
“Só Jesus expulsa demônios das pessoas” 
(ou De Como Fui Engolido Pela Baleia) 
 
Por Marcus Vinicius Matos. 
Maio de 20051 
 
Quem é do Rio sabe: a frase acima já foi pintada em quase todos os bairros da cidade. Sempre 
com a mesma letrinha, de cor preta ou branca, não tem quem já não tenha reparado ou 
ouvido alguém comentar o impacto disso. Do ponto de vista do marketing de campanha, 
ninguém superou o crente desconhecido que picha a tal frase nos muros da cidade. 
Possivelmente, mais pessoas conhecem esse slogan do que as campanhas do FALE, por 
exemplo. O sucesso (leia-se, o impacto da propaganda) do “só Jesus (...)” é tão grande, que no 
último trote do curso de direito da UFRJ, os alunos pintavam a frase com tinta nos calouros. Ela 
vem em diversas modalidades: “só Jesus expulsa demônios das pessoas”; “só Jesus expulsa a 
pomba gira das pessoas”; enfim, fala em diabo, santos e exu. Deve haver outras coisas que são 
expulsas em outros bairros que eu não freqüento. Mas, se é para falar do impacto que os 
crentes têm na sociedade carioca, não dá para deixar de falar na tal frase, seja lá o que ela 
signifique para cada um. Todos comentam. 
 
Contudo, uma coisa que ninguém fala é na tal “Marcha para Jesus”. Por que será que ninguém 
comenta? Prefiro fugir da resposta comum dos crentes que se dizem perseguidos, que 
alegariam um boicote da mídia, ou outra coisa qualquer. Talvez essa seja a verdade em São 
Paulo, onde a “Marcha para Jesus” leva quase dois milhões de pessoas às ruas e não sai uma 
nota nas emissoras de peso da televisão brasileira. Mas isso não pode ser aplicado ao Rio. Aqui 
nós, os evangélicos, temos uma realidade diferente: já elegemos até governadores 
evangélicos. A força política do segmento evangélico no Rio é maior que a de vários grupos 
sociais organizados. Sem entrar no mérito da triste constatação de que, apesar da força 
política, os crentes não fazem nenhuma diferença concreta na sociedade, perpetuando todas 
as mazelas dessa cidade (outrora maravilhosa), particularmente, prefiro dar outra explicação 
para ninguém comentar a marcha. Talvez ninguém comente, por que não há nada mais 
comum no Rio de Janeiro do que uma passeata que saia da Central do Brasil, vire na 
Candelária, passando pela Av. Rio Branco, e termine na Cinelândia. 
 
Todos os dias, todas as semanas, alguém está fazendo uma passeata na Av. Rio Branco. 
Possivelmente, a Av. Rio Branco é o local onde mais sangue inocente foi derramado na cidade 
do Rio de Janeiro. Desde a ditadura militar, até a última passeata dos rodoviários, passando 
pela grande destruição dos protestos de 1987, quando da hiperinflação, tudo passa pela Rio 
Branco. Então, não é de se estranhar que uma marcha com dez mil evangélicos passe 
despercebida. É ali que ocorrem as infindas batalhas entre a guarda municipal e os camelôs; é 
ali que os estudantes brigam por mais direitos; é ali, no mesmo lugar, que as pessoas gritam 
palavras de ordem contra tudo que há de errado nesse país. Herbert Vianna cantava que 
“Brasília é uma ilha eu falo porque eu sei / (...) / onde se vive mais ou menos como na 
Disneylândia / se essa palhaçada fosse na Cinelândia / ia juntar muita gente pra pegar na saída 
/ Pra fazer justiça, uma vez na vida”. 
 
Dessa forma, a “Marcha para Jesus” é apenas mais uma passeata na Rio Branco. Há várias 
críticas que muitos de nós já fizemos ao evento. Entre elas, a de que é apenas uma marcha de 
auto-afirmação evangélica, em busca de espaço já conquistado na sociedade; outra, de que é 
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só um método de reforçar a podridão das lideranças políticas evangélicas que aí estão, 
defendendo os direitos de poderosos impérios eclesiásticos, em detrimento dos pobres e dos 
favelados; ainda outra crítica, seria dizer que, disfarçada de propósitos como evangelismo ou 
adoração, diversas pessoas que não tem a menor preocupação social, crentes alienados a 
triste realidade daqueles com quem Jesus se preocupou, passam cantando e dançando por 
cima de sangue inocente que ignoram. E foi essa constatação que mais me fez sofrer no 
sábado que passou. 
 
Ano passado resolvemos que os grupos do FALE no Rio deveriam participar da “Marcha pra 
Jesus”. Depois de alguma discussões num evento sobre missão integral, muitos perceberam 
que, enquanto segmentos minoritários entre os evangélicos da cidade, não poderíamos nos 
prestar a apenas criticar de fora aquilo que estão fazendo por aí. Enquanto evangélicos 
comprometidos com uma visão integral e transformadora do Evangelho, que deva mudar não 
só os corações, mas causar impacto em todos os aspectos da vida das pessoas, se refletindo 
numa sociedade mais justa e mais equânime. Por isso, nós do FALE resolvemos participar do 
evento. Mas, mesmo entre nós, embora predominasse esse entendimento, não havia 
consenso. Alguns achavam que não deveríamos endossar uma marcha como essa, onde 
crentes marcham para si próprios e para suas lideranças; e havia também outras críticas. De 
qualquer forma, a maioria de nós achava que seria uma oportunidade de confrontar de dentro 
o enganoso entendimento de que a marcha não tinha propósitos políticos e, assim, 
poderíamos mostrar que há outras formas de a Igreja impactar a sociedade e a política que 
não a mera eleição de líderes evangélicos. 
 
