estive convosco no Templo, ensinando todos os dias, e não me
prendestes. Mas é para que as Escrituras se cumpram’. Então,
abandonando-o, fugiram todos. Um jovem o seguia, e sua roupa era só o
lençol enrolado no corpo. E foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o
lençol, fugiu nu” (MARCOS 14:48-52, 2015, p. 1782). O episódio causa
uma estranheza a qual consequentemente acaba por ocasionar o riso,
afinal pode-se pensar: que jovem era esse que fugiu nu em meio à
multidão que acompanhava a detenção de Cristo? A falta de sentido da
situação torna a cena automaticamente cômica, pois quem não riria ao
imaginar um homem correndo nu em meio à massa durante um evento tão
sério quanto a prisão do Messias?
Para os cristãos e exegetas mais conversadores, pode ser difícil e
até mesmo inaceitável a procura pelo riso e por humor nas narrativas
bíblicas, visto a tomarem como fonte exclusiva de doutrinação religiosa,
excluindo da Bíblia sua literariedade. Contudo, o livro sagrado para os
cristãos é literário, desenvolvendo-se, sobretudo, a partir de narrativas, as
quais não apenas podem conter o riso e o humor, como também costumam
“[...] guardar certas informações até o momento da história em que elas
são diretamente relevantes” (ALTER, 2007, p. 106), propiciando que, a
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partir do silêncio bíblico, surjam possíveis produções humorísticas em
torno das Sagradas Escrituras, sejam essas paródias, sátiras, criações
cômicas, chistes, visto ser justamente no espaço a ser preenchido pelo não
dito que os humoristas bíblicos costumam compor suas obras.
Todavia, declarar de forma simplória que há riso e humor na
Bíblia, e que essa sendo uma obra de cunho teoliterário, pode ser
parodiada, ironizada, satirizada, caricaturada, dando abertura para que
seja lida, interpretada e reescrita por um viés humorístico, tal como efetua
o Pastor Gaúcho, em sua própria versão do Evangelho veiculada no
ciberespaço via facebook, é algo que se mostra insuficiente, exigindo um
amparo teórico bem fundamentado acerca do humor, a fim de sustentar o
posicionamento defendido de que há humor e riso na Bíblia. Do mesmo
modo, o Evangelho Gaudério e as demais adaptações bíblicas podem ser
igualmente humorísticas, afinal nem só de choro, dor e sofrimento vive o
homem, embora o Cristianismo costume pregar o contrário ao
desenvolver uma religião de caráter confessional a qual está fadada ao
fracasso, conforme pontua Magalhães (2011), afinal os cristãos atuais
seguem à procura de esperança e apoio, não mais de sofrimento e
penitências. Faz-se necessário, portanto, que a Instituição Cristã se
desnude do puritanismo nela incrustado e se aproxime dos escritos
apresentados nos primórdios dos textos-base das religiões, os quais –
mesmo não constituindo de início um livro unificado, mas uma série de
escrituras bíblicas – eram menos institucionais e religiosos, e mais
envoltos por religiosidade e aproximação com a vivência e a realidade dos
crentes, apresentando uma considerável transgressão que não se encontra
na religião e na Teologia Cristã hodiernas.
1.1. RIR É PRECISO, TCHÊ!
O riso não é algo estritamente mecânico e sem motivo aparente o
qual equivaleria a “[...] uma convulsão interior, que produz uma distorção
da expressão facial e que é acompanhada por sons desarticulados. É
contagioso e, embora intermitente, incurável”, como proferido pelo
escritor e crítico satírico estadunidense Ambrose Bierce38, não

38

Excerto extraído de um texto escrito por Ambrose Gwinett Bierce, nascido no
fim do século XIX. Disponível em: < http://poetizando.com.br/frase/ambrose-
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merecendo, em decorrência disso, ser tomado como objeto de estudos
acadêmicos e de teorias desenvolvidas em seu torno. Do contrário, o ato
de rir ultrapassa as fisiológicas distorções faciais. Para que haja o riso,
precisamos de um motivo, afinal ele não ocorre sozinho, ri-se de algo, de
e/ou com alguém, daí a afirmação de Bergson (1983) de que rir seria um
gesto social. Ademais, ele pode ser considerado, ainda, uma arma potente,
visto que “[...] a emoção expressa pelo riso é sempre uma mistura de
alegria e escárnio” (SKINNER, 2004, p. 10).
Henri Bergson não é o único dentre uma gama de teóricos de
humor a enxergar o riso como uma ferramenta social. Vladímir Propp, em
Comicidade e riso (1992), Linda Hutcheon, em Uma teoria da paródia
(1985), e os autores Conceta D’Angelli e Guido Paduano, de O cômico
(2007), conceituam-no de modo semelhante, posto que, de acordo com
suas acepções, os seres humanos costumam rir de tudo o que difere do
estabelecido como correto ou normal, segundo os padrões socialmente
delineados. Por esse viés, é possível considerar a afirmação de Skinner
(2004), de que o homem é o único animal que ri, como verdadeira, afinal
os demais seres vivos não são capazes de achar graça de algo ou de outro
animal. Logo, em seu caso, qualquer esboço semelhante a um sorriso
equivaleria à proposição de Ambrose Bierce, limitando-se a meras
disformidades da musculatura da face.
“Em geral visto como sinal de alegria, o riso pode revelar o
sofrimento em toda a sua crueza” (DUARTE, 2006, p. 51). Isto porque,
primeiramente, rimos por termos consciência de que iremos morrer, e o
riso serve como um instrumento de apoio a fim de suportarmos o trágico
da vida humana: o seu fim; nos possibilitando, ainda que por uma
explosão que dura breves instantes, nos sentirmos imortais e perfeitos, tal
como Deus. “O riso revela-se útil, assim, para a manutenção da espécie:
experiência do não-saber, livra do desespero do pensamento aprisionado
nos limites do sério” (DUARTE, 2006, p. 53). Nesse sentido, saber rir
pode auxiliar os cristãos em sua busca pelo fim escatológico, retirando o
fardo pesado que lhes é imposto pelo Cristianismo enquanto instituição
religiosa, e tornando-o mais leve, símbolo de esperança.

bierce/10359afc051241cbb53b47d3ef9626dd >. Fonte acessada em: 10 de maio
de 2017.
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São diversos os fatores que nos levam a rir, logo, tratar do riso é
muito mais complexo do que possa parecer inicialmente. Assim sendo, ao
mesmo passo em que os motivos para se rir de algo variam, os seus tipos
também, distinguindo-se uns dos outros a partir de suas peculiaridades e
objetivos, podendo pertencer ao humor ou não. Afinal, as obras
humorísticas objetivam levar ao riso, seja qual for o meio por elas
utilizado para tanto (o exagero, o estranhamento, o reconhecimento),
contudo, nem sempre ele é intencional, e quando não, humorístico
também não será, a exemplo do riso de felicidade quando alguém é
aprovado em um processo de seleção de Mestrado, ou das crises de riso
ocorridas em momentos de tensão ou de nervosismo, as quais
normalmente acontecem sem nenhuma graça aparente – e podem,
inclusive, virar motivo para o riso, daí, sim, tornando-se humorísticas.
Não obstante, a respeito das criações de humor, faz-se pertinente
salientar que, embora tenham por intuito levar ao riso, nem sempre são
bem-sucedidas em suas empreitadas, diferentemente do ocorrido com o
Evangelho Gaudério, pois o pregador dos pampas sul-rio-grandenses
obteve sucesso em sua jornada: promover uma cibercomunhão divertida
na web. Nesse ínterim, é possível citar o escritor português Eça de
Queirós, o qual afirmava que “o riso dirige-se não ao letrado e ao filósofo,
mas à massa, ao imenso público anônimo”, no caso do PG, aos usuários
das redes sociais constantes no ciberespaço, sobretudo à população cristã
do Rio Grande do Sul que mantém avatares no facebook.
No que concerne o riso fruto do humor, de interesse direto para o
desenvolvimento desta pesquisa, o teórico Vladímir Propp (1992) propõe
uma divisão desse em seis tipos: o de zombaria, o bom, o maldoso, o
alegre, o imoderado e o ritual, cada um proveniente de visões e finalidades
distintas. Aqui, faz-se relevante destacar o de zombaria, uma vez que é
tido como o tipo mais real de riso, porque “[...] ocorre na presença de duas
grandezas: de um objeto ridículo e de um sujeito que ri, ou seja, o homem”
(PROPP, 1992, p.31), como constata-se nos trechos bíblicos salientados
anteriormente, extraídos de 1 Samuel 5:6, de 2 Reis 2:23-25, de 1 Reis
22:13-28 e de Marcos 14:48-52. Ademais, o riso de zombaria aproximase da comicidade, traço fundamental na formação do Evangelho segundo
o Pastor Gaúcho, do mesmo modo como a falta de lógica cotidiana talvez
seja a forma mais comum de comicidade, conforme postulado pelo
teórico em Comicidade e riso (1992).
Bergson é enfático ao dizer que a comicidade não existe fora do
propriamente humano, afinal o homem é o único animal que ri e o qual
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faz rir, atuando como ator e espectador de uma só atração, e o cômico
surge justamente “[...] no momento preciso no qual a sociedade e a
pessoa, isentas da preocupação com a sua conversação, começam a tratarse como obras de arte” (BERGSON, 1983, p. 14), como efetua Anderson
Alves da Luz ao tipificar o povo gaúcho por meio do personagem do PG,
sempre ilustrado com as tradicionais vestes gaudérias, acompanhado de
sua inseparável cuia de chimarrão e falante de expressões e ditados
próprios do linguajar sul-rio-grandense, elementos de uma cultura da qual
faz parte.
“Pode tornar-se cômica toda a deformidade que uma pessoa bem
conformada consiga imitar” (BERGSON, 1983, p. 15). Nesse ponto, fazse possível afirmar que o exacerbado regionalismo gaudério pode ser
considerado um elemento cômico no Evangelho segundo o Pastor
Gaúcho, visto que o gauchês poderia ser considerado um desvio
fundamental dos sul-rio-grandenses, posto ser a partir dele que se obtém
a feiura cômica proposta por Henri Bergon (1983), obtida “ao atenuar a
deformidade risível” (BERGSON, 1983, p. 16), pois o dialeto falado no
Rio Grande do Sul é um dos aspectos do povo gaúcho que mais se
sobressai, logo podendo ser tomado como um bom objeto de comicidade,
afinal toda rigidez é cômica, como é o caso do linguajar e dos costumes
gaúchos, possibilitando a facção da caricatura do cristão gaudério.

Figura 12 - Lucas 12:22 em gauchês. Versão de referência: "Depois disse a seus
discípulos: 'Por isso vos digo: Não vos preocupeis com a vida, quanto ao que
haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir.'"39
Disponível no acervo do facebook do PG40.

39

Excerto extraído da página 1812 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
40
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Ademais, “será cômica talvez a palavra que nos faça rir de quem a
pronuncie, e espirituosa quando nos faça rir de um terceiro ou de nós. O
mais das vezes, entretanto, não saberíamos discernir se a palavra é cômica
ou espirituosa. É simplesmente risível” (BERGSON, 1983, p. 51). No
caso do Pastor Gaúcho, tal definição também não se faz clara, quando
referindo-se somente aos textos por ele adaptados para o gauchês.
Ainda no tocante ao cômico, D’Angelli e Paduano (2007),
postergam que este possui uma função moralística de expor as
deformidades / a rigidez de algo, de alguém ou da própria sociedade com
a finalidade de, pelo riso, propor uma correção. Isso porque, ao seu ver,
“o cômico exerce uma outra função repressiva tradicional: obrigar a
inadequação, por estupidez ou loucura, a compartilhar dos pressupostos e
das coordenadas mentais do grupo” (D’ANGELLI; PADUANO, 2007, p.
10), afinal, os conformismos sociais e racionais integram a postura de
superioridade evidenciada pelo riso decorrente da sociedade como um
sistema perante suas margens, ou melhor, sobre tudo aquilo que destoa do
socialmente padronizado e considerado correto, normal ou bonito, como
o dialeto gaudério em relação à língua portuguesa padrão, no caso do
Pastor Gaúcho, ou o jovem nu em meio a uma multidão vestida no
episódio retratado em Marcos 14:48-52.
O cômico proporcionaria uma “negação cômica dos supremos
valores religiosos” (D’ANGELLI; PADUANO, 2007, p. 18), uma vez
que vai de encontro com o Cristianismo, não sendo imerso em sua
assepsia religiosa, conferindo ao pecador a culpa perante os pecados por
ele cometidos e se utilizando disso para desenvolver a comicidade
constantes em tais desvios, bem como penalizando-o e o corrigindo por
meio do riso, não a partir do sofrimento e menos ainda de penitências.
Aliás, poderia considerar-se o próprio riso como castigo cômico infligido
ao pecador em função de suas faltas, ou melhor, de seus desvios ou
deformidade.
Da mesma forma como Lélia Parreira Duarte (2006) aponta que
rimos porque sabemos que iremos morrer e, assim sendo, aliviamos o
peso de nossa finitude, Concetta D’Angelli e Guido Paduano (2007)
apontam que há na comicidade um desejo de onipotência e de liberação

83187718416966/546623182073416/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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da morte: “pede-se ao riso que desmistifique a incorreção profunda destas
tragédias por meio de uma consciência tão inexpugnável quanto é
inaceitável o fato da morte ser, pelo contrário, a decadência universal dos
seres vivos e de que contra ela não exista remédio” (D’ANGELLI;
PADUANO, 2007, p. 27). Por esse viés, faz-se possível colocar que o
riso, seja ele de cunho religioso ou não, será sempre de libertação, seja na
intenção de aceitar a mortalidade humana ou com o objetivo escatológico
de ser salvo post mortem, como faz o humorista religioso e cristão,
Anderson Alves da Luz por meio do Evangelho Gaudério por ele
desenvolvido a partir do Pastor Gaúcho.
Semelhante e relacionado ao cômico, se encontra o chiste, o qual
subjetivamente pode ser tomado como uma representação cômica,
todavia, enquanto o cômico, assim como o humor, localiza-se no préconsciente, “o chiste é um juízo que produz contraste cômico”
(FISCHER, 1889 apud FREUD, 1905[1987], p. 08). Juízo de valor, esse,
vale pontuar, de teor lúdico, do mesmo modo como o cômico o é, porém
ocorrido no campo do consciente. O chiste costuma ser breve e, em sua
brevidade, transmitir e expressar aquilo que na verdade pensamos, por
isso o seu caráter se dá pelo jogo de ideias. Normalmente exige a
habilidade de perceber semelhanças nas diferenças e descobrir
similaridades ocultas, contudo pode ocorrer pelas diferenças dependendo
da aptidão do piadista em questão.
O pai da psicanálise, Sigmund Freud (1905 [1987]), alerta para o
fato de que “[...] só é um chiste o que eu permito que seja um chiste.
Aquilo que é chiste para mim pode ser meramente uma história cômica
para outras pessoas” (FREUD, 1905 [1987], p. 71). Isso ocorre
especialmente em detrimento da fachada cômica que o chiste carrega,
dando abertura para que, de acordo com a interpretação de cada envolvido
no ato / comentário chistoso, ele realmente venha a ser um chiste ou algo
exclusivamente pertencente ao campo do cômico.
O chiste, por depender da interpretação das pessoas, deve
necessariamente ser contado e transmitido a alguém para que seja
efetivado, dependendo, portanto, do outro para confirmar a sua
ocorrência, eficiência e aprovação, ao contrário do cômico, o qual, por
conta da comicidade, que é própria de sua natureza, é cômico desde o
momento de sua criação. “[...] Somos compelidos a contar nosso chiste
para mais alguém porque somos incapazes de rir dele, nós mesmos”
(FREUD, 1905 [1987], p. 102), indo de encontro, novamente, com o
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cômico, visto que a graça e o riso chistoso dependem sempre do outro e
do insight que, como interlocutor, realiza do provável chiste apresentado.
Ao tecer uma breve análise comparativa entre o cômico e o chiste,
pode-se dizer que, mesmo sendo dois gêneros consideravelmente
próximos em detrimento da comicidade que os integra, suas funções e
objetivos são distintos, bem como a forma como são recebidos por seus
públicos-alvo. Enquanto o chiste, como juízo de valor lúdico, pode ser
fruto de uma constatação, o cômico, por sua vez, deve necessariamente
ser considerado como uma produção humana, tal como é visto no
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, no qual o cômico é produzido por
meio da regionalização e da tipificação gaudéria incutida nos excertos
retirados das escrituras evangélicas constantes na Bíblia.
Não obstante, cabe pontuar, ainda, que a proximidade entre o
cômico e o humor se faz maior e mais evidente do que entre este e o chiste,
uma vez que para além de se situar na mesma esfera psicológica que o
cômico – a pré-consciente –, o humor pode ser incluso no conceito
ampliado de cômico da expectativa, diferenciando-se dele devido ao fato
de que, enquanto o cômico se pauta na exposição de um desvio ou de uma
rigidez que possa ser tornada um objeto de comicidade, o humor tem seu
riso proveniente de uma reflexão acerca de acontecimentos e/ou de
indivíduos, daí ser possível afirmar que alguém possui ou não senso de
humor, ou, ainda, dizer que há bom e mau humor na Bíblia. Outrossim,
“[...] o humor é um meio de se obter prazer apesar dos afetos dolorosos
que interferem com ele” (FREUD, 1905 [1987], p. 150). Nesse ínterim,
faz-se pertinente destacar o postergado por Freud (1905 [1987], p. 154):
“o prazer nos chistes pareceu-nos proceder de uma economia na despesa
com a inibição, o prazer no cômico de uma economia na despesa com a
ideação (catexia) e o prazer do humor de uma economia na despesa com
o sentimento”.
Juntamente com o cômico, o humor e o chiste, a paródia –
considerada por Propp (1992) um dos principais instrumentos da sátira
social – costuma levar seus interlocutores (sejam eles leitores, ouvintes,
[tele-]espectadores) ao riso. Classificada como uma forma de imitação
munida de inversão irônica em sua composição, “a paródia é uma das
formas mais importantes da moderna autorreflexividade: é uma forma de
discurso interartístico” (HUTCHEON, 1985, p. 13), ocorrendo
normalmente no âmbito intencional do engraçado e do irônico, e fazendo
o uso do desdém e da ridicularização, os quais, quando bem empregados,
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levam ao riso, ainda que este seja, por diversas ocasiões, tão ácido quanto
a ironia constante na paródia.
Faz-se necessário salientar que a imitação, embora se diferencie do
gênero paródico, “[...] oferece, todavia, um paralelo evidente com a
paródia, em termos de intenção. Nas palavras de Greene: ‘toda imitação
criativa mistura a rejeição filial com o respeito, tal como toda paródia
presta sua homenagem oblíqua’” (GREENE, 1982, p. 46 apud
HUTCHEON, 1985, p. 21). Fato que evidencia a autorreferencialidade
paródica e pode ser claramente observável ao se refletir acerca das
adaptações bíblicas efetuadas pelo Pastor Gaúcho, as quais mesmo
demonstrando grande respeito às Sagradas Escrituras as modificam,
transcodificando-as.
No que concerne à ironia, esta “[...] participa do discurso paródico
como uma estratégia [...] que permite ao decodificador interpretar e
avaliar” (HUTCHEON, 1985, p. 47), devendo ser considerada, de acordo
com Muecke (1995), como algo obrigatório, dinâmico e persuasivo, além
de ser um dos principais recursos da retórica na finalidade de despertar a
consciência do leitor, tal como coloca Hutcheon (1985), visto por meio
da ironia ser possível “[...] dizer alguma coisa de uma forma que ative não
uma, mas uma série infindável de interpretações subversivas”
(MUECKE, 1995, p. 48), retirando o leitor de sua zona de conforto,
causando-lhe inquietação. Leitor esse que deve ser competente,
demonstrando conhecimento (ainda que vago) do objeto parodiado e
senso crítico a fim de compreender a paródia realizada e,
consequentemente, rir dela, mesmo que, para tanto, seja colocado em
situações delicadas nas quais a Literatura Paródica possa inseri-lo, afinal,
apesar de não ser uma mera citação textual, a paródia se relaciona
intrinsecamente com a obra parodiada. “A paródia está, pois, relacionada
com o burlesco, a farsa, o pastiche, o plagianismo, a citação e a alusão,
mas mantém-se distante deles” (HUTCHEON, 1985, p. 61), visto
partilhar simultaneamente o código paródico geral e o do texto a ser
parodiado.
O ethos paródico compreende a moral da paródia, uma vez que
nenhuma produção paródica é gratuita, pois sempre advém de um
processo de julgamento valorativo. O seu status psicológico é sútil, posto
necessitar de uma condição ideológica, visto que “[...] as naturezas textual
e pragmática da paródia implicam, ao mesmo tempo, autoridade e
transgressão e ambas devem ser tomadas em consideração”
(HUTCHEON, 1985, p. 89). O objeto da paródia, por sua vez,
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habitualmente são obras bem-sucedidas e até mesmo canônicas, como é
o caso da Bíblia, pertencente tanto ao cânone literário ocidental como ao
cristão; porque em virtude de seu sucesso, acabam por inspirarem
diversos tipos de leituras, reflexões, adaptações e reescritas, do mesmo
modo como por influenciaram a elaboração de paródias, as quais,
atualmente, para além da mera imitação ridicularizada, engraçada ou
ironizada, costumam acrescentar algo no texto parodiado: crítica,
indicando que “a paródia é hoje dotada do poder de renovar”
(HUTCHEON, 1985, p. 146).
Retomando a questão do riso, cabe ainda salientar que mesmo suas
causas não sendo tão claras, um dos possíveis sentimentos que nos levam
a rir é alguma forma de alegria. Sobre isso, Skinner (2004) é enfático: ao
seu ver o riso é sempre alegre, fruto de um tipo de alegria peculiar que
pode ser ligada a sentimentos opostos, como o desprezo, o escárnio e o
ódio, daí a possibilidade de se criar obras humorísticas voltadas à
zombaria e ao questionamento de acontecimentos, de atitudes tomadas
pelos indivíduos em sociedade e da postura adotadas por instituições
detentoras de poder e domínio perante as pessoas, a exemplo do
Cristianismo, muitas vezes parodiado – como faz o Pastor Adelio (do qual
será tratado brevemente no subcapítulo 1.2.1) – e do próprio Deus, que
“[...] é mostrado nas Escrituras como se escarnecesse do que é
pecaminoso” (SKINNER, 2004, p. 31).
Seja qual for o tipo e o motivo do riso, bem como
independentemente de qual seja o objeto risível, o riso é contagiante, e
essa é uma de suas principais características. Como poderia, então, não
haver o riso na Bíblia, e, ainda mais, como rechaçar a produção de obras
humorísticas inspiradas no livro sagrado do Cristianismo, como o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho? Faz-se pertinente reafirmar o
postulado ao início deste capítulo: não só há riso na Bíblia, como é viável
e real a existência de produções simultaneamente humorísticas e
teológicas ou teopoéticas, as quais são detentoras de dois tipos de riso,
que podem ser denominados como: ateu e religioso.
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1.1.1. O PATRÃO CELESTIAL RI, VIVENTE!

Figura 13 - Jesus rindo. Disponível no acervo do blog Reflexão...Há
Humanidade!41

Embora seja a alegria a finalidade a qual, enquanto humanos,
almejamos e buscamos ao aspirar pela elevação da mente e do corpo, ser
alegre e, para além disso, rir, nem sempre foi bem quisto pelo
Cristianismo, religião que ao longo dos séculos e períodos históricos
variados, repudiou o riso veemente, como se rir, ou sorrir, não devesse
ser considerado algo bom, mas, do contrário, um pecado. Georges Minois
(2000) afirma convictamente que o riso não é natural na Instituição Cristã,
e, mais do que isso, é considerado algo diabólico, ou ao menos assim foi
durante uma parcela temporal considerável, visto se acreditar que não
fazia parte do plano divino, afinal a Divina Trindade é rígida, imutável, e
assim sendo, não possui quaisquer motivos para a hilaridade, tornando o
riso, consequentemente, fruto de outra fonte: o mal. “O pecado original é
cometido, tudo se desiquilibra, e o riso aparece: o diabo é responsável por
isso. Essa paternidade tem sérias consequências: o riso é ligado à
imperfeição, à corrupção, ao fato de que as criaturas sejam decaídas”
(MINOIS, 2000, p. 112).
Não seria o riso, portanto, oriundo da criação humana? Deus
jamais originaria algo falho, imperfeito, a não ser para que suas criaturas
vivessem sua vida de forma penitencial a fim de, como imagem e
semelhança de seu criador, desejarem ser dignas de estar em sua presença,
ainda que fosse para contemplar a eternidade após a morte. Todavia, o

41

Disponível em: <http://reflexhuman.blogspot.com.br/2014/03/so-jesus-cristoe-o-senhor.html>. Fonte acessada em: 11 de maio de 2017.
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homem ri. Sempre riu. Inclusive nos períodos em que o riso era proibido
pelo Cristianismo. E o ato de rir nem sempre foi alegre, mas, talvez, um
tipo de consolo perante nossa finitude e humanidade: “O riso vai se
insinuar por todas as imperfeições humanas. É uma constatação de
decadência e, ao mesmo tempo, um consolo, uma conduta de
compensação, para escapar ao desespero e à angústia: rir para não chorar”
(MINOIS, 2000, p. 112-113). Daí porque o riso fora considerado
diabólico: que criação divina riria de suas próprias imperfeições, de sua
morte iminente, de sua decadência? Isso jamais poderia ser divino, senão
obra do Diabo!
Contrariando tal postura cristã, a Bíblia nos mostra claramente que
Deus ri, como verificado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19 versículo
13, episódio no qual é narrado um exorcismo malsucedido que termina
em confusão, afinal o homem possuído ataca aqueles que tentavam
exorcizá-lo:
Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava
milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que
sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais
que houvessem tocado seu corpo: afastavam-se
deles as doenças, e os espíritos maus saíam. Então,
alguns dos exorcistas judeus ambulantes
começaram a pronunciar, eles também, o nome do
Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos maus.
Eles diziam: “Eu vos conjuro por Jesus, a quem
Paulo proclama!” Quem fazia isto eram os setes
filhos de certo Ceva, Sumo Sacerdote judeu. Mas o
espírito mau replicou-lhes: “Jesus eu o conheço; e
Paulo, sei quem é. Vós, porém, quem sois?” E
investindo contra eles, o homem no qual estava o
espírito mau dominou uns e outros, e de tal modo
os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram de
fugir daquela casa. O fato chegou ao conhecimento
de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso.
A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor
Jesus
era
engrandecido”
(ATO
DOS
APÓSTOLOS, 2015, p. 1938).

