
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA – FCHF 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU:  

O CASO DE ASAS DE SOCORRO NO BRASIL E NO MÉXICO  
(1945-2001) 

 

 
 

 
 

 

Izabel de Medeiros 

Orientador: Prof. Dr. Leandro Mendes Rocha 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2002 

 



 

Izabel de Medeiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU: 

O CASO DE ASAS DE SOCORRO NO BRASIL E NO MÉXICO 

(1945-2001) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado em História das Sociedades 
Agrárias da Universidade Federal de Goiás, 
para obtenção do título de Mestre em 
História. 
Área de Concentração:Sociedades Agrárias 
Orientador:Prof. Dr. Leandro Mendes Rocha 
 
 

 

 

 

 

Goiânia 

  2002 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

São poucas as linhas que tenho para agradecer, o apoio e a dedicação 

que amigos tiveram no período de Mestrado. São pessoas que, com 

palavras de ânimo nos momentos difíceis, me fizeram ver que a 

perseverança e a esperança são necessárias. 

Primeiro, quero agradecer ao bom Deus por sua infinita misericórdia e 

real presença em minha vida, que fez toda a diferença. 

Ao Mestrado pela paciência nos momentos finais da Dissertação e aos 

colegas que continuam na batalha, m especial a Lígia, Marcelo e Abner. 

Ao meu orientador Leandro que suportou-me nos momentos de 

estagnação e soube ser muito mais que um orientador, um amigo. 

Ao Instituto Ebenézer pelo apoio lingüístico e ao Instituto Shekinah por 

conceder as “ferramentas” necessárias para elaboração da Dissertação. 

Ao casal Wardlaw que tanto fez por mim, enviando E-mails e oferecendo 

sempre o ombro amigo para enxugar minhas lágrimas. 

Aos fieis escudeiros e amigos, Agadyr e Wilson, que sacrificaram suas 

horas de lazer e sono para ajudar-me na formatação do trabalho. 

A Cidoca pelos conselhos sábios em momentos difíceis. 

À Capes pela Bolsa de Pesquisa que auxiliou-me na viagem ao México. 

Aos amigos Mexicanos (Dinorah, Misael e Alejandra, Virginia, Miguel, 

Edith, Nídia) pela excelente acolhida e pela amizade que nasceu nesta 

viagem. 

Ao Pastor Marcelo e Patrícia pelo carinho e amizade e apoio em todos 

os momentos da minha vida. 

A  minha família pelo apoio diário. A todos vocês o meu muito obrigada. 



EPÍGRAFE 

 

 

MISSÃO DE ALEGRIA 

 

Não quero fazer Tua obra 
Como quem arrasta os pés 
Sob o peso de uma cruz, 
Quero ser riso e carinho, 
Uma flor pelos caminhos 
Nas noites quero ser luz 

Quero fazer Tua obra 
Como quem canta aleluia 

Ou melodias de amor; 
Como quem é muito amado, 
Como um princípio de festa, 

Como o final de uma dor. 
Não me deixes partir Se Tu não vais comigo: 

Não me deixes falar 
Se for palavra minha: 

Tolhe-me as mãos 
Se a obra não for Tua: 

Paralisa-me os pés 
Se eu quiser ir sozinho. 

Se ameaçar-me o desânimo, 
Se a fraqueza assaltar-me, 
Que a Tua mão me socorra 
Para que volte a esperança, 

O entusiasmo reviva 
E a alegria não morra. 

Quando falar em Teu nome 
(e que seja constante) 

enche a minha alma de gozo; 
os que ouvirem Teu recado, 

Não pensem num Deus marcado, 
Mas no Príncipe da Paz 

E no Rei vitorioso! 
 
 

(Myrtes Mathias) 
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RESUMO 
 

 
 

Encontramos na década de 40 e 50 o crescimento das Missões 

Protestantes na América Latina, missões estas fundadas por norte-americanos 

imbuídos do sentimento de “guardião do universo” fortalecidas pelas Doutrinas, o 

Destino Manifesto e Doutrina Monroe, consideradas pilares no desenvolvimento 

da ideologia Missionária Protestante.   È neste contexto que a Missão Asas de 

Socorro se enquadra e desenvolve na América Latina, em especial no Brasil e no 

México, utilizando-se de recursos “sociais” para a evangelização dos grupos 

étnicos e comunidades ribeirinhas. Observamos que, as táticas de evangelização, 

como a assistência Médica, formação de agentes de saúde e formação de líderes 

étnicos são ferramentas importantes aos missionários, e em boa parte são bem 

“aceitas” entre os grupos étnicos e principalmente comunidades ribeirinhas, que 

sofrem o abandono do Governo Local  e vêem nas Missões Religiosas uma ajuda 

para as suas necessidades básicas. Por outro lado, cabe aos grupos atingidos a 

escolha em aceitar ou não a mensagem salvacionista e redencionista, que 

destaca a fé em Deus que pode salvá-lo das condenações eternas (inferno); a 

salvação através do “arrependimento dos pecados” e da “certeza de que Jesus 

morreu por aquele que aceitá-lo como Salvador”; e, por último, “a redenção após a 

morte onde irá gozar eternamente (vida eterna) nos lugares celestiais” (o céu 

imaginário). O fato de receberem assistências sociais não quer dizer que vão 

assimilar este tripé conversionista e neste caso podemos ver um jogo de favores e 

interesses que ambos, missionário e grupo atingido desenvolvem nas relações 

culturais. E a utilização de dados empíricos corrobora justamente  para a 

compreensão das relações envolvidas na ação missionária entre etnia-

missionário-ribeirinhos, considerando as suas implicações socioculturais. Portanto 

a discussão que envolve estes três elementos (etnia-missionários-ribeirinhos), e a  

sua ação conversora, carecem de estudos mais abrangentes e não apenas de 

especulações científicas levadas por estudiosos acerca do trabalho missionário. 



 
ABSTRACT 

 
 
 
 

We find in the decades of 40 and 50, the growing of the Protestant 
Missions in Latin America. Those missions was founded by North Americans 
who had the sentiment of being the “Universe Guardians” reinforced by the 
Doctrines, the Destine Manifesto and the Monroe Doctrine, considered the 
pillars of the Protestant missionary Ideology Development. It is in this 
context that the “Missao Asas de Socorro” fits in and develops in Latin 
America, especially in Brazil and Mexico, using the socials resources for the 
evangelization of the ethnic groups an d the communities who lives on the 
borders of the rivers. We observes that the tactics of evangelization, as 
medical assistance, training of health monitors and formations of ethnic 
leaders, are very important tools to the missionaries an d in generals are 
well accepted among the ethnics groups and particularly in the communities 
who lives at the borders of the rivers because they suffer the abandon of the 
local authorities and they see in those religious missions, a help for their 
basics needs. In the other hand, the decision to accept or accept or reject 
the message of salvation and redemption, that emphasizes the faith in God 
who can save them from eternal condemnation (hell), the salvation through 
the repentance of sins and the certitude that Jesus died in behalf of the ones 
who receives him as his personal savior and finally the redemption after the 
death where the save will enjoy thru eternity the eternal life in the heavenly 
places (a imaginary heaven), belongs to the focalized groups.  

The fact that they receive help by social works does not mean that they will 
assimilate this conversational triploid and, in this case, we can see the play of 
favors and interest on both-side, missionary and the people reached, 
developing cultures relationship. 
The utilization of the empirical data, helps exactly for the comprehension of 
the relations involving the missionary action between the ethnic group, the 
missionary an d the people who lives along the board of the rivers considering 
its social-cultural implication. 
Therefore the discussion that involves these three elements (ethnics –
missionary –the board-rivers habitants) and the saving process, needs more 
studies and not only scientific speculations of the missionary work. 

 
 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos estudar Asas de Socorro1 e sua atuação missionária no 

México e Brasil. Esta Missão2 Protestante começou no ano de 1945 nos 

Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial. Com a denominação 

“Missionary Aviation Fellowship” (MAF) ela desenvolve-se como uma ONG3 

de cunho religioso e caracteriza-se  pelo uso de aeronaves  em seus 

trabalhos de evangelização, além de ter apenas pilotos protestantes à frente 

do trabalho. 

                                                
1 O termo Asas de Socorro é usado apenas na América Latina (México, Brasil, Equador) e 
MAF no Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania. Ambas trabalham com aviação 
missionária e surgiram na MAF-EUA. 
2 Missão do latim, Missio significa "ato de enviar". Não somente o cristianismo, mas também 
outros credos, como o Budismo, o Masdeísmo, religião fundada por Zaratrusta e o 
Islamismo, foram e são religiões missionárias, pois enviam seus missionários para 
"defender e ganhar adeptos" para suas religiões. Portanto a característica principal sobre 
Missão, seria o ato de enviar, mandar alguém para executar uma determinada 
tarefa.Segundo o teólogo Karl Barth, (1954:23) missão é entendida no sentido mais restrito 
da palavra, contudo é o sentido real, original. Missão significa "enviar", enviar aos países 
com o propósito de testificar o Evangelho, o qual representa a raiz da existência e ao 
mesmo tempo a raiz também de toda a tarefa - do povo de Cristo. Na Missão a Igreja se 
descobre e se põe no seu caminho e para tanto dá o passo necessário nas profundezas do 
seu próprio ser, passo além de seu próprio ambiente. Para dentro daquela humanidade que 
esta aprisionada a tantas crenças falsas, obstinadas e impotentes, e sujeita a tantos deuses 
falsos de invenção e autoridade mais antigas e mais recentes para aquele mundo dos 
homens que ainda são estranhos à Palavra de Deus concernente a sua garantia de 
misericórdia que os inclui...”. 
“Quando se fala em missão, fala-se de agentes cuja função é fazer prosélitos para outra 
religião que não a do receptor da mensagem, seja ele não-cristão ou cristão de outra 
confissão. O missionário é, por sua natureza, soldado de linha de frente, lutador de fronteira. 
O êxito de seu trabalho raramente é avaliado pela qualidade, mas pela quantidade. Como a 
tarefa de um Jesuíta era primordialmente batizar, a do missionário protestante era 
”converter “, contabilizar adeptos nos relatórios”.(Barth, 1954:24) 
3 Uma Organização Não-Governamental é uma organização com princípios de Associação 
ou, juntando pessoas que não, obrigatoriamente, estejam relacionadas com o Governo, 
estas pessoas se “reúnem”para alcançar um objetivo especifico a fim de beneficiar um 
determinado seguimento da Sociedade. Os requisitos normalmente para ser ONG é ter uma 
Diretoria eleita em Assembléia, um estatuto com características filantrópicas, sem 
remunerações, e todas as doações em serviços tem que ser comprovadas e aplicadas no 
fim estatutário. 
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Estes Pilotos norte-americanos imbuídos de um "sentimento heróico" 

fruto do pós-guerra resolvem "levar uma mensagem salvadora cristã" para o 

mundo utilizando-se da aviação para concretizar este objetivo. Veremos que 

este discurso perpassa todo o trabalho e será peça fundamental para 

entendermos o trabalho missionário de Asas de Socorro. 

Hoje a Sede da Missão MAF (Missionary Aviation Fellowship) se 

encontra em Redlands, na Califórnia. O uso de aeronaves a faz pioneira na 

Aviação Missionária Mundial, sua criação no ano de 1945 e o seu 

desenvolvimento até o ano 2000 é significativo, tendo criado bases de 

Operações4 na Europa, América Latina, África, Ásia e Oceania. 

Dados estatísticos da Missão MAF referentes aos vôos perpassam 

aproximadamente 8.000 por ano em diversas localidades do mundo. A MAF 

trabalha com uma frota de aproximadamente 87 a 90 aeronaves (aviões 

Cessna e helicópteros) em quarenta e uma bases prestando serviço em 

vinte e dois países. Aproximadamente, 258 famílias de missionários 

participam do trabalho, exercendo cargos administrativos, piloto e mecânico. 

As famílias que trabalham na área de pilotagem e mecânica são todos 

missionários, diferenciando das que exercem cargos administrativos, as 

quais trabalham na Sede da Missão, que são funcionários remunerados com 

salário fixo, não necessariamente missionários. 

A MAF apoia em torno de quinhentas organizações Cristãs e 

humanitárias, tais como: Igrejas Protestantes de várias denominações, Visão 

Mundial, o Corpo de Exército da Paz, Habitat para a Humanidade (que 

trabalha na construção de casas comunitárias) a Cruzada de Campos para 

                                                
4 As Bases de Operações funcionam como apoio em determinadas regiões, é um meio que 
facilita o desenvolvimento do trabalho a nível nacional. 
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Cristo e Wycliffe Bible Institute, representado aqui na América Latina pelo 

Instituto Lingüístico de Verão.  

A análise sobre a Missão Asas de Socorro na América Latina parte de 

um diálogo com as fontes documentais  e  dados empíricos, coletados ao 

longo da pesquisa. Buscamos compreender, entre outros aspectos, a 

relação missão/missionários e etnias no México e Brasil.  

O recorte histórico escolhido por nós privilegia a década dos anos 40. 

Com efeito, foi nesta década que surgiu a Agência missionária nos Estados 

Unidos e vai até o ano de 2001, quando ocorre uma estagnação no trabalho 

missionário no caso mexicano e um avanço da Missão aqui no Brasil. 

Destacaremos neste trabalho a ação de Asas de Socorro em dois países:  

Brasil e México. Primeiramente, temos o início do trabalho no Estados 

Unidos no ano de 1945, impulsionado pela vitória na Segunda Guerra 

Mundial e pelas idéias “religiosas” imbuídas nas Doutrinas do Destino 

Manifesto e Doutrina Monroe desenvolvidas no século XIX e ativas no século 

XX. Neste período a MAF se organiza e envia vários missionários em 

direção à América Latina. 

Os missionários da MAF chegam ao Brasil no ano de 1955, para 

fundar uma Base de Operações da MAF em Anápolis e apoiar algumas 

Igrejas Protestantes na área logística. Atualmente mantém projetos sociais, 

como o Projeto AMDE (Assistência Médico-dentária e Evangelística), 

Ferramentas para Líderes (curso básico para administrar Agências 

missionárias e Igrejas) e a Oficina e Escola de Aviação (que trabalham com 

consertos de aviões de Igrejas e particulares além de manter uma Escola 

para alunos, futuros missionários, e comunidade em geral). 
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No México o trabalho inicia-se em 1961 com missionários norte-

americanos da MAF. 

Veremos que apesar de ser a mesma Missão, MAF, no Brasil e no 

México, a história do trabalho missionário percorre caminhos diferentes. 

Enquanto a MAF se nacionalizou no Brasil na década de 80-90, tendo a 

frente uma liderança composta de brasileiros e desenvolvendo vários 

projetos sociais visando alcançar comunidades rurais e étnicas, no México 

esta mesma Instituição entra no século XXI sem a sua total nacionalização e 

com projetos sociais estagnados. O que poderia explicar esta diferença? 

Defendemos a tese de que primeiro, a participação das Igrejas Nacionais no 

trabalho missionário explica essa diferença. No Brasil encontra-se uma 

maior participação das Igrejas, explicado por uma maior divulgação por parte 

da Missão Asas de Socorro, que utiliza-se de três meios para fazê-lo: 

Primeiro através dos próprios missionários que passam nas Igrejas com o 

fim de levantar doações para o seu trabalho na Missão; segundo, através de 

boletim Informativo enviado para as Igrejas em todo o Brasil relatando o 

trabalho realizado no trimestre; e, por último, através de reuniões sociais e 

conferências que visam informar e despertar as Igrejas para o trabalho 

missionário de Asas de Socorro. Enquanto no México, o número de Igrejas 

participando no trabalho é reduzido, principalmente pela pouca divulgação 

do trabalho desenvolvido por esta missão, Asas de Socorro.5 

No que se refere á análise da MAF enquanto Missão, cumpre 

destacar que na década de 70, temos um avanço nas pesquisas referentes 

                                                
5 Em conversa informal com uma missionária, foi destacado que a maior preocupação tem 
sido justamente a divulgação no território mexicano. Fazer-se conhecido é necessário para 
que o trabalho cresça, pois é através da divulgação que novos missionários vão surgir e as 
Igrejas vão caminhar lado a lado com a Missão, como acontece em outros países.  
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ao trabalho missionário são trabalhos de estudiosos de diversas áreas: 

antropologia, sociologia, história, etnologia e mesmo teologia. 