Enfim, decidimos encarar o desafio e fomos. Acreditávamos que, mesmo que não 
conseguíssemos fazer nenhuma crítica construtiva ao evento, a própria divulgação do FALE já 
teria seus resultados, pois cremos na eterna verdade de que a Palavra não volta sozinha. 
Assim, após algum preparo e estabelecimento de contatos com as igrejas que já participam do 
evento, levamos nossa faixa “FALE – Unindo Vozes Pela Justiça” e conseguimos até um carro 
de som para a divulgação do FALE no evento. Depois de muita oração, críamos que Deus tinha 
um propósito para nossa participação, e que nossa responsabilidade para isso era divulgar o 
FALE. Também levamos mil cartões para distribuição. 
 
Chegando no centro, debaixo do calor das onze horas, tivemos a primeira decepção com o 
evento: o carro de som onde deveríamos divulgar o FALE estava coberto com propagandas de 
líderes políticos da cidade. Imediatamente, decidimos não abrir a faixa do FALE no carro, e não 
utilizar o carro de som para divulgação, pois corríamos o risco de associar o FALE as tais 
lideranças políticas evangélicas. Resolutos nessa disposição, nos retiramos do local de 
concentração e fomos direto para a Av. Rio Branco, onde a marcha já estava acontecendo. 
Levei dali nossa faixa fechada e muita tristeza no coração, pois sentia como se nós 
estivéssemos sempre atrás do aparelhamento político das lideranças evangélicas decrépitas 
que temos por aqui. Fomos até a Rio Branco, onde permanecemos próximos ao carro de som 
da Igreja Renascer, onde havia grande entusiasmo: as pessoas cantavam e dançavam em volta 
do carro. 
 
Nesse momento, uma enorme tristeza invadiu meu coração. Eu olhava ao redor e via pessoas 
cantando felizes sobre a Av. Rio Branco, e pensava no sangue inocente que foi ali derramado, 
que estava sendo pisado por pessoas sem nenhuma consciência do que faziam. Marchavam 
para Jesus, sem entender que toda marcha tem uma conotação política; marchavam para si 
mesmas, pois não compreendiam aquilo que Jesus nos ordenou; marchavam sobre sangue 
inocente que não respeitavam e não compreendiam. Não tinham olhos para ver nem ouvidos 
para ouvir. E foi então que eu chorei. Com a faixa do FALE fechada e os cartões na mochila, eu 
me encostei na parede, olhei para o céu e chorei. E orei, pedindo a Deus que fizesse alguma 



coisa, pois eu não conseguia compreender porque ele permitia que esse tipo de situação 
acontecesse. Não era possível que Ele não se incomodasse com aquela situação! Eu clamava e 
a música que era tocada feria meus ouvidos, me causando mais dor ainda. 
 
Entretanto, eu me esqueci de um fato muito importante: Deus ouve nossas orações e, às 
vezes, Ele responde. Eu estava ali para fazer uma simples incumbência: divulgar o FALE dentro 
da marcha, como uma forma de atingir as pessoas, buscando resgatar a “voz profética” que 
perdemos no último século, diante da apatia social da igreja brasileira. Mas eu não estava 
fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Ao invés disso, eu clamava a Ele, questionando 
sua atitude, seus métodos e seus propósitos que, muitas vezes, são ininteligíveis para nós 
seres humanos. 
 
Foi assim que Deus resolveu me calar. Se vocês lembram, eu estava encostado na parede, com 
minha faixa fechada. Havia dez mil pessoas na avenida, e vários carros de som passavam com 
lideranças evangélicas sobre eles. Subitamente, quando passava um carro da Renascer, um 
bispo que eu nunca vi na vida, podendo olhar para dez mil pessoas, resolve olhar para mim e 
gritar de lá de cima, no microfone: 
 
- Você aí!!! Ta morto meu irmão? Abre essa faixa!!! 
 
Era comigo. Quando percebi que ele se dirigia a mim, que chorava, que estava completamente 
apático, não raciocinei no que fiz. Eu abri a faixa. Mas, eu estaria mentindo se dissesse que “o 
Espírito tocou no meu coração” e eu abri a faixa. Fiz isso não por que senti o toque de Deus de 
imediato, mas sim para calar o bispo! Se tiver algo que me traz desespero, desde criança, é a 
figura do recreador: o cara que tem um microfone e mexe com você, que fica sem graça e sem 
saber o que fazer e sem poder responder, pois você não tem um microfone...Bem, minha 
reação, tal qual quando eu era criança, era fazer o que eles pediam para ver se eles se calavam 
e paravam de reparar em mim. Então, eu abri a faixa para calar o bispo. Mas ele não se calou. 
Ao contrário, ele resolveu ler o que estava escrito e gritou, em alto e bom tom: “FALE, UNINDO 
VOZES PELA JUSTIÇA”. 
 
Nesse instante, eu já não entendia mais o que tinha acontecido. Com a faixa aberta, as pessoas 
passavam por nós e pegavam os cartões que estávamos carregando. Saímos dali andando com 
a faixa aberta, e distribuímos todos os mil cartões que levamos para o evento. Eu estava 
imbuído de um sentimento misto de tristeza e raiva e, de repente, me vi fazendo aquilo que 
tinha ido fazer. Senti-me como Jonas que, recusando-se a pregar para aqueles a quem Deus o 
enviou, foi engolido pela baleia e levado a cumprir sua missão. Embora não consigamos medir, 
efetivamente, o impacto que essa divulgação do FALE terá nas igrejas do Rio de Janeiro, 
consolo-me em saber que o Deus dos céus cumpre seus propósitos, com, sem ou apesar do 
que nós, pecadores, nos dispomos a fazer. 
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