Se a cena de um exorcismo que não deu certo não é demonstração
de humor e indicação da presença do riso nas Sagradas Escrituras, o que
mais seria? Afinal, não estaria Deus colocando propositalmente em
situação ridícula os exorcistas judeus que acompanhavam Paulo ao não
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fornecer auxílio divino para a expulsão do espírito mau do corpo do
homem por ele possuído? Mais do que isso, Deus não apenas ri, como faz
uso da ironia por diversas vezes, visto que, no intento de corrigir, punir
ou ensinar os seres humanos, “‘[...] Aquele que mora nos céus ri: o Senhor
os coloca em ridículo (SALMO 2:4). Ele é o ironista por excellence,
porque é onisciente, onipotente, transcendente, absoluto, infinito e livre”
(MUECKE, 1995, p. 68), sua vítima arquétipa é homem, a quem expõe
ao ridículo, ironizando-o e dele rindo.
O riso divino, contudo, não é de todo irônico, menos ainda julgador
e punitivista, representa também alegria. O nome de Isaac, por exemplo,
personagem de grande importância presente nas narrativas do Gênesis,
capítulos 21 a 28 – pai de Esaú e Jacó –, vem do hebraico Itshak e Yitzháq,
e significa aquele que ri, riso, “filho da alegria”42; bem como abençoado
e aquele que abençoa, visto ser fruto de um milagre (sua mãe, infértil até
estar em idade avançada, foi abençoada por Deus e, já idosa, deu à luz
Isaac), que, após ter sido oferecido como sacrífico a Deus por seu pai,
Abraão (homem de grande crença), foi novamente abençoado, assim
como as demais nações da Terra em virtude da fé incondicional de seu
patriarca.
Percebe-se, portanto, que apesar de não ser um hábito atribuir
qualquer tipo de interpretação humorística ao livro sagrado do
Cristianismo, em detrimento de ser considerado sacro, asséptico e sério
por excelência, há sim riso na Bíblia, o qual não pode ser desconsiderado.
Aliás, a respeito da experiência bíblica do sagrado, essa “[...] ainda não
está sob o signo da doutrina” (MAGALHÃES, 2011, p. 37), não atuando
o riso e o humor, de modo algum, portanto, como profanadores de sua
sacralização, mas proporcionando um diálogo constante entre o sagrado
e o profano. Fato percebido pela religião cristã, a qual, a partir da segunda
metade do século XX, passou a considerar o riso positivamente. “De
repente, todo mundo – a começar pelos crentes – redescobre o riso
bíblico” (MINOIS, 2000, p. 115), abrindo espaço para o desenvolvimento
do humor na Bíblia. Agora, Jesus sorri.

42

Disponível em: <https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/isaac/> e
<http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/isaac/>. Fontes acessadas em: 12
de maio de 2017.
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Figura 14 - Jesus sorrindo. Disponível no acervo do blog Adeladia Lins. 43

Nesse ínterim, portanto, postula Georges Minois (2000, p. 117):
Não dá para duvidar do humor voluntário na Bíblia,
mesmo se tivermos tendência a acrescentá-lo: “Se
formos dotados de humor, podemos fazer uma
leitura humorística de textos desprovidos de
humor”, escreve apropriadamente Robert Favre.
Há na Bíblia uma fonte permanente de cômico, que
provém da “conflagração do sagrado e do profano”
(Sarrazin, 1994, p. 220 apud MINOIS, 2000, p.
117).

No tocante à parte dos escritos bíblicos exclusiva do Cristianismo,
o Novo Testamento, não há qualquer menção de um riso bom, como pode
ser encontrado no Primeiro Testamento, a exemplo do riso de alegria de
Sara, em Gênesis, capítulo 21 versículo 6, episódio que aborda o
nascimento de Isaac: “E disse Sara: ‘Deus me deu motivo de riso, e todos
os que o souberem rirão comigo’” (GÊNESIS, 2015, p. 60). A Ausência
do riso bom nos escritos neotestamentários pode ser a provável fonte da
origem do mito de que Jesus não riu e que, sendo os cristãos seus
seguidores, consequentemente não devem rir, afinal é vivendo à imagem
e semelhança de Deus que, no dia do Juízo Final, serão considerados
dignos de habitar a morada do Senhor. “O Cristianismo afirma que Jesus
é inteiramente homem, mas lhe recusa particularidades da natureza

43

Disponível
em:
<http://adeladialins1blogspotcom.blogspot.com.br/2011/01/fotos-de-cristojesus.html>. Fonte acessada em: 12 de maio de 2017.
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humana, tais como o riso e o sexo. É suficiente que aceite que ele comia”
(MINOIS, 2000, p. 123). Entretanto, Jesus, o filho de Deus feito homem,
não viveu apenas de pão e vinho, ele, como qualquer ser humano – e filho
do Criador (o qual já constatamos que ri) –, sorria e ria, nem por isso
enfraquecendo a potência de suas escrituras orais, parabólicas.
Desse modo, o Cristianismo, ao perceber a força que possui o riso
e não conseguindo lutar contra ele, mas, do contrário, notando sua perda
de fiéis ao perpetuar sua assepsia conservadora e penitencial, recuperou o
riso, fazendo o seu uso como uma espécie de arma contra o Diabo, e não
mais diabolizando-o. “A Igreja, apesar de sua rigidez de fachada, tem um
extraordinário poder de adaptação. O que não pode destruir, ela assimila,
integra à sua substância, o que lhe permitiu ultrapassar, até aqui, todas as
crises” (MINOIS, 2000, p. 138). Possibilitando a produção de obras como
o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, o qual, ao contrário do que alguns
crentes tradicionalistas possam pensar, utiliza o riso como meio para
ciberevangelizar ludicamente no século XXI, intuindo simultaneamente
fortalecer a fé dos cristãos e agregar mais ovelhas ao seu rebanho gospel.
O riso cristão, todavia, deve ser única e exclusivamente pautado na
alegria, a ser tomada como objetivo ou fim humano, uma vez que “mesmo
a alegria (gaudium) que nasce da virtude, ainda que ela seja um bem, não
é parte do bem maior, como tampouco o são o contentamento (laetitia) e
a tranquilidade” (SÊNECA apud POTKAY, 2010, p. 26). Desse modo, a
alegria verdadeira para os cristãos não é a vivenciada terrenamente, mas
a da almejada reunião com Deus após a morte, carregando, portanto, a
assepsia pregada e exigida pelo Cristianismo, devendo ser pura e
espiritual, e envolvendo julgamento e crença, conforme aponta Adam
Potkay (2010), uma vez que se orienta em direção a um bem, como notase na ciberevangelização do Pastor Gaúcho, a exemplo das passagens de
João 16:33 e Mateus 5:12 por ele fundidas, adaptadas para o gauchês e
pregadas:
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Figura 15 - Fusão de João 16:33 e Mateus 5:12 em gauchês. Versões originais:
"Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações,
mas tende coragem: eu venci o mundo!" (JOÃO 16:33). "Alegrais-vos e
regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim
que perseguiram os profetas, que vieram antes de nós” (MATEUS 5:12)44.
Disponível no acervo do PG no facebook45.

“A esperança é ‘uma alegria inconstante que surgiu da imagem de
uma coisa futura ou passada de cujo resultado nós duvidamos’”
(POTKAY, 2010, p. 37). No Cristianismo ela se faz fundamental, visto a
fé cristã pautar-se na expectativa de adentrar no Reino dos Céus e retornar
sua alma ao Senhor. “A ‘alegria’ é a palavra-chave da soteriologia cristã:
acreditando em Cristo, ‘vos jubilais com uma alegria inefável e gloriosa’
(aggalliâsthe charâ aneklatêtô), 1 Pd 1, 18” (POTKAY, 2010, p. 42). E é
por meio dos Evangelhos que a alegria almejada da comunhão com Deus
é revelada, tal como faz o Pastor Gaúcho a partir do Evangelho Gaudério,
apresentando, dessa forma, um humor escatológico e teleológico, visto
tratar ludicamente da esperança de um fim redentor para os cristãos,
sobretudo os sul-rio-grandenses.

44

Excertos extraídos das páginas 1886 e 1711, respectivamente, da Bíblia de
Jerusalém (2015).
45
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/661512697251130/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 14
de novembro de 2016.
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De acordo com Adam Potkay (2010, p. 67), “[...] no tempo humano
– antes da vinda do reino final –, a jubilação sempre é tornada tensa e
definida com relação à perda e à tristeza”, visto que, pelo viés cristão,
primeiramente é preciso sofrer para que, a posteriori, se alcance a alegria
verdadeira, almejada, na qual centra-se a escatologia cristã: na destinação
ao plano superior, habitado pela Santíssima Trindade – composto por
Deus pai, Deus filho e pelo Espírito Santo. Assim sendo, é possível
afirmar que “[...] O bem presente da alegria cristã reside na antecipação
de um bem próximo, especialmente do Fim dos Tempos” (POTKAY,
2010, p. 68). Não obstante, do mesmo modo como os cristãos almejam se
unir a Deus, buscam-se uns aos outros, se unindo em comunhão.
Os cristãos buscam se identificar com o
corpo de fiéis, ou igreja, entendidos como um
rebanho, uma vinha ou o corpo místico do Cristo,
e, no entanto, o cristão entusiasta pode também se
identificar com o Cristo ou mesmo Deus. Ambas as
tendências são comuns no discurso cristão
(POTKAY, 2010, p. 71).

Dessa forma age o Pastor Gaúcho, ao conduzir suas ovelhas, os
cristãos gaudérios, aos ensinamentos do Senhor.
O Cristianismo, embora atualmente aceite e permita o riso, é
taxativo no que se refere à alegria: no entendimento cristão, a alegria só
se faz possível se Deus permiti-la, não sendo acessível para todos,
somente para aqueles que, conforme o julgamento Dele, merecem ser por
ela agraciados. Logo, o que possibilita que esse estado de graça seja
alcançado, conforme o Cristianismo, são as práticas religiosas adotadas
pelos cristãos verdadeiros, praticantes, crentes e não contestadores da
doutrina cristã e das verdades divinas por intermédio dela repassadas e
ensinadas.
Infere-se, pois, que o único riso possível no Cristianismo seria o
bom, ao contrário da relativa variedade de risos presentes na Bíblia, obra
literária, teológica e cômica a partir da qual se baseiam diversos
humoristas para criar e desenvolver suas produções, como é feito por
Anderson Alves da Luz ao dar vida e voz ao Pastor Gaúcho, e por tantos
outros artistas que aliam o humor à Teologia ou ao Ateísmo, produzindo,
consequentemente, obras teo-humorísticas de cunho religioso ou ateu.
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1.2. OBRAS TEO-HUMORÍSTICAS: MAIS FACEIRAS QUE
GAÚCHO EM CHURRASCO!
Inúmeras são as obras de humor que utilizam como fonte de
inspiração a Bíblia ou religiões, como o Cristianismo, foco deste estudo.
Algumas voltam-se ao riso como meio de refletir acerca da fé, de Deus e
da religião, teológica ou teopoeticamente, como é o caso do Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, da Bíblia do Matuto e de Um sábado qualquer
(produções oriundas do ciberespaço a serem tratadas, as duas últimas,
brevemente neste subcapítulo). Outras, contudo, ocupam-se dos debates
teológicos e das práticas religiosas visando produzir reflexões críticas em
seus contempladores em torno das temáticas que abordam, como feito
pelo Pastor Adelio – na rede – e pelo Porta dos Fundos, o qual circula
tanto na internet como na televisão, os quais serão abordados
sucintamente a seguir.
O riso presente em cada produção varia de acordo com a sua
finalidade. No caso das evangelizadoras, propagadoras de uma fé, ele será
sempre alegre, ainda que possa conter traços de comicidade – e, portanto,
do riso de zombaria. Situação do pregador dos pampas gaudérios, em
torno do qual se centra o foco desta pesquisa. Quando sua intenção for a
de contestar preconceitos, posturas e crenças religiosas e teológicas, o riso
apresentará uma maior reflexibilidade, variando entre o de escárnio e o
maldoso, dentre os propostos por Propp (1992), e o irônico, abordado por
Hutcheon (1985) e Muecke (1995), o qual costuma ser encontrado em
paródias e sátiras, a exemplo do Pastor Adelio.
Seja qual for o objetivo de cada obra humorística que trate de
questões bíblicas e religiosas, as mídias contemporâneas, sobretudo as do
ciberespaço, são solos ricos para a sua transmissão, aprovação e sucesso,
visto o público atual, que interage constantemente com a esfera virtual e
os mais diversos tipos de mídia, ser crítico, e seu retorno, principalmente
na web, ser tão veloz quanto sua necessidade de inovação e interação é
grande, servindo, portanto, como um termômetro para êxito de cada
criação teo-humorística que circula na rede.
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1.2.1. CIBERATEÍSMO DO RISO
Dentre as obras ciberateístas que utilizam o humor em sua
composição, merece destaque o grupo Porta dos Fundos46, um dos
maiores fenômenos da internet brasileira, criado em 2012 por cinco
amigos com a finalidade de, a partir da publicação de esquetes de humor
em um canal no youtube47, demonstrar sua insatisfação com a censura
velada existente na televisão do Brasil. Amparando-se na liberdade
criativa permitida no ciberespaço, a trupe utiliza seus vídeos para
questionar valores e práticas sociais, políticas, culturais e religiosas.
No tocante ao âmbito religioso, o Porta dos Fundos apresenta um
humor consideravelmente ácido, repleto de ironia e subversão,
contestando, sobretudo, os rituais e a ideologia cristã, muitas vezes
originadora de preconceitos descabidos e detentora de uma sensação de
superioridade pretenciosa perante adeptos de outras religiões e ateus.
Ademais, questiona também diversos episódios bíblicos, zombando-lhes
e os ironizando em muitas de suas publicações no youtube, em seu sítio
eletrônico e na televisão, pelo canal FOX. Um bom exemplo é o constante
na esquete abaixo:
1. Palavra da Salvação (2015)48, em que é ridicularizado
a excessiva erudição dos textos que integram as Sagradas
Escrituras a partir de um diálogo travado entre Deus e Abdias49.
Afinal, por conta das quais a maior parte dos cristãos não apenas
encontra dificuldades ao tentar ler os escritos, como na maior
parte das vezes nem mesmo os entende. Como evangelizar os
seguidores do Cristianismo se a palavra da salvação é para eles

46

Objeto pesquisado pelo Mestre André Silveira durante o seu Mestrado, do qual
é fruto a Dissertação Riso e subversão (2016), sob orientação da Doutora Salma
Ferraz.
47
Disponível em: <https://www.youtube.com/user/portadosfundos>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
48
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bnac_rH3lIA>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
49
Profeta bíblico detentor do menor textos dos que integram as Sagradas
Escrituras.
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incompreensível e distante da linguagem que utilizam em seu
cotidiano?

Figura 16 – Palavra da Salvação (2015). Disponível no acervo do Porta no
youtube50 e em seu site51.

Outro que se sobressai no Ciberateísmo do riso é o Pastor Adelio52,
personagem criado pelo humorista Márcio Américo, o qual se intitula o
pregador mais sincero do mundo e, em sua página inicial no facebook53,
faz questão de afirmar que sua obra é fictícia, sendo quaisquer possíveis
nomes de pessoas ou fatos por ele comentados, meras coincidências com
a realidade. De tom extremamente irônico, Adelio habitualmente satiriza
costumes e crenças cristãs, além de questionar diversos episódios
narrados na Bíblia. Sua obra se centraliza em um canal que o humorista

50

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WwjFef28juw>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
51
Disponível em: <http://www.portadosfundos.com.br/video/palavra-dasalvacao/>. Fonte acessada em: 13 de maio de 2017.
52
Objeto da pesquisa de Mestrado de Patrícia Leonor Martins, Mestre em
Literatura pela UFSC sob orientação da Dra. Salma Ferraz, com Dissertação
defendida em março de 2017.
53
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/pg/PastorAdelio/about/?ref=page_internal>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
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possui no youtube54, o qual é repleto de vídeos gravados por ele enquanto
caracterizado de Pastor Adelio.

Figura 17 - Pastor Adelio. Disponível no acervo do facebook do Pastor Adelio55.

Embora tome como base para a produção de seus curtas
humorísticos o Cristianismo e as Sagradas Escrituras, seu alvo principal
é a religião evangélica, sobretudo a corrupção e as posturas muitas vezes
hipócritas adotadas por diversos pastores do segmento evangélico, a
exemplo da absurda venda da cura gay e dos exorcismos que realizam as
igrejas evangélicas durante seus cultos, tornando o ritual um verdadeiro
show cômico, como é possível perceber em:

54

Disponível
em:
<https://www.youtube.com/channel/UCEBa7ZsquEUi_1d9TCtYS0Q>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
55
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorAdelio/photos/a.611107985573366.153045.
611103425573822/965030466847781/?type=1&theater>. Fonte acessada em: 13
de maio de 2017.
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1. Cura gay (2013)56, produção visual na qual critica o
projeto de lei do então Deputado João Campos, do PSDB de
Goiás, de tratar a homossexualidade como se fosse uma doença,
colocado em pauta em 2013, na Câmara dos Deputados. Para
tanto, o Pastor Adelio se utiliza de variados impropérios e de
ironia, aliando de forma cômica a crítica à homofobia, ao racismo
e à incitação à guerra constantes na Bíblia, deixando claro que os
textos bíblicos, apesar de escritos no intento de ser interpretados,
são repletos de preconceito e demonstração de ódio, e, mais do
que isso, que os pastores evangélicos não curam nada, menos
ainda a homossexualidade, que de homossexualismo nada tem,
visto não ser uma patologia.

Figura 18 - Cura gay (2013). Disponível no acervo do youtube do Pastor
Adelio.

1.2.2.

CIBERTEOLOGIA DO RISO

Apesar de fazerem o uso do humor em sua composição, a
Ciberteologia e a Ciberteopeótica do riso pautam-se na alegria e o seu
riso, portanto, é o considerado bom, de acordo com Adam Potkay (2010),
afinal o objetivo de tais produções é difundir e refletir acerca da fé sob
um viés teísta e, por vezes, deísta. Nesse âmbito, além do Pastor Gaúcho
– do qual o Evangelho propriamente dito será explanado no capítulo 3 –
outras produções humorísticas que tratam do mesmo teor se sobressaem,

56

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0eFgOEp-_gg>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
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como ocorre com Um sábado qualquer57, de criação do cartunista e
humorista Carlos Ruas.
A obra, composta em tirinhas de humor, foi criada entre os anos de
2009 e 2010, sendo veiculada, hoje, via sítio eletrônico58, página no
facebook59 e canal no youtube60, todos de domínio próprio. A obra se
ocupa em dialogar em torno de questões inter-religiosas, culturais, sociais
a partir do riso, intuindo, desta forma, promover uma maior tolerância
religiosa.
Como a maior preocupação de Carlos Ruas a partir da divulgação
de suas tirinhas não é em transmitir fé cristã, mas em humanizar e
democratizar a fé e afastá-la do conservador dogmatismo religioso, o
crucial em Um sábado qualquer, portanto, não é realizar a doutrinação de
nenhuma fé, mas, por meio do riso alegre, propor um respeito mútuo entre
os praticantes das mais variadas religiões, tal como nota-se na tirinha a
seguir em que:
1. Ressalta-se a importância de seguir o maior
mandamento de Cristo: que é de amarmos uns aos outros como
Ele nos amou. E isso é feito a partir de um diálogo entre Jesus –
personagem meio hippie, pregando sempre a paz e o amor – e
Wesliton, um cristão que segue à risca todos os dogmas pregados
pelo Cristianismo sem, contudo, amar ao próximo, indicando que
os cristãos e a religião cristã, de forma geral, não compreenderam
realmente o propagado pelo filho de Deus.
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Pesquisa de Mestrado efetuada por Stéphanie Spengler, Mestra em Literatura
pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFSC, sob orientação da Dra.
Salma Ferraz.
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Disponível em: <http://www.umsabadoqualquer.com/>. Fonte acessada em: 13
de maio de 2017.
59
Disponível em: <https://www.facebook.com/umsabadoqualqueroficial/>.
Fonte acessada em: 13 de maio de 2017.
60
Disponível em: <https://www.youtube.com/user/sabadoqualquer>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
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Figura 19 - Jesus pregando o amor ao próximo. Disponível no acervo do
facebook de Um sábado qualquer61.

Seguindo um viés mais evangelizador, tem-se o riso bom presente
na Bíblia do Matuto, de autoria do humorista Rayan Rodrigues. Do
mesmo modo como é efetuado pelo Pastor Gaúcho em seu Evangelho,
nas reescrituras bíblicas que Rodrigues realiza, lhe é atribuído o sotaque
nordestino, visto que, segundo o seu criador, ele “[...] traz a versão
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Disponível
em:
<https://www.facebook.com/umsabadoqualqueroficial/photos/a.2463640753808
11.79836.213055635378322/1704309336252937/?type=3&theater>.
Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
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nordestina da Palavra de Deus, em versículos traduzidos na linguagem by
nordeste”62, via facebook63 e blog de domínio próprio64.
O “rapaz muito sabido”65, como se denomina Rayan Rodrigues,
faz o uso de expressões e ditados característicos do linguajar do Nordeste
brasileiro, atribuindo uma atmosfera mais leve e divertida à Bíblia. Sua
obra é, simultaneamente, regionalista e evangelizadora, visto exaltar o
dialeto nordestino sob o olhar de um paraíba arretado que se traveste de
Padre Fábio Romero – a quem é atribuída a revelação das Sagradas
Escrituras ilustradas e escritas segundo o nordestês por Rodrigues – a fim
de propagar sua fé e tornar mais compreensível à população do Nordeste
a palavra de Deus, dando-lhe uma nova roupagem a partir do uso do
linguajar falado pelos habitantes dessa região e reconhecendo a
flexibilidade dos textos bíblicos ao proferir que: “Como é bom saber que
sempre se acha uma forma na palavra de Deus, para ser compartilhada e
‘visse, arretado por demais’!”66
A partir da leitura de sua reescrita do excerto bíblico de Mateus
15:6, pertencente ao Segundo Testamento, pelo Matuto selecionado, é
possível verificar os aspectos catequizadores e bairristas que contribuem
para a composição dessa obra de viés cristão.
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Texto
completo
disponível
em:
<http://nordestinidadenossa.blogspot.com.br/2013/09/biblia-do-matuto.html>.
Fonte acessada em: 13 de maio de 2017.
63
Disponível em: <https://www.facebook.com/BibliaDoMatuto/>. Fonte
acessada em: 13 de maio de 2017.
64
Disponível em: <http://nordestinidadenossa.blogspot.com.br/2013/09/bibliado-matuto.html>. Fonte acessada em: 13 de maio de 2017.
65
Disponível em: <http://nordestinidadenossa.blogspot.com.br/2013/09/bibliado-matuto.html>. Fonte acessada em: 13 de maio de 2017.
66 66
Disponível em: <http://nordestinidadenossa.blogspot.com.br/2013/09/bibliado-matuto.html>. Fonte acessada em: 13 de maio de 2017.
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Figura 20 - Ilustração 51, Mateus 12:6 em nordestês. Versão de referência:
"Digo-vos que aqui está algo maior do que o Templo"67. Disponível no acervo
do facebook do Matuto68.

Nota-se que o nordestês constante nas passagens destacadas
contextualiza as Sagradas Escrituras, inserindo-as na cultura da região
Nordeste do Brasil por meio do uso da expressão mermaqui, equivalente
a algo semelhante a mesmo aqui, em Mateus 12:6. Ademais, a
combinação de cores e ilustrações em coloração escura atribuem um tom
poético às reescritas que integram a Bíblia do Matuto, remetendo o leitor
a uma atmosfera que lembra o sertão nordestino.
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Excerto extraído da página 1724 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/BibliaDoMatuto/photos/a.416427708409568.1122
24.372867212765618/598808953504775/?type=3&theater>. Fonte acessada em:
13 de maio de 2017.
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2.

E O VERBO SE FEZ WEB: TEOPOÉTICA DO
PASTOR GAÚCHO?
Em seguida ouvi a voz do Senhor que
dizia: “Quem hei de enviar? Quem irá por nós”,
ao que respondi: “Eis-me aqui, envia-me a mim”.
Ele me disse: “Vai e dize a este povo69 (...)”. –
Isaias 6:8-970

Figura 21 – João 15:13 em gauchês. Versão original: “Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida por seus amigos”71. Disponível no acervo do PG no
facebook72.

A ciberevangelização efetuada pelo Pastor Gaúcho pode muitas
vezes ser confundida como pertencente exclusivamente à Teologia, não
se integrando à Teopoética. Contudo, a coletânea litúrgica que compõe o
Evangelho Segundo o Pastor Gaúcho, ou o Evangelho Gaudério –
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Grifo da autora.
Excerto extraído das páginas 1263 e 1264 da Bíblia de Jerusalém (2015).
71
Excerto extraído da página 1882 da Bíblia de Jerusalém (2015).
72
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/953041958098201/?type=3&theater>. Fonte acessada em 18
de novembro de 2016.
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denominação igualmente adequada à obra –, lhe confere literariedade,
visto que o aspecto teológico de uma criação artística (seja ela escrita,
auditiva, visual), não exclui a possibilidade de que seja igualmente
literária, afinal Teologia e Literatura podem estabelecer diálogos
interdisciplinares entre si. Assim sendo, o questionamento-título deste
capítulo, E o verbo se fez web: Teopoética do Pastor Gaúcho?, pode e
deve ser retirar a interrogação que o acompanha, tornando-o uma
afirmativa, como será possível constatar a partir das reflexões teóricas e
críticas realizadas ao longo deste tópico.
Primeiramente, faz-se necessário dizer que “os textos fundantes da
religião e os textos literários são expressões da experiência humana com
o sagrado em suas teofanias e hierofanias” (MAGALHÃES, 2011, p. 46).
É possível afirmar, portanto, que a Bíblia, coletânea de livros, é literária
bem antes de ser religiosa e sagrada, hebraica e cristã, traçando um
diálogo constante entre a religião e a Literatura, seja por conta dos gêneros
textuais que nela constam (a exemplo da prosa presente nas escrituras
evangélicas e da poesia que traz o saltério), ou pelo modo como são
construídos os personagens bíblicos – ao mesmo tempo ficcionais e
históricos, humanos e divinos –, afinal firmam uma relação intrínseca
entre a crença teológica, no caso a cristã, e a cultura grafada, documentada
pela literatura bíblica. Neste viés, os escritos bíblicos são teoliterários e,
assim sendo, além de pertencerem ao campo de estudos da Teopoética,
podem, como qualquer outra obra literária, ser interpretados por distintas
perspectivas, reescritos, questionados, traduzidos e adaptados, tal como
efetua o Pastor Gaúcho, em suas pregações na web.
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2.1. PASTOR GAÚCHO: O PRIMEIRO TCHÊOLOGO DO RIO
GRANDE DO SUL

Figura 22 - O Pastor Gaúcho, tomando chimarrão e pregando o Evangelho!
Mateus 5:3 em gauchês. Versão de referência: “Felizes os pobres no espírito,
porque deles é o Reino dos Céus”73. Disponível no acervo do PG no facebook74.