A literatura antropológica e histórica dos últimos vinte anos inclui 

diversas publicações importantes para o estudo das missões. Uma em 

particular, a coletânea organizada por Robert Hefner, Conversion to 

Christianity: Historical and anthropological perspectives on a great 

transformation. O autor chama a atenção à discussão que ocorre através de 

análises dos pressupostos e preconceitos, principalmente de orientação 

fundamentalista em relação às religiões étnicas e as conseqüências da 

praxe missionária para a identidade dos grupos étnicos. 

Segundo Bastian (1994), poucos temas têm suscitado tanto debate 

nas últimas décadas como a ação das missões religiosas entre os grupos 

étnicos, um dos principais aspectos que envolvem a ação de Asas de 

Socorro. A instituição missionária na América, cujas origens se encontram 

estreitamente relacionadas com a conquista e ocupação, tem sido fator 

essencial no processo de aculturação dos grupos étnicos, geralmente com 

políticas consideradas etnocidas. Nota-se que através do tempo as missões 

tem modificado seu controvertido papel, adaptando-se às variações nas 

políticas institucionais das Igrejas e às novas circunstâncias sócio-políticas 

em que se desenvolvem. 

Entretanto ao término de quatro séculos e apesar destas modificações 

em uma ou outra instância, o caráter fundamental do trabalho missionário 

permanece com a mesma natureza. Tanto a missão do período da 

Conquista como a atual se apresenta à população, objeto de suas ações, 

como uma opção, a qual busca legitimar-se nos princípios cristãos do 
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Evangelho (fé-salvação-redenção). Nesse sentido, a Missão Asas de 

Socorro busca também legitimar-se através deste tripé conversionista: a fé 

em Deus que pode salvá-lo das condenações eternas (inferno); a salvação 

através do “arrependimento dos pecados” e da “certeza de que Jesus 

morreu por aquele que aceitá-lo como Salvador”; e, por último, “a redenção 

após a morte onde irá gozar eternamente (vida eterna) nos lugares 

celestiais” (o céu imaginário). Essas três etapas encontram-se no discurso 

da Missão. Portanto, vejo necessário analisar este discurso e como são 

recebidas pelas comunidades assistidas. 

Na questão da ação missionária entre grupos étnicos, as discussões 

de David Stoll sobre o assunto constituem uma referência importante neste 

trabalho. Em seu trabalho "Pescadores de Homens ou Fundadores de 

Impérios?”6 · o autor chama a atenção para o trabalho das Missões 

Protestantes nas populações indígenas como verdadeiras Empresas 

missionárias com elaboradas máquinas administrativas e logísticas, 

amparadas em enganosos convênios com governos nacionais, que 

terminam convertendo em interlocutores exclusivos de populações étnicas 

afastadas.7 Stoll analisa a presença do Instituto Lingüístico de Verão, missão 

que trabalha na tradução lingüística e similar a Asas de Socorro8 que na 

década de 70 foi acusada de ser "espiã da CIA" em países como Colômbia e 

México. 

                                                
6 STOLL, David. Pescadores de Hombres o Fundadores de Impérios? El Instituto Lingüístico 

de Verano em América Latina. Lima: Editora Desço, 1985. 
7 STOLL, David. "Con que derecho adoctrinan a nuestros indigenas? La polemica en torno 

al Instituto Lingüístico de Verano": Lima: América Indigena, XLIV/1, 1984, pp.9-24. 
8 Consideramos o trabalho de Asas de Socorro com o Instituto Lingüístico de Verão similar 
por alguns motivos: Primeiro por ser uma Missão Protestante Norte-americana; segundo por 
trabalhar entre grupos étnicos e, por manter um sistema de parceria que consiste em levar 
membros do Instituto Lingüístico de Verão às tribos indígenas.  
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No que se refere especificamente a Asas de Socorro temos alguns 

estudos realizados sobre essa Instituição no Brasil. São três monografias: A 

primeira foi realizada na universidade Estadual de Anápolis de cunho 

histórico sob o título "Asas de Socorro: 40 anos de História no ar".9 Este 

trabalho faz uma abordagem histórica contemplando quatro décadas da 

ação missionária de Asas de Socorro no Brasil, destacando os projetos 

realizados pela missão e entrevistas com os missionários sobre o trabalho. 

Percebe-se, no trabalho, a carência de objetividade e rigor científico, 

requisitos indispensáveis. Quando aborda o trabalho da Missão "Asas de 

Socorro", limita-se a dar versão dos membros, sem dialogar o seu inegável 

papel ideológico. Relata os fatos sem um aprofundamento em termos de 

análise, não conseguindo ultrapassar aquilo que se convencionou chamar de 

História factual. O segundo trabalho, também defendido na Universidade 

Estadual de Anápolis, é uma abordagem econômica e administrativa da 

Missão, sob o titulo de "Administração Geral de Asas de Socorro”10 

(tesouraria, finanças, logística, membros, etc), prestando uma contribuição 

na estrutura organizacional e facilitando a compreensão desta maquinária 

administrativa. E o terceiro, trabalho de minha autoria, Asas de Socorro: 

Missionários Alados11, monografia defendida no ano de 1999 na 

Universidade Federal de Goiás, contempla a história de Asas de Socorro no 

Estados Unidos e no Brasil com ênfase nos projetos sociais, administrativos 

e logísticos desenvolvidos no Brasil, discutindo a ideologia missionária e 

                                                
9 SANTOS, Maria Cristina dos. Asas de Socorro: 40 anos de História no ar. 1997. 

Monografia. UNIANA, Anápolis, defendida em 1997. 
10 RUINO, Maria Angélica Avona. Administração Geral de Asas de Socorro. 1996. 

Monografia. UNIANA, Anápolis, defendida em 1996. 
11 MEDEIROS, Izabel de.  Asas de Socorro: Missionários Alados. Goiânia: Monografia. UFG, 

Goiânia, defendida em 1999. 
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caracterizando-a como uma agência de aculturação entre grupos étnicos e 

comunidades rurais. 

Além dos problemas já relacionados, outros aspectos podem ser 

levantados no que se refere a ação de Asas de Socorro. Em primeiro lugar, 

o que levou uma Missão estrangeira como a MAF a se implantar e se 

consolidar na América Latina?  

O abandono por parte dos Governos pode ser um dos motivos que 

levou a missão estrangeira a penetrar na América Latina sem grandes 

resistências. A carência por uma política indigenista eficaz, sustentada em 

pessoal competente e pressuposto adequado, propicia em alguns casos que 

estes grupos estrangeiros (principalmente norte-americanos) assumam o 

“monopólio” do contato e da educação escolarizada ou outras atividades 

assistenciais. 

Outra questão refere-se à penetração das Missões Protestantes. 

Acredito que a entrada dessa missão ocorreu devido a seu papel na 

ocupação do espaço social produzido pela ruptura entre as sociedades 

colonizadoras da América Latina e as sociedades étnicas colonizadas. 

Por outro lado, aos olhos do missionário, o que determina a 

implantação e a consolidação da Missão na América Latina, é o seu “grau de 

carência”, ou seja, país com grave problema social, nível de desemprego 

elevado, comunidades ribeirinhas carentes, grupos étnicos marginalizados e 

a abertura para pregação do seu credo religioso. Estes argumentos de 

“carência” e “problema social” seriam os únicos motivos norteadores do 

trabalho missionário da MAF? Acreditamos que outros fatores estão 

implícitos nesta mensagem “salvadora” como por exemplo o papel dessas 
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missões como “postos avançados do imperialismo norte-americano”, 

presente em duas doutrinas sócio-políticas: o destino manifesto12 e a 

doutrina Monroe13.  

Por outro lado, ao estudar a ação missionária entre grupos étnicos, 

não podemos ver estes grupos como passivos frente à pregação. 

Apresentam-se exemplos da ampla gama de reações que estes programas 

suscitam: oposição, à aceitação e reinterpretação do credo, adotando o 

grupo étnico a suas necessidades, cercando pela penetração em seu 

território e cultura pelos mais diversos agentes14.  

Portanto para a análise da Missão Asas de Socorro e a sua ação 

missionária, alguns conceitos são fundamentais. O primeiro, é a dominação 

carismática, no sentido adotado por Weber15, isto é, como ação baseada na 

veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter 

exemplar de uma pessoa e das ordens reveladas ou criadas, observamos 

que as estratégias adotadas na prática evangelizadora de Asas de Socorro 

serão racionalizadas no sentido de obtenção de resultados. Partindo dessas 

definições, conforme citadas pelo autor, esta "dominação" não se resume 

apenas nas práticas cotidianas, das pregações nos cultos, da evangelização 

na escola, mas principalmente na detenção do "carisma" enquanto 

capacidade de revelação. Acreditamos ser este o eixo condutor do trabalho 

missionário, a “dominação” a partir do carisma dos missionários.  

                                                
12 O Destino Manifesto foi expresso por John O’Sullivan em 1845 para legitimar a ação dos 
Estados Unidos na América Latina. Esta doutrina destacava a “vocação para o 
expansionismo” e a missão dada por Deus para a conquista da América e do mundo. 
13 Em 1823 o então presidente Monroe fixou algumas diretrizes, conhecidas daí por diante 
como Doutrina Monroe. “A América para os norte-americanos”, foi o argumento utilizado 
para a expansão político-econômico na América Latina. 
14 SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
15 Weber, Max. Economia e Sociedade. Brasília: EDUNB, 1991. 
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O segundo refere-se ao conceito de missão de fé16. Missão de fé 

exatamente porque dependem do apoio voluntário e direto de grupos ou 

igrejas locais que efetuam doações para sustentar as atividades da missão. 

As missões de fé são instituições interdenominacionais, ou seja, autônomas, 

financiadas e constituídas por membros da comunidade protestante, de linha 

fundamentalista17, que aderem voluntariamente ao trabalho missionário. Em 

se tratando de MAF/Asas de Socorro consideram-na uma Missão de Fé 

exatamente por esse fator “voluntário”. Volta-se especificamente à pregação 

do Evangelho junto aos povos "não-atingidos" pela Palavra de Deus. Para 

estes, os grupos étnicos são vítimas de um isolamento cultural que  impediu 

seu acesso ao conhecimento do Evangelho.  

Inúmeros exemplos podem ser trazidos em apoio a esta interpretação 

da eficiência das missões de fé. Como mostra A . C. Taylor, (1981:23) para 

os Achuar, a eficácia do cristianismo dos brancos foi comprovada pelo poder  

de sua tecnologia e pela riqueza dos missionários. Este tipo de associação 

ocorre justamente porque os missionários relacionam uma prática religiosa 

ostensiva à riqueza material. Os grupos étnicos incorporam facilmente este 

mecanismo de dominação e são levados a assumir algumas práticas 

religiosas como mecanismo de obter as riquezas que desejam. Nessa 

perspectiva os grupos étnicos têm projetos próprios.  

                                                
16  WRIGHT, Robin M. Transformando os Deuses - os múltiplos sentidos da conversão entre 

os povos indígenas no Brasil. Brasília: UNB, 1997. 
17 “O fundamentalismo está disseminado entre as diversas denominações protestantes e é 
propagado por diversas missões. Os fundamentalistas se apegaram a uma leitura literalista 
da Bíblia como forma de preservar sua religiosidade frente ao secularismo ameaçador. E, 
entre os fundamentalistas não se encontram manifestações pentecostais (falar em línguas, 
profecias) se caracterizando mais como um grupo religioso conservador. NOGUEIRA, Paulo 
Augusto de Souza. Uma Leitura Critica da interpretação Bíblica do Fundamentalismo. 
Tradições Protestantes - Antonio Gouveia Mendonça et al. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Koinonia, 1994. 
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Hvalkof e Aaby (1977), por exemplo, procuram encontrar formas 

corretas de avaliação do trabalho missionário, que superem a contraposição 

de duas críticas habituais, que consideram insuficientes: a crítica 

desenvolvimentista, a crítica tradicionalista. Para avaliar as missões de fé, 

não basta saber se elas impedem ou se alteram a cultura tradicional. 

Propõem, como caminho para a compreensão e avaliação dos impactos 

sociais da intervenção das missões de fé, sua influência na formas indígenas 

de reprodução social18. 

Miller (1980), afirma que o sucesso das missões de fé enquanto 

agente de mudança cultural, por via da secularização, é mais evidente que 

seu sucesso na pregação religiosa. A individualização planejada resulta 

diretamente da ênfase protestante nas relações do indivíduo com Deus e 

tem uma série de impactos, diretos e indiretos. As alterações tangíveis que 

promovem no incentivo à concentração em grandes assentamentos, na 

interferência nos matrimônios e relações familiares, afetam as relações de 

cooperação e produção, e especialmente as de redistribuição, resultando em 

conflitos internos em diversos graus. Além disto, o incentivo à adoção de 

novas formas de relacionamento para a produção e a distribuição espelha a 

alteração insinuada na organização simbólica do tempo e do espaço.  

Numa avaliação com esta abrangência, que não isola o impacto de 

evangelização Strictu Sensu, a apreciação das missões de fé não se limita à 

critica ideológica. Não basta determinar se é bom ou não “mudar” uma 

                                                
18 Mais especificamente consideram que “intervenção na organização social e ideológica é 
negativa e debilita a capacidade do grupo em que reproduzir e os submete a uma expansão 
opressora e exploradora; uma intervenção, mesmo que na forma de doações ou educação, 
que cria novas necessidades sem ao mesmo tempo criar as bases produtivas para financiar 
essas necessidades é negativa, porque subordina os membros da comunidade ao comércio 
individualizante explorador e a relações de trabalho”.  
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cultura tradicional. É preciso investigar os impactos sociais, políticos e 

econômicos, de um projeto de mudança.  

Segundo Ramos (2000), a missão enquanto categoria é uma 

construção histórica e teológica da própria Igreja, e, parte do princípio básico 

que é a busca da salvação pela inserção no mundo, em contraposição às 

práticas tradicionais de busca da salvação por meio do isolamento do mundo 

profano para um melhor contato com Deus (católicos). Nota-se que é mais 

importante pela construção do projeto ideológico da Missão, criado 

objetivamente para converter povos diferentes, o outro, do que a sua 

presença territorial, porque vão disseminar imagens a respeitos dos povos 

indígenas e sobre a melhor forma de relacionamento com eles. A sociedade 

humana, enquanto empreendimento de construção do mundo e enquanto 

produto dos homens está intimamente associada às concepções difundidas 

pela religião. A análise realizada por Ramos é de suma importância para o 

trabalho sobre Asas de Socorro, principalmente, no fato que a Missão utiliza-

se mais de argumentos ideológicos (fé-arrependimento-salvação e 

redenção) ao entrar em contato com comunidades ribeirinhas e étnicas. 

Outra definição que caracteriza a Missão religiosa MAF/Asas de 

Socorro é “Organizações Para-Eclesiásticas” utilizada por Mendonça (1990). 

Segundo o autor elas não se ligam às juntas ou comitês das grandes Igrejas 

norte-americanas, mas se organizam independentemente delas com 

contribuições em dinheiro de membros das diversas Igrejas que assumem 

compromissos individuais de sustentação de missões ou missionários. No 

entanto, como não estão ligadas às grandes estruturas eclesiásticas, mas a 
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compromissos individuais teoricamente precários, são chamadas “missões 

de fé”.  