Percebendo que a humanidade está cada vez mais conectada à rede
e interagindo constantemente com as novas tecnologias que são lançadas
de forma contínua no mercado, Anderson Alves da Luz viu na internet
uma oportunidade de desenvolver uma atividade teológica destinada,
sobretudo, aos cristãos gaudérios, visto o próprio fazer parte da
comunidade gaúcha e ser cristão praticante. Além disso, o radialista e
humorista gospel constatou que, no Rio Grande do Sul, uma parcela
considerável dos adeptos do Cristianismo não compreendiam realmente a
mensagem contida nas Sagradas Escrituras, uma vez que seus textos são
eruditos e arcaicos, o que dificulta a leitura, a reflexão e o entendimento
do conteúdo bíblico por parte considerável daqueles que tentam se
aventurar pelas narrativas presentes na Bíblia, posto as obras grafadas
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Excerto extraído da página 1710 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/595988420470225/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 14
de novembro de 2016.
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atualmente costumarem ser mais simples, claras e objetivas, e, no que
tange às que circulam na web, são mais curtas e de rápida leitura, ao
contrário do constante nas escrituras bíblicas.
Ele notou ainda que os costumes gauchescos, embora continuem
fortemente enraizados na cultura sul-rio-grandense, perderam um pouco
de sua força entre os municípios urbanos, necessitando ser enaltecidos.
Assim sendo, amparando-se no exacerbado regionalismo75 e
tradicionalismo76 provenientes do bairrismo gaúcho, desenvolveu o PG,
o qual ao mesmo passo em que transmite mensagens teológicas, tem por
finalidade fortalecer a tradição gaudéria. Não obstante, sua criação, ao
tipificar o gaúcho, à medida em que ressalta a bravura e o patriotismo do
povo do Rio Grande do Sul, também mostra que em diversas ocasiões ela
pode ser interpretada como falta de polidez, principalmente por parte
daqueles que não nutrem dessa cultura, visto que o gaudério costuma ser
tomado por alguém que, para além de ser fiel à sua terra natal, nada teme
e não utiliza meias palavras a fim de expressar seus sentimentos e
pensamentos. Dessa forma, ainda que o objetivo inicial de Anderson da
Luz tenha sido unicamente o de criar um personagem destinado à
propagação religiosa e ao fortalecimento dos costumes gauchescos, sua
obra acabou por ser igualmente humorística ao caricaturar o gaúcho dos
pampas e levar os leitores e seguidores do pregador sul-rio-grandense ao
riso.
O Pastor Gaúcho, portanto, efetua uma ação ciberteológica e
humorística, visto que, de forma voluntária, transmite as mensagens
bíblicas ao adaptar uma série de excertos – os quais extrai do livro sagrado
do Cristianismo e Judaísmo – para o gauchês, e difundi-los em seus
sermões a partir do ciberespaço, o qual é um ambiente que, segundo o
padre, teólogo e professor da Universidade Gregoriana de Roma, Antonio
Spadaro (2012), “[...] ressalta nossa finitude e exige uma completude” (p.
12). Necessidade exprimida pelas tecnologias na contemporaneidade,
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Significando, o verbete, a exaltação de interesses e características peculiares de
uma região em detrimento de outras, o regionalismo sul-rio-grandense se refere
às crenças, costumes e vivências as quais são preservadas pela tradição e cultura
gaudéria nutrida pela população da região do Rio Grande do Sul.
76
O tradicionalismo gaúcho se refere ao movimento, de origem cívica e cultural,
de valorização e preservação das tradições e dos costumes gauchescos
provenientes do Rio Grande do Sul.
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pois os cristãos cada vez mais têm utilizado a rede para refletir e propagar
a sua fé, de modo a fazer parte de sua realidade, além de pelas instituições
cristãs não poder ser desconsiderada ou subvalorizada, afinal o mundo
virtual não é paralelo ao real, mas difundido a ele, atuando de forma
extremamente pertinente, pois desenvolve considerável influência sobre
seus usuários e, no que diz respeito aos cristãos, isso é percebido também
pela maneira como sua visão da fé e de como devem vivê-la é ditada pelos
conteúdos religiosos os quais acessam por meio da internet, visto muitos
adeptos do Cristianismo não se encontrarem mais nos gélidos bancos de
igrejas, mas, do contrário, permanecerem distantes do sistema religioso,
sendo, portanto, desigrejados, conforme aponta a entrevista realizada por
Salma Ferraz (2017) com o fundador da EQUI Orgânica & Desigrejados,
Akel77.
Cabe afirmar que “o Cristianismo é fundamentalmente um evento
comunicativo. Tudo na revelação cristã e nas páginas bíblicas
transpira comunicação78” (SPADARO, 2012, p. 24), logo, a rede pode
ser considerada um âmbito de cibercomunhão, posto que auxilia na
procura pela consumação dos cristãos em Cristo, como percebe-se nas
divertidas pregações efetuadas pelo Pastor Gaúcho em sua página no
facebook, as quais fornecem um espaço de evangelização e de comunhão
cristã por meio do diálogo estabelecido entre os avatares de cada
utilizador da web – representantes virtuais controlados por seus
correspondentes carnais – e as pregações do pregador gaudério, que
transmitem ludicamente a palavra de Deus de acordo com o
evangelizador dos pampas sul-rio-grandenses, em que seus seguidores, ao
menos os crentes, costumam acreditar, visto que “hoje o homem da rede
confia nas opiniões em forma de testemunhos” (SPADARO, 2012, p. 87),
como faz o PG. Para tanto, com a finalidade de que a eucaristia virtual
intermediada pelo ciberpastor sul-rio-grandense fosse viável,
compreensível e instigante, coube ao idealizador do personagem realizar
modificações na estrutura dos textos bíblicos por ele transmutados a fim
de que adquirissem características de comunicação oral sem, no entanto,
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Editada em formato de artigo acadêmico sob o título De volta à Igreja Primitiva
(2018), de autoria da Professora Doutora Salma Ferraz, em fase de publicação
pela Revista Brasileira de História das Religiões (ISSN: 1983-2850).
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Grifo da autora.
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alterar suas mensagens, posto que se faz imprescindível respeitar o
conteúdo das Sagradas Escrituras, não afirmando mais do que elas
pretendem transmitir e tampouco reduzindo-as ao mero achismo,
essencialmente por objetivar a transmissão das passagens bíblicas como
veículo de disseminação teológica.
Consciente disso, Anderson Alves da Luz habitualmente seleciona
os trechos oriundos das narrativas bíblicas que, de acordo com suas
leituras prévias, podem ser adaptados sem que seu sentido seja
comprometido e, após momentos de reflexão aliados a inspirações
musicais (principalmente de canções evangélicas ou que exaltam a
tradição gaudéria) e da apreciação de textos diversos, incluindo as breves
publicações de amigos na internet, analisa o trecho da Bíblia a ser
transmutado e verifica qual expressão ou ditado gaúcho melhor se
encaixará na adaptação pretendida de modo essa venha a ser divertida ao
mesmo passo em que, carregada do bairrismo sul-rio-grandense, promova
a cirbereucaristia ambicionada, como percebe-se na transcodificação do
excerto destacado do capítulo 19, versículos 21 a 24, do Evangelho de
São Mateus.
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Figura 23 – Mateus 19:21-24 em gauchês. Versão de referência: "Jesus lhe
respondeu: 'Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e
terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me'. O moço, ouvindo essa
palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus disse
aos discípulos: ‘em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no Reino
dos Céus. E vos digo ainda: é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha
do que o rico entrar no Reino de Deus.”79 Disponível no acervo do facebook do
PG.80

Ainda que o Pastor Gaúcho transcreva as Sagradas Escrituras para
o gauchês, não seriam, afinal, as suas pregações uma simplória tradução
das passagens bíblicas por ele selecionadas? Embora a tradução e a
adaptação sejam ambas, de acordo com Linda Hutcheon, autora de Uma
teoria da adaptação (2013, p. 09), “[...] uma forma de transcodificação
de um sistema de comunicação para outro”, ou, no caso do PG, de uma
língua comum aos brasileiros – o português – para o dialeto gaudério,
empregado pelos falantes de Rio Grande do Sul, sobretudo os que habitam
a zona rural do Estado, é preciso diferenciar claramente uma
nomenclatura da outra, pois enquanto a primeira se resume a reescrever
um texto de um sistema de comunicação, uma língua ou dialeto para
outro, sem, contudo, demonstrar originalidade, a exemplo das da Bíblia
Sagrada para os mais variados idiomas sem, todavia, alterar sua
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Excerto extraído das páginas 1708-1709 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/394340643968338/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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mensagem, formato, veículo de transmissão; a segunda, a adaptação, pode
apresentar legitimidade ao utilizar a obra original, não como objeto de
trabalho principal, ao contrário da tradução, mas como um gatilho, ou
melhor, como fonte inspiradora para o desenvolvimento de uma nova
produção que, mesmo contendo significativa intertextualidade com sua
musa inspiradora, difere-se dela, seja em relação ao seu conteúdo, à sua
estrutura, ao modo como é propagada, pode ser considerada, logo,
igualmente uma entidade.
Assim sendo, é possível afirmar que o conjunto de pregações que
faz o pregador dos pampas sul-rio-grandenses, embora dialogue direta e
visivelmente com o livro sagrado do Cristianismo, é uma adaptação e não
uma tradução, afinal, mais do que transcrever os excertos bíblicos que
seleciona para o gauchês, o PG os reescreve visando transmiti-los em uma
linguagem de caráter jocoso e testemunhal aos cristãos gaúchos que a ele
procurem nas redes sociais a fim de comungar e rir um pouco na web.
Por se tratarem de produções ciberteológicas, os sermões do
gaudério evangelizador, mais do que sofrerem modificações pertinentes à
adequação da linguagem empregada no original, a Bíblia, de caráter
erudito e conservador, para o gauchês, mais coloquial e atualizado,
também passam por alterações em detrimento da mídia em que circulam,
uma vez que as redes sociais são um suporte extremamente distinto do
livro, não apenas porque enquanto este é palpável a primeira pertence ao
virtual (não podendo sequer ser tocada ou folheada), mas devido ao fato
de representarem formas diferentes de interagir com o público. Ao mesmo
tempo em que os escritos bíblicos são feitos para serem apenas lidos e,
por isso, veiculados no tradicional formato livresco e apresentam uma
atmosfera mais rebuscada e séria, normalmente relacionada às
instituições religiosas, as pregações do Pastor Gaúcho costumam ser
propagadas em fanpages no facebook e no twitter, e a maneira como isso
é realizado é mais direta, rápida, lúdica e alegre, visto se direcionar aos
cristãos pós-modernos e ligados às tecnologias, e não necessariamente aos
órgãos de propagação do Cristianismo estabelecidos ao longo da história:
as igrejas e sés. Ademais, vale acrescentar que “na realidade virtual [...],
a linguagem não tem de evocar um mundo sozinha; esse mundo está
presente em nossos olhos e ouvidos” (HUTCHEON, 2013, p. 51), como
nota-se pelo uso da ilustração e das cores – presentes na bandeira do
Estado do Rio Grande do Sul – presentes nas prédicas feitas pelo PG, o
qual, mais do que transmitir a palavra de Deus, a conta e mostra por meio
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de uma mistura bem dosada de imaginação e visualização que aplica às
suas pregações.

Figura 24 – Provérbios 15:17 em gauchês. Versão de referência: "Mais vale um
prato de verdura com amor, do que um boi cevado com ódio.” 81 Disponível no
acervo do facebook do PG.82

O trabalho produzido por Anderson Alves da Luz também pode ser
considerado uma adaptação porque, mais do que ser composto por
reescritas bíblicas, engloba uma série de brincadeiras relacionadas a
situações e acontecimentos do cotidiano – como datas festivas e fatos
rotineiros da cultura gauchesca –, conselhos religiosos proferidos pelo
Pastor Gaúcho em sua página oficial no facebook a todos os que
acompanham as suas publicações, seja por considerarem a sua forma de
evangelizar interessante, ou por conta do humor presente em suas
pregações, ou por se identificarem com a caricatura do gaudério.
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Excerto extraído da página 1043 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/588389067896827/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 14
de novembro de 2016.
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Figura 25 – Brincadeira feita pelo Pastor Gaúcho ao se referir ao Dia das
Bruxas83, celebrado anualmente em 31 outubro. Disponível no acervo do
facebook do PG.84

Figura 26 - Pastor Gaúcho orientando os cristãos a terem boa conduta e
cuidarem com o conteúdo das palavras que proferem, sob o risco de serem
punidos pelo diabo. Disponível no acervo do facebook do PG.85
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Originado no Reino Unido para designar a véspera do Dia do Todos os Santos,
celebrado todos os anos em 1º de novembro, atualmente se refere ao festival de
origem pagã no qual, tradicionalmente, as pessoas saem às ruas fantasiadas
procurando exigindo doces em troca de não fazer travessuras nas casas dos
habitantes locais, como costuma ser feito nos Estados Unidos.
84
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/1110835895652139/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
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Disponível
em:
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Apesar de o ato de transcodificar passagens bíblicas efetuado por
Anderson Alves da Luz via o personagem por ele criado ser algo que
exige o desprendimento de quantidade de tempo considerável, pode ser
capaz de atuar como um veículo promotor da leitura da obra original,
afinal os leitores das pregações do PG podem se sentir instigados a,
potencialmente, ler na íntegra os textos bíblicos, ou ao menos acabar por
ter, consequentemente, ainda que de forma indireta, contato com as
Sagradas Escrituras.
Contudo, como considerável parcela das adaptações, sua criação
está condenada a ser considerada inferior e subsidiária, ou melhor, a ficar
às margens do livro considerado sagrado pelos cristãos, ainda que, de
acordo com Linda Hutcheon (2013), as adaptações contribuam para as
obras originais, uma vez que auxiliam-nas a se manterem vivas e as
fortalecem, não sendo, portanto, nem menores e nem vampirescas, afinal,
“nas operações da imaginação humana, a adaptação é a norma, não a
exceção” (HUTCHEON, 2013, p. 235). Fato evidenciado em função de o
texto transmutado pelo pregador gaudério pertencer ao cânone literário,
posto que “se a obra adaptada é canônica podemos, a rigor, não conhecêla diretamente, mas é possível contar com ‘uma memória cultural
geralmente disponível86’” (ELLIS, 1982 apud HUTCHEON, 2013, p.
168), a qual, ao mesmo passo em que nos fornece informações suficientes
para compreendermos melhor a adaptação realizada, também é reforçada
por conta do acesso às pregações que o Pastor Gaúcho faz da Bíblia do
Cristianismo.
No tocante ao ato de transcodificar uma obra canônica como a
Bíblia, é relevante acrescentar que a crítica literária costuma reduzir a
Literatura aos conceitos de tradição e de preservação, hipervalorizando,
consequentemente, os textos impressos, ao contrário do que faz o Pastor
Gaúcho, afinal suas publicações são veiculadas na internet. Ademais,
constata-se que o evidente conservadorismo e a atividade de minimização
literária reduzem “a sua função à de memória coletiva e a diluição de seu
estudo no contexto mais vasto dos ‘estudos culturais’” (PERRONEMOISÉS, 1998, p. 01), tornando-a um simplório culturalismo, uma vez

83187718416966/387331974669205/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 16
de novembro de 2016.
86
Grifo da autora.

93

que quando “[...] se dilui na ‘cultura’, passa a ser vista apenas como
expressão, reflexo, sintoma, e perde sua função de conhecimento, de
crítica do real e proposta indireta (estética) de alternativas para o mesmo”
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 02), sendo-lhe atribuída a mera ocupação
de repositório de memórias e de reprodução cultural. Fato esse que reflete
na destinação de maior valia às obras consideradas clássicas e que
compõem o cânone literário, e na marginalização, muitas vezes, das que
não fazem parte desse meio, tal como o PG, que, para além de ser uma
adaptação bíblica, é, ainda, uma obra humorística que acrescenta leveza à
interpretação dos textos bíblicos, indo de encontro com o que costumam
interpretar as instituições cristãs e seus seguidores, posto que “O riso não
é natural no Cristianismo, religião séria por excelência. Suas origens, seus
dogmas, sua história o provam” (MINOIS, 2000, p. 111).
O processo de evangelização realizado pelo gaudério pregador de
maneira divertida e bem humorada, embora leve seus leitores ao riso,
retirando a habitual seriedade cristã que costuma revestir as passagens
bíblicas, não altera o conteúdo presente na Bíblia, nem mesmo distorce as
mensagens a serem repassadas aos cristãos a partir da leitura de seu livro
sagrado, uma vez que a alegria proveniente das pregações do Pastor
Gaúcho é de caráter teocêntrico, pois se pauta na percepção de um poder
ou bem maior do que o eu, ou melhor, na esperança escatológica de uma
salvação divina e do acesso ao Reino de Deus após a desencarnação, como
proposto por Adam Potkay (2010), o qual afirma que “a fantasia da alegre
reunião após a morte, de derrotar o tempo e a mutabilidade por meio de
uma alegria que não depende deles, é essencial ao Cristianismo”
(POTKAY, 2010, p. 32). Assim sendo, é possível afirmar que o PG,
enquanto evangelizador, assemelha-se mais ao processo de propagação
da fé e catequização efetuado pelo apóstolo Paulo do que o feito por
Pedro, pois, embora se direcione especialmente aos cristãos do Rio
Grande Sul, evangeliza com o mesmo empenho todos os que vão ao seu
encontro visando entrar em contato e refletir acerca da palavra de Deus.
O Pastor Gaúcho desenvolve um trabalho ciberteológico
voluntário ao longo das 560 postagens por ele publicadas em seu
facebook, segundo dados coletados até o mês de dezembro de 2016,
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podendo ser denominado, portanto, um tchêologo, como o próprio se
auto-intitula87.
Todavia, o corpus de análise desta pesquisa utilizou somente o
conjunto adaptações bíblicas realizadas pelo PG em torno dos quatro
Evangelhos – de São João, São Lucas, São Marcos e São Mateus –
constantes nas Sagradas Escrituras, as quais compreendem o Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, conferindo-lhe uma qualidade ao mesmo passo
teológica e literária, inserindo-o, portanto, no campo da Teopoética;
afinal, é possível afirmar que o pregador dos pampas sul-rio-grandenses
desenvolve um Evangelho Gaudério, o qual, para além de ser veiculado
em esfera virtual, é bem-humorado e carregado do sotaque gaúcho88, o
qual é constituído pela pronúncia do gaúcho dos pampas sul-riograndenses.

2.2. TCHÊOPOETICA DA ALEGRIA
Ao efetuar uma espécie de culto animado a Deus pregando o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, o gaudério rebanhista dos pampas
faz o uso do humor com a finalidade de realizar a sua Tchêopoética da
Alegria, que desenvolve a partir de uma escritura evangélica lúdica, que
culmina em uma adoração catártica ao Criador, pautada, sobretudo, no
encontro com o divino mediado pela interação social proporcionada pelo
riso, o qual, assim como o Cristianismo, é social, pois ocorre somente por
meio da comunicação. Ou seja, individualmente jamais poderia
acontecer, posto que
o riso deve ser algo desse gênero: uma espécie de
gesto social. Pelo temor que o riso inspira, reprime
as excentricidades, mantém constantemente
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Afirmação feita pelo Pastor Gaúcho durante um evento religioso, conforme
consta em vídeo postado na rede social youtube disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=TqyMjQtETuM>. Fonte acessada em: 15
de abril de 2017.
88
Expressão referente ao dialeto preferido pelos falantes do Rio Grande do Sul,
sobretudo os dos pampas gaúchos, os quais costumam empregar gírias e ditados
próprios da cultura sul-rio-grandense em seu dizeres.
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despertas e em contato mútuo certas atividades de
ordem acessória que correriam o risco de isolar-se
e adormecer; suaviza, enfim, tudo o que puder
restar de rigidez mecânica na superfície do corpo
social (BERGSON, 1983, p. 14).

Faz-se perceptível que o PG, ao mesmo tempo em que se coloca
como instrumento do Cristianismo, atuando como um pastor que orienta
suas ovelhas simultaneamente em que se propõe a agregar outras ao seu
rebanho, também se põe como um objeto humorístico, servindo de
espetáculo aos que o acompanham, levando-os ao riso e se tornando,
consequentemente, ao mesmo tempo religioso e cômico, posto que a
comicidade hesita entre a arte e a vida, e o pregador gaúcho é justamente
isso: uma mistura do real com o ficcional que resulta em uma obra
pertencente ao humor, ainda que seja de cunho teológico, ou melhor,
teopoético.
Cabe afirmar que, de acordo com Bergson (1983, p. 15), “pode
tornar-se cômica toda deformidade que uma pessoa bem conformada
consiga imitar”, tal como faz o Pastor Gaúcho ao representar de forma
exagerada, portanto caricata, o já exacerbado regionalismo sul-riograndense ao longo das transmissões que efetua da palavra de Deus em
gauchês. Ademais, salienta-se que é possível afirmar que o bairrismo sulrio-grandense, como representado pelo PG, pode ser considerado um
elemento que leva ao efeito cômico utilizado no intuito de levar os leitores
ao riso, e, em consequência disso, pertencente ao gênero humorístico,
uma vez que se pode declarar os ditados e expressões que integram o
gauchês como desvios fundamentais – termo formulado por Bergson
(1983) – dos gaudérios, porque é à vista da naturalidade com que eles são
difundidos pela população do Rio Grande do Sul que o riso na
evangelização do Pastor Gaúcho ocorre, afinal “[...] só é essencialmente
risível o que se faz automaticamente” (BERGSON, 1983, p. 70), como
nota-se nas adaptações dos excertos bíblicos retirados de São Lucas 4:22
e São Marcos 5:36.
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Figura 27 – Lucas 4:22 em gauchês. Versão de referência: "Todos
testemunhavam a seu respeito, e admiravam-se das palavras cheias de graça
que saíam de sua boca. E diziam: 'não é este o filho de José'". 89 Disponível no
acervo do facebook do PG.90

Figura 28 – Marcos 5:36 em gauchês. Versão de referência: "Jesus, porém,
tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da
sinagoga: 'Não temas; crê somente'".91 Disponível no acervo do facebook do
PG.92

89

Excerto extraído da página 1795 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/451826121553123/?type=3&theater >. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
91
Excerto extraído da página 1766 da Bíblia de Jerusalém (2015).
92
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
90
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Embora, de acordo com Vladímir Propp, autor de Comicidade e
riso (1992), o de zombaria seja o tipo de riso (dentre os seis definidos
pelo teórico) que mais se relaciona com a comicidade por ser a categoria
mais real, visto que “[...] ocorre na presença de duas grandezas: de um
objeto ridículo e de um sujeito que ri, ou seja, o homem” (PROPP, 1992,
p.31), no tocante ao Pastor Gaúcho, contudo, o que prevalece é aquele
denominado por Propp (1992) de riso bom, afinal ainda que seja possível
rir da tipificação do gaudério que realiza o PG, também se ri com ele, não
um riso de escárnio, mas um involuntário, de empatia e reconhecimento,
fruto da alegria escatológica que transmite o pregador em seu Evangelho,
e não da caricatura que Anderson Alves da Luz faz do cidadão natural do
Rio Grande do Sul. Isso porque a real intenção do pregador não é de
satirizar, ironizar ou inferiorizar a população sul-rio-grandense, mas sim
de transmitir a palavra de Deus aos cristãos gaúchos, vencendo o desafio
constantemente presente para a religiosidade atual, conforme aponta
Leandro Karnal93 (2016)94: o de cristianizar os fiéis em uma realidade na
qual as pessoas procuram pela religião que mais se adequa aos seus
princípios e valores pessoais, e que menos seja penitencial, visto que a fé
do homem contemporâneo é positiva e favorável, não mais pautada no
sofrimento e na abnegação.
Em uma era em que o avanço tecnológico e a internet são
essenciais para a sobrevivência humana e a interação social, e a qual se
caracteriza pelas diversidades, encontrar um ponto de união que chame a
atenção das pessoas independentemente de suas diferenças e
peculiaridades é uma tarefa um tanto árdua. No entanto, em referência ao
Pastor Gaúcho, este vem desenvolvendo-a de maneira inteligente ao
pregar releituras que elabora dos escritos evangélicos em gauchês por