Outro conceito fundamental para a análise de Asas de Socorro é de 

Evangelizar19. Para Karl Barth (1954:53) a igreja tem o dever de evangelizar, 

levar a “salvação aos pagãos, falando e tentando convence-los que o Deus 

que eles anunciam é o verdadeiro deus. Esta ideologia está explicita no 

trabalho missionário no qual ele, o missionário, se apega para legitimar a 

sua ação entre grupos étnicos e grupos em geral. A “ordem divina” de “ide 

por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda  a criatura”,  se  faz  presente 

 
na ampla documentação da Missão Asas de Socorro, que utiliza “desta 

ordem” para executar o seu trabalho.  

Esses argumentos, se apoiam em fontes bíblicas. Em todas as 

missões, protestantes e católicas, o trabalho começa justamente a partir 

deste princípio, “ide...”,. O fato de em várias ocasiões o missionário 

considerar-se “superior” leva-o a impor de certa forma, os seus ideais, 

valores e costumes para uma “cultura que julga inferior”, e que precisa ser 

salva do caos que a mesma se encontra. O que seria evangelizar para o 

missionário? Partindo desta pergunta, observamos que para o missionário, 

este ato de evangelizar, significa testemunhar esta visão de respeito e de 

acolhida das culturas por causa de Deus mesmo e da obra que Ele fez entre 

as culturas. Desta forma todos se devem evangelizar mutuamente na 

medida em que todos devem se confrontar com os sinais feitos por Deus nas 

culturas, apreciá-los, acolhê-los, admirá-los, respeitá-los como distintos dos 

                                                
19 A opção em utilizar este termo “evangelizar” é o significado entre os protestantes que o 
consideram, pregar o evangelho a todos os povos, substituindo o termo “catequizar” 
exclusivo da Igreja Católica.   
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nossos e entrar em comunhão com eles como se entra em comunhão com 

Deus. Esta primeira evangelização só é possível, caso tiver havido antes 

aquilo que a Evangelii Nuntiandi chama “elemento essencial, geralmente, o 

primeiro” que é a “presença, a participação e a solidariedade” por parte 

daqueles que querem evangelizar com referência a cultura. Ninguém 

evangeliza ninguém, se primeiro não se comprometer com a vida, com as 

forças produtoras de cultura que querem ser atingidas pela evangelização.20 

A evangelização fundamentalmente, segundo Suess (1991:224-225) 

é fazer o que Jesus fez: anunciou uma grande esperança. O Reino 

“proclamado” pelos missionários de Asas de Socorro, que arranca das 

dimensões mais utópicas da profundidade humana: uma criação, finalmente, 

resgatada e libertada de todo tipo de opressão, na alegria de conhecer a 

Deus e de ser conhecida por Ele. Pertence a realização histórica desta 

“utopia” o processo de mudança pessoal e coletiva, chamado de conversão. 

Esta “utopia” se dá a conhecer por sinais concretos e precursores de um fim 

bem-aventurado. Um dos sinais mais convincentes é a constituição de uma 

comunidade que já vive desta novidade, no meio do velho mundo, e 

testemunha para os outros os sinais libertadores das várias carências que 

historicamente penalizam a existência (enfermidades, fome, desprezo dos 

pobres) e, ao mesmo tempo, convidam outros a se constituírem também em 

comunidade. Tal caminhada de evangelização tem como promessa à 

“renovação da humanidade, fazendo surgir homens e mulheres novos numa 

cultura sanada a partir de suas próprias raízes”. 

                                                
20 SUESS, Paulo (org). Culturas e Evangelização. In: RICHARD, Pablo. Evangelização da 

Cultura. São Paulo: Loyola, 1991, p.224-226. 
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A evangelização deve produzir, lá onde ela se encontra com as 

culturas, o que o seu nome anuncia; a boa-nova. O que é boa-nova? Para 

quem a boa-nova é boa? Para os protestantes não está nada decidido a 

priori o que seja boa-nova sem uma referência às culturas concretas e a 

forma como elas trabalham a expectativa básica da existência humana. 

Podemos admitir, com boas razões, que existe um dado transcultural 

intrínseco às várias culturas, ligado ao sentido originário da vida: a 

reafirmação da vida e o desejo de perpetuidade e plena realização do 

sistema da vida. Para estes o ser humano quer viver e viver sem fim, não 

como mero prolongamento da vida em sua mortalidade, mas como 

realização de suas virtualidades que se expressam pelo desejo, pelo libido, 

pela utopia e pela esperança contra todas as esperanças. Neste sentido a 

morte é o elemento mais difícil de ser integrado, porque ele ameaça o desejo 

de vida sem fim. A boa-nova segundo essa concepção, é poder ouvir como 

promessa e como realização: existe vida além da vida; existe a absoluta 

realização da vida como atualização de todas as suas potencialidades 

intrínsecas de ser, de comunhão e de comunicação.  

No que tange a metodologia utilizada no trabalho, procurei manter um 

dialogo com várias metodologias, visando um amplo aproveitamento de 

material e argumentos para a consecução do trabalho. 

Primeiramente foram pesquisadas as fontes escritas tradicionais da 

Missão MAF/Asas de Socorro no Estados Unidos, Brasil e México, 

predominantemente de caráter administrativo, constituído por relatórios, 

correspondências, atas. Apesar de serem importantes na construção dessa 

história e permitirem leituras críticas do período, por si só não são suficientes 
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para expressar a dimensão do “mundo missionário” enquanto agentes de 

“transformação cultural” e ideológico. 

Num segundo momento resolvemos trabalhar com fontes orais, uma 

ferramenta importante que não pode ser deixada de lado na pesquisa que 

realizamos. Levando em conta a importância destas fontes para o trabalho 

histórico como afirma Janaína Amado,  

“Na História oral o objeto de estudo do historiador 
é recuperado por intermédios da memória dos 
informantes”21 
 

As fontes orais possibilitam incorporar não apenas indivíduos à 

construção do discurso do historiador, mas nos permite conhecer e 

compreender situações insuficientemente estudadas até agora. 

As fontes orais, como um instrumento da história social, além de 

possibilitarem questões para a ampliação das perspectivas de interpretação 

na história. Utilizo aqui a memória no sentido colocado por Le Goff (1992), 

como um objeto da história. Referindo-se à memória o autor diz: “... Tal 

como o passado não é a história mas o seu objeto, também a memória não 

é a história, mas um dos seus objetos e simultaneamente um nível 

elementar de elaboração histórica”22. Desta forma, utilizo a articulação de 

fontes escritas e orais como recurso importante na investigação, por 

apresentarem um potencial de diálogo que possibilita um conhecimento 

histórico mais detalhado.  

Num terceiro momento utilizo dados iconográficos, que vão ser 

usados como ilustração do trabalho realizado pela Missão Asas de Socorro. 

                                                
21 AMADO Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e Abusos da História Oral. Rio 

de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1994, p.20. 
22 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2ªed. Campinas: Papirus, 1992, p.16. 



 
 

 

26

No decorrer da pesquisa realizamos várias viagens, para investigação 

in loco, às áreas de atuação da Missão Asas de Socorro no Brasil e no 

México com o objetivo principal de colher material de cunho documental 

(cartas, correspondências, folders, etc) e oral. Pensando nisso, começamos 

a gravar depoimentos, imagens do cotidiano e anotar dados importantes em 

conversas informais que reservam particularidades valiosas para a 

compreensão do trabalho missionário. Estes fatos possibilitaram 

compreender e interpretar as visões existentes sobre a atuação missionária 

entre grupos étnicos e comunidades ribeirinhas.  

Como um dos nossos objetivos é analisarmos a atuação missionária 

de Asas de Socorro no Brasil e México, sendo o México um caso controle, 

entramos por um outro caminho que é a utilização do método comparativo. 

Segundo Bloch (1930), o método comparativo consiste em buscar, para 

explicá-las, as semelhanças e as diferenças que apresentam duas séries de 

natureza análoga, tomadas de meios sociais distintos23. Apesar de alguns 

problemas normalmente encontrados neste método, para o trabalho 

pesquisado possibilitará visualizar melhor as diferenças, sejam elas culturais 

ou práticas, e semelhanças entre as práticas ideológicas da Missão a nível 

mundial.  

É um estudo que aos poucos verticaliza-se na história cultural. Aqui 

uso tempos históricos não no sentido cronológico, naturalizado, e sim de 

diferentes temporalidades, conforme concepção de Kosselleck (1992), para 

quem o tempo histórico se constrói entre o horizonte de espera e o campo 

                                                
23 BLOCH, Marc. “Comparaison”, na Revue de Synthèse Historique. T.LXIX, Boletim anexo, 

p.31-39, 1930.  
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de experiência, onde se abrigam ações sociais, políticas e culturais dos 

homens24 .  

Quanto a divisão dos capítulos, dividimos em três capítulos. No 

primeiro capítulo, utilizando-nos da história pioneira no trabalho missionário 

(MAF), tratamos de fazer um breve levantamento de sua estrutura 

organizacional. Em um primeiro momento, identificaremos a origem do 

trabalho e suas implicações. Em seguida, discutiremos o seu papel dentro 

da sociedade, analisando do ponto de vista antropológico e sociológico, que 

é a discussão central neste capítulo. Faz parte também da preocupação 

central deste capítulo responder pontos importantes, como: Qual o objetivo 

deste trabalho? Acreditamos que, o “espírito norte-americano”, de redentor e 

salvador, faça parte da origem e desenvolvimento desta Instituição. Além de 

duas teorias que motivaram o espírito norte-americano, o Destino Manifesto 

e a Doutrina Monroe, ambas “legitimando” a ação imperialista norte-

americana nos países latino-americanos. 

No segundo capítulo realizo uma discussão sobre as táticas usadas 

pelos missionários para “evangelizar” os grupos étnicos e comunidades 

ribeirinhas, destacando os casos de Brasil e México. Parto do pressuposto 

que estas “táticas evangelísticas”, definem o “sucesso” e o retrocesso da 

Missão Asas de Socorro, uma vez que os grupos atingidos são 

heterogêneos, dificultando ou facilitando a inserção destes instrumentos no 

seio étnico e comunidades em geral. 

                                                
24 KOSSELLECK, Reinhart. Futuro Pasado. Para uma semântica de los tiempos históricos. 

Barcelona: Ediciones Paidos, 1992. 
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 No terceiro capítulo, trato do trabalho missionário de Asas de Socorro 

no Brasil, seus projetos sociais e logísticos. Utilizo as fontes missionárias, os 

documentos da Missão (folder, projetos, atas) e fontes orais, questionando o 

discurso da missão e utilizando o México como caso controle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capítulo I 

 
Asas de Socorro: Origem - Estados Unidos e Mundo 

 
 
  

A Missionary Aviation Fellowship (MAF) desenvolveu-se no ano de 1945 

nos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de usar 

os aviões em trabalhos missionários, primeiramente no próprio país e depois 

percorrendo o continente americano.  

Importante analisar o cenário histórico da criação da MAF, avaliando os 

efeitos da Segunda Guerra Mundial, que tirou os Estados Unidos da crise na qual 

estavam mergulhados desde 1929. Já durante a guerra, a prosperidade havia 

tomado conta da economia norte-americana. E quando o conflito terminou, as 

fábricas de materiais bélicos passaram a produzir bens de consumo.  O centro 

vital da economia capitalista deslocou-se da Europa para os Estados Unidos. Os 

norte-americanos se orgulhavam de ter um padrão de vida alto, que os 

diferenciava dos habitantes de outros países, mesmo os europeus.  

No entanto, como resultado incômodo do desgastante período de guerra os 

EUA observavam, por um lado, o emergir, no Leste Europeu,  de sistemas político-

econômicos socialistas mais ou menos integrados ao modelo soviético, em 

conseqüência direta das vitórias do Exército Vermelho soviético durante a 

Segunda Guerra Mundial.  
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Por outro lado, a maioria dos países, endividados pelos gastos de guerra, 

não dispunha de capitais necessários à sua reconstrução. Nessas condições 

crescia um clima de tensão e de agitação social, colocando em risco a 

sobrevivência do próprio sistema capitalista na Europa. 

Percebendo o perigo que representava essa situação, os EUA saíram em 

defesa de seus interesses nesse continente: em abril de 1948, o presidente 

Truman aprovou o Plano Marshall, que estabelecia ajuda de 17 bilhões de dólares 

aos países devastados pela guerra. 

Em todos os países europeus, a reconstrução econômica beneficiou 

prioritariamente as grandes companhias monopolistas, além de servir como ponte 

para a penetração dos capitais norte-americanos no parque industrial europeu. 25 

Neste cenário a maior preocupação dos EUA era preservar e fortalecer o 

sistema capitalista, que o colocara em situação privilegiada em relação às demais 

nações, impondo uma política imperialista e expansionista, abrangendo ao 

máximo o seu domínio político e econômico. Para tanto, era necessário 

enfraquecer a influência do sistema socialista, o que buscou fazer, através dos 

planos de ajuda aos países em crise, os quais, ao mesmo tempo que lhes fornecia 

a oportunidade de reconstrução e retomada do crescimento, também os colocava 

na posição incômoda de dependência. 

Se a política Americana em relação à Europa no pós-guerra fora um 

sucesso patente e em relação à Ásia um equilíbrio desalentador entre sucesso e 

fracasso, pode-se dizer que a coisa mais certa a respeito das relações com a 

                                                
25 TOTA, Antônio Pedro & BASTOS, Pedro Ivo de Assis. História dos Estados Unidos. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. 
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América Latina era a ausência de qualquer política. A bem da justiça, Franklin 

Roosevelt lançara a política da “Boa Vizinhança”, mas ser um bom vizinho parecia 

ser uma característica negativa, não positiva, uma questão de manter as mãos 

longe dos assuntos internos dos países latino-americanos e tornar a Doutrina 

Monroe multilateral, ao menos formalmente. Durante os anos do pós-guerra, os 

Estados da América Latina – o México e o Chile eram exceções parciais estavam 

lutando penosamente contra graves crises econômicas e sociais. Sua população 

crescia mais rápido que a de qualquer outra parte do mundo, sem um aumento 

correspondente na fartura ou na produtividade; a distância entre pobres e ricos 

aumentava; e, como os ricos e poderosos voltavam-se para os militares para 

preservarem a ordem vigente e os privilégios, os pobres buscavam a revolução. 

Profundamente envolvidos em outras partes do mundo, os Estados Unidos davam 

pouca atenção à sorte ou ao azar de seus vizinhos do sul e, quando intervieram, 

pareceram estar ao lado da ordem vigente e do status quo e não das reformas. 

Tamanho medo tinham os Estados Unidos do “comunismo” na América Latina, 

que preferiram ditaduras militares a reformadores que poderiam inclinar-se demais 

para a “esquerda”, e apoiaram um Batista em Cuba, um Trujillo na República 

Dominicana, um Perón na Argentina e um Jiménez na Venezuela. 

Em seus dois últimos anos de mandato, o Presidente Eisenhower tentou 

cobrir suas lacunas latino-americanas. Embora rejeitasse uma proposta brasileira 

de um Plano Marshall para a América Latina, tomou a iniciativa de fundar o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento com um capital de um bilhão de dólares, 

quase metade liberado pelos Estados Unidos. Outros investimentos de seu 

governo na América Latina montaram a cerca de quatro bilhões de dólares, 
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enquanto os investimentos privados atingiram mais de nove bilhões. Contudo, 

ainda que para a maioria dos americanos tudo isso parecesse uma forma de ajuda 

econômica, muitos latino-americanos o consideravam uma forma de imperialismo 

econômico. Em setembro de 1960, surgiu um plano de cooperação que só se 

poderia considerar como iluminado: o Ato de Bogotá, que autorizava a concessão 

de meio bilhão de dólares em subsídios não apenas para o Progresso econômico, 

mas também para o social e o educacional da América Latina. “ Não somos 

santos” – disse Eisenhower quando visitava Santiago do Chile. “ Sabemos que 

cometemos erros. Mas nosso coração está no lugar certo.”  