83187718416966/1123081904427538/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
93
Natural do Rio Grande do Sul, é um historiador brasileiro contemporâneo,
professor, palestrante e escritor. Ateu, costuma abordar e levantar
questionamentos relativos à fé e às religiões, como em sua obra Teatro da fé:
representação religiosa no Brasil e no México do Século XVI, de 1998.
94
Afirmação proferida durante uma palestra veiculada na rede social youtube e
intitula
A
customização
da
fé.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=vYFf0bLhcjQ>. Fonte acessada em: 28 de
março de 2017.
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meio do facebook, uma das redes sociais de maior amplitude atualmente,
afinal, mais do que conquistar seguidores em sua página na web,
mostrando-se capaz evangelizar na rede, sendo bem-sucedido em sua
adaptação da fé por meio da Ciberteologia. Além disso, ao tratar dos
caminhos para tornar possível habitar o Reino dos Céus mediante o uso
da comicidade, o PG, assim como os palhaços cristãos da Igreja Batista
Betânia, formados pela Escola de Palhaços Missionários95, agrega
esperança, portanto desenvolve uma alegria escatológica a qual se
contrapõe à trágica consciência que une a todos nós, a de sabermos de
nossa finitude, e a ameniza, salientando uma característica fundamental
do riso: a de que sempre será um mecanismo de libertação – tanto no que
se refere à aceitação de nossa morte imanente, quanto no que diz respeito
à crença na gratuidade divina post mortem e na consequente salvação dos
praticantes do Cristianismo.
Há na comicidade, de acordo com D’Angelli e Paduano (2007), um
desejo de onipotência baseado no anseio humano de liberação da morte,
visível ao se constatar que “pede-se ao riso que desmistifique a incorreção
profunda destas tragédias por meio de uma consciência tão inexpugnável
quanto é inaceitável o fato de a morte ser, pelo contrário, a decadência
universal dos seres vivos e de que contra ela não exista remédio”
(D’ANGELLI; PADUANO, 2007, p. 27). Entretanto, ainda que não haja
uma forma de vencermos a morte, é possível rir-se da ilusão de uma
imortalidade inexistente, e, mais do que isso, rir na esperança de ser salvo
após ela, como faz o Pastor Gaúcho, ao guiar suas ovelhas, os cristãos
gaúchos, às Querências Celestiais a partir de sua Tchêopoetica da Alegria.
2.3. TE AQUIETA VIVENTE, SOBRE TEOPOÉTICA E
TEOLOGIA VAMOS TROVAR!
Afirmar que o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho é uma obra
teo-humorística, à primeira vista, parece ser algo simplório, visto ser
evidente a presença de elementos provenientes do humor, da Teologia e
da Literatura em sua composição. Contudo, para além de postular que o
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A EPM, idealizada e instituída pela trupe Graça, ensina a arte da palhaçaria à
luz da Bíblia desde o ano de 2010, no Rio de Janeiro. Disponível em:
<https://www.facebook.com/pg/escoladepalhacosmissionarios/about/?ref=page
_internal>. Fonte acessada em: 27 de agosto de 2017.
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conjunto de adaptações evangélicas elaboradas pelo pregador dos pampas
sul-rio-grandenses é, simultaneamente, algo literário, teológico e
humorístico, deve-se justificar tal posicionamento por meio de um aporte
teórico bem formulado e consistente, a fim de mostrar que “[...] a
Teologia pode e deve recorrer à Literatura como mediação para leitura da
realidade” (BARCELLOS, 2000, p. 16), salientando, entretanto, que para
uma obra ser considerada pertencente à Teopoética, é preciso, mais do
que conter características literárias, como exercer uma função ficcional;
apresentar caráter literário e assim se configurar, como ocorre com o
Evangelho Gaudério o qual, a partir de suas coletâneas litúrgicas, tornase não somente uma produção teológica que utiliza a Literatura como
apoio, mas um trabalho literário desenvolvido de forma interdisciplinar
com a Teologia que faz uso do humor objetivando levar seus seguidores
ao riso ao mesmo tempo em que transmite a palavra de Deus.
Evidenciando, no tocante ao riso presente em sua obra, que “ser chargista
cristão e gaúcho é um humor duplo” (FERRAZ, 2014, p. 140), visto que
o Pastor Gaúcho atua de forma ambígua, trabalhando juntamente o riso
escatológico e o de zombaria, misturando, por conseguinte, o desejo da
salvação eterna a elementos de comicidade, atuando de forma respeitosa
para com a Bíblia ao mesmo passo em que produz um riso de tipificação
por conta do emprego do linguajar gaudério e da caricatura gauchesca que
Anderson Alves da Luz elabora dos cristãos sul-rio-grandenses ao dar à
luz o pregador dos pampas do Rio Grande do Sul.
Ademais, diversas obras de cunho teoliterário, devido a serem
veiculadas em âmbito virtual, costumam de forma errônea ter sua
literariedade desconsiderada, sendo automaticamente julgadas apenas
como ciberteológicas, considerando-se de modo equívoco que o uso da
web como suporte lhes retira os atributos que as tornam também
provenientes da Literatura, quando, do contrário, a rede pode servir
justamente como um aparato de fortalecimento da linguagem e dos
aspectos literários que tornam diversas produções virtuais as quais tratam
da fé, pertencentes à Teopoéticas. Caso, esse, do Pastor Gaúcho, que
desenvolve uma ciberevangelização a partir do Evangelho Gaudério por
ele criado utilizando a internet para além de um mero suporte digital em
que publica as adaptações que efetua de variadas passagens bíblicas após
uma atenta seleção, mas como um instrumento que, além de auxiliar na
divulgação de sua obra de forma menos burocrática e mais prática,
permite que suas pregações alcancem um maior número de fiéis e
seguidores. Isso se deve tanto pelo fato de o Evangelho segundo o Pastor
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Gaúcho ser propagado em âmbito virtual, mas principalmente devido a
adequar as Sagradas Escrituras à linguagem difundida na web, tornandoas mais próximas dos cristãos atuais, sobretudo dos gaúchos, e das
primeiras versões bíblicas: escritas de forma simples a fim de serem
difundidas via oralidade à maior quantidade de crentes possível, seja por
meio do verso, com o Saltério, ou da prosa, com os Evangelhos, por
exemplo, independendo da conversão a algum sistema religioso, visto as
primeiras formas de evangelização e propagação da fé terem ocorrido sem
o manto institucional das religiões e sem hierarquias religiosas, tal como
os desigrejados procuram fazer atualmente.
Por esse viés, faz-se necessário apresentar e distinguir os conceitos
de Ateísmo, Teologia, Teopoética, Ciberateísmo e Ciberteologia, a fim de
melhor embasar o estudo aqui desenvolvido em torno do riso presente no
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.

2.3.1.

MAS, BAH! EXISTE, AFINAL, UMA QUERÊNCIA
CELESTIAL?

Figura 29 - Pastor Gaúcho propagando sua fé. Disponível no acervo do PG no
facebook96.

Ao contrário do postulado pelo Pastor Gaúcho ao propagar sua fé
via facebook, rede social em que possui uma fanpage, ao proferir os
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Disponível em: <https://www.facebook.com/PastorGaucho/>. Fonte acessada
em: 01 de maio de 2017.
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seguintes dizeres: “Sigo firmezito, pois Deus nunca me deixa solito”97, a
humanidade não é composta em sua totalidade por cristãos, tampouco por
crentes em alguma divindade ou em uma possível salvação escatológica
post mortem a nós, seres humanos, fadados à finitude, embora sonhemos,
muitas vezes, com a imortalidade. Assim sendo, é preciso pontuar que a
crença em uma querência celestial destinada aos cristãos praticantes,
como boas ovelhas do Senhor – tal como pregação o PG –, ou em um
plano espiritual como morada final ou parcial da alma – de acordo com
os seguidores do Espiritismo, por exemplo –, não é considerada algo real
ou palpável por parte dos indivíduos que acreditam na inexistência de um
ou mais deuses ou seres onipotentes e onipresentes responsáveis pela
criação da vida na Terra e pela salvação humana após desencarnarmos do
plano terreno. Indo de encontro com os crentes, os adeptos do Ateísmo
negam a existência divina e, consequentemente, os dogmas religiosos
impostos aos que baseiam sua fé em um Deus criador do universo, como
costumam efetuar os crentes partidários do Cristianismo.
Por esse âmbito é possível afirmar que, enquanto os ateus não
acreditam ou não necessitam da presença de uma divindade, seja ela
Deus, Zeus ou Alá, com a finalidade de encontrar um sentido para a vida
ou intuindo tornar menos trágica a consciência de nossa morte iminente,
os teístas, contudo, praticam as vivências religiosas que melhor se
adequam à prática de sua fé e à sua busca por merecer um lugar no Reino
dos Céus, como ocorre no Cristianismo. Vivências e práticas religiosas
essas que, por sua vez, compõem a Teologia, a qual, embora seja tomada
como ciência ou estudo voltado a Deus, é considerada por Antônio
Magalhães (2015) como discurso, não uma ciência, afinal, ao seu ver, ela
se trata de um conjunto de crenças, desejos e aspirações que possui como
incumbência o frágil papel de pensar a fé, refletindo sobre ela.
De acordo com a ATEA – Associação Brasileira de Ateus e
Agnósticos –, o Ateísmo equivaleria a uma relação pessoal com a
realidade, sem haver necessidade de apegar-se a qualquer ser divino a fim
de justificar a existência humana, a vida na Terra ou a criação do universo
a partir de um viés criacionista ou religioso. Ademais, os ateus, além de
não acreditarem em uma ou mais entidades divinas, também questionam
a fé e sua finalidade, declarando que
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Idem.
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Com muita frequência se afirma que a fé dá provas,
ou que a própria fé é uma prova. Mas é fácil
perceber que ter fé é somente uma atitude, interna
e pessoal como todas as atitudes. Ela nada nos diz
sobre a realidade externa ao indivíduo98. Se eu
tiver fé que o Papai Noel existe, isso mostra que ele
existe ou que eu me recuso obstinadamente a
aceitar sua inexistência? A fé não dá respostas, ela
apenas impede as perguntas99. “Ter fé” é apenas
uma expressão bonita para o que significa apenas e
tão-somente desligar-se da realidade. E as próprias
pessoas de fé reconhecem que ela não prova nada
quando são confrontadas com fés diferentes.
Atualmente existe cerca de um bilhão de
muçulmanos no planeta, muitos deles com fé
profunda no islamismo. Mas isso não parece fazer
a menor diferença para os dois bilhões de cristãos,
e vice-versa. Se a fé apontasse a verdade com um
mínimo de segurança, ela não estaria dirigida a dois
sistemas incompatíveis de crenças — e muito
menos aos milhares de deuses e religiões que
existem e já existiram (ATEA)100.

Para além de sua contestação da fé, o posicionamento dos
partidários do Ateísmo no tocante aos milagres é igualmente enfático e
cético. Episódios milagrosos como os retratados na Bíblia, a exemplo da
multiplicação dos pães feita por Jesus, conforme narrado em João 6:1-15,
em que uma multidão inteira é alimentada pelo Filho do Senhor, o qual
transforma 5 pães de cevada e dois peixinhos em comida suficiente para
alimentar as milhares de pessoas que se encontravam em uma das
margens do mar da Galileia, costumam ser questionados pelos ateus,
como o feito pelo renomado físico britânico Stephen Hawking, que
afirmou categoricamente durante uma entrevista concedida ao jornal
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Grifo da autora.
Idem.
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Texto completo disponível em: <https://www.atea.org.br/argumentos/>.
Fonte acessada em: 04 de maio de 2017.
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espanhol El Mundo e publicada em 21 de setembro de 2014, que “Não há
nenhum Deus. Sou ateu. A religião crê nos milagres, mas estes não são
compatíveis com a Ciência”101. Isso porque, ao ver dos seguidores do
Ateísmo, é possível apontar dois claros motivos para que a afirmação da
ocorrência de milagres seja rechaçada e problemática:
O primeiro é a chamada terceira lei de (Arthur C.)
Clarke: “qualquer tecnologia suficientemente
avançada é indistinguível de mágica”. Em outras
palavras, qualquer candidato a milagre pode ser
apenas o produto de uma tecnologia avançada, mas
não milagrosa. Daí vem o ditado de que “para os
peixes do aquário, quem troca a água é Deus”102.
O outro problema com os alegados milagres é que
simplesmente não existe nenhum caso cuja
comprovação seja tão sólida quanto a necessária
para uma prova tão importante quanto essa.
Eventos que se imaginam ser milagrosos sempre
podem na realidade ser o produto de mentiras,
enganos, desconhecimento de leis naturais,
informações incompletas ou errôneas, ou ainda
uma combinação desses fatores (ATEA)103.

O ponto crucial do Ateísmo se refere ao fato de que os ateus
costumam ver na religião e na crença de um ou mais seres divinos uma
fuga dos reais problemas e enfrentamentos cotidianos, e um refúgio para
a não aceitação da finitude humana, postura que, ao seu ver, além de
irreal, baseia-se muitas vezes no temor dos que creem em vida após a
morte de, sendo os seres humanos pecadores, serem barrados dos Reinos
dos Céus e condenados a passar a eternidade no inferno caso não vivam

Excerto retirado do sítio eletrônico GGN – O jornal de todos os Brasis, e
disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/nao-ha-nenhum-deus-sou-ateureafirma-stephen-hawking>. Fonte acessada em: 04 de maio de 2017.
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Grifo da autora.
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Excerto retirado do sítio eletrônico GGN – O jornal de todos os Brasis, e
disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/nao-ha-nenhum-deus-sou-ateureafirma-stephen-hawking>. Fonte acessada em: 04 de maio de 2017.
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uma vida correta e livre de pecados, como costuma propagar o
Cristianismo.
Como consequência, no que concerne à religião que norteia este
estudo, os ateístas consideram as vivências dos cristãos mais cansativas e
sofridas, visto que necessitam seguir uma série de dogmas religiosos em
função de sua crença em um Deus que, segundo os dogmas cristãos, os
ama e lhes concede o livre arbítrio, mas ao mesmo tempo os julga e
condena constantemente. Deus este que, assim como qualquer outra
divindade responsável por definir o destino da alma humana, não existe,
visto que, de acordo com o Ateísmo, embora não se possa afirmar que não
há a existência de algum deus, “[...] não existem deuses que cuidam de
almas”104, posto que os seres humanos são biológicos, não possuindo por
essa lógica um espírito, de modo que o que nos manteria vivos seria
unicamente nosso vigor mental. Tal postulação é apocalíptica ao
Cristianismo, “[...] cuja essência está nas ações necessárias para dar
bom destino a essa peça de ficção chamada alma ou espírito105. Como
não existem almas, não existe nada a ser “salvo”, nem céu, nem inferno,
tornando sem sentido toda a Teologia do monoteísmo ocidental”106.
No tocante à Teologia, Barcellos (2000) aponta que, ao mesmo
passo em que a Literatura seria “[...] certa visão do mundo ligada a um
sistema coerente de imagens que traduzem, uma e outro, a personalidade
do autor [...]” (BARCELLOS, 2000, p. 11), a Teologia seria “[...] certa
visão de Deus, e do mundo que Ele criou, em um conjunto coerente de
conceitos” (BARCELLOS, 2000, p. 11), relacionando as duas áreas uma
a outra, embora possuam consideráveis e incontestáveis distinções
estruturais e conceituais, o que permite que dialoguem, visto que os
discursos teológicos e os literários apresentam afinidade linguística entre
si, a exemplo da utilização da imagem como recurso, a qual desenvolve
um papel relevante na Teologia, que a utiliza como instrumento de
representação cultural.
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Ibidem.
Grifo da autora.
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Excerto retirado do sítio eletrônico GGN – O jornal de todos os Brasis, e
disponível em: <http://jornalggn.com.br/noticia/nao-ha-nenhum-deus-sou-ateureafirma-stephen-hawking>. Fonte acessada em: 04 de maio de 2017.
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Contudo, antes de tratar das características do discurso e do campo
teológico, faz-se necessária uma conceituação do termo, a fim de melhor
compreendê-lo. A Teologia é, portanto, o ato de refletir a fé e tudo que a
envolve: suas crenças, religiões, doutrinas, discursos, divindades e sua
relação com os seres humanos; no caso do Cristianismo, seria o estudo da
fé monoteísta ocidental e do vínculo estabelecido entre os cristãos, suas
religiões e seu Deus, יהוהי107 – único, criador da humanidade e
onipresente. Nesse âmbito situa-se a Teologia da Prosperidade, a qual
desenvolve uma relação direta entre o lado espiritual e o material,
apresentando três fases diferentes, como propõe o Padre Paulo Ricardo108,
dentre elas, a praticada desde o início dos anos 70.
Esse tipo de Teologia é considerado por alguns, como católicos –
incluindo o Padre Paulo Ricardo – e adeptos do protestantismo
tradicional, como uma paganização do Cristianismo, visto que, segundo
ele, pela Teologia da Prosperidade o cristão não faz mais a vontade de
Deus, mas Deus é que faz a sua vontade, propagando, consequentemente,
um ateísmo religioso na fé atual, tal como estipula Leandro Karnal
(2016), ao afirmar que o homem contemporâneo é líquido, e sua fé é
positiva e favorável109; ela vem sendo amplamente difundida
hodiernamente, devido, sobretudo, ao adaptar a religião cristã à vontade
de seus seguidores, desde que, é claro, mediante aquisição material e
acúmulo financeiro. Tal prática é comum em vertentes ligadas ao
pentecostalismo, as quais costumam impor a arrecadação financeira como
meio de contatar e pactuar com Deus, tornando o dinheiro uma espécie de
bilhete de entrada para a Morada do Senhor.
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Tetragrama equivalente ao teônimo hebraico equivalente a Yahweh. Para mais
informações,
consultar:
<https://hebreiskaifokus.files.wordpress.com/2016/06/lic3a7c3a3o-15.pdf>.
Fonte acessada em: 27 de agosto de 2017.
108
Nascido em Recife, é um sacerdote católico, escritor e professor universitário,
que se dedica atualmente à evangelização via meios de comunicação como a
internet, em que possui um sítio eletrônico (https://padrepauloricardo.org/). De
extrema direita e a favor do armamentismo, vem recebendo duras críticas da
própria Igreja Católica.
109
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vYFf0bLhcjQ>. Fonte
acessada em: 28 de março de 2017.
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Assim sendo, a Teologia do Riso, efetuada pelo Pastor Gaúcho,
acaba por representar o oposto do que pregam os pastores e doutrinadores
ligados à Teologia da Prosperidade. Isso porque, primeiramente, o PG
atua de forma voluntária, sem exigir qualquer ganho financeiro ou
material por parte daqueles que entram em contato com o processo de
divulgação da fé por ele realizado, não tendo entre seus principais intentos
o de enriquecer por meio da religião, mas sim o de evangelizar o maior
número de pessoas possível, especialmente os gaudérios do Rio Grande
do Sul, a fim de que, ao conhecerem sua crença, compartilhem-na e,
consequentemente, tornem-se dignos de habitar na Querência Celestial
post mortem.
Além disso, o riso no Evangelho Gaudério não é empregado com
a finalidade de comercializar o Cristianismo, é utilizado visando efetuar
a exclusão da dor característica dessa religião, a qual pauta-se no medo,
no sofrimento, é trágica por excelência. Objetiva, portanto, promover uma
religiosidade mais leve e escatológica, pautada não no temor do
julgamento divino, mas na esperança de encontrar-se com Deus após a
morte e de ser feliz ainda em vida, indicando a possibilidade e a
necessidade de ser traçado um diálogo respeitoso e evangelizador entre o
humor e o Cristianismo a fim de, nutrindo a fé dos cristãos e conquistando
novos adeptos, fortalecer a religião cristã e permitir que continue viva e
saudável, não respirando por meio do auxílio de aparelhos.
Considerando a Teologia como o estudo da fé, de Deus e das
relações humanas com o divino, é possível afirmar que é algo totalmente
cultural, ligando-se aos costumes religiosos de cada civilização, no caso
do Cristianismo, à fé e monoteísmo ocidentais. Dessa forma, embora
inicialmente os trabalhos e discursos teológicos tenham ocorrido a partir
do uso de imagens, hoje, na era contemporânea, de acordo com Barcellos
(2000), as esferas culturais e teológicas se reencontraram por meio de
Literatura. Em consequência disso, esta passou a ser tomada como um
lugar teológico e a Teologia tornou-se literária, proporcionando uma rica
interdisciplinaridade que contribui para o fortalecimento, a propagação e
a valorização de ambas: Teologia e Literatura, e para o surgimento e a
proliferação da Teopoética, afinal, “é a partir da hermenêutica literária,
com o auxílio instrumental da epistemologia e da metodologia teológicas,
que se pode provar que determinadas obras, enquanto Literatura, já
produzem significados de natureza teológica” (BARCELLOS, 2000, p.
26), tal como constata-se na Divina Comédia, do escritor italiano Dante
Alighieri, publicada pela primeira vez no ano de 1555, obra que organiza
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“[...]o mundo após a morte, dividindo-o em Inferno, Purgatório e Paraíso”
(GASPARI, 2011, p. 129), pautando-se em consideráveis reflexões e
julgamentos de cunho espiritual e religioso.

2.3.1.1. PROSEEMOS SOBRE A TEOPOÉTICA, QUE TAL?
Segundo Karl Josef Kuschel, propositor do termo Teopoética, há
um diálogo entre religião e Literatura que acaba por desenvolver uma
“[...] relação conflituosa e fértil dos textos literários com as tradições
religiosas” (KUSCHEL, 1999, p. 09), perceptível sobretudo no tocante a
Deus e às Sagradas Escrituras ao se desenvolver uma Literatura Cristã,
imersa em literariedade e religiosidade, o que torna possível “[...] refletir
sobre a problematização da fé e expressar a experiência de fragmentação
e insondabilidade da existência piedosa” (KUSCHEL, 1999, p. 14). A
Teopoética seria, por esse viés, “[...] a questão da estilística de um
discurso sobre Deus que seja atual e adequado” (KUSCHEL, 1999, p.
31). Discurso este simultaneamente crítico e literário, a ser desenvolvido
em âmbito acadêmico a partir de análises reflexivas do diálogo
interdisciplinar que travam a Teologia e a Literatura.
Pautando-se nessa relação interdisciplinar que ocorre entre os
campos teológico e literário, os quais constituem universos simbólicos,
visto se desenvolverem por meio do uso da palavra, seja ela verbal ou
não, além de serem dotados de dimensão metafórica, atuando a Literatura,
nesta esfera, segundo Magalhães (2011), como uma intérprete religiosa,
pode-se afirmar que diversas obras religiosas, incluindo a Bíblia, são
teoliterárias, posto que a partir do uso de uma linguagem estritamente
teológica interligada a estruturas e elementos literários, como as
narrativas e os Evangelhos bíblicos, possibilita-se a realização de análises
literárias oriundas de reflexões teológicas em torno das leituras efetuadas
dos textos em questão. Assim sendo, conclui-se, pois, que a Literatura e
o Cristianismo são intimamente ligados desde as suas origens, afinal, para
além da considerável presença de textos bíblicos na Literatura, esta
costuma atuar como reescritora dos acontecimentos narrados nas
Sagradas Escrituras, tal como efetua o Pastor Gaúcho por meio de seu
Evangelho Gaudério veiculado no facebook.
Em suma, consoante com o apontado por Salma Ferraz no
sítio eletrônico do NUTEL – Núcleo de Estudos Comparados Entre
Teologia e Literatura da UFSC –, pelo qual é responsável, atuando como
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diretora, “a Teopoética consiste na crítica estético-literária a Deus, no
discurso crítico literário sobre Deus, no âmbito da Literatura e da análise
literária, a partir da reflexão teológica presente nos autores”110. Ademais,
Antônio Magalhães (2011) coloca que atualmente há no Brasil cinco
campos de investigação teoliterária, dentre eles: os estudos da Bíblia
como obra literária e a análise da Literatura como intérprete da religião,
aspectos importantes para o desenvolvimento desta Dissertação, visto
tomar o conjunto de reescritos evangélicos realizado pelo PG como um
objeto de estudo da Teopoética, uma vez que o pregador dos pampas sulrio-grandenses desenvolve uma ciberevangelização a partir do Evangelho
Gaudério, produção simultaneamente religiosa – afinal intui pregar a
palavra de Deus e evangelizar os cristãos gaúchos – e literária – posto
que é formado um novo Evangelho, segundo o Pastor Gaúcho.
Cabe ressaltar que Teologia e Teopoética não são duas coisas
distintas uma da outra, isso porque ocupam-se em analisar os mesmos
objetos: a propagação da fé e da religião, assim como dos modos
conforme as crenças, reflexões e dogmas religiosos são propagados,
experienciados e vividos pelos crentes. O que as distingue é que enquanto
a Teologia se detém a estudar quaisquer questões que envolvam fé, Deus
e religião, a Teopoética examina a soleira, o entre-lugar a partir do qual
se conectam, interligando-se, o teológico e o literário, o que inclui as
produções teoliterárias desenvolvidas em âmbito virtual, como o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, afinal o fato de circular no
ciberespaço não retira a literariedade de uma obra.
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Texto completo disponível em: <http://teopoetica.sites.ufsc.br/sobre.php>.
Fonte acessada em: 06 de maio de 2017.
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Figura 30 - Marcos 2:11-12 em gauchês. Versão de referência: “‘eu te ordeno –
disse ele ao paralítico – levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa’. O
paralítico levantou-se e, imediatamente, carregando o leito, saiu diante de
todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: ‘Nunca
vimos coisa igual!’”111 Disponível no acervo do PG no facebook112.

Não obstante, a Teologia também pode tratar das representações
da fé, de Deus e da religião na web, a partir da Ciberteologia, como faz o
Padre Fábio de Melo113, o qual nutre um site de domínio próprio114 no
qual disponibiliza músicas religiosas de composição própria e por ele
cantadas, fotografias dos shows que realiza e informações acerca dos
livros igualmente de teor religioso de sua autoria, além de publicar
rotineiramente na rede social twitter115, em que possui uma conta
particular por meio da qual costuma propagar sua fé a partir de
comentários e reflexões religiosas, pois do mesmo modo como a esfera
virtual não torna uma obra menos literária, também não obriga que uma
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Excerto extraído da página 1762 da Bíblia de Jerusalém.
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/536657576403310/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
113
Nascido em Minas Gerais, é um sacerdote, cantor, escritor e apresentador
brasileiro que se tornou uma espécie de celebridade eclesiástica nacional e
costuma interagir com a população e refletir acerca da fé em suas redes sociais.
114
Disponível em: <http://www.fabiodemelo.com.br/>. Fonte acessada em: 06 de
maio de 2017.
115
Disponível em: <https://twitter.com/pefabiodemelo?lang=pt>. Fonte acessada
em: 06 de meio de 2017.
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produção estritamente teológica seja considerada pertencente à
Teopoética.

Figura 31 - Padre Fábio de Melo refletindo no twitter116.
Nesse ínterim, faz-se imprescindível para o desenvolvimento deste
estudo salientar que, atualmente, há produções de cunho teológico, ateísta
e teopoético criadas com o intuito de serem propagadas no ciberespaço,
ambiente que não pode e nem deve ser tomado como uma realidade
paralela ao mundo real, posto que os seres humanos não só utilizam a
esfera virtual a fim de facilitar sua rotina e colaborar para o
desenvolvimento tecnológico, financeiro, político, científico do mundo
globalizado contemporâneo, como se comunicam, refletem e interagem
socialmente por intermédio dele. Assim sendo, esse âmbito propicia a
elaboração e a criação de trabalhos desenvolvidos por meio da escrita de
textos curtos aliados a ilustrações, o quais são muito comuns e bastante
difundidos na rede, fazendo o uso conjunto, para tanto, de imagens e da
Literatura em sua composição. Tais obras costumam ser classificadas
como pertencentes à Ciberteologia117 quando seu discurso é religioso, ou
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Disponível
em:
<https://twitter.com/pefabiodemelo/status/858716195599638529/photo/1>.
Fonte acessada em: 06 de maio de 2017.
117
Conceito estabelecido por Spadaro (2012), o qual refere-se à reflexão e estudo
das representações da fé no ciberespaço.
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ao Ciberateísmo118 quando refletem sobre o Ateísmo na web, ressaltando
que, do mesmo modo que os conceitos de Teologia e de Ateísmo fazem
oposição um ao outro, os significados de Ciberteologia e Ciberateísmo
são distintos, afinal tratam de posturas diferentes perante as questões de
crença e religiosas. Todavia as duas áreas costumam utilizar elementos
teológicos em suas composições veiculadas em âmbito virtual, seja no
intuito de exaltar ou de rechaçar um credo, uma doutrina ou algum
preceito religioso.
2.3.1.1.1. MAS, TCHÊ, BAGUAL! O QUE SERIA O
CIBERATEÍSMO?
O Ciberateísmo, termo proposto por Salma Ferraz119, pode ser
conceituado como o ato de refletir criticamente a inexistência – ou a
impossibilidade de poder ser feita tal afirmação – de divindades ou
milagres, portanto, a inexistência da própria fé, questionando,
consequentemente, os dogmas e práticas religiosos assim como as
próprias religiões. Essa crítica mais contundente à Teologia teria tido
início, segundo Ferraz, pelo grupo Monty Phyton, no final da década de
60, e vem sendo feita até hoje por diversos Ciberateístas ao redor do globo
terrestre, como o fazem o Porta dos Fundos e o Pastor Adélio.
Numa leitura mais ampla, o Ciberateísmo se refere, por
conseguinte, aos estudos das e às produções destinadas ao Ateísmo
praticado em esfera virtual, ou melhor, à análise e às obras ciberateístas
que se ocupam em indagar ou negar os preceitos religiosos adotados por
cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, a fim de, a partir disso, tornar
evidente o quão desnecessária é a religião na vida humana, posto que, ao
seu ver, somos seres totalmente racionais e biológicos, portanto sem alma
e sem um ou mais deuses da alma responsáveis por nossa criação e pela
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Termo cunhado por Ferraz (2015), significa o trabalho crítico e cético em
relação às representações do Cristianismo nas redes sociais.
119
Oficialmente em 2015, durante uma comunicação oral apresentada no IV
Simpósio do GT História das Religiões e Religiosidades da ANPUH, realizado
em Joinville, contudo utilizado em sala de aula desde 2013, quando a
pesquisadora e professora passou a tratar da Teopoética com seus alunos da
Graduação e da Pós-Graduação dos cursos de Letras – Português e Literaturas de
Língua Portuguesa e do Mestrado em Literatura da UFSC
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manutenção de nossos espíritos após a morte. Postulando, dessa forma,
ser irracional ter e propagar uma fé, bem como nutrir uma vivência
religiosa que, para além de nada ter a contribuir à humanidade, muitas
vezes, torna-se nociva, sendo motivo de guerras em nome de entraves ou
de toda uma vida regada a preconceitos religiosos.
O grupo de comédia britânico Monty Phyton ou The Phytons,
responsável pelo lançamento da série televisa de teor cômico, Monty
Python's Flying Circus, que foi ao ar pela primeira vez no ano de 1969, é
considerado um dos precursores do Ciberateísmo, afinal partiu de
programas televisivos para, posteriormente, filmes e jogos de computador
e, atualmente, mantém um sítio eletrônico de domínio próprio120, fez o
uso e continua utilizando o humor de maneira subversiva com a finalidade
de questionar (dentre tantos viveres e sabores sociais e filosóficos) o
fanatismo religioso fomentado pelo Cristianismo e por considerável
parcela de cristãos, como evidenciado no filme produzido pela trupe, A
vida de Brian, originalmente intitulado Lifes of Brian e lançado em 1979,
que rendeu-lhes o rótulo de anticristãos, quando, na realidade, o ingleses
responsáveis por Monty Phyton não fazem oposição a Cristo ou ao
Cristianismo, do contrário, como todo ateu, apenas negam, questionam e
repudiam a existência desse Deus monoteísta louvado pelos cristãos, a
necessidade de haver um sentido da vida e as doutrinas religiosas
provenientes de tal crença.
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Disponível em: <http://www.montypython.com/>. Fonte acessada em: 06 de
maio de 2017.
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Figura 32 - A Santa Ceia ironizada pelo grupo Monty Phyton no filme A vida de
Brian. Disponível no acervo do sítio eletrônico Pipoca e Nanquim 121.

2.3.1.1.2. CIBERTEOLOGIA DO PASTOR GAÚCHO
Amparando-se na estreita relação estabelecida entre o mundo real
e o virtual na era contemporânea, é possível afirmar que os cristãos
hodiernos “[...] foram chamados para ajudar a humanidade a compreender
o significado profundo da própria rede no projeto de Deus” (SPADARO,
2012, p. 10), afinal costumam refletir por meio dela e expressar sua
vontade de orar e de ser litúrgicos, tornando a internet parte da realidade
do crente. Amparando-se nisso, o sacerdote católico e teólogo Antonio
Spadaro (2012) propôs a Ciberteologia, esfera destinada a analisar as
reflexões cristãs e jesuístas na web, sejam elas de fundo teológico ou
teopoético. Segundo o teórico italiano, o desejo humano por uma
plenitude é exprimido pelas tecnologias e “o ciberespaço ressalta nossa
finitude e exige uma completude” (SPADARO, 2012, p. 12).
A Ciberteologia vê a rede como um espaço de comunhão, posto
integrar a busca pela consumação em Cristo, tal como efetua o Pastor
Gaúcho a partir da coletânea de pregações evangélicas que realiza via
facebook. Isso porque as mídias digitais não são alheias às vivências
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Disponível em:<http://pipocaenanquim.com.br/cinema/a-vida-de-brian-1979critica/>. Fonte acessada em: 06 de maio de 2017.
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humanas, mas extensões contínuas e extensas de enriquecimento da
capacidade do ser humano de se relacionar e obter conhecimentos, tal
como ocorre com os seguidores do PG, visto que por meio das adaptações
de excertos evangélicos para o dialeto gaudério, o pregador dos pampas
sul-rio-grandenses acaba por propagar os Evangelhos constantes na
Bíblia através de releituras pessoais e regionalistas que faz desses textos.
Assim sendo, pode-se postular que “[...] a Ciberteologia como a
inteligência da fé em tempos da rede, isto é, a reflexão sobre a
‘pensabilidade’ da fé à luz da lógica da rede” (SPADARO, 2012, p. 40) e
um momento no qual vem ocorrendo um fenômeno de esvaziamento das
igrejas.

Figura 33 - Mateus 11:28 em gauchês. Versão de referência: “Vinde a mim
todos os que estais cansados sob o peso de vosso fardo”122. Disponível no
acervo do PG no facebook123.

Para além de o ciberespaço propiciar o surgimento de produções
ciberteológicas, ele ressalta as necessidades religiosas dos fiéis de
reconhecer a Deus nas mensagens que lhes são passadas, as quais não são
plenamente cumpridas pela tradição cristã, séptica, séria e penitencial.
Nesse ínterim o ambiente virtual pode ser visto como “[...] um ‘lugar’
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Excerto extraído da página 1724 da Bíblia de Jerusalém.
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/1049943251741404/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 31
de agosto de 2016.
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emocionalmente quente e não tecnologicamente gélido124, como se
poderia imaginar” (SPADARO, 2012, p. 60). Isto porque ele proporciona,
muitas vezes, a aproximação e o conforto que o abalo causado pelo
contato com o Evangelho promovido pelas clássicas instituições
promotoras do Cristianismo causa aos seus seguidores. Pode-se afirmar,
portanto, que na rede ocorre uma agregação espontânea de fiéis, seja em
detrimento de uma comunhão escolhida, ou por sensibilidade. Em
resumo, a internet, via a Ciberteologia, passa a ser utilizada para uma
chamada divina, visto propor constante interconexão com o mundo
espiritual e virtual, com o religioso e o humano, com Deus, que é
simultaneamente comunicação e comunhão, possibilitando aos cristãos se
sentirem parte de um todo, e não somente mais um fiel do Cristianismo
que, muitas vezes, não compreende ou não se reconhece nos tradicionais
e dogmáticos discursos proferidos em inúmeros cultos e missas cristãos.
No que se refere ao discurso ciberteológico, este costuma ocorrer
de modo testemunhal, o que acaba por atrair muitos crentes, afinal “hoje
o homem na rede confia nas opiniões em forma de testemunhos”
(SPADARO, 2012, p. 87), tal como os primeiros cristãos, os quais
acreditavam nos ensinamentos orais proferidos por Jesus por meio de
parábolas, embora esse ar testemunhal, no ciberespaço, seja feito a partir
de linguagem escrita e não pela fala, ainda que remetam à oralidade e se
distanciem dos eruditos e tacanhos escritos constantes na Bíblia. O Pastor
Gaúcho faz isso em seu Evangelho, aproximando-o da oralidade e da
cultura cristã gaudéria, traço, este, fundamental em sua obra, visto que,
por esse viés, se distancia dos pastores tradicionais, como Edir Macedo,
os quais não são capazes de promover a sensação de proximidade de que
tanto necessitam os cristãos, e, ao performatizar um pregador dos pampas
gauchescos, se aproxima dos crentes, sobretudo dos cristãos do Rio
Grande do Sul ao falar uma linguagem que faz sentido a eles, o gauchês,
o qual, embora não deixe de pertencer à língua portuguesa, é mais do que
uma parte sua, visto representar a linguagem, os costumes e a cultura do
povo gaúcho, ao qual o PG se destina.
O trabalho realizado pelo PG se assemelha ao que provavelmente
viria a fazer Jesus caso vivesse em tempos hodiernos: utilizaria o
ciberespaço como meio de pregação, enviando suas mensagens a partir de
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Grifo da autora.
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redes sociais como o facebook ou o whatsapp, e não mais do modo oral
ou por meio de cartas escritas a próprio punho, comunicando-se,
consequentemente, de forma mais rápida e dinâmica com os fiéis que a
ele contatassem.

Figura 34 - Charge O mural de Cristo, de autoria de Leonardo Nico. Disponível
no acervo do blog Charges Cristãs125.

Spadaro (2012) afirma que, do mesmo modo em que o códigofonte da Teologia é a revelação, a rede é o espaço em que se situa o dom,
uma vez que “[...] existem realidades na rede que se autodefinem
‘litúrgicas’” (SPADARO, 2012, p. 124), a exemplo da cibereucaristia ou,
no caso do Pastor Gaúcho, da ciberevangelização. Outrossim, no tocante
ao ciberespaço, o teórico profere que “[...] é a presença de Deus que faz
de um grupo de pessoas uma comunidade, e não a sua proximidade
espacial” (SPADARO, 2012, p. 126). Logo, o sacramento não só se faz
possível como é real: por meio dele a graça de Deus é conferida a um
avatar para, a partir dele, ser transferida à pessoa da qual ele é a extensão
virtual, conforme aponta Spadaro (2012), o que termina por promover
uma devoção digital em função da comunhão espiritual proporcionada e
realizada pela rede.
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Disponível em: <http://leonardonico.blogspot.com.br/2011/11/o-mural-decristo.html>. Fonte acessada em: 27 de agosto de 2017.
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A Ciberteologia se ocupa ainda de uma análise textual,
postergando que “o texto é um ‘objeto’ fluido altamente modificável.
Exatamente o oposto das ‘tábuas da lei’ e do aforisma Scripta manent.
Aliás, hoje é a imagem e não a palavra que é menos facilmente
modificável” (SPADARO, 2012, p. 142). Fato evidenciado no Evangelho
Gaudério, posto o pregador dos pampas sul-rio-grandenses transformar
os textos bíblicos, fornecendo-lhes uma nova roupagem textual e um
suporte digital, apropriando-se da tecnologia, que se faz crucial no
processo de tipificação e performance gaúcho efetuado pelo PG, sem,
contudo, alterar as ilustrações que utiliza a fim de compor sua coletânea
evangélica.
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3.

O EVANGELHO SEGUNDO O PASTOR GAÚCHO
Chimarreando com Deus eu quero sempre
estar. É um parceiro mui bueno, que eu posso
confiar. É na lida da vida que ao meu lado está
Caminhando lado a lado, com Ele vou sempre
andar. – Os Gauchinhos de Deus126

Embora as postagens que o PG efetua no facebook compreendam
um total de 560 publicações, quando excluídas suas brincadeiras e
conselhos, ao analisar somente as pregações feitas a partir das adaptações
bíblicas que o pregador gaudério realiza, estas totalizam 394
transcodificações (segundo dados obtidos até dezembro de 2016),
tornando possível afirmar que ele desenvolve a sua própria interpretação
bíblica, podendo, portanto, denominar esse conjunto de reescritas dos
textos que o PG extrai do livro sagrado para os cristãos de Bíblia
Gaudéria, posto que 70% de seu trabalho destina-se à transmutação de
excertos bíblicos.
Todavia, das adaptações que ele realiza em torno do Primeiro e do
Segundo Testamento, 51%, ou seja, a maior parte delas, mais
especificamente 202, é composta pelo conjunto de releituras
neotestamentárias – das quais 63% são evangélicas – que integram a
composição do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, escrito de acordo
com o pregador dos pampas sul-rio-grandenses, corpus da pesquisa
desenvolvida, atribuindo-lhe incontestável literariedade, uma vez que o
gênero evangélico, embora seja próprio da literatura cristã, conforme
apontam Leonel e Zabatiero em Bíblia, literatura e linguagem (2011),
afinal teria “[...] nascido das afirmações de fé das primeiras comunidades
cristãs” (LEONEL; ZABATIERO, 2011, p.41), é simultaneamente
teológico e literário, tornando-o, por conseguinte, pertencente à
Teopoética, campo voltado aos estudos comparados entre religião e
Literatura, da mesma forma que o Evangelho Gaudério se faz um objeto
de estudo teopoético.
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Banda tradicionalista e gospel gaúcha. Canção disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ui3NL3tQ3sI>. Fonte acessada em: 15 de
maio de 2017.
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Para além de reinterpretar as escrituras evangélicas e reescrevê-las
a partir de um processo considerável de reflexão em torno dos textos a
serem adaptados, verificando a viabilidade de passá-los para o gauchês,
visto o principal objetivo do Pastor Gaúcho ser o de tornar as passagens
bíblicas mais acessíveis e compreensíveis aos cristãos gaudérios, o
pregador dos pampas sul-rio-grandenses, ao perceber que o humor pode
ser um mecanismo para conquistar a simpatia do público e assim se
aproximar das pessoas, passou a utilizá-lo como um instrumento de
extrema relevância para a concretização da mensagem que visa passar aos
seus seguidores facebookianos, sobretudo aos adeptos do Cristianismo do
Rio Grande do Sul: a pregação da palavra de Deus a ser seguida e vivida
pelos cristãos de modo a serem dignos de habitar na morada divina após
a morte e serem perdoados de seus possíveis pecados cometidos em vida.
Em vista disso, o PG desenvolve uma evangelização da alegria, se
aproximando mais dos textos bíblicos pelo uso do humor do que as
religiões cristãs, que com sua seriedade séptica, costumam, mais do que
rejeitar o riso, o condenar, como fizeram ao longo de variados períodos
históricos, diabolizando-o, consoante aponta Minois (2003), prática que
sobrevive ainda hoje, embora com menos força, visto que a pósmodernidade, banhada em tecnologia e conhecimentos, tem buscado
nutrir uma fé pautada na esperança e na alegria, não mais na penitência e
no sofrimento, forçando o Cristianismo, enquanto religião, a se modificar
para que – além de manter seus fiéis – conquiste novos seguidores, e
abrindo espaço para que sejam produzidas e veiculadas obras como a do
Pastor Gaúcho, que prega a fé pelo riso e pela prosperidade no
ciberespaço, desenvolvendo um humor escatológico em esfera virtual,
posto que utiliza tais elementos em seu Evangelho a fim de revelar a
comunhão eterna com Deus, a qual, de acordo com Potkay (2010), é
justamente a alegria almejada pelo cristão, afinal ela “[...] marca o destino
final da alma individual” (POTKAY, 2010, p. 61) em função de sua união
com o divino.
O Evangelho segundo o Pastor Gaúcho é fruto de um trabalho
engenhoso que alia leitura, assimilação, produção de sentido e criação de
algo novo, ainda que diretamente relacionado e apresentando uma intensa
relação intertextual com o original, sua fonte de inspiração, a Bíblia.
Desse modo, não se pode considerá-lo uma mera citação, no que se refere
ao ato de citar outro(s) autor(es) em uma obra posterior, visto a coletânea
litúrgica do PG constituir um conjunto artístico, literário e humorístico
autêntico. Contudo, seguindo o proferido por Compagnon em O trabalho
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da citação (1996), é possível afirmar que os escritos evangélicos
elaborados pelo gaudério pregador não deixam de ser uma citação, afinal,
de acordo com o teórico e crítico literário francês, toda leitura e suas
provenientes interpretações e reflexões, bem como a produção de novos
conhecimentos, são igualmente citações, visto que todo texto é composto
por recortes e colagens, tal como o Evangelho Gaudério, o qual, embora
componha uma obra autêntica, não é formado por um conteúdo novo,
visto os Evangelhos em que se baseia o pregador – de São João, São
Lucas, São Marcos e São Mateus –, se encontrarem entre os textos que
integram as traduções tradicionais das Sagradas Escrituras.
Nesse ínterim, pode-se afirmar que toda escrita equivale a um
incessante exercício de intertextualidade, e, assim sendo, “o que importa
não é dizer, mas redizer, e, nesse redito, dizer cada vez, ainda, uma
primeira vez” (BLANCHOT apud COMPAGNON, 1995, p. 06). Logo,
ao adaptar para o gauchês as escrituras evangélicas do livro sagrado do
Cristianismo, o PG acaba por dar à luz um Evangelho seu, atuando como
um real evangelista bíblico e contribuindo para a propagação da palavra
de Deus, bem como para o fortalecimento da fé cristã no Rio Grande do
Sul, pois o pregador proporciona uma leitura mais próxima da realidade
do povo gaúcho, ao qual se direciona abertamente, facilitando o encontro
desses cristãos sul-rio-grandenses com a mensagem trazida pelos textos
sagrados ao perceber a intensidade narrativa contida na Bíblia e
reinterpretá-la, de modo a lhe conferir um sotaque gaudério e reaproximar
as escrituras dos Evangelhos à oralidade e coloquialidade que
inicialmente possuíam. Isso porque o Pastor Gaúcho, ao adaptar as
escrituras evangélicas, atua como autor de sua própria versão do
Evangelho, se aproximando dos primeiros escritores bíblicos, os quais
“[...] descobriram com grande astúcia, que pequeníssimas variações
estratégicas do padrão poderiam servir ao comentário, à análise, à
antecipação e à afirmação temática, com efeitos admiráveis de insinuação
e intensidade dramática” (ALTER, 2007, p. 141).
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Figura 35 - Lucas 2:10-12 em gauchês. Versão de referência: "O Anjo, porém,
disse-lhes: 'Não temais! Eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para
todo o povo: Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo-Senhor, na cidade de
Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em
faixas deitado numa manjedoura’”127. Disponível no acervo do facebook do
PG128.

Infere-se, pois, que Anderson Alves da Luz, muito perspicaz,
percebeu no PG, algo anteriormente notado por Barthes (1996, p. 38):
“cada ficção é sustentada por um falar social, um socioleto, ao qual ela se
identifica”. O criador do pregador dos pampas gauchescos, por sua vez,
fez o uso de sua importante reflexão a fim de tornar possível comunicar a
palavra do Senhor aos gaudérios, dando à vida o Pastor Gaúcho por meio
do emprego do gauchês, dialeto que confere à obra, simultaneamente,
originalidade e humor, sem lhe retirar a força evangelizadora e as crenças
cristãs que a integram, além de permitir que a coletânea de reescrituras
litúrgicas do PG seja veiculada no ciberespaço para que os cristãos online
comunguem a sua fé entre si onde quer que estejam, através da rede, ao
acessarem o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, o qual, repleto de
comicidade, embora seja especialmente elaborado para o povo sul-riograndense, se difunde entre os cristãos de todas as querências que desejem
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Excerto extraído da página 1790 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/721004511301948/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
128
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professar suas crenças e rumar à morada do Patrão Celestial por meio da
esfera virtual.
Em meio a tantos abandonos do Cristianismo por pessoas que até
então se diziam cristãs, o pregador dos campos sul-rio-grandenses
consegue, a partir da nova roupagem que confere aos Evangelhos
constantes nas Sagradas Escrituras, não apenas manter viva a crença de
muitos cristãos (principalmente os de RS), como torna a leitura e o
entendimento dos escritos bíblicos mais fácil ao retirar a erudição
excessiva empregada nas traduções bíblicas tradicionais, veiculadas
desde a canonização da obra basilar da Literatura Ocidental: a Bíblia.
Mas, o que formaria, afinal, o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho?
Quais são seus componentes, e para o que serve cada um deles na obra
criada e transmitida por Anderson da Luz via facebook? Aliás, teria o uso
desta rede social alguma importância na propagação do Evangelho
Gaudério? E o regionalismo sul-rio-grandense, é realmente relevante na
composição do PG? Mais do que isso, que função tem o humor nas
reescrituras evangélicas realizadas pelo pregador dos pampas do Rio
Grande do Sul? Faz-se urgente responder aos questionamentos aqui
apontados a fim de melhor compreender o título e ponto crucial desta
Dissertação: Que tri, Deus ri! O riso no Evangelho segundo o Pastor
Gaúcho.

3.1. OS ESCOLHIDOS DO SUL, OS MAIS PRÓXIMOS DO
PATRÃO CELESTIAL
O bairrismo gaudério é uma característica marcante da população
que compõe o Estado do Rio Grande do Sul, a qual orgulhosamente
afirma-se gaúcha e, se fosse possível, já teria formado uma nação
independente do Brasil, como nota-se ao se direcionar o olhar para os
movimentos separatistas pelos sul-rio-grandenses organizados desde os
tempos do Brasil Império, como na Guerra dos Farrapos, de duração
aproximada de 10 anos (1835-1845), em que a elite de RS, descontente,
sobretudo com as cobranças impostas pelo governo central, decidiu, sob
a liderança de Bento Gonçalves, declarar guerra ao Império Brasileiro,
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dando início à conhecida Revolução Farroupilha129. Embora os gaúchos
não tenham obtido êxito em sua empreitada, a etnicidade, que é aspecto
marcante de RS, continuou fortemente difundida entre o povo gaudério,
o qual ainda hoje toma o solo sul-rio-grandense como pátria amada,
denominando-se, primeiramente, gaúcho, em segundo lugar, brasileiro.
Por este viés, como não reivindicar, do mesmo modo, um Deus
gaudério, que visa orientar os cristãos do Rio Grande do Sul, por meio do
Pastor Gaúcho, às Querências Celestiais? Como não considerar RS,
região mais ao sul do Brasil, a Judá brasileira, na qual prega o PG, tal
como pregou Jesus Cristo em Jerusalém (situada na antiga Judá, ao sul)?
Aliás, como não tomar o próprio pregador dos pampas como o Leão de
Judá gaudério, tal como Jesus Cristo foi denominado enquanto transmitia
suas parábolas? Da mesma forma como Jerusalém foi o solo escolhido
por Deus e por ele abençoado, não seria o do Rio Grande do Sul uma
querência sagrada? E o gaúcho, não seria o maior representante da fé
inabalável que carregam os habitantes da Terra Prometida?

Figura 36 - Mateus 4:4 em gauchês. Versão de referência: "Mas Jesus
respondeu: 'Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca
de Deus'130"131. Disponível no acervo do facebook do PG132.