Mas, estava?  Kennedy confrontou-se com o mesmo dilema que deixara 

perplexos seus antecessores. Obviamente era essencial dar ajuda em grande 

escala aos países ao sul do rio estabelecidos  assim manter o status quo ou 

deveria ser utilizada para acelerar as reformas sociais, mesmo correndo-se o risco 

de uma revolução? Já em 1958, o então senador Kennedy afirmara que “o objetivo 

de nosso programa de ajuda à América Latina não deve ser o de comprar aliados, 

mas o de consolidar um hemisfério ocidental livre e democrático, aliviando as 

condições que poderiam fomentar oportunidades de infiltração comunista e unindo 

nossos povos com base em ... padrões de vida em constante crescimento”. Essa 

convicção, de que a elevação dos padrões de vida era o melhor método para deter 

o comunismo então inspirara a ousada proposta do presidente Kennedy de 

criação da Aliança para o Progresso um plano de dez anos destinado a fazer pela 

América Latina o que o Plano Marshall fizera pela Europa Ocidental.  

O mundo começou a viver o período chamado Guerra Fria, bipolarizado 

pelas forças antagônicas do capitalismo, lideradas pelos EUA, e do socialismo, 
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lideradas pela União Soviética.  Estes não se enfrentavam diretamente, mas 

exerciam influência sobre os países em conflito, fornecendo apoio de acordo com 

seus respectivos interesses de dominação. 

Os EUA, ao mesmo tempo que investia na defesa do capitalismo na 

Europa, mantinha também sua influência sobre todo o continente americano. 

Durante este período, muitas empresas norte-americanas se estabeleceram em 

países da América Latina. Para evitar a expansão do socialismo no continente, os 

Estados Unidos fortaleceram sua ligação com os governos latino-americanos 

através de organizações de cooperação mútua. Em 1948, foi criada a OEA 

(Organização dos Estados Americanos), cujo objetivo era o de impedir a influência 

soviética no continente. 

Porém, a situação de pobreza em que o povo vivia, principalmente no 

campo, favoreceu a expansão da ideologia socialista. Formaram-se partidos de 

esquerda, que foram combatidos com violência. 

Na primeira metade do século XX, Cuba enfrentou governos ditatoriais e 

sua economia era totalmente controlada pelos Estados Unidos. Empresas norte-

americanas dominavam os serviços públicos, as usinas de açúcar, a indústria do 

tabaco, a exploração de minérios e o turismo. Grande parte das terras produtivas 

estavam nas mãos de estrangeiros. A maioria da população cubana vivia na 

miséria, morava mal e não tinha acesso à saúde e à educação. 26 

Toda a situação de dificuldades a que estavam sujeitos os países 

americanos, que não os de língua inglesa, propiciava o surgimento de forças 

                                                
26 TOTA, Antônio Pedro & BASTOS, Pedro Ivo de Assis. História dos Estados Unidos. São Paulo: 

Nova Cultural, 1999. 
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revolucionárias, estourando rebeliões em vários países. Revoltosos, 

revolucionários, liderados por Fidel Castro, tentaram a tomada de poder em Cuba 

e,  tendo sido reprimidos, muitos foram mortos ou presos, e outros refugiaram-se 

no México,  onde Fidel conseguiu a adesão do médico argentino Ernesto Che 

Guevara. Os ideais revolucionários foram se espalhando na América Central e na 

América Latina. Era o início da implantação do socialismo no continente 

americano. 

Em vista destes acontecimentos, e após Fidel Castro assumir o governo de 

Cuba e declarar o país socialista, os EUA procurou promover o isolamento 

econômico de Cuba, que acabou por buscar apoio da União Soviética. O 

socialismo se difundiu, também por outros países como Chile, Panamá, 

Nicarágua, todos sofrendo violento combate pelas intervenções armadas 

americanas. 

Diante da ameaça de expansão do socialismo na América, os EUA 

adotaram uma verdadeira “caça às bruxas”, forjando processos e delações e 

disseminando o pânico comunista pela sociedade norte-americana. Difundiu-se a 

idéia de que qualquer oposição ao governo era sinal de antiamericanismo ou 

comunismo, produto de sabotagem nacional. À frente dessa histeria política, 

estava o senador Joseph MacCarthy. 

Entretanto, diante do latente descontentamento sócio-político causado pelo 

subdesenvolvimento e das graves dificuldades econômicas da região, os EUA 

temiam novos exemplos de rebeldia na América Latina e buscava conter 

movimentos revolucionários. No governo de John Kennedy, estabeleceu-se, 

então, um programa de ajuda econômica aos vizinhos de continente, a Aliança 
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para o Progresso, intensificando empréstimos e investimentos de modo a garantir 

a supremacia de idéias, valores e interesse de seu país no continente. 

Nesse cenário marcado pela prosperidade dos EUA, em confronto com 

situação de miséria vivida pelos seus países vizinhos de continente, desenvolveu-

se uma certa idéia de “superioridade”, onde a posição de nação de sucesso 

passou a ditar o seu estilo de vida como o ideal, o “American way of life”, alvo a 

ser buscado pelas nações subdesenvolvidas. 

Neste sentido a civilização norte-americana passou a ser portadora da 

prosperidade tão necessária às nações. E, colocando-se nesse patamar começou 

a difundir sua cultura como meio de alcançar o  sucesso e com ela seu sistema 

econômico, político e religioso. 

Veremos neste capítulo como a Missão MAF faz uso de seu discurso 

ideológico e a sua influência na América Latina. Ao destacarmos o seu discurso 

religioso, teremos as ferramentas necessárias para entender Asas de Socorro no 

Brasil e no México. 

Para destacar o discurso religioso da Missão MAF, utilizo a categoria Para-

Eclesiástica27 para defini-la, sendo que este conceito se enquadra melhor ao se 

tratar de uma instituição religiosa como a MAF. Considerando o seu surgimento 

após a Segunda Guerra Mundial, coincidência ou não, é neste mesmo período 

que a MAF inicia os seus trabalhos missionários na América Latina. 

 

1.1 Estrutura Organizacional 

                                                
27  O autor utiliza-se do termo para designar as Organizações religiosas independentes 
financeiramente. 
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MAF mantém uma estrutura que cuida não só de aviões, mas de todo o 

material que entra na missão (cartas, despesas, livros, etc). Além de hangares 

para a manutenção e abrigo dos aviões, conta-se com escritório localizado na 

Califórnia, com vários departamentos. Cada departamento é responsável em 

desenvolver programas assistenciais nos Estados Unidos e países ligados a MAF. 

São programas que visam a área social, como: Assistência médica e odontológica, 

formação de agentes de saúde e serviços emergenciais.  

 

 

Acima, vemos um fluxograma do trabalho missionário que é realizado. A 

estrutura organizacional de MAF utiliza-se da tecnologia logística para desenvolver 
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o trabalho além de recursos chamados de “críticos”28, como: Escritura Sagrada, 

Evangelismo, Ação social e integração. 

MAF enquanto instituição religiosa faz algumas exigências para o 

missionário que deseja trabalhar na área de aviação missionária. São requisitos 

indispensáveis que destacam principalmente o caráter cristão, como por exemplo: 

Uma relação crescente e pessoal com Jesus Cristo como Deus e Salvador, ao 

falar em relacionamento crescente e pessoal com Jesus, é ter a certeza de ter 

passado pelo processo de conversão29 exigido pelas Igrejas Protestantes. 

Compromisso para servir a Deus em outra cultura. Este compromisso possui duas 

vertentes de raciocínio da MAF: primeiro é o compromisso com a própria Missão 

em trabalhar em qualquer país dependendo da necessidade e, segundo, o 

compromisso pessoal com Deus. E o último requisito é concordar com a 

declaração doutrinal de MAF30. São pontos utilizados para escolher somente 

aquele missionário que está de acordo com as normas doutrinais e que, no futuro, 

não venha causar atritos com a missão.  

 

 

                                                
28 São definidos de “críticos” pela MAF justamente por exigir um compromisso maior por parte de 
todos os missionários da Instituição e por ser as principais ferramentas a serem utilizadas para a 
execução do trabalho missionário. Escritura Sagrada ou a Bíblia, evangelismo, ação social e 
integração entre o missionário e a comunidade constituem–se pilares da Missão MAF, segundo os 
seus integrantes. 
29 O processo de conversão, segundo o Protestante, consiste em teoricamente arrepender-se da 
vida sem “escrúpulos” que vivia, uma vida baseada em bebidas, danças, mentiras, etc e passar a 
viver a partir da conversão uma vida reta, pura e saudável. Na prática a conversão segue o ritual: 
ao término da pregação, faz-se o apelo para aceitar a Cristo como Salvador da vida, em seguida a 
pessoa em sinal de consentimento levanta as suas mãos e vai até a frente da Igreja onde uma 
pessoa a levará para conversar e obter a certeza do seu arrependimento. A partir desse momento 
a pessoa se torna um crente e poderá participar de todas as atividades do grupo religioso e de 
estudos e seminários para o aprimoramento da sua vida cristã. 
30 Estas doutrinas foram pesquisadas no site da MAF: www.maf.org  
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Todas estas regras presentes na MAF podem ser classificadas como 

burocráticas, ou seja, entende-se como burocracia a administração da coisa 

pública por funcionários, sujeitos à hierarquia, à rotina e ao regulamento 

inflexíveis, e pelo que podemos observar se encaixa com a estrutura 

organizacional da MAF que mantém um regulamento inflexível.  

Weber utilizou-se do conceito de burocracia como o exemplo mais típico do 

domínio legal, nos limites da legitimidade. E aqui vale a pena compreender bem o 

que Weber considerava como domínio legítimo. 

Para o ponto de vista Weberiano nenhum domínio se contenta com a 

obediência que não passa de submissão exterior pela razão, por oportunidade ou 

por respeito. Toda espécie de domínio procura também despertar nas pessoas 

(integrantes do domínio) a fé em sua legitimidade. Apesar das várias exigências, o 

missionário acredita na legitimidade da missão, prova disto é o aumento 

quantitativo de pessoas que aderem à MAF todos os anos. 

Na MAF encontram-se as bases de Operações que executam o trabalho 

missionário. As bases localizam-se em pontos geográficos estratégicos que visam 

viabilizar o trabalho logístico. As principais bases estão assim divididas: 

MAF - Estados Unidos: Em maio de 1945 é criado na Califórnia por ex - 

pilotos da Força Aérea Americana, uma Missão religiosa caracterizada pelo uso de 

aeronaves no trabalho missionário. Esta Missão servirá de apoio a outras Missões 

Protestantes e Órgãos do Governo Nacional. Passadas cinco décadas, hoje o seu 

trabalho encontra-se em todos os cincos continentes. Abaixo veremos alguns 

trabalhos desenvolvidos pela MAF:  
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MAF - Austrália: Em 1951, começou seu primeiro trabalho com o piloto 

Harry Hartwing e Bob Hutchins como mecânico. Poucos anos depois, a primeira 

(que permanece até hoje) base de Operação foi estabelecida em Wewak, em 

Papua Nova Guiné. Hoje, a MAF-Austrália trabalha com três bases de operações: 

Austrália (interior), Camboja e Papua - Nova Guiné. 

MAF - Brasil: O trabalho teve início em 1957 no Brasil. A sede de Asas de 

Socorro funciona em Anápolis-Goiás, com três bases de operações: Boa Vista - 

RR; Manaus - AM; Cruzeiro do Sul – AC e a Base central em Anápolis - GO. 

MAF - Canadá: Iniciou-se em 1950 com duas bases de operações: Angola 

e Namíbia.  

MAF na Europa: Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Países 

Baixos, Noruega, Suécia, Suíça, Reino Unido. Bases de operações: Chade-

Etiópia, Quênia. O Reino Unido começou seus vôos na África, assistindo 

primeiramente no centro do país, e abrindo trabalho no Sudão em 1950. Os 

ingleses mais tarde, mudaram-se para Nairobi, Kenya, estabelecendo seu quartel-

general internacional ali.  

MAF - México: o trabalho iniciou-se em 1961 na cidade de Oaxaca, ao sul 

do México. Ponto estratégico para atuação da Missão por abrigar mais de 150 

etnias, considerado o maior agrupamento étnico no território mexicano. 
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1.2  MAF: Herdeira do Destino Manifesto? 

 

Além de destacarmos a estrutura organizacional da MAF, julgo de suma 

importância analisarmos a sua política ideológica missionária. Acredito que, duas 

doutrinas políticas de expansão do imperialismo levantadas no final do século XIX, 

fazem parte do discurso da MAF. São elas: o Destino Manifesto e a Doutrina 

Monroe.  

Duas idéias principais estavam incorporadas nessa doutrina, a Doutrina 

Monroe, que na realidade era apenas parte da mensagem anual de Monroe ao 

Congresso para 1823. Uma era a idéia de não- colonização, uma asserção pela 

qual a Europa deveria ser proibida de estabelecer novas dependências no 

hemisfério ocidental. A outra era a idéia da não-intervenção, uma declaração 

segundo a qual a Europa não mais deveria interferir nos assuntos internos das 

nações do Novo Mundo e assim ameaçar a independência delas. Essas idéias 

surgiram a partir de duas situações distintas.  

Nesta busca da “América para os americanos” expressa pela Doutrina 

Monroe a anexação do Texas e a conquista da Califórnia e do Sudoeste ao frágil 

México finalmente completaram o domínio americano no Oeste. Em poucos anos, 

na década de 1840, os Estados Unidos estenderam suas fronteiras por parte das 

regiões mais ricas e bonitas do continente. Vários escritores trataram a tomada 

desse território ao México como uma agressão imoral. James Russell Lowell  

(1986:42) disse que o Sul queria o Texas apenas para ter “mais pocilgas para 

enfiar mais escravos”. Isso é injusto. Um processo natural provocou a adição 
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desse território aos Estados Unidos – um processo bem definido pela expressão “ 

Destino Manifesto”.  

Portanto, não deixa de ser sugestiva a idéia de analisar a missão MAF a 

partir dos aspectos políticos-econômicos Estadunidenses aos países latino-

americanos, juntamente com a ideologia religiosa, de cunho calvinista. Para os 

Norte-americanos, a “salvação do mundo” estava em suas mãos, como proferiu 

certo Pastor metodista, 

“Deus está usando os anglo-saxões para 
conquistar o mundo para Cristo a fim de despojar 
as raças fracas e assimilar e moldar outras. O 
destino religioso do mundo está nas mãos dos 
povos de fala inglesa31.  
À raça anglo-saxã, Deus parece ter entregue a 
empresa de salvação do 
mundo”.(MOURA,1991:14) 
 
 

Surgiu então a vocação norte-americana de transferir para a América Latina 

os benefícios do “sonho americano” ou do “estilo norte-americano de vida”, cujos 

componentes são patriotismo, racismo e protestantismo. Tem sido comum a tese 

de que foi esse “caldo de cultura” o ponto de partida das missões protestantes na 

América Latina. 

 Moura (1991) em seu livro “Estados Unidos e América Latina – as relações 

políticas no século XX, xerifes e cowboys e um povo eleito e o continente 

selvagem”, levanta questões a respeito da convicção norte-americana de um 

direito divino à ocupação da América, reforçados pelo “Destino manifesto” e 

“Doutrina Monroe”, 

                                                
31 Grifo nosso. 
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“A Doutrina Monroe continha duas afirmações 
fundamentais: Primeiro, os EUA não permitiriam a 
recolonização da América pelas potências 
européias; Segundo os EUA defenderiam o direito 
dos povos americanos à autodeterminação 
nacional”.  
(MOURA, 1991:14). 
 
 

A possibilidade de defender de fato esses dois pontos era mínima naquele 

momento, a idéia de “A América para os Americanos”, se traduzia em “América 

para os Norte-Americanos” e sob esse discurso proferido pelo presidente Monroe 

em 1823, foi construída a política imperialista apoiada pela religião calvinista no 

século XX. Nesta definição de política exterior, a Doutrina Monroe supostamente 

defensora da não-intervenção estrangeira na América Latina, constituiu-se um 

pilar do direito de intervenção americana no continente. 

 Outro aspecto do discurso dos membros da MAF refere-se ao chamado 

“Destino Manifesto” expressão jornalística feita por John O’Sullivan que se 

popularizou rapidamente e que via a expansão territorial americana como um 

processo ilimitado, que não se deteria nas praias da Califórnia, mas avançaria 

pelo Pacifico afora e acabaria por dar a volta ao mundo32. Segundo as expressões 

jornalísticas a “a revolução mundial que inventará uma nova sociedade nascerá 

nos Estados Unidos, pela vontade de Deus, que facilmente encontra-se ao lado 

dos americanos”33.  

 Acreditava-se na missão divina de civilizar os “povos atrasados”, 

 

                                                
32 MOURA Gerson. Estados Unidos e América Latina - as relações políticas no século XX, xerifes e 

cowboys, um povo eleito e o continente selvagem. São Paulo: Contexto, 1991, p.14. 
33 John O’Sullivan, The democracy review, 1845. 
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“Identificada aos valores do cristianismo 
protestante, à economia capitalista, ao 
conhecimento técnico-científico e à estabilidade 
política, a civilização norte-americana cedo se 
erigiu em modelo e parâmetro para o conjunto do 
continente. Desse modo, constituía um dever 
moral da América Protestante civilizar os povos 
atrasados (espalhar o cristianismo), livrando-os da” 
barbárie “católica”. (MOURA, 1991:15) 
 
 

 A idéia de “cristianizar” como símbolo de “colonizar” era encarnada pelas 

missões no âmbito da teologia calvinista do “reino de Deus” e “povo escolhido”. O 

conceito de “reino de Deus” foi encampado pelo “sonho americano”, assim como 

era o “povo escolhido” para expandir o reino.  

 A doutrina calvinista da predestinação ainda teve forças para se inserir em 

alguns setores missionários e influir na aplicação de muitos recursos humanos e 

financeiros na educação, segundo a crença de que as oportunidades do ambiente 

religioso favoreciam o florescimento dos eleitos. Reforçava esta vertente a idéia de 

que a cultura protestante, fluindo através da educação, acabaria por transformar a 

sociedade para melhor e inseri-la no corpus Christianum34. 

 O mecanismo calvinista de salvação consistia na consciência de culpa 

seguido de ato voluntário de aceitação da oferta de salvação, sucedida pela 

justificação e pela santificação progressiva. A fé era determinada pela experiência 

pessoal e diferente de mudança cultural. A conversão era individual e consistia no 

rompimento abrupto do indivíduo com seu meio cultural, através da adoção de 

novos padrões de conduta opostos àqueles em que havia sido criado. Os 

fundamentos da MAF destacam a nova relação que os membros devem manter 

                                                
34 Corpo de Cristo. 
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com a missão e com as demais pessoas. Os  requisitos indispensáveis ao 

missionário, 

 
 
“Relação crescente e pessoal com Jesus Cristo, 
como Salvador; compromisso pessoal para servir a 
Cristo, baseado em uma compreensão clara do 
comando de Deus para fazer discípulos...”. 
(Arquivo particular MAF-USA) 
 

 

 Os Estados Unidos se sentiam depositários da missão divina de levar aos 

povos que achavam mais atrasados os benefícios do Reino de Deus na Terra. 

Esse era o seu “destino manifesto”. 

 A doutrina do “Destino Manifesto” lentamente foi sendo aperfeiçoada com o 

objetivo de poder justificar a expansão dos interesses norte-americanos para além 

dos limites continentais do país. Em 1890, esta ideologia imperialista recebeu 

notável impulso teórico com a divulgação dos trabalhos do Almirante Alfred T. 

Mahan, principalmente com a publicação de The influence of Sea power upon 

History35. 

 Profundamente impressionado pelo poderio que a Inglaterra exercia no 

mundo, Mahan chamava a atenção para a importância do controle dos oceanos 

numa estratégia imperial. Segundo ele, os Estados Unidos deveriam se preparar 

para as grandiosas tarefas futuras construindo uma poderosa esquadra, 

reservando especial atenção para o total e completo controle do Golfo do México e 

das Antilhas como uma “resolução inviolável da nossa política estrangeira”. As 

                                                
35 DUROSELLE, J.B. De Wilson à Roossevelt. Paris, Armand Collin, 13-7. Julien, C. O Império 

Americano. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1970. 
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idéias de Mahan exerceram profunda impressão em Theodoro Roosevelt, 

secretário-assistente da Marinha do Governo McKinley 9entre 1896/98), que as 

utilizou como argumento para a intervenção americana na Guerra de 

independência Cubana, lançando as bases para o domínio dos Estados Unidos no 

Caribe. Se Mahan forneceu o suporte teórico-estratégico, coube a Herbert Croly 

forjar as justificativas intervencionistas vestidas com roupagem humanitária. O 

livro de Croly apareceu em 1909 com o título de The Promise of American Life, 

influenciando outro presidente americano e principal missionário da intervenção, 

Woodrow Wilson. 

 A essência da visão de Croly derivava da união de idéia do Destino 

Manifesto com o conceito de Hemisfério Ocidental, que constituía uma certa 

unidade política, justificando assim que os Estados Unidos tivessem como objetivo 

uma “missão civilizatória” junto aos povos da América Latina. Esta “missão 

civilizatória” implicava no dever de “pacificar e democratizar” os países latinos a 

partir das concepções estabelecidas pelo ideário norte-americano. O trabalho de 

Croly era uma renovada justificação moral da intervenção contínua e permanente. 

Todas as formas possíveis de imperialismo podiam, assim, permanecer 

camufladas atrás dos grandes princípios liberais e humanitários.  

Em 1961, o Governo norte-americano lança um relatório com as diretrizes a 

serem seguidas pela política norte-americana em relação à América Latina. Em 

linhas gerais, este documento preconizava as seguintes medidas: 

“Os Estados Unidos deveriam liderar um processo 
de transformação social na América Latina, 
desvinculando-se das oligarquias reacionárias; era 
necessário reduzir as iniqüidades sociais 
existentes na América Latina, as quais forneciam 
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um poderoso argumento aos marxistas que 
atacavam os Estados Unidos...” (SCHILLING, 
1989:50). 
 
 

Essa “transformação social” na América Latina seria proporcionada com a 

inserção da ideologia protestante calvinista e a migração de missões norte-

americanas em todo o território latino-americano. Até que ponto essas idéias 

mestras, presente no discurso protestante influenciaram os latino-americanos? 

 Uma civilização cristã segundo o modelo protestante era a meta, e o 

missionário era o veículo para a sua concretização. Visto como a teologia dos 

calvinistas foi ao encontro da peculiaridade de uma sociedade que buscava seus 

caminhos e como tudo isto foi construindo, o que se pode chamar de “espírito do 

protestantismo americano”. A esperança e a possibilidade aberta de se construir 

uma civilização cristã modelo e que pudesse desbordar-se para além das 

fronteiras americanas tomaram corpo após a Independência e vão servir de base 

para a empresa missionária. Os componentes da nova civilização cristã seriam, de 

um lado, a desinstitucionalização eclesiástica e, de outro, a ordenação da vida 

segundo o tripé religião-moralidade-educação. 

 O objetivo último, o que justifica certas máculas, é levar Deus e a América 

para além das fronteiras. As Igrejas enviam missionários, e as filiais das 

multinacionais exportam seus métodos, suas regras, seus costumes, criando aqui 

e ali ilhotas americanas que só desejam expandir-se. 

 Os americanos têm a certeza de que lhes compete tornar o mundo mais 

feliz, mais ordenado e fazê-lo cada vez mais a sua imagem. Os conselheiros 

trazem sem dúvida uma ajuda eficaz aos que a pedem ou aceitam, mas são 



 
 

 

47

também os mensageiros do americanismo. Para eles, não se trata de penetrar e 

divulgar a mensagem cultural a fim de promover as trocas. 

 Argumentei neste capítulo que a Missão MAF, iniciou-se o seu trabalho 

missionário sob o aval das doutrinas imperialistas, o Destino Manifesto e a 

Doutrina Monroe. No auge destas idéias, provocadas pelo pós-guerra Mundial, 

que faz dos Estados Unidos a grande potência do século XX, os olhos se voltam 

para “cristianizar” a América a partir das idéias imperialistas, do “modo de vida 

americano”. Considera-se “salvar o mundo de satanás” comunista sobre as bases 

do capitalismo, que virou sinônimo de desenvolvimento. 

 No seu discurso religioso, encontramos imbuídas estas doutrinas. O 

Destino Manifesto se firma a partir das idéias de “predestinação calvinista”, a 

escolha divina que conclama os Norte-americanos a divulgarem a “mensagem 

salvadora” e a Doutrina Monroe que destaca a “América para os Norte-

americanos”, que legitima a “invasão dos missionários protestantes”  em todo solo 

americano. 

 

 

 



 
 

Capítulo II 

A Ideologia Missionária de Asas de Socorro 

 
Este capítulo destina-se a discutir as táticas usadas pelos 

missionários na evangelização missionária, principalmente entre os grupos 

étnicos. Cercada de muitas polêmicas sobre o seu caráter etnocida, o 

missionário utiliza-se de algumas ferramentas “essenciais” para a execução 

do seu trabalho. 

Ao analisar o discurso da MAF/Asas de Socorro encontramos 

primeiramente uma “teologia conversionista” componente este da tradição 

missionária, que repousa sobre o princípio tático de que se convertendo os 

indivíduos, a sociedade toda acabará se convertendo e mudando para 

melhor.  

Alicerçados em princípios religiosos como fé, graça e escritura a 

teologia conversionista se torna a “alma” do trabalho missionário. Este “tripé 

religioso” está presente em todo o discurso religioso da Missão Asas de 

Socorro.    

“...Porque el evangelio es el único medio por 
el cual la gente de estos lugares podrá tener 
libertad en sus vidas y conocer el propósito 
de Dios para ellos”.  (Contreras, 08/10/01) 

 
 

Veremos a influência destas táticas (escola, língua, assistência social) 

entre os grupos étnicos e comunidades ribeirinhas e até que ponto consegue 

ter êxito com estas estratégias. E por último, analisar os protagonistas do 
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trabalho missionário, o nativo, como um protagonista nem sempre passivo 

como muitos estudos insistem em qualificá-lo. 

Alguns princípios são importantes destacar para entender estas 

táticas de evangelização e, portanto, veremos como o protestantismo 

articula estas estratégias no trabalho missionário. 

 

2.1 As Táticas de Evangelização Protestante 

 

Primeiramente temos a principal tática utilizada por missionários 

sejam eles, católicos ou protestantes, a evangelização, termo comum entre 

os protestantes ou catequização (termo católico). A evangelização é 

constituída pelo conjunto de práticas que tem uma função pedagógica de 

pregação ao perdido1, a qual deve culminar com a conversão. A conversão é 

feita pelo ato de fé (um elemento exclusivamente cristão). A evangelização 

constitui em um elemento aculturador2. 

Segundo relatos missionários, este “elemento aculturador” seria um 

elemento de desenvolvimento, 

“... nós temos sido um Agente de 
Aculturação, um agente até de 
desenvolvimento para melhor dizer, porque 
diversas comunidades que não recebem 
médicos, não recebem um treinamento de 

                                                
1 Geralmente este termo é utilizado para definir  um grupo de pessoas que não fazem parte  
do meio protestante, ou seja, não converteu-se aos dogmas da Igreja, sendo portanto aos 
“olhos eclesiais”, um perdido no plano espiritual.  
2 Nathan Wachtel em seu texto “A Aculturação”, destaca que, na linguagem corrente, o 
adjetivo “aculturado” equivale a “evoluído, como se o processo correspondesse a um 
progresso no decorrer do qual o indivíduo ou a sociedade se aproximasse do modelo 
ocidental. O processo aculturador não se reduz a uma única marcha, à simples passagem 
da cultura indígena à cultura ocidental; existe um processo inverso, pelo qual a cultura 
indígena integra os elementos europeus sem perder suas características originais. Essa 
dupla polaridade confirma que a aculturação não pode ser reduzida à difusão, no espaço e 
no tempo, de traços culturais arbitrariamente isolados: trata-se de um fenômeno global que 
compromete toda a sociedade”. 
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agente de saúde para um desenvolvimento 
comunitário para formação de hortas 
comunitárias, aulas de orientação de higiene 
e saúde, por exemplo, e muitas pessoas, 
cristãos tem chegado como equipes 
voluntárias dentro dessas comunidades, para 
desenvolver equipes de trabalho através de 
Asas de Socorro, pois nós temos sido uma 
“agência de aculturação” e “agente de 
desenvolvimento” enquanto somos o veículo 
para que os fatores de desenvolvimento 
cheguem a essa comunidade”. (ROCINDES, 
30/10/1998) 
 
 

Podemos fazer um paralelo no estudo de Paiva que trabalhou com a 

análise da catequese católica, que a conversão está revestido de uma 

racionalização, “a tomada não como faculdade de entendimento, mas como 

organização do universo, e um modo de captar a realidade, próprio da 

cultura ocidental”. O autor apresenta os caminhos trilhados na execução da 

catequese, propiciando uma classificação quanto os meios empregados para 

seu alcance: a racionalização (a exigência da fé, ao mesmo tempo em que 

está é um dom), a pregação cristã versus a pregação dos pajés, a “criação” 

da aldeia, o governo da aldeia, a transformação dos costumes, o batismo.  

Não obrigatoriamente nesta ordem, estes elementos estão combinados e 

são intrinsecamente necessários a tarefa da conversão cristã, mesmo nas 

missões estabelecidas no século XX. 

Para entendermos melhor como ocorre na prática o trabalho 

missionário exercido por Asas de Socorro recorremos a uma entrevista 

realizada com um missionário relatando os primeiros contatos de 

aproximação, 

“ Muitos dos primeiros contatos são feitos a 
partir de informações sobre grupos 
necessitados, faz-se então uma visita por 
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terra para um levantamento das 
necessidades daquela região. Se o avião 
sobrevoando uma certa região avista uma 
quantidade de casas, observa-se se há 
alguma comunicação daquela comunidade 
com alguma cidade via estrada, caso 
negativo ou caso seja precária a estrada, 
então é feita uma visita por terra para se 
constatar a real necessidade.  
...O contato com comunidades tribais se dá 
também a partir de informações de 
pessoas que passaram por uma certa área 
e conheceram, observaram ou mesmo 
souberam da existência de um grupo não 
ainda contactado aí inicia-se todo um longo 
e penoso tempo de aproximação a esta 
comunidade, algumas vezes com sucesso 
outras com muita frustração e muitas vezes 
tristeza por alguém ferido nesta tentativa. 
Caso haja um contato positivo o 
missionário iniciará um processo que pode 
durar até uns 25 anos até que ele tenha 
informações sobre a cultura, liberdade e 
compreensão da língua para se obter uma 
boa tradução contextualizada da palavra de 
Deus para aquela cultura. Os teólogos 
reconhecem que há muitos aspectos 
bíblicos que são meramente culturais e que 
não necessariamente necessitam ser 
traduzidos literalmente. Ex.: como um 
nordestino do interior pode compreender 
totalmente sobre a neve, “o sangue de 
Jesus transforma o teu coração, o faz mais 
alvo do que a mais pura neve” melhor seria 
dizer “o faz mais alvo do que a puba 
(amido) de mandioca”.  (Moacir, 
30/11/1998) 

 

Notamos que a evangelização é o principal objetivo que impulsiona o 

trabalho missionário e o contato com outras comunidades, principalmente 

entre grupos étnicos. A “Palavra de Deus” é citada como um instrumento de 

conversão aos Grupos étnicos. 