129

Para
mais
informações,
consultar:
<http://www.sohistoria.com.br/ef2/revolucaofarroupilha/>. Fonte acessada em:
16 de maio de 2017.
130
Grifo da autora.
131
Excerto extraído da página 1708 da Bíblia de Jerusalém (2015).
132
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
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Sim, o amor pelo Rio Grande do Sul será sempre maior do que pelo
Brasil, visto a região praticamente constituir um próprio ecossistema
dentro do país. Contudo, isso não impede que os gaudérios, ao mesmo
tempo em que exaltem sua etnicidade, desenvolvendo um regionalismo
por vezes exagerado, orgulhem-se também de fazer parte da nação verdee-amarela. Desse modo, é possível que os gaúchos se considerem
realmente a Judá brasileira, e que acreditem haver um Deus gaudério.
Todavia, Ele mantém a porteira das Querências Celestiais abertas, para
que os cristãos de todo o Brasil possam adentrar em sua morada, desde
que bem conduzidos pelo Pastor Gaúcho, que divertida e bairristamente
orienta suas ovelhas, sempre acompanhado de um bom mate.
3.2. CRISTÃO: GAÚCHO E CONECTADO!
De acordo com Harold Bloom (2012, p. 165), “a Bíblia é tudo,
menos universal, por mais que tentemos dar-lhe ouvidos, pois ela se dirige
a uma elite”. E, de fato, os textos bíblicos não são universais. Primeiro,
porque se dirigem aos cristãos, predominantemente de cultura ocidental
– a qual é composta majoritariamente por adeptos do Cristianismo, visto
este lhe servir como pilar – e, em segundo lugar, por conta de sua
excessiva erudição, que prejudica a leitura e impede que seja efetuada
com êxito uma reflexão acerca das mensagens bíblicas por uma parcela
considerável dos cristãos, provavelmente sua maioria, abrindo margem
para o surgimento de interpretações equivocadas dos textos das Sagradas
Escrituras e, em detrimento disso, para o surgimento de uma série de
preconceitos, como é o caso da estereotiparão dos tatuados devido a uma
única passagem constante no Antigo Testamento, em Levítico 19:28.
Nela, é dito: “Não fareis incisões no corpo por algum morto e não fareis
nenhuma tatuagem. Eu sou Iahweh” (LEVÍTICO, 2015, p. 188)133.
Todavia, o excerto se refere às marcações no corpo que os pagãos faziam
em adoração a outras divindades e crenças distintas a dos cristãos, e não
ao ato de tatuar em si. Além disso, os praticantes do Cristianismo se

83187718416966/397479610321108/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
133
Excerto extraído da Bíblia de Jerusalém (2015).
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orientam principalmente pelas escrituras constantes no Segundo
Testamento, em que nada se diz sobre essa arte. Porém, não são poucos
os cristãos, incluindo pastores, padres e sacerdotes, que recriminam os
tatuados, contribuindo para a sua estigmatização.
Notando a elitização bíblica que cada vez mais vem distanciando
os cristãos das Sagradas Escrituras, Anderson Alves da Luz,
preocupando-se com a forma como a evangelização vinha ocorrendo no
Rio Grande do Sul, e percebendo a dificuldade que muitos crentes
gaudérios apresentavam em suas tentativas de ler e compreender as
mensagens presentes nas Sagradas Escrituras, costumeiramente acessadas
apenas mediante a leitura do livro que compõe a Bíblia, o autor do Pastor
Gaúcho, mais do que publicar suas releituras dos Evangelhos de modo
aleatório na web por meio de redes sociais como o twitter e o facebook,
[...] começou a estudar a linguagem dos gaúchos do
campo e caprichou nas suas pregações em versão
gauchesca que chamaram a atenção não só dos
evangélicos, mas também de pessoas de outras
crenças, principalmente os que gostam de preservar
a cultura e se identificam com o sotaque do Pastor
Gaúcho (PEREIRA)134.

Para tanto, foi necessário que Anderson da Luz se aprofundasse
também no bairrismo gaudério, a fim de viabilizar a elaboração,
publicação e posterior aprovação do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho
pelos cristãos do Rio Grande do Sul que navegam na rede, seu públicoalvo, visto essa ser uma característica marcante da população gaudéria,
costumeiramente reconhecida em qualquer parte do país e do mundo pela
preservação do linguajar e dos costumes gauchescos. Afinal, o amor por
querência gaudéria é tamanho, que boa parte dos sul-rio-grandenses já
nasce torcendo para o Grêmio ou para o Internacional, principais times de
futebol de RS. Ai de um filho do Rio Grande do Sul que torça para algum
clube de outro estado brasileiro! Gaúcho de verdade, ou é gremista, ou é
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Excerto de autoria de Marcos Vinícius Pereira, extraído da página inicial da
fanpage
do
Pastor
Gaúcho
no
facebook.
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/pg/PastorGaucho/about/?ref=page_internal>. Fonte
acessada em: 17 de maio de 2017.

126

colorado! Mas, ainda mais importante do que ser torcedor de um time de
futebol sul-rio-grandense, faz-se tomar um mate quente, saborear um bom
churrasco e ouvir, dançar, conhecer as letras e compartilhar da mensagem
constante nas canções tradicionalistas do Rio Grande do Sul. Uma parcela
considerável delas se dedica a exaltar a cultura, a fé e o orgulho gaudério,
sendo algumas tidas como hinos sul-rio-grandenses. Caso, este, de
Querência amada, de Teixeirinha (da qual se tratou brevemente na
introdução desta Dissertação), e de Os gaúchos alegres, composta e
cantada pela dupla tradicionalista gospel, Assis Brasil e José, considerada
a pioneira da música gaudéria sacra. Na canção citada, é pedido licença
ao restante do Brasil para se exaltar o Rio Grande do Sul, local abençoado
por Deus, e o povo gaúcho, de fé mais forte:
Peço licença para meu Brasil, encantos mil de todas
nações. Quero falar querido Rio Grande, donde se
expande o povo das missões. Os nossos campos são
mais verdejantes, o nosso céu é muito mais azul, ali
a glória de Deus mais se expande, no coração do
Rio Grande do Sul!135

Nesse ínterim, pode-se proferir que a Bíblia é ocidental, mas os
cristãos – ao menos aos que se dirige o PG – são gaúchos e conectados,
uma vez que utilizam a rede para propagar sua fé e compartilhar sua
cultura, sendo o Evangelho Gaudério, portanto, regionalista, visto
pertencer e ser feito para o Cristianismo vivido no Rio Grande do Sul,
afinal é justamente com esses sul-rio-grandenses que visa dialogar o
evangelizador dos pampas. A interação que estabelecem, contudo,
distancia-se da evangelização realizada tradicionalmente em missas,
cultos e eventos religiosos. O Pastor Gaúcho transmite suas reescritas
bíblicas pelo facebook, de um modo que se assemelha aos testemunhos,
forma adotada inicialmente para a propagação do Cristianismo, e atribui
uma regionalização aos Evangelhos, os torna gaudérios, deixando
transparecer que os vestiria a caráter, caso isso fosse possível; com direito
a bombacha, botas de montaria, lenço vermelho no pescoço, chapéu na
cabeça e a companhia inseparável de uma cuia de chimarrão. Como não
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Canção disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=s5poP0YSge8>.
Fonte acessada em: 17 de maio de 2017.
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há possibilidade, assim ele o faz consigo mesmo, pregando o Evangelho
Gaudério sempre trajado como um bom gaúcho dos campos do Rio
Grande do Sul, tomando um mate quente e guiando as suas ovelhas rumo
às Querências Celestiais, onde habita o Patrão e o seu guri, Jesus Cristo.

Figura 37 - João 14:27. Versão de referência: "Deixo-vos a paz, minha paz vos
dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide vosso
coração"136. Disponível no acervo do facebook do PG137.

3.2.1.
UM ESTUDO DOS PARATEXTOS PRESENTES
NA CIBEREVANGELIZAÇÃO DO PASTOR GAÚCHO
NO FACEBOOK
No intento de fortalecer os costumes gaudérios entre o próprio
povo do Rio Grande do Sul e de, ao mesmo passo, adaptar as escrituras
evangélicas para o linguajar falado pelos gaúchos a partir do humor,
transmitindo-as pelo ciberespaço, via facebook, o criador do PG,
Anderson Alves da Luz, precisou recorrer ao uso de paratextos para tornar
possível a inserção do riso e do bairrismo gaudério nos excertos dos
Evangelhos que integram a Bíblia selecionados, extraídos e
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Excerto extraído da página 1881 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/421520227917046/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro 2016.
137
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transcodificados pelo pregador dos campos gauchescos. Isso porque o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, assim como qualquer outra obra
literária – ou, no caso, teopoética –, consiste, conforme apontado por
Genette (2009, p. 09),
[...] EXAUSTIVA OU essencialmente, num texto,
isto é (definição mínima), numa sequência mais ou
menos longa de enunciados verbais ou menos
cheios de significação. Contudo, esse texto
raramente se apresenta em estado nu, sem o esforço
e o acompanhamento de certo número de
produções, verbais ou não, como um nome de
autor, um título, um prefácio, ilustrações, que
nunca sabemos se devemos ou não considerar parte
dele, mas que em todo caso o cercam e o
prolongam, exatamente para apresentá-lo, no
sentido habitual do verbo, mas também em seu
sentido mais forte: para torná-lo presente, para
garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e
seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um
livro. Esse acompanhamento, de extensão e
conduta viáveis, constitui o [...] paratexto (grifos
do autor).

No caso do Evangelho Gaudério, apesar de o conjunto de
coletâneas litúrgicas pelo pregador dos pampas sul-rio-grandenses
adaptadas e propagadas via facebook não constituir um livro em si no que
tange a materialidade do objeto suporte livresco, mas um gênero
simultaneamente literário e teopoético, o evangélico, para que sua
ciberevangelização da alegria seja tornada viável, fazendo de seus escritos
mais do que meros textos oriundos de um processo de releitura bíblica,
faz-se necessário o emprego de inúmeros paratextos genettianos ao longo
da composição das transcodificações evangélicas elaboradas pelo Pastor
Gaúcho. Isso porque os elementos que circundam o texto auxiliam na
criação do Evangelho propagado de acordo com o PG, podendo-se
afirmar que sem o seu uso seria pouco provável que Anderson Alves da
Luz conseguisse realizar a adaptação da Bíblia por ele efetuada,
condenando suas transcodificações a simplórias reinterpretações dos
escritos evangélicos constantes nas Sagradas Escrituras, assemelhandoos a paráfrases, ou, no máximo, a traduções bíblicas para o gauchês,
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contudo, nunca lhes conferindo autenticidade suficiente para serem
considerados uma obra genuína.
De acordo com Gerárd Genette (2009), os paratextos se dividem
em epitextos e peritextos. No tocante aos primeiros, ocorrem de em torno
da produção textual, mas nunca mantêm grande proximidade com o texto,
como verificado em críticas e resenhas literárias, as quais podem e devem
ser consideradas elementos epitextuais das obras que utilizam como fonte.
Em relação aos peritextos, se referem a tudo o que se encontra na criação
artística e literária, reservando-se, contudo, às margens textos, a exemplo
das manifestações icônicas, de titulações, da capa de um livro. No que diz
respeito ao Pastor Gaúcho, embora seja possível afirmar que existem
epitextos a seu respeito, como é o caso do artigo acadêmico intitulado O
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho (AMBROSINI, 2017, p. 129)138, o
tipo de paratexto predominante na obra é o peritexto, visto se constatar o
emprego de inúmeros elementos peritextuais ao longo de seu Evangelho,
tais como: o seu título, as cores usadas em sua composição, a ovelha, a
cuia de chimarrão, o personagem do pastor dos pampas gaudérios, a
variação linguística e o meio em que circula a obra. Esses elementos,
quando combinados, dão vida ao Evangelho Gaudério, atribuindo-lhe,
ainda, a comicidade de que necessita a fim de levar os leitores e
seguidores do PG ao riso, sobretudo os cristãos gaúchos, simultaneamente
em que comungam sua fé na rede, sendo pelo pregador dos campos sulrio-grandenses ludicamente ciberevangelizados.
[...] O paratexto é aquilo por meio de que
um texto se torna livro e se propõe como tal a seus
leitores, e de maneira mais geral, ao público. Mais
do que um limite ou uma fronteira estanque, tratase aqui de um limiar, ou – expressão de Borges ao
falar de um prefácio – de um ‘vestíbulo’, que
oferece a cada um a possibilidade de entrar ou de
retroceder (GENETTE, 2009, p. 09).

Logo, no que se refere aos peritextos que envolvem o Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, apesar desses se diferenciarem dos
habitualmente encontrados em obras que utilizam o livro como suporte,
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Artigo de minha autoria publicado na obra Teologia do Riso (2017).
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visto sua coletânea litúrgica no gauchês circular no ciberespaço e,
portanto, a esfera virtual, mais especificamente o facebook, lhe servir
como sustentáculo, são mais do que meros adornos textuais. Dessa forma,
percebe-se que elementos como a textura da capa, o número de páginas,
o peso e as orelhas do livro, a sinopse na contracapa e a dedicatória, não
são unidades extratextuais que integram o ciberevangelho do PG.
Entretanto, outros componentes, tais como: o título, as ilustrações, o meio
em que circula, as cores, os personagens, ganham ainda mais ênfase, se
mostrando cruciais para o desenvolvimento das pregações evangélicas
proferidas pelo pregador dos campos sul-rio-grandenses, afinal, mais do
que enfeitar a obra, os peritextos são responsáveis por caracterizá-la,
permitindo que se torne algo mais do que um simples texto, mas uma obra
propriamente dita, o Evangelho Gaudério, o qual, embora não constitua
um livro, é uma produção ciberliterária de cunho teo-humorístico assim
caracterizada e viabilizada em boa parte devido ao uso paratextual.
Primeiramente, faz-se pertinente tratar da questão do meio
escolhido para veicular a obra, posto que, de acordo com o nicho no qual
circula uma produção literária, o suporte adotado também poderá variar,
como ocorre com a versão gaudéria do conjunto de escritos bíblicos que
compõem os Evangelhos de São João, São Lucas, São Marcos e São
Mateus, uma vez que circula no ciberespaço, em que o formato livresco
tradicional se mostra inútil, pois não há como tocar em um livro, cheirálo ou o folhear através da tela de um computador, tablet ou smartphone,
do contrário, não existiriam os eBook’s139. Em detrimento disso, ao
circular na internet, esfera na qual há uma constante e incessante troca e
atualização de informações e conhecimentos, as pregações evangélicas
que fazem parte do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho precisam ser
mais compactas, claras e apelativas, daí a adaptação das passagens
bíblicas pelo PG selecionadas se darem a partir de textos curtos e repletos
de expressões e ditados gaudérios, aliados a manifestações icônicas
igualmente regionalistas. Componentes estes que, conjuntamente,
proporcionam uma leitura mais leve e lúdica do Evangelho, levando os
leitores ao riso ao mesmo passo em que servem para fortalecer o bairrismo
sul-rio-grandense e propagar a fé cristã, visto que, desse modo, a
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Livros digitais, adaptados para a veiculação no ciberespaço, organizados e
vendidos em pdf.
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ciberevangelização realizada pelo pregador dos pampas acaba por prender
a atenção dos leitores virtuais e ganhar sua simpatia, aproveitando de
forma eficaz a rede no intuito de disseminar os preceitos cristãos, afinal a
internet,
[...] com a sua capacidade de ser, ao menos
potencialmente, um espaço de comunhão, faz parte
do caminho do homem para esta consumação em
Cristo. É preciso, então, ter uma visão espiritual da
rede, vendo Cristo que chama a humanidade para
ser cada vez mais unida e ligada (SPADARO,
2012, p. 11).

Figura 38 - Marcos 4:41 em gauchês. Versão de referência: “Então ficaram com
muito medo e diziam uns aos outros: 'Quem é este a quem até o vento e o mar
obedecem?’’140 Disponível no acervo do facebook do PG141.

No excerto acima fica nítida a redução e simplificação da
passagem oriunda do Evangelho de São Marcos, capítulo 4 versículo 41.
O Pastor Gaúcho, ao transcodificar esse escrito para o gauchês, utilizando
as expressões mixa e xucro, empregadas no linguajar coloquial dos
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Excerto extraído da página 1765 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/545189842216750/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
141

132

falantes do Rio Grande Sul, e junto a isso, sintetizar o conteúdo da
escritura evangélica em questão, retira o manto de seriedade e a erudição
que o Cristianismo costuma atribuir aos textos constantes na Bíblia,
possibilitando que seja feita uma leitura mais clara, objetiva, divertida e
mais facilmente interpretada das Sagradas Escrituras por parte dos
cristãos que fazem o uso do ciberespaço a fim de comungar, refletir e
propagar a sua fé.
O simples fato de circular na web, todavia, não deve ser tomado
como motivo único para o tipo de transmutação efetuada pelo PG nas
escrituras evangélicas. Precisa-se analisar também o suporte a partir do
qual o Evangelho Gaudério é transmitido no ciberespaço, no caso, as
redes sociais, mais especificamente o facebook. Isso porque, a partir dessa
base escolhida para compilar o conjunto de reescritas das Sagradas
Escrituras efetuadas pelo Pastor Gaúcho no intuito de pregar na internet,
os excertos bíblicos por ele adaptados precisam se adequar a esse
ambiente que, “[...] de fato, reproduz antigas formas de transmissão do
saber e da vida comum, exibe nostalgia, dá forma a desejos e valores tão
antigos quanto o ser humano” (SPADARO, 2012, p. 16), mostrando-se
de uso essencial para a transmissão e a comunhão da fé na
contemporaneidade, visto que “[...] a rede é necessariamente uma
realidade que cada vez mais diz respeito à vida do crente e influi em sua
capacidade de compreensão da realidade e, portanto, da fé e de seu modo
de vivê-la” (SPADARO, 2012, p. 22).
O facebook como suporte compõe, quiçá, o paratexto mais
facilmente perceptível da coletânea de releituras evangélicas para o
gauchês realizadas pelo PG, contudo, mais do que isso, ele é uma rica
fonte para outros peritextos tão relevantes quanto para a elaboração,
transmissão e sucesso da ciberevangelização feita pelo pregador dos
campos gaudérios. No tocante à sua fanpage propriamente dita, o
primeiro contato que se tem com o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho
ocorre ao acessá-la, salientando que, antes mesmo de ler os seus sermões
evangélicos, o leitor se depara com elementos extratextuais como: título,
ilustrações, descrição do personagem – itens constantes na parte superior
de sua timeline142, em um espaço de função semelhante ao da capa de um
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Também conhecida como linha do tempo, é o espaço em que se encontra todas
as informações e publicações de uma página de facebook, sempre indicando as
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livro, porque assim como ocorre no suporte de formato livresco, atua
como um meio de apresentar e nomear a obra.

Figura 39 - layout de apresentação da fanpage do Pastor Gaúcho no facebook.143

Logo ao acessar a página que o personagem mantém no facebook,
nota-se que o Pastor Gaúcho se autodenomina humorista, fato que
consolida a afirmativa de que sua obra é simultaneamente teopoética e
humorística, uma vez que objetiva evangelizar seus seguidores ao mesmo
passo em que os leva ao riso pelo emprego de componentes da
comicidade, tal como a caricatura do gaudério dos pampas, transmitindo
a palavra de Deus a partir do gauchês e desenvolvendo uma tchêopoetica
da alegria. Ademais, percebe-se ainda porque o trabalho realizado por
Anderson Alves da Luz não pode ser considerado uma tradução da língua
portuguesa padrão para o gauchês, nem se resume a uma mera releitura
do Evangelho de acordo com o entendido pelo radialista e humorista
gospel. O Pastor Gaúcho é um avatar que praticamente possui vida
própria, ligando-se, atualmente, a uma versão sua materializada, em carne
e osso, que prega as adaptações bíblicas por ele feitas em diversos cultos
e eventos religiosos, e que lançou um pequeno livro no qual foram
reunidas algumas de suas pregações, pertencentes tanto ao Primeiro como

postagens mais recentes e, em alguns casos, o conteúdo considerado mais
importante para o mantenedor da fanpage.
143
Disponível em: <https://www.facebook.com/PastorGaucho/>. Fonte acessada
em: 19 de maio de 2017.
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ao Segundo Testamento, e ilustradas por André Fortunato, grande
incentivador do trabalho realizado por Anderson Alves da Luz sob a
bombacha e bigodão característico do Pastor Gaúcho, que segue sua
evangelização por meio do humor, rumo à morada do Patrão Celestial.

Figura 40 - Pastor Gaúcho orgulhosamente apresentando o seu livro de
pregações bíblicas no gauchês. Disponível no acervo do facebook do PG144.

O título não é meramente externo ao texto, mas essencial, visto que
o nomeia e serve como ponte para inserir o leitor na obra, ambientandoa. De acordo com Genette (2009), é de sua responsabilidade efetuar uma
espécie de batismo do escrito, identificando-o com tanta precisão quanto
for possível. No que diz respeito aos sermões proferidos pelo PG, sua
titulação e também nome do personagem responsável por
ciberevangelizar a partir do dialeto gaudério no facebook, Pastor Gaúcho,
enquadra todos aqueles que acessam sua página na rede social em
questão, no contexto evangelizador a partir do qual atua o pregador dos
pampas, ao mesmo tempo em que regionaliza a obra, afinal ela apresenta
uma etnicidade: é direcionada aos gaúchos do Rio Grande do Sul,
sobretudo aos dos campos, embora se alongue e acabe por englobar os

144

Disponível em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/1302137329855327/?type=3&theater>. Fonte acessada em:
19 de maio de 2017.
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gaúchos de outras regiões, como os do oeste paranaense e catarinense, e
também os não-gaúchos. Não obstante, o título não deve ser analisado
somente pelo nome que apresenta para o texto, mas também pela grafia
utilizada e pelo jogo de cores que o integram, aspectos que, no Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, fazem-se cruciais:

Figura 41 – Imagem título da obra: Pastor Gaúcho.145

1. O nome atribuído à obra, Pastor Gaúcho, por si só já
condiciona uma leitura realizada por um viés regionalista,
voltado a RS, entretanto o bairrismo gaudério é ainda mais
fortalecido ao ser somado ao título o modo como a letra “ú” é
grafada, posto apresentar um formato semelhante ao de uma cuia
de chimarrão – bebida quente, feita com erva-mate e servida em
um recipiente fabricado com porongo –, caractere de grande
importância para a cultura gaudéria, na qual se tem por hábito
tomar um mate bem quente a qualquer hora do dia, inclusive nas
altas temperaturas do verão, esteja o vivente sozinho ou
acompanhado.
2. No tocante à coloração do título, precisa-se dizer que
sua fonte de inspiração, a bandeira do Rio Grande do Sul,
originada a partir dos desenhos desenvolvidos por rebeldes
durante a Revolução Farroupilha, é formada pelas cores verde,
vermelha e amarela, na respectiva ordem, as quais são
empregadas também na coloração da titulação da obra aqui
pesquisada. Enquanto a palavra “pastor” é escrita na cor verde, o
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Disponível em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.342721219130281.73541.1
83187718416966/388007931268276/?type=1&theater>. Fonte acessada em: 19
de maio de 2017.
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verbete “gaúcho” é bicolor: em sua maior parte é escrito em
vermelho, contudo a letra “ú”, a mesma que se destaca por
remeter a uma cuia de chimarrão, apresenta coloração amarela,
sobressaindo-se em relação ao restante da nomeação da obra e,
mais uma vez, contribuindo para sua total imersão no
regionalismo gaudério, visto representar a tradição e o
patriotismo sul-rio-grandenses, bem como cooperando para o
desenvolvimento de uma ciberevangelização voltada
especialmente aos cristãos gaúchos, para os quais o pregador dos
pampas elabora o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.
O título não é único componente responsável por caracterizar um
texto, embora lhe confira uma identidade, visto que, dentre tantos outros
elementos, manifestações icônicas também podem assumir tal função,
conferindo autenticidade a uma obra. No caso dos reescritos evangélicos
proferidos no gauchês de acordo com o pregador dos campos sul-riograndenses, isso é o que ocorre, pois as ilustrações se mostram igualmente
cruciais, afinal, mesmo não sendo diretamente relacionadas à titulação,
ligam-se a ela, além de serem empregadas em todas as publicações
relativas ao trabalho de ciberevangelização efetuado pelo PG. Nesse
ínterim, faz-se pertinente verificar as gravuras presentes no Evangelho
Gaudério a fim de compreender melhor sua função na obra.
No que concerne aos personagens, cabe salientar que são dois os
desenhados, os quais, embora possuam importância e atribuições
distintas, são igualmente fundamentais para a regionalização e o riso
constantes nas bairristas adaptações bíblicas que o Pastor Gaúcho realiza,
publica e veicula no ciberespaço. Sua relação é semelhante à
desenvolvida pelo protagonista e o coadjuvante: a estrela seria o
evangelizador dos pampas, enquanto o papel secundário é destinado à
ovelha – a qual, embora não receba a mesma luz vinda dos holofotes,
contribui para o desenvolvimento bem-sucedido do enredo: cristão,
gaudério e humorístico.
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Figura 42 - Pastor Gaúcho e sua fiel ovelha ilustrados na foto de capa do
facebook do PG146.

Prostrada sempre ao lado do PG, sua ovelha, representada na
coloração branca, faz aparições alternadas, nem sempre podendo ser
notada nas pregações evangélicas de seu bom pastor. Entretanto, isso não
diminui seu valor. Nas imagens selecionadas para apresentar a obra, ou
melhor, nas ilustrações constantes no perfil e na capa da página do
facebook do Pastor Gaúcho, responsáveis pelos primeiros contatos com a
ciberevangelização realizada pelo personagem, sua fiel amiga e seguidora
se faz presente. Ora a sua direita, ora à esquerda; ora próxima ao mate,
ora à Bíblia. Embora inicialmente possa não parecer, essa gravura tem por
função remeter o leitor à questão do rebanhista de ovelhas, fazendo uma
alusão direta ao Cristianismo, posto que Jesus, em João 10:11, diz: “Eu
sou o bom pastor: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas” (JOÃO,
2015, p. 1869)147. Passando a mensagem, portanto, de que assim como
Cristo orientou seus seguidores enquanto se fez carne, o Pastor Gaúcho
age da mesma forma enquanto propagador da palavra de Deus na rede:
conduz suas ovelhas, os cristãos gaúchos (principalmente), às querências
habitadas pelo Patrão Celestial, por seu cordeiro e pelo Espírito Santo.
No tocante ao bigodudo evangelizador dos campos sul-riograndenses, o que se verifica primeiramente é a sua caracterização, o
personagem é desenhado trajando as vestes tradicionais do gaúcho dos
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Disponível em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.342721219130281.73541.1
83187718416966/388007931268276/?type=1&theater>. Fonte acessada em: 20
de maio de 2017.
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Excerto extraído da Bíblia de Jerusalém (2015).
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pampas: botas de montaria, bombacha, lenço vermelho atado ao pescoço
e chapéu. Ademais, em sua mão esquerda carrega a Bíblia, representada
pela gravura de um livro preto em que está ilustrada uma cruz amarela; e
na direita, uma cuia de chimarrão, sempre próxima à sua boca, afinal o
PG mateia ao mesmo tempo em que ciberevangeliza os excertos
evangélicos por ele selecionados, lidos, interpretados e adaptados para o
linguajar gaudério.

Figura 43 - Lucas 1:47(46-48) em gauchês. Versão de referência: "Maria,
então, disse: 'Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exultada em
Deus, meu Senhor, porque olhou para a humilhação de sua serva'"148.
Disponível no acervo do facebook do PG.
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Excerto extraído de Lucas 1:46-48. Página 1788 da Bíblia de Jerusalém
(2015).
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Figura 44 - João 18:10 em gauchês. Versão de referência: "Então, Simão Pedro,
que trazia uma espada, tirou-a, deriu o servo do Sumo Sacerdote, a quem
decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco"149. Disponível no acervo
do facebook do PG150.

Por meio da leitura dos excertos extraídos do Evangelho segundo
o Pastor Gaúcho é possível constatar que sua ovelha, como já pontuado,
nem sempre se faz presente em suas pregações evangélicas no
ciberespaço; contudo, os cristãos que o seguem a representam, visto
serem igualmente orientados pelo transmissor da palavra de Deus ao
acessarem sua ciberevangelização facebookiana no intuito de propagar a
sua fé, refletir acerca dela e comungar na rede. Outrossim, nota-se ainda
o uso constante das representações do livro sagrado para o Cristianismo
e do mate. A respeito deste último, cabe ressaltar que as rodas de
chimarrão, destinadas ao momento em que os gaudérios compartilham a
bebida quente uns com os outros, são tidas como um momento de
comunhão na cultura gaúcha, sendo, portanto, consideradas algo sagrado.
Por meio delas, a cuia é compartilhada com familiares e amigos, ato que
se assemelha ao repartir o pão uns com os outros, de igual modo como
Jesus o repartiu com seus discípulos durante a Santa Ceia.
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Excerto extraído das páginas 1888 e 1889 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/501211636614571/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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Por esse viés, pode-se afirmar que quando os gaúchos mateiam em
grupo, comungam entre si, realizando um momento de “[...]
fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Um
momento único e especial” (SANCHEZ, 2011)151, o qual é retrato em
todos os textos que compõem as narrativas contadas na Bíblia, obra
considerada sagrada para os cristãos por ter como temática principal a
revelação cristã, em que é tratado como temática principal a vida de Jesus
Cristo, considerado pelo cristãos com o único filho de Deus, que desceu
dos Céus, fazendo-se carnal, a fim de comungar com a humanidade e a
ela salvar da condenação eterna em detrimento dos pecados pela
humanidade cometidos.

Figura 45 - Roda de chimarrão, momento da comunhão gaudéria. Disponível no
acervo do facebook do PG152.

Apesar de mais de noventa por cento do Evangelho segundo o
Pastor Gaúcho ser transmitido por gravuras que aliam as adaptações que
o pregador dos pampas realiza dos excertos evangélicos que extrai das

151

Texto
completo
disponível
em:
<https://www.esbocandoideias.com/2011/08/santa-ceia-ou-ceia-dosenhor.html>. Fonte acessada em: 20 de maio de 2017.
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em:
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83187718416966/800907366644995/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
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Sagradas Escrituras às ilustrações do PG, nem sempre sua
ciberevangelização facebookiana faz o uso da imagem do icônico pastor
gaudério. Em raras situações, o criador da obra, Anderson Alves da Luz,
utiliza imagens que remetem episódios bíblicos, como o nascimento de
Cristo, e à realidade do gaudério dos campos do Rio Grande do Sul, mais
especificamente, de fotografias que retratam as vivências gauchescas,
como: uma pastagem de ovelhas e um típico gaúcho dos pampas, a
exemplo das transcodificação feita de Lucas 2:7.

Figura 46 - Lucas 2:7 em gauchês. Versão de referência: "[...] e ela deu à luz
seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura,
porque não havia um lugar para eles na sala"153. Disponível no acervo do
facebook do PG154.

Não obstante, cabe dizer ainda que, as
Composições de palavras e imagens que se
organizam no espaço do livro como postos
avançados que preparam o acesso do leitor ao texto
principal e, nas últimas páginas do volume,
indicam-lhe a saída do mundo textual, esses textos,
em razão de sua função de acompanhamento,
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Excerto extraído da página 1790 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/737786926290373/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
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constituem o paratexto ou a perigrafia do livro
(MUZZI, 2008, p. 58).

Desse modo, em relação às manifestações icônicas, tanto as que
integram o título, como as que fazem parte das pregações evangélicas
efetuadas pelo PG, embora a obra não se constitua em um livro, esses
elementos, que auxiliam em sua formação, caracterização e consequente
tipificação da obra seriam mais adequadamente denominados de
perígrafos e não de peritextos, visto cumprirem a função de perigrafia
textual, conforme proposto por Eliana Muzzi (2008), ao criar essa
terminologia para definir os paratextos que, na realidade, são frutos de um
trabalho gráfico e estético, e não escrito.
Ponto crucial do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, o emprego
do linguajar gaudério ter por incumbência conferir tanto regionalismo
como humor à obra. Isto porque é a partir do gauchês que o pregador dos
campos sul-rio-grandenses ciberevangeliza na rede, conferindo boa parte
da tipificação do gaúcho dos pampas e atribuindo uma característica de
oralidade ao Evangelho Gaudério, no qual predomina o tom testemunhal.
Outrossim, o sotaque do PG acaba por levar uma parcela de seus
seguidores no facebook ao riso, afinal a partir do uso da linguagem oral
falada pelos gaudérios dos pampas, o Pastor Gaúcho acabe “[...] dando
uma cor local a seus textos” (Poulet, 2010, p. 218), tal como faz Rayan
Rodrigues na Bíblia do Matuto e, como pontuado por Maria Eugenia
Malheiros Poulet (2010), faziam os escritores do Movimento
Regionalista, dentre eles Érico Veríssimo (Rio Grande do Sul), Jorge
Amado (Bahia) e Graciliano Ramos (Recife).
Não há uniformidade linguística no português falado no Brasil. Por
isso, afirmar enfaticamente que os brasileiros se comunicam de forma
igual ao longo de toda a imensa extensão territorial do país (quinta maior
nação da Terra) representa um grande equívoco, recorrente do mito
nacionalista de que a língua portuguesa seria a mesma para todos, sem
sofrer variações de acordo com as etnias e os costumes da população que
vive em cada parte da pátria verde-amarela, consolidando uma visão
limitada do fenômeno linguístico, fruto de uma insensibilidade relativa à
variação linguística, riquíssima em solo nacional, visto que os falantes se
adaptam aos diferentes contextos para falar, do mesmo modo como o
Pastor Gaúcho, natural dos campos do Rio Grande do Sul, habituou-se à
cultura e ao falar comum de seus conterrâneos, carregando sua
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ciberevangelização facebookiana de sotaque e conferindo uma identidade
às suas falas evangelizadoras: a gaudéria.
O conjunto formado pelo título da obra, Pastor Gaúcho,
juntamente com a coletânea litúrgica proveniente das adaptações para o
linguajar gaudério que o pregador dos pampas efetua dos excertos
evangélicos por ele selecionados, transcodificados e discursados, tipifica
a evangelização realizada pelo pregador no âmbito do ciberespaço,
transparecendo que seu intento é o de, sobretudo, propagar a palavra de
Deus aos cristãos gaúchos, habitantes e/ou filhos da terra mais próxima
do Patrão Celestial, o Rio Grande do Sul. Para tanto, isso é feito a partir
de uma escolha apurada dos ditados tradicionalmente proferidos pelos
falantes sul-rio-grandenses, assim como do próprio dialeto gaudério, os
quais juntos fazem parte de “[...] uma linguagem que caiu em desuso,
principalmente na região metropolitana” (PEREIRA)155, e que o PG visa
resgatar ao difundir tal linguagem às passagens bíblicas que retira dos
escritos evangélicos e adapta, compondo os discursos que escreve e
testemunha pelo Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.

Figura 47 - Marcos 13:6 em gauchês. Versão de referência: "Muitos virão em
meu nome, dizendo 'Sou eu', e enganarão muitos"156. Disponível no acervo do
facebook do PG157.
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Idem.
Excerto extraído da página 1779 da Bíblia de Jerusalém (2015).
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Disponível
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Pela versão gauchesca de Marcos, capítulo 13 versículo 6,
constante acima, constata-se que, para além de fornecer uma leitura
divertida e bem-humorada do livro sagrado para o Cristianismo, o Pastor
Gaúcho revive e fortalece o linguajar gaudério ao empregar o gauchês em
sua obra, sendo, portanto, bem-sucedido em sua missão, e, mais do que
isso, mostrando-se consciente de que a língua portuguesa falada no Brasil
varia; seja em função do tempo, diacronicamente, em decorrência do
estrato social, diastraticamente, em associação ao meios de comunicação,
diamesicamente, ou conforme a cultura nutrida em cada lugar do país,
diatopicamente. No caso do PG, nota-se a presença de duas dessas
variações: a diatópica e a diamésica.
No tocante à variação diatópica encontrada no Evangelho segundo
o Pastor Gaúcho, sua ciberevangelização facebookiana utiliza
inteligentemente a apresentada pelo Rio Grande do Sul para conferir o
bairrismo gaudério aos Evangelhos bíblicos, fazendo isso por meio do
gauchês proferido pelo pregador dos pampas. Assim sendo, em inúmeras
transcodificações efetuadas pelo PG, faz-se perceptível o emprego de
aspectos linguísticos marcantes no dialeto gauchesco, tais como: a
realização da “[...] apical múltipla na região Sul (churrasco, espeto
corrido e chimarrão na voz dos gaúchos) [...] do /R/ (o <r> de carro)”
(BASSO; ILARI, 2006, p. 167), e o uso do tu como pronome de segunda
pessoa. Em relação à pregação selecionada, de Marcos 13:6, outros
dizeres tipicamente gaudérios – que tanto levam seus leitores ao riso
como fortalecem o linguajar sul-rio-grandense – podem ser destacados:
1. Tchê: palavrada originada do pronome espanhol che
em virtude da aproximação fronteiriça com os países latinos
próximos ao Rio Grande do Sul (sobretudo o Uruguai),
representa um aportuguesamento da expressão espanhola,
podendo ser considerada equivalente ao pronome do caso reto,
tu.
2. Tramposo: também de origem espanhola, a expressão
equivale a caloteiro, enganador.
3. Trovando fiado: passando a conversa; enganando.

83187718416966/395668723835530/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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4. Barbaridade: verbete gaudério que “[...] significa
surpresa, espanto, inconformidade. Até um certo exagero. Mais
ou menos um ‘não é possível’, ‘puxa vida’, ‘que coisa
absurda’”158
5. Pega ratão: expressão muito falada em Porto Alegre
que designa armadilha para os desavisados ou distraídos.
Concernente à variação diamésica, Ilari e Basso (2006) afirmam
que ela acaba por mostrar, e muitas vezes acentuar, as latentes diferenças
notadas entre a língua escrita e a falada, posto a linguagem oral ser mais
flexível e menos normativa, permitindo alterações linguísticas sem que
isso interfira na comunicação e na interação feita pelos falantes de uma
mesma sociedade, salientando uma diferença irredutível de planejamento.
No que diz respeito ao Pastor Gaúcho, ele se apropria de traços próprios
do gauchês propagado pelos sul-rio-grandenses a fim de escrever seus
sermões e os veicular na rede, os quais apresentam profunda relação com
a linguagem falada, visto possuírem caráter testemunhal, permitindo que
o pregador dos pampas traduza as passagens evangélicas para o dialeto
gaudério ao mesmo passo em que realiza um processo de intensas
variações regionais. Assim sendo, ao se fazer uma análise do discurso e o
meio em que o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho circula, é possível
afirmar que, aliando-se as duas variações na obra presentes – diatópica e
diamésica –, torna-se possível identificar a região à qual o PG pertence,
tipificando sua ciberevangelização, além de ser verificado que uma
parcela considerável da comicidade presente na obra se deve ao linguajar
gaudério e ao modo como ele é proferido pelo Pastor Gaúcho ao longo da
pregação cristã e gaúcha que ele realiza via facebook.
Faz-se necessário, também, considerar a questão da idiomaticidade
que, conforme coloca Poulet (2010), está presente em todos os níveis de
expressão da linguagem: prosódico, lexicológico, morfossintático,
semântico e pragmático. Dentre seus aspectos, os que são perceptíveis na
ciberevangelização do Pastor Gaúcho são o prosódico, o semântico e o
pragmático, afinal dizem respeito a sotaque e entonações da fala,
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Disponível em: <https://soudosul.wordpress.com/2011/04/20/barbaridadetche/>. Fonte acessada em: 21 de maio de 2017.
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expressões idiomáticas e ditados, e a marca linguística identitária,
respectivamente.
Cabe salientar que ao mesmo tempo em que se pode rir com a fala
presente no Evangelho Gaudério, riso, este, fruto da identificação dos
gaudérios com o dialeto para eles tão familiar, é igualmente palpável rir
da ciberevangelização gauchesca em função do estranhamento
proveniente do contanto com esse linguajar tipicamente falado pelos sulrio-grandenses por parte dos leitores que não partilham dos mesmos
costumes e linguagem vivenciados pela população do Rio Grande do Sul.
Isso porque “o falar gaúcho, entre outros falares regionais brasileiros, é o
reflexo da cultura desta região. Numa perspectiva pragmática, o uso
destas expressões idiomáticas regionais veicula uma intenção de marcar
uma diferenciação” (POULET, 2010, p. 225).
Vale ressaltar, contudo, que esse riso não ter por objetivo
discriminar ou rebaixar a fala e a cultura gaudérias, pois sua finalidade
não é a de taxar e corrigir a variação regional sul-rio-grandense, mas de
atribuir leveza aos textos bíblicos a partir do riso, daí o emprego da
comicidade na obra. Não obstante, faz-se pertinente dizer que “[...] as
formas discriminadas têm uso muito mais frequente do que se pensa,
inclusive na fala e na escrita das pessoas que discriminam a língua dos
outros” (BASSO; ILARI, 2006, p. 196), deixando claro que o ato de
apontar os desvios linguísticos visíveis na fala de outrem visando os
corrigir e menosprezar a linguagem divergente da idealizada, tem por
objetivo único e restrito a exclusão e o rebaixamento da desigualdade
notada.
3.3. TCHÊ, BARBARIDADE! O RISO VIRTUAL TAMBÉM É DE
VERDADE!

Haroldo de Campos, poeta e tradutor brasileiro, afirma que
escrever é um constante ato de tradução, o qual decorre da transcriação,
processo teorizado pelo escritor, o qual profere que,
[...] no limite, os critérios intratextuais que
enformam o modus operandi da tradução poética
podem ditar as regras de transformação que
presidem à transposição dos elementos
extratextuais do original “rasurado” no novo texto
que o usurpa e que, assim, por desconstrução e
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reconstrução da história, traduz a tradição,
reinventando-a (CAMPOS, 2015, p. 39).

Desse modo, pode-se afirmar que a nomenclatura por Campos
(2015) designada se refere à produção de um novo texto a partir de sua
desconstrução e reestruturação narrativa. Por esse viés, a transcriação
equivaleria à reinvenção da tradução poética, visto se direcionar aos
escritos poéticos, a qual, mais do que um mero ato tradutório acrítico, se
aproxima da atividade adaptativa, afinal forma uma nova obra a partir da
reflexão crítica, que embora possa manter a mensagem central do original,
apresenta autenticidade. Assim sendo, constata-se que o Pastor Gaúcho
realizada algo semelhante à transcriação haroldiana, visto recriar as
escrituras bíblicas que extrai dos Evangelhos por ele adaptadas para o
linguajar e contexto gaudérios. Postula-se então, que o pregador dos
campos sul-rio-grandenses realiza uma espécie de ato transcriador
diatópico e diamésico em torno dos excertos bíblicos por ele selecionados
e transcodificados, atribuindo-lhes humor e permitindo que sejam escritos
com a finalidade de veicularem na esfera virtual, realidade de
fundamental importância para a reflexão acerca de fé, bem como para a
cristianização no século XXI – no caso do PG, para a evangelização dos
cristãos gaúchos contemporâneos.
No tocante ao riso, assim como toda e qualquer criação artística e
literária que vise propagar e contemplar questões relativas às crenças e
aos dogmas nutridos pelo Cristianismo, ele é escatológico na atividade
transcriadora efetuada pelo gaudério pregador, uma vez que objetiva, a
partir da Tchêopoetica da Alegria transmitida por ele, fazer com que os
crentes sul-rio-grandenses riam ao mesmo passo em que são
ciberevangelizados via facebook, seguindo na busca incessante pela
salvação de suas almas post mortem no intuito de serem dignos de viver
em comunhão eterna com o Patrão Celestial e de habitar em sua
querência. Não obstante, cabe pontuar que o humor não existiria na obra
e tampouco em alguma parte do globo terrestre se o mundo fosse
engraçado, assim como também não seria possível rir caso não tivéssemos
a possibilidade de sermos gratificados. No Evangelho segundo o Pastor
Gaúcho, todavia, mais do que catártico, o riso é fruto da exagerada
exaltação gaudéria, posto basear-se na cultura do povo do Rio Grande do
Sul para, a partir de um ato próximo ao da transcriação haroldiana,
tipificar o gaúcho dos pampas, levando seus leitores ao riso, seja este de
reconhecimento ou de distanciamento, simultaneamente em que lhes
doutrinada a palavra de Deus.
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No Evangelho Gaudério, portanto, o riso é concomitantemente
escatológico e cômico, afinal é originado a partir de uma apropriação de
elementos culturais gauchescos, ou melhor, de um trabalho de estilização
dos costumes e do linguajar típicos do Rio Grande do Sul. Sobretudo isso
ocorre em virtude da tradução da versão canônica e erudita das Sagradas
Escrituras, muitas vezes de leitura incompreensível para os cristãos
gaúchos, para o gauchês coloquial que efetua o Pastor Gaúcho durante o
procedimento de adaptação dos textos bíblicos, atualizando a mensagem
contida na Bíblia sem a deturpar ou tornar-lhe non sense, como é
perceptível na transcriação gaudéria de cunho evangelizador e
humorístico feita de Mateus, capítulo 2 versículo 10.

Figura 48 - Mateus 2:10 em gauchês. Versão de referência: "Eles, revendo a
estrela, alegraram-se imensamente"159. Disponível no acervo do facebook do
PG160.

Embora seja feito o emprego da comicidade em detrimento da
caricatura do habitante dos campos sul-rio-grandenses por meio da
ilustração do personagem-tipo, o Pastor Gaúcho, e do uso das expressões
e ditados gaudérios, como “mais faceiros que mosca em tampa de
xarope”, em Mateus 2:10; fica nítido que a seriedade religiosa não é
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Excerto extraído da página 1705 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
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83187718416966/560532404015827/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
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comprometida pelo PG ao ciberevangelizar no facebook. Do contrário, rise apesar da assepsia mal-humorada do Cristianismo, o qual é desprovido
da capacidade de rir e de sorrir, conferindo-lhe humor e o deixando mais
leve, facilitando a compreensão de seu livro basilar, a Bíblia, e
conquistando a atenção dos cristãos de todas as querências,
principalmente a dos gaúchos, para quem a sisuda doutrinação tradicional
já não se mostra suficiente, necessitando do tom lúdico conferido às
escrituras evangélicas a partir do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.
Nesse ínterim, percebe-se que o fundamental não se encontra no
conteúdo do que é dito pelo gaudério pregador, visto não ser alterada a
mensagem trazida pelo livro sagrado para o Cristianismo, mas que o
crucial é verificado no elemento novo apresentado pelo PG: o modo como
são preferidas as passagens bíblicas extraídas dos escritos evangélicos de
São João, São Lucas, São Marcos e São Mateus. A partir do uso de
componentes do humor, empregados ao tipificar o gaúcho dos pampas
por meio da perigrafia e da tradução do texto bíblico para o gauchês, o
pregador dos campos do Rio Grande do Sul ciberevangeliza no facebook
– rede social bastante utilizada pelos cristãos que refletem na web –
doravante a propagação de sermões de caráter testemunhal e humorístico,
que transmitem bairrista, alegre e divertidamente os ensinamentos
constantes na coletânea de textos evangélicos que integram a Bíblia.
O ciberespaço cumpre uma função de extrema relevância para o
Evangelho Gaudério: atua como meio de atualização da fé cristã. Isto
porque, a partir da evangelização realizada em âmbito virtual, o Pastor
Gaúcho entra em contato com os cristãos (especialmente os gaudérios)
que fazem o uso da rede em busca de comunhão e de renovação de sua fé
e espiritualidade, promovendo uma atividade de “‘divinização’ da
engenhosidade humana” (JOÃO PAULO II apud SPADARO, 2012, p.
26), como prenunciado pelo Papa João Paulo II no ano de 1989161, visto
o clérigo da mais alta titulação eclesiástica compreender, antes mesmo do
boom da internet, algo que seria constatado somente duas décadas mais
tarde, por Antonio Spadaro (2012): o ser humano é tecnológico, e “o
crente sabe ver na tecnologia a resposta do homem ao chamado de Deus
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De acordo com a nota de rodapé constante na página 26 da obra Ciberteologia
(2012), de Antonio Spadaro, proferiu tal afirmação durante uma mensagem para
o 23º Dia Mundial das Comunicações Sociais, realizado em 1989.
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para dar forma e transformar a criação e, portanto, também a si mesmo,
com o auxílio de instrumentos e processos” (SPADARO, 2012, p. 26).
Para além de ser considerada um espaço tecnológico e espiritual,
a esfera virtual altera o objeto de veiculação dos textos evangélicos, os
quais abrem mão de seu suporte tradicional, o formato livresco que abriga
as Sagradas Escrituras, e passam a ser publicados via facebook, por meio
de postagens na rede social em questão que aliam o uso de gravuras aos
reescritos evangélicos em gauchês feitos pelo Pastor Gaúcho, aos quais é
aferido um tom mais testemunhal, que não só aproxima o Evangelho
Gaúcho da oralidade e dos diálogos travados constante e
costumeiramente no ciberespaço, caracterizados por serem mais sucintos,
objetivos e coloquiais, como remete a ciberevangelização facebookiana
realizada pelo pregador dos pampas às falas parabólicas de Jesus Cristo e
às transmissões iniciais das narrativas bíblicas – escritas para serem lidas
em voz alta e para a maior quantidade possível de fiéis, tal como efetua o
PG ao pregar o Evangelho na web de forma lúdica e bem-humorada,
modificando o modo de evangelizar ao retirar a sisudez característica das
habituais doutrinações cristãs, realizadas em bancos de igrejas e centros
religiosos conservadores e imersos na atmosfera dramática e apocalíptica
que costuma envolver o Cristianismo.
Por esse viés, afirmar que o riso virtual também é real, é válido e
necessário, posto haver muitos indivíduos que ainda enxergam o
ciberespaço como uma realidade paralela ao mundo real quando, na
verdade, conforme dito por Spadaro (2012), os dois âmbitos se
relacionam e dialogam entre si constantemente, ambos integrando a vida
dos cidadãos contemporâneos, os quais já não podem mais se imaginar
em um mundo em que as tecnologias e infoinclusão não se façam
presentes ou possíveis. Assim sendo, não apenas o humor pode ser
originado na web, como é totalmente viável evangelizar por um viés
cômico a partir da rede, tal como faz o pregador dos pampas ao pregar o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho no ciberespaço via facebook.
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VINHO NOVO EM ODRES VELHOS
Amo pessoas que me fazem rir, me fazem
pensar e me fazem chimarrão! – PASTOR
GAÚCHO162

O Brasil é um país extremamente religioso, com aproximadamente
80% de sua população se dizendo crente, ocupando a 4ª colocação entre
as nações da América Latina e o 23º lugar entre os povos de todo o globo
terrestre, de acordo com dados da BBC163. Verifica-se, portanto, que a
religião, no geral, está muito presente na vida dos brasileiros, embora na
maior parte das vezes a Literatura não represente isso. Todavia, não é que
as produções religiosas ou com resquícios de religiosidade sejam pouco
produzidas, mas é que elas não são divulgadas e, quando sim, lhes é
conferida pouca visibilidade no âmbito literário. As que costumam se
sobressair são obras pertencentes a escritores consagrados pela Literatura
Brasileira, como Machado de Assis, autor do livro Esaú e Jacó, publicado
em 1904, e do conto A Igreja do Diabo, com datação de 1884, encontrado
na obra Histórias sem data, criações literárias que dialogam com as
narrativas bíblicas e com as vivências e crenças religiosas dos cristãos
brasileiros.
Em um cenário quase nada favorável para a elaboração de
produções teopoéticas, embora o solo seja fértil, como poderia o Pastor
Gaúcho ciberevangelizar de forma bem-sucedida no Brasil? Após todo o
caminho percorrido até aqui, nas últimas páginas desta Dissertação
percebe-se que “o segredo de toda grande arte é sua simplicidade, é non
sense simplista” (EAGLETON, 2005, p. 116), visto o Evangelho
Gaudério se destacar justamente por, ao pregar os escritos evangélicos
pelo PG adaptados para o gauchês, imersos em humor e veiculados na
web, atribuir um tom mais simples às narrativas componentes da Bíblia,
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Dizeres publicações na fanpage do PG. Disponível em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/1306049609464099/?type=3&theater> Fonte acessada em: 21
de maio de 2017.
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Dados
disponíveis
em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150414_religiao_gallup_cc>
. Fonte acessada em: 23 de maio de 2017.
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tornando-as, assim, mais facilmente compreensíveis aos seus leitores.
Entretanto, o pregador dos pampas não se dirige a toda a população cristã
brasileira, apesar de deixar as portas, ou melhor, a sua fanpage no
facebook disponível a todos e a todas, na realidade ele conversa é com os
gaúchos e gaúchas, para que, enquanto adeptos ao Cristianismo,
comunguem no ciberespaço por meio de seus avatares a partir da leitura
do Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.
Ao conceder uma nova roupagem às Sagradas Escrituras,
conferindo-lhes aspectos de comicidade com a tipificação dos sul-riograndenses habitantes dos campos, e levá-las à esfera virtual, o
evangelizador gaudério não altera o conteúdo constante nas narrativas
bíblicas, do contrário, por meio de uma espécie de transcriação gauchesca
que efetua, o Pastor Gaúcho mantém a mesma mensagem transmitida
tradicionalmente pelas versões mais conversadoras da Bíblia, ao mesmo
passo em que vivifica e fortalece os escritos evangélicos por ele adaptados
para o dialeto gaudério, tornando seus textos legíveis e compatíveis à
realidade dos cristãos gaúchos contemporâneos, os quais estão
conectados constantemente à rede e são falantes de uma linguagem que
nada se parece com a encontrada nas escrituras bíblicas, muito eruditas,
rebuscadas e extensas, frutos de uma série incontável de traduções que,
ao contrário do trabalho realizado pelo PG, transcrevem os textos bíblicos
de um idioma a outro sem modificá-los, apenas com a finalidade de que
possam ser lidos pelos seguidores do Cristianismo das mais variadas
regiões do mundo sem levar em conta suas culturas.
“A linguagem achata e nivela as coisas. É normativa do início ao
fim” (EAGLETON, 2005, p. 29), podendo se mostrar opressora e também
libertadora, de acordo com o contexto em que se encontra. No caso do
Pastor Gaúcho, ao mesmo passo em que está preso à língua portuguesa,
ele faz uso do gauchês ao proferir sua ciberevangelização no facebook,
brincando com o português e se adequando às práticas e aos costumes do
povo sul-rio-grandense a fim de com ele interagir direta e abertamente,
para, em consequência disso, aproximar os textos bíblicos de sua cultura,
configurando uma aproximação e comunhão que os tradicionais
evangelizadores, distantes da realidade dos cristãos que frequentam
missas, cultos e eventos religiosos, não são capazes de conquistar. Isso se
faz perceptível no excerto extraído e transcodificado de João, capítulo 8
versículo 44, que o Pastor Gaúcho simplifica e insere totalmente na
realidade e no linguajar gaudério, retirando-lhe as marcas de uma língua
portuguesa culta e utópica, que não é dominada ou proferida pela maior
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parte dos brasileiros, tornando sua leitura mais fácil e de claro
entendimento aos seus leitores principais: os cristãos gaúchos, de papel
tão importante quanto o do autor da obra, Anderson Alves da Luz, visto
serem eles os responsáveis pela aprovação das adaptações evangélicas
facebookianas para o dialeto gaudério que o pregador dos pampas realiza
no ciberespaço.