Em outro relato missionário, encontramos a “justificativa” por parte 

deles para levar “elementos dos brancos”, 
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“Os ecologistas e antropologistas acham que 
temos que manter o índio na idade da pedra, 
se perguntarmos a ele se eles mesmos 
viveriam sem a eletricidade eles certamente 
diriam que não, índios na idade da pedra é 
uma grande utopia. O índio por sua vez 
tendo descoberto que existe uma cultura” 
superior “, com objetos que correm pelo chão 
carregando pessoas, caixas que mantém as 
pessoas presas dentro delas (televisão) e 
tantas outras parafernálias da nossa 
sociedade, eles também querem ter...” 
(Moacir, 29/11/1998). 
 
 

Observamos que o trabalho missionário não se resume apenas nas 

práticas da rotina cotidiana, das pregações nos cultos, da evangelização na 

escola, mas principalmente na detenção do carisma enquanto capacidade 

de revelação. Na exemplaridade da vida de Cristo anunciada para os grupos 

étnicos, e mesmo no caráter exemplar da obra e da conduta dos próprios 

religiosos que “às custas de sofrimentos inumanos arriscam suas vidas no 

interior da serra para a salvação dos desamparados” os missionários se 

colocam como detentores do dom da graça, como privilegiados 

interlocutores de Deus. 

Busca-se no seu discurso exemplificar a vida de Jesus Cristo, 

destacar o seu sofrimento na cruz, este é o principal elemento da e na 

evangelização. Um homem que deixou-se torturar e crucificar, passando por 

dores terríveis com o único objetivo de “salvar a humanidade do inferno”. A 

cruz se torna o principal símbolo da evangelização. Ela (cruz) tem uma carga 

simbólica de sacrifício, amor e salvação aos protestantes. 

Nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século XIX, 

nasceu um vasto movimento associativo em torno de questões humanitárias. 

Destacou-se uma série de sociedades missionárias protestantes criadas 
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para evangelizar a fronteira oeste, e para levar a cabo projetos de 

evangelização tanto em povos não cristãos como entre populações 

totalmente católicas. Em palavras da ata constitutiva da primeira sociedade 

missionária metodista, essas associações “caritativas e religiosas foram 

concebidas para difundir os benefícios da educação e do cristianismo, para 

promover e sustentar escolas missionárias e missões cristãs nos Estados 

Unidos, em todo o continente americano e nos países estrangeiros”.  

Estas missões se propõem ao desenvolvimento de sociedades 

religiosas que promoveram “a difusão da bíblia, elevaram a condição moral e 

material dos povos e a educação das massas, proporcionando-lhes toda 

classe de conhecimentos úteis e proveitosos, tanto humanos como divinos”. 

Os conflitos culturais entre os grupos étnicos e os missionários têm a 

questão do idioma como a melhor ilustração e o melhor sintoma desse 

acontecimento entre ambos, o que faz ressurgir uma pergunta: Haverá 

triunfo mais absoluto e completo do que tentar impor seu idioma àqueles que 

estão sob seu poder? Daí se dá mais uma vez o encontro com a alteridade – 

a língua do nativo é o único meio de fazer chegar até ele a Palavra Sagrada, 

a Bíblia. Portanto, temos uma tática muito utilizada pelos missionários 

lingüistas, a língua. 

O processo de cristianização da América não podia deixar de passar 

por uma instância privilegiada da comunicação que é a língua. O colonizador 

fosse conquistador, pacificador ou missionário percebeu que não era 

possível avançar na cristianização sem resolver o problema lingüístico. 

São especialistas da significação e da intercomunicação – os 

intérpretes detentores do uso das línguas dos povos em confronto, Cortez, o 
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“conquistador de 1492” afirma que “... a conquista da informação leva à 

conquista do reino”, tal é a importância em conhecer a língua. 

Um instrumento característico do poder exercido pelos missionários é 

a escola que funciona como penetração lingüística e cultural da sociedade 

envolvente e consiste numa das principais táticas usadas por missionários. 

É na escola que as etnias, principalmente as crianças (Figura 1, 2 e 3 em 

anexo), terão acesso à cultura do evangelizador, seus costumes, valores e 

credos. Como disse certo autor: “É mais fácil construir uma criança do que 

consertar um homem”. Portanto, a criança se torna o público-alvo do agente 

aculturador. 

A idéia de conquista passada através da ”dominação lingüística” 

supõe uma certa disposição de linhas de força entre um eu/nós e um outro 

radicalmente distinto, a ponto de se duvidar de sua humanidade, oscilando 

das relações de violência (características de toda guerra) às relações de 

poder, e implica numa certa forma de busca de sentidos alheios, tarefa 

essencialmente semiótica. As empresas conquistadoras envolvem uma 

grande e necessária agilidade frente ao desconhecido humano e seu nicho 

geográfico de modo a dar as respostas adequadas à obtenção dos fins 

pretendidos. Por processos essencialmente criativos ainda que fora do 

estoque imaginário original do conquistador, age-se, se necessário, 

encenando aquilo em que não se acredita: o ponto de partida fundamental e 

o operador da conquista são a própria consciência da alteridade e a 

capacidade de utilizá-la instrumentalmente para prever os passos e 

manipular o inimigo. 
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Para o senso comum, os missionários protestantes representam 

“especialistas” em cultura étnica, conhecimento que lhes é freqüentemente 

atribuído em função de seu domínio das línguas étnicas. Mesmo sendo Asas 

de Socorro uma missão de apoio (apenas um instrumento para levar 

missionários lingüistas), eles podem ser considerados como “especialistas”, 

pois tem contato com a cultura étnica  e em vários casos substituem na falta 

de um lingüista. 

Como tática para manter centralizados os mecanismos de reprodução 

e divulgação das representações e condutas religiosas, a missão passou a 

formar evangelizadores étnicos. Estes são em geral homens que detém uma 

certa liderança no grupo para que através desta liderança possam levar 

outros a aceitar a mensagem conversionista e redencionista. Geralmente, os 

principais alvos entre os grupos étnicos são os pajés que tem uma liderança 

religiosa e o cacique com sua liderança política. Ao “aceitarem” os dogmas 

cristãos, são batizados em sinal de submissão e após um discipulado, que 

consiste em um estudo “profundo” das Escrituras Sagradas, ele o “novo 

cristão” está apto a presidir as orações e pregar a mensagem salvacionista. 

Este recurso em ter uma “igreja étnica” dirigida por membros da comunidade 

é considerado a melhor tática segundo os missionários. 

É oportuno esclarecer que, através da manipulação do discurso 

religioso, a missão procura evidenciar e sancionar sua condição de 

mediadora entre a comunidade local e as demais forças sociais que com ela 

interagem pela outorga de poder superior (Deus). Os religiosos, como 

representantes especiais da divindade, estão por ela credenciados a 
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assumirem a posição de defensores legítimos dos grupos étnicos frente ao 

Estado e à sociedade civil. 

 

2.2 O Missionário 

 

O condutor desta mensagem salvacionista, o missionário, não está 

suficientemente estudado até o momento fora de algumas monografias 

hagiográficas ou referências a críticas sobre a sociedade protestante. 

Entretanto, uma história social do missionário seria imprescindível para 

poder medir o impacto real destes agentes ideológicos. Seu rol específico e 

limitado adquire uma dimensão mais aproximada a realidade, se toma em 

conta a geografia da expansão de congregações rurais e o feito de que o 

missionário se estabeleceu de maneira privilegiada nos centros urbanos, 

longe das regiões carentes de via de comunicação, que visitava uma ou no 

máximo duas vezes por ano deixando necessariamente uma autonomia 

grande a liderança autônoma.  

O enviado das sociedades missionárias que chegavam à América 

Latina podia ser um Pastor, um médico, um enfermeiro, um professor de 

escola. Entretanto, fora os colégios para moças, onde as missionárias 

tiveram cargos de direção, foram os homens que tiveram o poder, de 

organizar a na área administrativa e funcional a Missão religiosa. Seguindo 

assim, a linha patriarcal, exigida pela doutrina protestante.  O missionário no 

inicio do século XX era um entusiasta da classe média que havia sido 

reativado pelas campanhas “evangelísticas” do missionário Dwight L. Moody 
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e por movimentos estudantis voluntários animados pelo líder estudantil John 

R. Mott que seguia com o lema “levar o mundo a Cristo nesta geração”3. 

Este missionário chegava a América Latina convencido de que 

participava de uma cruzada4, cujo objetivo se relacionava com os cimentos 

da civilização norte-americana, capitalista e cristã, ela que devia transmitir o 

melhor. Percebia que a orientação de seus atos continuava a luta que 

acabava de livrar-se pela cristianização do Oeste norte-americano, e que a 

prolongava em um continente, que também devia passar da barbárie à 

civilização. Para assegurar esta transição, a reforma moral e espiritual da 

América Latina era necessária. Esta reforma se fundamentava na Bíblia e no 

Evangelho que haviam sido “modificados” pela Igreja Católica, e rechaçados 

pelos grupos étnicos. Assim como o definia o missionário presbiteriano 

Hubert W. Brown, “neste continente os inimigos eram os pagãos e os 

papistas, e os aliados eram os patriotas liberais”. (BASTIAN, 1997:34) 

Aos olhos do missionário a tarefa por excelência, a evangelização, 

consistia em transmitir aos que considerava seus “irmãos menores” da 

América Latina, a experiência espiritual e material.  Considerava-se portador 

do “destino manifesto” (destacado no capítulo anterior), cujo êxito se 

palpava no “milagre” norte-americano. O evangelho, segundo o missionário, 

também arrancaria a seu juízo os latino-americanos das trevas do 

obscurantismo católico para conduzi-los a luzes do progresso, entendendo 

                                                
3 Op.cit, BASTIAN, p.78. 
4 Este termo é usado para designar uma série de Conferências evangelísticas que 
percorrem vários países. Nestas conferências são feitos vários apelos a multidão para 
aceitar os dogmas cristãos, mediante a fé em Jesus Cristo. Lembra as Cruzadas Medievais 
que buscavam libertar Jerusalém do domínio Muçulmano, considerado uma Guerra entre o 
bem (cristãos) e o mal (muçulmanos). 
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progresso a partir da religião protestante, ou seja, a partir da mensagem 

salvacionista consegue-se o “progresso” desejado. 

Eles (os missionários) diziam ter a certeza e a “confiança de que 

Deus que havia evangelizado primeiro e logo dinamizado, multiplicado e 

abençoado sobre todos os demais países, armando-lhes com acero, vapor e 

luz elétrica, e enviando-os a ser vanguarda da humanidade”, ia dar uma 

nova oportunidade aos irmãos latinos “para aceitar o evangelho e recobrar 

seus direitos de nascimento”. (BASTIAN, 1997:36) 

Portanto como “reformador, informador e embaixador”, o missionário 

chamava a “regeneração espiritual” uma região donde, segundo ele, “até 

pouco antes, não havia bíblia, nem missões, nem luz capaz de penetrar ou 

perturbar esse reino de ignorância e pecado”. O cristianismo protestante que 

propunha, devia, por conseguinte, mostrar-se decidido a “conquista do 

mundo inteiro para Cristo”. Segundo o depoimento do piloto de Asas de 

Socorro, encontramos esta “missão” de levar pessoas ao conhecimento 

religioso e envolvê-las neste grupo, 

“... nos hemos movido por necesidades a 
causa Del aslamiento geográfico o marginal 
de las comunidades, en el futuro estamos 
pensando tomar en cuenta no solo la 
necesidad de atender una necesidad física, 
sino también espiritual, es decir somos 
creyentes que deseamos usar los recursos 
que Dios há provisto para el extendimiento 
de su reino en estos lugares” (CONTRERAS, 
8/10/01) 

 
 

Ao analisar a MAF veremos que para ingressar na Missão, não basta  

apenas ser vocacionado ou chamado no “plano espiritual” para executar o 
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trabalho missionário, mas seguir uma série de regras e exigências, como 

demonstra este documento, 

“O Curso de Perspectivas” do Centro Norte – 
Americano para Missões Mundiais, além das 
Exigências contidas na Bíblia; quarenta e 
cinco horas de crédito de Cursos (Inglês 
Antropologia Cultural, Missões, etc.). A 
organização de MAF, por ser protestante e 
interdenominacional (várias Igrejas 
participando: Batista, Presbiteriana, 
Metodista, etc), tem como exigências “pontos 
cristãos” para que, uma pessoa faca parte da 
MAF, são elas: “relação pessoal” com Jesus 
Cristo como Salvador; compromisso pessoal 
para servir a Jesus Cristo, baseado em uma 
compreensão clara do comando de Deus 
para fazer os discípulos de todas as nações 
e servir ao necessitado5. Testemunho 
confidencial de cristãos sobre a pessoa a 
ingressar na Missão acerca do seu caráter e 
personalidade para o serviço missionário; 
dois anos de envolvimento ativo em uma 
Igreja local; mínimo de quinze horas de 
crédito de estudos bíblicos, Faculdade 
Bíblica; saúde em bom estado, força física; 
para os pilotos exige-se a idade preferencial: 
21 a 40 anos; e capacidade para elevar 
apoio de Igrejas para o sustento financeiro 
no curso e pós-curso”. (site: www.maf.org) 

 

2.2.1 O  Missionário: Herói ou Vilão? 

Segundo o Dicionário Aurélio, herói significa aquele homem 

extraordinário pelos feitos guerreiros, valor ou magnanimidade e um 

protagonista de obra literária e, ao analisarmos a história originária da 

Missão MAF e Asas de Socorro, encontramos imbuída no seu discurso esta 

visão ou o mito do herói.  

 

                                                
5 Grifo nosso. 
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E esta visão será importante para o desenvolvimento de algumas 

missões norte-americanas, como por exemplo, o Instituto Lingüístico de 

Verão6 e Asas de Socorro.  

Não é nosso objetivo discutir se esta visão do herói é benéfica ou não, 

mas entender como ele trabalha com esta visão, inserida no discurso 

ideológico da Missão e principalmente na política imperialista norte-

americana. Outra discussão a ser levantada é se esta visão do herói 

influenciou os grupos atingidos pelo trabalho missionário e como.  

Podemos observar que ao estudar as missões e os missionários, 

encontramos em cartas, livros, relatos de viagem (em anexo), o 

enaltecimento da figura do missionário, que se transforma em um “herói 

moderno”, segundo a concepção de Benjamim, um Mártir na ampla literatura 

protestante que tem como objetivo divulgar a ideologia do trabalho 

missionário.  Segundo as “histórias missionárias” contadas por eles, nos 

anos 20, um missionário chamado Shepherdson, na Austrália, começava a 

utilizar uma aeronave no trabalho   missionário.  Suas   dificuldades   em   

atender   às   pequenas congregações que havia estabelecido entre os 

aborígines levaram-no a construir um avião de madeira e tecido, conhecido 

como Heart Parasol, movido por um motor de motocicleta. Shepherdson 

tornou-se uma lenda. Muitas histórias foram escritas sobre ele. Houve até 

um programa de rádio sobre suas aventuras7. 