Figura 49 - João 8:44 em gauchês. Versão de referência: "Vós sois do diabo,
vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o
princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade: quando
ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira”164.
Disponível no acervo do facebook do PG165.

“As adaptações são tão fundamentais à cultura ocidental que
parecem confirmar o insight de Walter Benjamin (1992, p. 90), segundo
o qual ‘contar histórias é sempre a arte de repetir histórias”
(HUTCHEON, 2013, p. 22). Nesse ínterim, nota-se que o Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, enquanto resultado de uma transcodificação
da Bíblia, embora não se limite ao ato tradutório de passar as escrituras
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Excerto extraído da página 1866 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/453779018024500/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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evangélicas da língua portuguesa para o linguajar gaudério sem que lhes
seja feita qualquer alteração de sentido, ainda assim se configura em uma
repetição das narrativas bíblicas, entretanto, o viés por ele adotado é que
lhe confere autenticidade, diferenciando-se da obra fonte de inspiração
por ele adotada, as Sagradas Escrituras, visto imergir sua
ciberevangelização no nacionalismo gaudério por ele nutrido, o qual
transborda a etnicidade característica da população do Rio Grande do Sul,
que toma o Estado como pátria, e se vê representada pelo PG de corpo,
rosto, voz e sotaque ao vê-lo evangelizar na rede a partir de pregações
facebookianas do Evangelho para o gauchês, dialogando com os cristãos
gaúchos no intuito de os guiar rumo às “Querências Celestiais”, habitadas
por um Deus que ao mesmo tempo em que é onisciente, onipresente e
criador de tudo e de todos, é gaúcho, ou, ao menos, tem pelos sul-riograndenses e pelas terras gaudérias um amor maior do que demonstra
pelas demais civilizações terrenas. Não é à toa que o Patrão teria feito a
erva-mate, a qual, juntamente com a região dos pampas, é sagrada,
segundo afirma o PG, que diz que o principal componente do chimarrão
é citado na Bíblia, mais especificamente em Gênesis 1:11: “Deus disse:
‘Que a terra verdeje de verdura: ervas que deem semente e árvores
frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo
sua semente’, e assim se fez”.
O amor e a devoção pelo mate, contudo, não é notado somente nos
dizeres desse Deus potencialmente gaudério ou amante da população e da
região sul-rio-grandense. O Pastor Gaúcho, bem como a maior parte do
povo do Rio Grande do Sul, venera a erva por meio da qual é feita sua
sacra bebida, sempre servida quente e em uma cuia de porongo,
normalmente compartilhada em uma roda de comunhão gauchesca: o
chimarrão. Por esse motivo o pregador dos pampas, para além de adaptar
as passagens bíblicas por ele selecionadas, dedicou parte do seu tempo a
compor um poema em que relaciona a Bíblia e o mate, demonstrando toda
a sua devoção pelo Cristianismo e pela cultura gaúcha.
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Figura 50 - Poema de autoria do Pastor Gaúcho sobre a Bíblia e o chimarrão.
Disponível no acervo do facebook do PG166.

Ao longo dos estudos realizados em torno do Evangelho segundo
o Pastor Gaúcho, constatou-se ainda que, ao transcriar as escrituras
evangélicas, o pregador dos pampas retira a seriedade bíblica, não para
desmerecer ou zombar das mensagens nas Sagradas Escrituras presentes,
mas com a finalidade de preservar os ensinamentos e a propagação da fé
cristã que a Bíblia traz, fazendo o uso do humor, para tanto, como
instrumento de evangelização, posto que sua intenção é a de se aproximar
dos seguidores do Cristianismo aos quais se direciona, os sul-riograndenses, visando os evangelizar. Daí a afirmação de que o riso no PG
é escatológico, posto que enquanto obra teleológica, o Evangelho
Gaudério objetiva, por meio de sua Tchêopoetica da Alegria, guiar os
cristãos gaúchos ao fim redentor, a partir do qual deverão ser dignos de
habitar as Querências Celestiais, morada do Patrão, de seu único filho,
Jesus, do Espírito Santo e de Maria, mãe de Cristo.
Consequentemente, embora sejam empregados elementos da
comicidade na evangelização gaudéria que o pastor dos campos
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Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/363686910367045/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 16
de novembro de 2016.
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gauchescos efetua, o uso do cômico é feito a fim de desenvolver uma
caricatura do povo do Rio Grande do Sul. Isto porque, ao tipificar o
gaúcho dos pampas, o PG intui rir com e da bravura gaudéria, que muitas
vezes, devido ao seu excesso, acaba por virar ou ser vista como grossura,
ou seja, sua intenção é rir do gaúcho simultaneamente em que ri com ele,
a fim de, a partir do humor, aproximar-se do cristão gaudério e a ele
ciberevangelizar via facebook por meio do gauchês, sotaque que atribui
ao conjunto de passagens bíblicas pelo pregador dos pampas
transcodificadas que compõem o Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.
O riso causado pela tipificação da população gaudéria, razão única
para o humor presente na obra do Pastor Gaúcho, visto ser sempre
respeitosa para com os ensinamentos bíblicos, é visível no excerto
retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 5 versículo 5, adaptado
pelo pregador dos pampas. No processo transcriatório da passagem em
questão, o PG conta com inúmeros paratextos que contribuem para levar
seus seguidores no facebook, sobretudo os cristãos gaudérios, ao riso ao
lhes ciberevangelizar a partir da imersão na cultura gauchesca pela
caricatura que efetua dos sul-rio-grandenses: o próprio título da obra,
Pastor Gaúcho, ilustrado na cor da bandeira do Rio Grande do Sul, os
personagens – a ovelha e o pregador – e o uso de palavras e expressões
próprias do gauchês, como: faceiros os viventes que andam tranquilitos
feito água de poço, indicando que felizes são os indivíduos tranquilos e
pacatos, os quais serão dignos que habitar na morada do Senhor.
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Figura 51 - Mateus 5:5 em gauchês. Versão de referência: "Felizes os aflitos,
porque serão consolados"167. Disponível no acervo do facebook do PG168.

Nota-se também, a partir do exposto até o momento e de uma breve
análise da transcodificação de Mateus 5:5, que os peritextos e perígrafos
utilizados por Anderson Alves da Luz são imprescindíveis para a
elaboração do Evangelho Gaudério, porque sem o seu emprego o Pastor
Gaúcho, enquanto personagem e evangelizador, não existiria e, em
detrimento disso, sua ciberevangelização facebookiana seria igualmente
inexistente. O que teríamos como resultado seriam simples releituras dos
excertos bíblicos pelo seu autor extraídos das Sagradas Escrituras e
transcritos da língua portuguesa para o gauchês, sem qualquer produção
de sentido ou traço de originalidade, perpetuando o ato tradutório acrítico
e puramente linguístico, que nada se assemelharia a uma adaptação, afinal
esta, conforme apontado por Linda Hutcheon (2013, p. 30), “[...] é uma
derivação que não é derivativa, uma segunda obra que não é secundária –
ela é a sua própria coisa palimpséstica”. Ademais, a elaboração das
reescrituras evangélicas pelo PG pregadas jamais poderiam ser
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Excerto extraído da página 1710 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/775356472533418/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
de novembro de 2016.
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consideradas oriundas de um processo semelhante ao da transcriação
haroldiana, visto que essa se refere a uma tradução criativa, ou melhor, a
uma recriação ou criação paralela à obra original, repleta, portanto, de
criticidade.
No tocante à evangelização do Pastor Gaúcho, difundida em
âmbito virtual, cabe dizer que o ciberespaço não se reduz a uma mera
alteração de suporte, retirando os escritos bíblicos do tradicional formato
livresco por meio do qual, habitualmente, podem ser lidos e inseridos na
rede apenas visando uma alteração de mídia no intuito de promover uma
pseudo-inclusão digital das Sagradas Escrituras aos torná-las conectadas
sem, todavia, refletir acerca das implicações de tal ação ou de suas
possíveis contribuições para o Cristianismo. Do contrário, o pregador dos
pampas percebeu que “[...] a rede não é um novo ‘meio’ de evangelização,
mas antes de tudo um contexto no qual a fé é chamada a se exprimir não
por uma mera vontade de presença, mas por uma conaturalidade do
Cristianismo com a vida dos homens” (SPADARO, 2012, p. 25).
Notando, portanto, que o ciberespaço e as instituições cristãs fazem
parte da realidade e das interações humanas contemporâneas, e que, assim
sendo, os cristãos também refletem na internet, o Pastor Gaúcho passou a
utilizar a esfera virtual para alterar o modo como normalmente é feita uma
evangelização, retirando o aspecto sisudo e conservador que comumente
lhe é conferido, e desenvolvendo uma ciberevangelização lúdica e bemhumorada via facebook, a partir da qual os cristãos – principalmente os
gaúchos, com os quais dialoga – são evangelizados ao mesmo tempo em
que são levados ao riso pelo Evangelho segundo o Pastor Gaúcho.
Mais do que conferir humor aos textos bíblicos que destaca dos
Evangelhos de São João, São Lucas, São Marcos e São Mateus e os
veicular no ciberespaço, tornando-os conectados à rede, o pregador dos
campos sul-rio-grandenses promove um desembaraçamento das Sagradas
Escrituras, atuando como um transcriador das narrativas evangélicas por
ele passadas para o gauchês simultaneamente em que assume a função de
conselheiro dos cristãos gaúchos que compartilham de sua fé e de suas
vivências dentro e fora da web, obtendo êxito em sua empreitada de
evangelizar os praticantes do Cristianismo do século XXI, especialmente
os gaudérios. O sucesso de sua ciberevangelização facebookiana, ao
mesmo tempo teopoética e humorística, acaba por evidenciar o proferido
por Terry Eagleton em Depois da teoria (2005, p. 142): “[...] a religião
está se insinuando de volta [...]” na Literatura Contemporânea, a qual, por
sua vez, enquanto arte pós-modernista, vem se encarregando de tratar de

159

temas mais cotidianos, relativos à realidade de seus leitores, exatamente
como faz o Pastor Gaúcho ao desenvolver sua própria versão do
Evangelho e o propagar na rede, como é possível verificar nas adaptações
de João 10:10, Lucas 6:38, Marcos 16:10-11 e Mateus 8:27 realizadas
pelo Pastor Gaúcho e publicadas em sua página no facebook.

Figura 52 - João 10:10 em gauchês. Versão de referência: "O ladrão vem só
para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância"169. Disponível no acervo do facebook do PG170.
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Excerto extraído da página 1868 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/521991201203281/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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Figura 53 - Lucas 6:38 em gauchês. Versão de referência: "Dai, e vos será
dado; será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida,
transbordante, pois com a medida com que medirdes sereis medidos
também"171. Disponível no acervo do facebook do PG172.

Figura 54 - Marcos 16:10-11 em gauchês. Versão de referência: "Ela foi
anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos
e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não
creram"173. Disponível no acervo do facebook do PG174.
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Excerto extraído da página 1799 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/399145463487856/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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Excerto extraído da página 1785 da Bíblia de Jerusalém (2015).
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Disponível
em:
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Figura 55 - Mateus 8:27 em gauchês. Versão de referência: "Os homens ficaram
espantados e diziam: 'Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem?'"175
Disponível no acervo do facebook do PG176.

A partir da leitura das transcodificações acima e do contato com a
ciberevangelização efetuada pelo pregador dos pampas, percebe-se
também que, por meio do grupo de adaptações litúrgicas que compõem o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, o PG acaba por aproximar sua obra
dos textos bíblicos originais, transmitidos aos primeiros cristãos via
oralidade pelos profetas e evangelizadores, bem como pelo próprio Cristo
a partir de suas falas parabólicas. Por consequência, o evangelizador
gaudério não apenas se aproxima dos escritores bíblicos, para os quais
“[...] a ficção é fundamentalmente um meio de aguçar a percepção dessas
permanentes perplexidades do homem, em sua condição de criatura de
Deus” (ALTER, 2007, p. 142), como também simplifica os textos
constantes nas Sagradas Escrituras, retirando a erudição que lhes foi
imposta em detrimento da institucionalização e canonização da religião

83187718416966/456871714381897/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
175
Excerto extraído da página 1717 da Bíblia de Jerusalém (2015).
176
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/401892383213164/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 15
de novembro de 2016.
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cristã e da Literatura Bíblica, respectivamente. Constata-se, em virtude
disso, que o Pastor Gaúcho promove uma pseudo-renovação da Bíblia,
visto que ao mesmo tempo em que inova na forma e no meio como realiza
a sua evangelização, torna as escrituras bíblicas mais coloquiais, simples
e oralizadas, tornando-as semelhantes aos textos evangélicos originais,
escritos para serem lidos e propagados em voz alta à maior quantidade de
crentes possível, sem necessitar, para tanto, fazer o uso de palavras e
expressões cultas que nada se parecem com a linguagem falada pelos
cristãos em seu cotidiano, menos ainda aos cristãos gaúchos, falantes do
dialeto gaudério.
Infere-se, pois, findando o caminho percorrido ao longo da
atividade de pesquisa aqui documentada que, sendo a Bíblia Cristã uma
metanarrativa que abrange uma pluralidade de cunho histórico, fantástico,
sobrenatural, religioso e cultural, promovendo uma representação do real
ao mesmo passo em que é extremamente fantasiosa e imaginativa;
mostra-se um campo fértil para o desenvolvimento de obras como o
Evangelho segundo o Pastor Gaúcho, o qual, enquanto adaptação do
Evangelho, ao mesmo tempo em que bebe constantemente de sua fonte –
os escritos evangélicos – visando se manter vivo, é responsável por
atualizar e contextualizar as histórias bíblicas, atuando, por conseguinte,
de forma semelhante à sua musa inspiradora: como a veia da qual se nutre
o livro sagrado para o Cristianismo a fim de prolongar sua existência,
relevância e vitalidade entre a comunidade cristã e como obra basilar da
Literatura Ocidental.
Além disso, a ciberevangelização teo-humorística efetuada pelo
pregador dos pampas cumpre a função que muitos evangelizadores
tradicionais não se mostram capazes de concluir: aproxima-se dos cristãos
gaúchos a partir do riso e da coloquialidade empregados em suas
adaptações veiculadas na rede, estabelecendo um diálogo produtivo entre
ele, enquanto conselheiro religioso e espiritual, e os crentes que o seguem
no facebook, levando realmente o Evangelho a todas as querências e
conduzindo suas ovelhas, os cristãos gaudérios, rumo ao Reino dos Céus,
a morada do Patrão Celestial.
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Figura 56 - Marcos 16:15 em gauchês. Versão de referência: "E disse-lhes: 'Ide
por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura'"177. Disponível no
acervo do facebook do PG178.

177

Excerto extraído da página 1785 da Bíblia de Jerusalém (2015).
Disponível em:
<https://www.facebook.com/PastorGaucho/photos/a.184173204985084.41501.1
83187718416966/948897111846019/?type=3&theater>. Fonte acessada em: 13
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ANEXO
Adaptações das passagens bíblicas que compõem o Evangelho
segundo o Pastor Gaúcho, coletadas da fanpage no facebook do PG179
entre o período de março a dezembro de 2016.
ENVAGELHO DE SÃO MATEUS
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Disponível em: <https://www.facebook.com/PastorGaucho/>.
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APÊNDICES
APÊNDICE A: ENTREVISTA REALIZADA COM ANDERSON
ALVES DA LUZ, CRIADOR DO PASTOR GAÚCHO, EM 15 DE
MARÇO DE 2016.
1. Camila Ambrosini: Como surgiu a ideia de criar o personagem Pastor
Gaúcho?
Anderson Alves da Luz: O orkut estava enfraquecendo, o facebook ainda
era desconhecido pela maioria, então o twitter foi o principal destino de
muitos internautas. Fiz muitos amigos, e alguns deles eram de outros
estados, e em nossas conversas nos divertíamos falando de expressões
regionais. Sabendo do bairrismo que há no RS, tive a ideia de criar um
perfil para falar de algo que conhecesse, uni meu conhecimento bíblico
com as expressões e ditados gaúchos, e comecei a tuitar, usando 240
caracteres, parafraseando versículos Bíblicos. Um personagem criado
apenas para internet.
2. Camila Ambrosini: Qual foi a sua maior inspiração?
Anderson Alves da Luz: Para que eu começasse a escrever, além das
conversas com os amigos de outros estados, também serviu de inspiração
o tuite do pastor Rafael Cardoso, que escreveu sobre I Coríntios 1:27
dizendo: Deus escolheu os arigó para confundir os galo. Após muitos
convites para que eu fizesse o personagem em eventos, a inspiração foi
Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana, nele me inspirei para a caracterização
do personagem.
3. Camila Ambrosini: Por que o interesse em trabalhar com o humor na
Bíblia (tanto com o Novo, quanto com o Antigo Testamento)?
Anderson Alves da Luz: Quando comecei, nem olhava pelo lado do
humor, mas pelo regionalismo. Entendo que o humor abra portas, faz com
que o ouvinte se desarme, e por fim a mensagem acaba por ser entregue.
4. Camila Ambrosini: Por que, especificamente, um pastor gaúcho?
Anderson Alves da Luz: A ideia foi criar um personagem cristão que
tivesse identificação com os cristãos do Rio Grande do Sul. E tenho por
mim que o pastor passa aquela imagem de conselheiro.
5. Camila Ambrosini: A bíblia, o chimarrão e a ovelha possuem, cada
um deles, alguma característica importante para a composição do
personagem?
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Anderson Alves da Luz: A Bíblia é indispensável na vida de um cristão.
O chimarrão é uma das paixões dos gaúchos. E pastor tem que ter ovelha,
né? Senão, não é pastor (risos). Mas ovelha representa bem o cristão,
lembra que o Senhor é nosso pastor, que tem cuidado de nós, e que
devemos confiar n'Ele, sabendo que ele nos guiará pelo melhor caminho.
6. Camila Ambrosini: O laço utilizado pelo Pastor Gaúcho parece ser um
nó amigo, está correto? Qual é o motivo da escolha?
Anderson Alves da Luz: No início eu usava o farroupilha, hoje uso um
passador, que acaba por dispensar o nó. Bem mais fácil assim.
Desconheço os significados de cada um.
7. Camila Ambrosini: Por que você escolheu a internet para veicular o
seu trabalho?
Anderson Alves da Luz: O mundo está cheio de pessoas talentosas e
criativas, a internet permitiu que esses indivíduos tivessem um respaldo
instantâneo de suas ideias. Antigamente mostrávamos para um parente ou
amigo, se ele dissesse que não era legal, simplesmente desistíamos da
ideia.
8. Camila Ambrosini: Dentre várias redes sociais, por que o facebook é
a mais usada pelo personagem?
Anderson Alves da Luz: Acredito que seja a rede mais utilizada.
Comecei no twitter, e ainda atualizo minha conta lá, mas a repercussão é
maior no facebook.
9. Camila Ambrosini: Como foi, inicialmente, a recepção do público? A
aceitação foi muito boa. Eram muitos retuites, milhares de
compartilhamentos das postagens do Pastor Gaúcho. Você enfrentou
alguma dificuldade ou algum tipo de rejeição?
Anderson Alves da Luz: Quando cresce a visibilidade, crescem também
as críticas. Lembro da segunda apresentação que fiz, abrindo um show
gospel. No dia seguinte, recebi algumas mensagens, de pessoas que
achavam um desrespeito o que eu estava fazendo.
10. Camila Ambrosini: Se sim, o que o levou a continuar trabalhando
com o Pastor Gaúcho?
Anderson Alves da Luz: Cada vez que escrevia que ia parar, muitos
comentavam que eu não devia parar, para que eu não olhasse para essa
minoria. Então passei a ignorar os comentários negativos, por vezes até
respondo alguns, que mudam um pouco sua ideia. Tenho convicção de
que estou semeando a mensagem, e talvez fazendo com que pessoas que
nunca leram a Bíblia, saibam da mensagem que nela contém.
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11. Camila Ambrosini: Atualmente, sua gama de fãs cresceu bastante.
Você possui admiradores em quais partes do Brasil? E no exterior,
também é conhecido?
Anderson Alves da Luz: Segundo dados fornecidos pelo facebook, há
curtidores em todos estados. O Personagem tem identificação com
argentinos, uruguaios e até paraguaios. Mas recebo mensagens de
gaúchos que hoje moram no exterior, e que através da página, matam a
saudade do Rio Grande.
12. Camila Ambrosini: O seu trabalho pode ser apreciado em diversas
redes sociais, como o facebook, o youtube, o blog do Pastor Gaúcho, e o
personagem também é convidado para fazer participações no rádio e em
pregações reais, efetuadas em cultos e em encontros cristãos. Como você
vê tamanho sucesso?
Anderson Alves da Luz: Eu fico feliz, por ser instrumento para levar a
mensagem de amor e paz, com meu toque de alegria. Eu sigo minha
rotina, não mudei por causa disso. Eu até dou risada do comportamento
das pessoas, quando dizem: “Sabe o Pastor Gaúcho? É ele”.
13. Camila Ambrosini: Durante as pregações feitas pelo personagem,
como é feita a escolha das passagens bíblicas a serem passadas aos fiéis?
Anderson Alves da Luz: É algo pré-definido ou é intuitivo. Eu tenho um
texto pré-definido. Mas por muitas vezes surge algo na hora, sobre o
lugar, a igreja.
14. Camila Ambrosini: Há novos projetos para o personagem?
Anderson Alves da Luz: Quero muito reunir tudo que já escrevi e
publicar um livro. Até contar um pouco dessa experiência pelo Rio
Grande a fora.
15. Camila Ambrosini: Atuar em uma rádio pode ter ajudado na
divulgação do seu trabalho?
Anderson Alves da Luz: Não! Isso era bem separado, tem muita gente
ainda hoje, que se espanta ao descobrir que o radialista e o pastor gaúcho
são a mesma pessoa. Quando passei a usar o pastor gaúcho no rádio, a
página já tinha mais de 100 mil curtidas.
16. Camila Ambrosini: Como é feita a escolha das passagens bíblicas a
serem adaptadas para o gauchês?
Anderson Alves da Luz: Nem todas podem ser adaptadas, e geralmente
surge de uma leitura minha, de uma mensagem que ouço, de uma
publicação dos amigos, eu leio o texto e já penso se posso adaptá-lo com
alguma expressão ou ditado gaúcho.
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17. Camila Ambrosini: O Pastor Gaúcho, além de
reescrever/reinterpretar os escritos bíblicos, também costuma fazer
algumas brincadeiras no dialeto gaúcho. Quais são suas fontes de
inspiração para isso?
Anderson Alves da Luz: Sou um observador, acompanho muito o
comportamento das pessoas, seja na rede social ou fora dela. Ônibus,
trem, banco, mercado, roda de amigos e cultos, em todo lugar. Sempre
vivencio situações engraçadas, que inspiram.
18. Camila Ambrosini: Qual você considera o principal motivo para o
humor presente no personagem Pastor Gaúcho?
Anderson Alves da Luz: Não só o pastor gaúcho, mas a maioria dos
personagens gaúchos tem como principal característica a bravura, que
acaba se tornando por vezes grossura. Um indivíduo que não teme, e não
usa meias palavras.
19. Camila Ambrosini: Em que ano e cidade você nasceu?
Anderson Alves da Luz: Nasci em 1983 em Porto Alegre.
20. Camila Ambrosini: Qual é o seu nome completo (registrado na
certidão de nascimento)?
Anderson Alves da Luz: Anderson Alves da Luz
21. Camila Ambrosini: Você, Anderson da Luz, sempre foi um cristão
praticante da palavra de Deus?
Anderson Alves da Luz: Desde muito cedo passei a frequentar a igreja,
e tem sido um aprendizado diário. Todo dia busco em minha leitura diária,
minhas visitas a igreja, me fortalecer para não ser apenas conhecedor da
palavra, mas praticante. Um cristão verdadeiro, não apenas da boca pra
fora. Deus trabalha em nós continuamente.
22. Camila Ambrosini: O que a sua família achou da ideia de criar o
personagem Pastor Gaúcho? E hoje, o que ela acha?
Anderson Alves da Luz: Me apoiaram desde o começo, e sempre que
podem estão comigo.
23. Camila Ambrosini: Se você pudesse deixar uma mensagem para as
pessoas que possivelmente venham a ter acesso a esta entrevista, qual
seria?
Anderson Alves da Luz: Há muita maldade no mundo, faça a diferença
na vida de alguém. Seja luz no caminho de alguém. Faça uso do talento
que você tem, das ferramentas que tens nas mãos, para fazer o bem ao
próximo.
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APÊNDICE B: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE
IMAGEM E DEPOIMENTOS ASSINADO PELO HUMORISTA
ANDERSON ALVES DA LUZ.