                                                
6 O Instituto Lingüístico de Verão (ILV) criado por um ex-missionário dos Discípulos entre os 
indígenas de Guatemala, William Cameron Townsend, iniciou seus trabalhos no México em 
1935. Afiliado como Departamento da Universidade De Oklahoma (Estados Unidos) no ILV 
se apresentou como Instituto Cientifico encarregado de formalizar as línguas indígenas, 
criando dicionários, recolhendo relatos tradicionais, traduzindo os evangelhos da Bíblia nos 
idiomas locais. Também cumpriu uma atividade proselitista, convertendo sociedades 
indígenas ao evangelho protestante. 
7 Retirado do folheto: O Sonho está vivo: Uma breve História da Aviação Missionária no 
Brasil e no Mundo – Asas de Socorro/ outubro/1998. 
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2.3   O “Piloto das Selvas”8 

 

Outro mito missionário se encontra no livro intitulado “O Piloto das 

Selvas” que narra a história de cinco homens norte-americanos que 

tentaram um contato com o grupo étnico, “Aucas” no Equador e foram 

mortos por eles. Isso ocorreu em janeiro de 1956 e a notícia correu o mundo, 

fazendo-os grandes “mártires” do trabalho missionário Protestante. Abaixo, 

encontramos alguns relatos encontrados em diários do missionário Neil e 

companheiros que com ele trabalharam, 

“Um grupo de índios e um homem branco 
com machados e facões iam cortando as 
árvores, arrancando o mato da terra preta e 
fértil. Aos poucos a selva era vencida, e o 
mato empilhado ao lado de uma pista de 
pouso que não tinha sido terminada. O 
homem branco, um missionário alto, magro e 
de olhos fundos, arrancava troncos. Um 
deles se erguia como verdadeira rocha, 
exatamente onde as rodas do avião 
deveriam tocar”. A pista de pouso era, na 
selva espessa, uma simples marca. 
Terminava na aldeia indígena, onde 
sobressaia uma enorme casa de palha”.  
Passaram depois a esperar ansiosamente 
pela chegada do piloto das Selvas e seu 
aviãozinho amarelo – ambos tão importantes 
na vida dos missionários e índios daquela 
solitária região da cabeceira do Rio 
Amazonas, no Equador”. (Piloto das Selvas, 
1998: 45) 

 

Esta literatura protestante destaca-se por exaltar a figura do 

missionário, visto como uma pessoa que tem a função de fazer a ligação 

entre o mundo “selvagem” com o mundo Civilizado. O próprio avião é a 

                                                
8 Titulo da obra que conta a história de missionários de Asas de Socorro que foram mortos 
pela tribo Auca no Equador. 
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exaltação do mundo civilizado, uma máquina construída por brancos.

 Num trecho do livro encontramos a exaltação do trabalho missionário, 

“Nate Saint foi um dos primeiros pilotos de 
Asas de Socorro. Sua área de serviço 
compreendia grande número de postos 
missionários na floresta oriental do Equador. 
Sua tarefa era dar assistência aos 
missionários evangélicos que trabalhavam 
em postos afastados. Levava 
correspondência, carne fresca e verduras, 
remédios, transportava pessoas doentes.  
“Nate era piloto e mecânico, mas também um 
verdadeiro missionário. Sentia-se integrado 
no trabalho. Seu interesse pelas famílias 
espalhadas nas selvas era grande. Possuía 
um sentimento especial pelos missionários 
pioneiros. Ele os servia com um sentimento 
de amor. Certa vez, escreveu algo do que 
sentia”: 
“Esses missionários são chamados por Deus 
para servir em regiões longínquas, longe das 
estradas da civilização. Lutam até o limite de 
sua capacidade física. Depois, passam a 
orar, pedindo meios para alcançar regiões 
ainda mais distantes – terras de feiticeiros e 
espíritos maus; onde a mulher não possui 
alma; onde a palavra amor não existe no 
vocabulário... temos o dever de libertar esses 
missionários dos rigorosos e cansativos 
caminhos da selva – o que o avião faz em 
cinco minutos significa muitas vezes 24 
horas a pé. Não queremos dar conforto aos 
missionários. Eles não estão na selva `a 
procura disso. Mas a verdadeira razão é 
ganhar um tempo precioso, reduzir dias, 
semanas, meses e até anos que podem ser 
gastos em ministrar a Palavra de Deus aos 
povos primitivos”. (diário pessoal de Neil ). 
 

 

Este sentimento de vocação, chamado é presente na maioria dos 

missionários, funciona como uma “marca registrada” para que o trabalho 

venha a ser executado, se este discurso não aparecer nos escritos e 
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comportamentos dos missionários, o seu trabalho perante à Igreja e à 

Missão perde o seu valor. 

Outro trecho destaca sob o ponto de vista do missionário o grupo 

étnico, os Aucas do Equador, 

“Um diário da companhia descreve todas as 
operações e faz menção e comentários 
sobre a população indígena. Há inclusive um 
comentário sobre um ataque de índios Aucas 
a uma das bases, onde quatorze pessoas 
foram mortas. Os Aucas são ali descritos 
como índios completamente selvagens, que 
matavam com lanças e de emboscada. 
Entretanto não se faz menção a nenhuma 
tentativa mais séria de entrar em contato 
com eles. Suas casas foram vistas do ar, e a 
atitude deles foi hostil, a ponto de atirarem 
lanças contra os aviões que estavam 
sobrevoando a aldeia. A maneira pela qual 
eles respondiam a todas as tentativas de 
amizade era sempre uma emboscada que 
deixava vitimas feridas por setas e lanças. 
Quando os exploradores espanhóis 
penetraram na América do Sul foram 
seguidos por sacerdotes católicos, e um 
missionário jesuíta conseguiu estabelecer 
relações de amizade com os aucas. Mas a 
saúde do missionário era precária e ele foi 
obrigado a abandonar a selva. Mais tarde, 
exploradores de borracha e ouro viram nos 
indígenas uma maneira de ganho fácil e, 
desapiedadamente, arrasaram as aldeias 
dos índios. Isso levou os aucas a 
mergulharem mais profundamente nas 
selvas, tornando-se mais desconfiados do 
que nunca. (Piloto das Selvas, 1992:50). 

 

 

Segundo Dussel9 caracterizamos esta fase do mito, do herói, como 

“conquista espiritual”, quando a uma transformação interna do imaginário 

indígena, reconstruindo segundo os padrões do conquistador.  No melhor 

                                                
9 DUSSEL, Henrique. 1492: O encobrimento do outro.  A origem do Mito da Modernidade, 

Petrópolis: Vozes, 1993, p.63. 



 64

dos casos os índios eram considerados “rudes”, “crianças” “imaturas” que 

necessitavam da paciência evangelizadora. É por isso que a “conquista 

espiritual” deve ensinar-lhes a doutrina cristã, as principais orações, os 

mandamentos e preceitos, de cor e mostrar que ele, missionário é o herói na 

história missionária. 

O próprio trabalho da MAF como observamos, inicia-se com a visão 

do herói, o herói vindo dos ares para “salvar” os perdidos. O avião além de 

ser um transporte dinâmico e eficaz, tende a exercer o fascínio entre os 

grupos étnicos.  

Na ação religiosa a visão do herói está imbuído em todo o trabalho 

missionário e como destaca Weber, exercerá uma dominação de caráter 

carismático, essencial para o alcance dos bons resultados na evangelização 

(ao analisarmos a Missão Asas de Socorro, encontramos imbuídos em seu 

trabalho, esta teoria Weberiana)10. Não há evangelização sem dominação. 

Tomando o conceito de dominação carismática de Weber como ação 

“baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do 

caráter exemplar de uma pessoa e das ordens reveladas ou criadas”, 

observamos que as estratégias adotadas na prática catequética serão 

racionalizadas no sentido de obtenção de resultados. 

 

 

                                                
10 Este caráter de dominação carismático, destacado por Weber, encontra em um 
missionário (Josué Balderas), que em setembro de 2000 morreu após a queda do avião, 
usado para levar e trazer pessoas oriundas das serras. Respeitado por Igrejas e missões, 
se tornou uma figura heróica e exemplar. Com o seu carisma de líder, foi homenageado por 
diversos grupos étnicos que lembram com saudades do homem que ajudou a salvar muitas 
vidas no meio das serras. Nas entrevistas com missionários encontramos palavras de 
insubstituível, estagnação após a morte do Diretor de Asas. 
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Por sua característica extracotidiana, a dominação carismática opõe-

se à racionalidade burocrática que é tipicamente cotidiana, rotineira. Porém, 

a diferença entre as duas é que a última tende a perpetuar-se no 

aniquilamento  do  sistema,    enquanto  que  a  primeira,    pela  sua  própria  

natureza, é especificamente instável. Com efeito, o carisma é uma qualidade 

que não se tem para sempre. Seu portador deve dar permanentes provas da 

“graça” de sua pessoa, pois, na medida em que desaparece seu carisma, a 

legitimação de sua dominação carismática produz respectivamente um fluxo 

e um refluxo da racionalidade burocrática dentro do sistema, abrindo a 

possibilidade de troca na direção da racionalidade administrativa.  

Ao analisarmos a Missão MAF e Asas de Socorro, os pontos de 

estagnação do trabalho ocorrem justamente no momento de transição de 

uma diretoria para outra, (que acaba por perder a “dominação carismática” 

sobre a comunidade). Transição que acontece por dois motivos: primeiro a 

Mesa Administrativa se for composta por estrangeiros, retornam ao país de 

origem deixando o trabalho ocioso e o segundo, por morte. O segundo 

motivo se identifica mais com a visão do herói, pois é na morte 

(principalmente) que o missionário se torna um mito, um herói. E geralmente, 

este “herói missionário” produzido pela literatura protestante e pelas igrejas, 

possui em vida o carisma necessário para o seleto rol de “heróis da fé” como 

designados pelas Igrejas Protestantes.  

Pretendemos destacar que o imaginário do missionário coloca-o como 

herói e para ser herói necessita de uma característica principal, que é dada 

através do “carisma”. Sem carisma é impossível agradar os homens. 

Talvez a figura do líder carismático seja a personificação mais clara 

da “ética da convicção”, já que, como afirma Weber, “a dominação 
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autenticamente carismática não reconhece princípios e regulamentos 

abstratos, não admite nenhuma jurisdição” formal”. Seu direito objetivo é o 

resultado concreto da vivência pessoal, da graça celestial e da heróica força 

divina. 

 

2.4 A Relação: Grupos Étnicos e Missionário 
 

O monomotor voa sobre a mata densa, abaixo grandes e pequenos 

rios e entre os rios e matas, encontra-se o alvo desejado; é possível ver um 

agrupamento de pessoas com adereços extravagantes ao mundo ocidental e  

atentos ao barulho feito por uma máquina estranha ao seu habitat. O piloto 

começa o procedimento de descida, planando no céu, sobrevoando aquele 

imenso verde, para finalmente pousar em uma pista de chão, aberta a 

golpes de facão.  Ao aterrizar, o agrupamento de pessoas se aproxima e 

com olhares ao mesmo tempo assustados demonstram um olhar de fascínio.  

Esta descrição revela o primeiro contato de Asas de Socorro com grupos 

étnicos que nem sempre é “amigável”. 

Observamos que basta a chegada do avião para que o grupo étnico 

seja influenciado a conhecer aquele, até então desconhecido aparelho que 

vem dos céus. É incrível o fascínio que o avião exerce sobre o grupo étnico. 

Antes mesmo de pousar, dezenas se amontoam para ao menos tocar no 

avião. E para o missionário esta seria uma vantagem para o primeiro contato 

com os “não-civilizados”, conceito este utilizado pela Sociedade Ocidental 

para designar uma cultura que acredita ser inferior e selvagem frente ao que 

se orgulha que é a tecnologia. 

 A relação entre estes dois grupos: etnias e missionários sempre foi 

alvo de especulações, afirmações e incertezas. Muito se publica sobre este 
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“choque cultural” provocados pelo trabalho missionário. Mas como ocorre 

esta relação entre os missionários da MAF/Asas de Socorro e os grupos 

atingidos pelo discurso religioso? 

Primeiramente observamos que ocorre uma tensão entre ambos, pois 

para crescer entre os potenciais fiéis, a Igreja desqualifica as formas 

tradicionais praticadas pelas etnias (consulta a feiticeiros, culto aos mortos, 

poligamia, etc). A Missão Asas de Socorro promoveria então o 

desenfeitiçamento do mundo. Não haveria interesse em promover o 

desencantamento, no sentido weberiano de superação das explicações do 

mundo pelo supra-sensível.  Certamente, ocorreria até certo grau, uma 

aceitação de explicações científicas, desde que essas não ameacem os 

dogmas e o sentido da vida. 

Na evangelização fica explicitado que o campo de tensão entre a 

religiosidade dos missionários Protestantes e a dos pajés está situado na 

concepção da existência de um único deus onipresente e onipotente, um 

deus supramundano e de uma religião de salvação, que para ser alcançada, 

são necessárias a adoção de condutas e a sistematização de uma ética que 

conduza à salvação como uma suprema graça divina, que só pode ser 

alcançada pelas virtudes da conduta pessoal e da fé. 

Insisto na utilização das categorias lançadas por Weber, na Sociologia 

da Religião, para a compreensão da relação entre missão e grupos étnicos. 

A ação religiosa magicamente motivada, promovida pelos feiticeiros, está 

relacionada ao cotidiano, a fins que consistem em soluções para problemas 

enfrentados no dia-a-dia, doenças, festas, etc.  
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Assim como o missionário é a figura chave da Missão para o trabalho 

missionário sendo aclamado como herói e ao mesmo tempo dotado de um 

carisma natural que o próprio “cargo” de missionário carrega, temos outra 

figura que constitui também uma figura chave acerca de grupos étnicos, o 

xamã, sob a ótica do conceito weberiano, possui um carisma mágico, o que 

o diferencia do sacerdote é não possuir uma doutrina sistematizada, ou seja, 

“a racionalização das idéias metafísicas e uma ética especificamente 

religiosa”. Porém, possui qualificação carismática, sendo reconhecido por 

sua comunidade, especialmente por meio do “êxtase” e do dom da cura. O 

sacerdote possui qualificação mágica, e/ou se utiliza meios mágicos, mas 

isto é resultado de uma doutrina e uma ética sistematizada. Ele geralmente 

não é detentor de carisma pessoal, o carisma, e isso fica claro na missão 

Protestante, é pertencente à instituição. É ela que possui a revelação. Para 

Weber, a diferença básica entre magia e religião é que a primeira age sob 

“coação mágica” na relação com o supra-sensível, a segunda, por súplica e 

veneração. 

Argumentamos neste capítulo várias táticas usadas pelos 

missionários para “civilizar as comunidades”. A evangelização seguida do 

estudo da língua e a utilização são meios “eficazes” para este intento 

missionário. Mas, as barreiras culturais permanecem sendo um “divisor” 

contra ou a favor de uma maior cristianização.  

 Outro ponto destacado neste capítulo é a construção da figura 

heróica por parte da missão e da literatura, reforçando a doutrina 

imperialista. Doutrina que impõe um país como “salvador do  mundo”. 

Portanto, vejo uma relação entre o discurso ideológico da missão e a prática 
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imperialista que foi reforçada após a Segunda Guerra Mundial. 

Consideramos impossível analisar a estrutura organizacional da MAF, 

separada das idéias imperialistas, uma reforça a outra.  

 Com relação ao trabalho missionário é notório o esforço dos 

missionários em não interferir em sua cultura, no momento em que recebem 

instruções de lingüística, mas o contato direto não possibilita ter a anulação 

do eu, como disse anteriormente, o próprio avião faz a separação entre o 

missionário e o grupo étnico. 

Para os estudiosos como antropólogos, sociólogos e historiadores, 

este trabalho pode implicar numa imposição ideológica, ou seja, os 

missionários com suas idéias religiosas de pregarem ou levarem a palavra 

de Deus a outros povos forçariam estes a aceitarem o seu credo religioso. 

Um dos meios utilizados para a “imposição” deste credo será a educação, 

principalmente com as crianças, consideradas mais fáceis de reter o que 

está sendo ensinado. Já os adultos estão com suas idéias formadas e são 

mais difíceis de reter o que está sendo “ensinado”. Ocorre assim, o que 

denominamos de “choque cultural”, os costumes e língua de catequizador e 

catequizado entram em choque, visto que, estes dois povos que estão 

mantendo contato têm o seu cotidiano e costumes totalmente diferentes um 

do outro. 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

ASAS DE SOCORRO NO BRASIL E MÉXICO  

 
“Nessa mesma época, apareceram os 
primeiros missionários. Eles tinham o 
propósito de aldear os índios com a intenção 
de livra-los das garras dos patrões e 
submetê-los a crer em Deus através da 
evangelização católica. Essa investida, no 
entanto, foi pior do que qualquer sofrimento 
físico, pois obrigaram os índios a abandonar 
várias de suas práticas culturais, como as 
curas, as festas de Dabucury, os rituais de 
preparação dos jovens e suas formas de 
homenagear e agradecer o grande criador do 
universo. Tudo isso virou ato diabólico na lei 
dos missionários. Nos grandes prédios das 
missões, foram criadas escolas onde os 
índios eram obrigados a falar a língua 
portuguesa e a rezar em latim”.  Baré  
(Braz de Oliveira França, Rio Negro, 1999). 

 
 

Na década de 50 encontramos no Brasil o início do trabalho  

missionário ou ação conversora da Missão Asas de Socorro. Que tem sua 

base de atuação no apoio logístico e Projetos sociais que funcionam como 

estratégias de evangelização aos grupos étnicos (Figura 4 e 5 em anexo). 

Veremos que estas estratégias não asseguram o “sucesso” no processo de 

evangelização, sendo os grupos étnicos capazes de escolher entre inserir 

novos elementos culturais ou não a sua cultura. 

Portanto, este capítulo tem como objetivo discutir a ação conversora e 

suas estratégias desta missão, Asas de Socorro, além de dialogar com as 

fontes documentais da Missão, visando assim, construir uma análise critica.  
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Ao analisarmos a Missão Asas de Socorro na América Latina, 

encontramos a sua organização estrutural (como vimos no capítulo um) na 

década de 50. Em seus relatos, a Missão destaca o seu caráter épico,  

 
“ Na década de 50, os olhos da Mission 
Aviation Fellowship (MAF) dirigiram-se para o 
Brasil, devido a pedidos feitos pelas Missões 
Protestantes Brasileiras. A primeira foi um 
pedido de ajuda por parte da Missão Sul-
Americana, South American Indian Mission, 
que ficava sediada em Cuiabá –MT e 
trabalhava entre várias tribos indígenas na 
região Norte. A Missão pedia assistência 
para o transporte dos seus missionários 
entre Cuiabá e os postos de trabalhos junto 
às tribos indígenas, pois naquela época não 
havia muitas estradas e as poucas que 
havia, eram de difícil acesso. O segundo 
pedido veio das várias Missões, 
Presbiterianas, Batistas e Wycliffe Bible 
Institute Summer, com suas Juntas de 
Missões Americanas (estas juntas são 
responsáveis em organizar fichas de 
missionários, locais a serem atendidos pelos 
missionários, relacionarem o Missionário com 
o “campo de ação” e Igreja) que trabalhavam 
na área central do Brasil (Mato Grosso, 
Goiás), São Paulo, Minas Gerais, Bahia. 
Estas Missões enviavam seus próprios 
missionários, que voavam em seus próprios 
aviões”  (Boletim Informativo nº1, ). 
(Figura 6  em anexo - Asas de Socorro em 
Anápolis-1958) 
O terceiro pedido foi então a MAF foi de Neil 
Hawkins missionário que estava trabalhando 
na Guiana Inglesa e tinha como objetivo 
alcançar os índios no território de Rio Branco 
(que hoje é Roraima) e “necessitava” de um 
avião para realizar o trabalho.  

 

Segundo relatos missionários, neste período havia pilotos disponíveis 

para o trabalho missionário, o que faltava era um lugar para realizar a 

manutenção dos aviões, principalmente, a revisão dos motores, pois naquela 
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época, anos 50 e 60, fazia-se quase impossível, a importação de peças 

usadas nos aviões para o Brasil. Não havia um meio estabelecido, pelo qual 

a importação pudesse ser feita legalmente. Trazer um motor inteiro para o 

Brasil era quase impossível. O tamanho, a dificuldade de transporte e a 

barreira de importação tornavam esta possibilidade inviável. Portanto, a 

solução seria construir uma oficina no Brasil que pudesse ser confiável para 

fazer a revisão e manutenção dos aviões, sendo que as peças seriam 

trazidas na bagagem dos missionários que viessem. 

Na estratégia para estruturar a Missão MAF - Asas de Socorro em 

território brasileiro algumas atitudes foram tomadas. Primeiro enviaram duas 

famílias norte-americanas1 para iniciarem as atividades e segundo, definiram 

as bases de operações no Brasil, que foram as seguintes2: O uso de um 

avião com base em Cuiabá - MT, para servir a Missão Sul-americana junto 

aos índios; O uso de um avião baseado em Bonfim, território do Rio Branco 

para servir à Missão Evangélica da Amazônia e outras missões na região. A 

construção de uma oficina para manutenção e revisão de aviões, junto com 

um avião para servir na área de Anápolis - GO; O uso de um avião com base 

em Floriano - PI, para servir o Seminário Batista. 

Para a estruturação completa da Missão, faltava definir a Sede da 

Oficina Aeronáutica (Figura 7 em anexo). A definição do local constitui-se 

uma estratégia para  “enraizar-se” no país facilitando  assim a propagação 

de sua ideologia missionária, conforme vimos no capítulo anterior. Pensando 

                                                
1 Os primeiros dois pilotos – mecânicos, James Lomheim e Harold Berk com suas famílias, 
chegaram ao Brasil em 1955, logo depois em 1956, chegaram Paul e Jackquelyn Lewis 
para fazer funcionar a Oficina de Manutenção de aeronaves. 
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nisso, os missionários escolheram a Cidade de Anápolis para a construção 

da oficina. Aos olhos dos missionários, as razões que explicam a escolha 

foram as seguintes: Anápolis localizava-se no final da estrada de ferro e 

havia algumas estradas de acesso; ao Norte quase não havia nada, e era 

uma área central em relação a operação dos aviões das diversas missões 

que precisariam trazer seus aviões para manutenção; também havia em 

Anápolis o Hospital Evangélico Goiano, que em parceria com Asas de 

Socorro, planejava criar um trabalho na área de assistência social com os 

missionários norte – americanos, fato este que nunca se concretizou.  

Assim, a Sociedade Asas de Socorro (Figura 8 em anexo), com sede 

em Anápolis, foi legalmente organizada em 7 de dezembro de 1964, como 

sociedade civil, religiosa e filantrópica. No Diário Oficial da União do dia 6 de 

janeiro de 1965 (DOU em  anexo 2), é publicado a Ata Constitutiva de Asas 

de Socorro com todos os seus estatutos inclusos. Vemos no Art.3 os seus 

objetivos:  

“Seu objetivo é apoiar o trabalho das 
missões evangélicas e filantrópicas em áreas 
menos desenvolvidas do Brasil onde os 
meios de transporte, suprimento, 
comunicação, assistência médica, etc., forem 
escassos ou inexistentes”.  

...A entidade terá função cultural, de 
catequização que, em futuro, de 
conformidade com o seu desenvolvimento 
poderá ser desdobrada em maiores 
possibilidades de servir ao País e ao seu 
povo”. (DOU, 6/1/1965 - p.4).  

 

                                                                                                                                     
2 SANTOS, Maria Cristina dos. Asas de Socorro: 40 anos de história no ar. Monografia. 

UNIANA, Anápolis, defendida em 1997. 
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No México as Bases de Operações foram definidas seguindo os 

critérios de concentração dos grupos étnicos. Estes grupos étnicos 

localizam-se ao Sul do México próximo a Cidade de Oaxaca (figura 9 em 

anexo), contam, aproximadamente, 150 etnias. 

Ximena Avellaneda Díaz em seu artigo “Los Grupos Étnicos Del 

Estado de Oaxaca”, destaca que o Estado de Oaxaca é a região que conta 

com o maior número de grupos étnicos no país3. Dentro de um espaço 

geográfico de 95.364 Km², se aglutinam 16 grupos que falam idiomas 

diferentes, vestem trajes e vestidos diferenciados, têm costumes particulares 

e vivem em zonas e “nichos” ecológicos diversos, desde as altas montanhas 

a profundidade das  Serras e os vales.  

Em entrevista realizada com o Diretor de Alas de Socorro no México 

ele destaca o porque que escolheram Oaxaca, (sendo esta  escolha 

efetuada por norte-americanos), 

“ Oaxaca es todavia uno de los lugares em 
México, aunque eno el único en tener lo que 
nosotros consideramos “marginal”, es decir, 
difícil acceso terrestre por condiciones 
orográficas o de clima, y que estan em 
desventaja em comunicación com otros 
lugares Del país, ademas las distintas etnias, 
há hecho la separacion y aslamiento mas 
marcado que em otros lugares”. 
(CONTRERAS, 02 de outubro de 2001) 

                                                
3 Segundo Ximena, os grupos étnicos que habitam o Estado de Oaxaca, são os seguintes: 
Zapotecos: Do Vale, da Serra e do Istmo; Mixtecos: da Costa, da Zona baixa e da Zona 
Alta; Mazatecos: da Serra e da Zona baixa; Chimantecos: da Serra e da Zona baixa; 
Mixes: da Zona alta, média e baixa; Cuicatecos: de la Canãda, Nahuas: da Serra 
Mazateca; Popolocas; triques; amuzgos; chatinos; chontales; huaves; zoques; 
ixcatecos e chocholtecas. Também são mencionados dois grupos: os mestiços, que são 
descendentes de espanhóis casados com indígenas e os negros da Costa, descendentes 
dos antigos escravos negros que foram trazidos durante a colônia e que hoje vivem em 
comunidades afastadas.  
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 Asas de Socorro no México foi constituída e outorgada em janeiro de 

1962. A Missão se considera uma associação sem fins lucrativos e com fins 

essencialmente culturais e benéficos4. O seu discurso organizacional contido 

no Estatuto, diz o seguinte: “É objetivo desta associação, aplicar sem fins 

lucrativos a aviação e a radiocomunicação como meios de acesso aos 

lugares que precisem de vias de comunicação adequadas, para fazer chegar 

aos habitantes dos ditos lugares a cultura do resto do país e proporcionar-

lhes elementos necessários para a conservação de sua vida e de sua saúde 

em casos de emergência; cooperar, dentro das possibilidades desta 

associação, com as pessoas e com as instituições públicas e privadas que 

desenvolvem atividades de caráter cientifico, cultural, assistencial ou 

qualquer outra atividade similar”5. 

A partir deste relato poderíamos ligar esta ação política com o ano 

que a MAF intensificou o trabalho na América Latina, neste caso, no México 

(na década de 60) com a ida de alguns casais norte-americanos à Cidade do 

México e à cidade de Oaxaca, (em anexo a lista de membros da missão no 

ano de 1963) onde se mantém até hoje a sede da missão Asas de Socorro. 

Mas, a questão que julgamos importante destacar é a campanha que foi feita 

nos Estados Unidos em “prol de uma América Latina sociável” que ganhou 

vários segmentos da sociedade, inclusive de religiosos e que foi o motor 

para o desenvolvimento da missão. 

Após 1945, a oposição entre o socialismo e o capitalismo foi levada 

ao extremo pela bipolarização política, ideológica e militar que submeteu as 

relações internacionais aos interesses norte-americanos e soviéticos. Sem 

                                                
4 Ata Constitutiva de Asas de Socorro de 1962, escrita na Cidade do México/MX. (em 
anexo) 
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constituir um período homogêneo, em razão do agravamento das tensões 

seguido da distensão entre os pólos rivais, a Guerra Fria durou quase meio 

século, até o esfacelamento da União Soviética, em 1991. 

A princípio as atenções dos EUA estavam concentradas na Europa, 

onde se difundia largamente a implantação do socialismo nos países 

devastados pela II Guerra Mundial.  No dia 12 de março de 1947, como o 

objetivo era combater o comunismo e a influência soviética, o presidente 

norte-americano Harry Truman proferiu um discurso no Congresso no qual 

afirmou que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres 

que desejassem resistir às tentativas de dominação. No mesmo ano, o 

secretário de Estado, George Marshall, lançou o Plano Marshall, programa 

de investimentos de recuperação econômica para os países europeus em 

crise após a guerra. 

O objetivo do Plano Marshall era reconstruir a Europa. Nos relatórios 

apresentados pelas comissões, no outono de 1947, todos apoiavam a 

concepção presente no Plano Marshall e baseavam seus argumentos no 

fato de que, por diversas maneiras, os interesses nacionais americanos 

seriam servidos por esse programa. Todos concordavam em que a 

segurança dos Estados Unidos estaria em risco se a Europa entrasse em 

colapso. Segundo o Conselho de Consultores Econômicos, caso não 

houvesse um amplo programa de ajuda,  as exportações americanas cairiam 

rapidamente, trazendo problemas para a economia interna. A comissão 

Harriman calculou que seriam necessários de 12 a 17 bilhões para a 

recuperação da Europa, e que tal ajuda não seria caridade, mas um 

                                                                                                                                     
5 Ata Constitutiva de Asas de Socorro de 1962, escrita na Cidade do México/MX. (em anexo) 
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investimento no interesse público. Fica evidente que os interesses 

americanos estavam, na verdade, em conter a expansão soviética. Com os 

referidos planos de ajuda, os EUA buscavam proteger seus mercados, em 

vista das ameaças apresentadas pela potência concorrente. 

Na América as influências do socialismo começaram a tomar força, 

especialmente em Cuba, declarada socialista, após Fidel Castro assumir o 

poder.  Em plena atmosfera da Guerra Fria, Cuba foi expulsa da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), sob acusação de que 

disseminava a subversão pelo continente, embora contasse com aliados de 

peso na América, como o México. Simultaneamente, o atual presidente John 

Kennedy lançou para a América Latina a Aliança para o progresso, um 

programa de ajuda econômica que veiculava ideais norte-americanos, numa 

tentativa de combater as influências da Revolução Cubana sobre outras 

regiões do continente. 

O isolacionismo forçado de Cuba levou o governo de Havana a apoiar 

os movimentos guerrilheiros em diversos pontos do continente, buscando 

subverter os poderes estabelecidos aliados aos Estados Unidos. Na Bolívia, 

Colômbia e países centro-americanos, atuava pessoalmente o líder da 

revolução cubana, “Che” Guevara, que acabou morto em outubro do mesmo 

ano na Bolívia. 

À atitude ofensiva cubana, os Estados Unidos responderam com uma 

política de apoio aos golpes militares do continente, implantando governos 

ditatoriais para afastar o perigo comunista ou atuando militarmente contra 

governos apoiados por Cuba, a exemplo dos sandinistas na Nicarágua. 
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Nos anos 1980, a América Central transformou-se numa região de 

guerra civil, de guerrilhas e crise, no início da década seguinte, o 

apaziguamento internacional elaborado pelo presidente norte-americano 

George Bush e pelo presidente soviético Mikhail Gorbatchev motivou, ainda 

que brandamente, uma reversão desse quadro. 6 

Em outro plano, apesar dos diversos conflitos existentes na áreas 

política e econômica, os primeiros anos do trabalho missionário no México, 

não encontraram resistência por parte do Governo, inúmeras são as 

correspondências que destacam uma “relação amigável”, 

“Durante el tiempo en que hemos 
desarrollado estos trabajos, hemos tenido 
ocasión de cooperar también incidentalmente 
con instituciones oficiales y particulares, tales 
como la Secretaria de Comunicaciones Y 
transportes, la de salubridad y Asistencia, la 
de Educación, la Cruz Roja Mexicana, etc., 
com  motivo   de   actividades  propias  de   
dichas instituciones en las que has sido 
necesario transportar su personal a zonas 
inaccesibles por otros medios de 
comunicación. En todos esos casos, nuestra 
cooperación ha sido sin fines de lucro”. (Elías 
W. Hatcher, 8 de septiembre de 1961). 

 

 

3.1 Projetos Sociais de Asas de Socorro – Brasil e México: 

Instrumento de Conversão 

 

Ao analisar a estrutura organizacional de Asas de Socorro e a sua 

ideologia missionária, observamos que, além da mensagem ou filosofia 

                                                
6 VICENTE, José & DORIGO, Gianpaolo. História Norte-americana. São Paulo: Scipione, 

2001. 
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redencionista existentes na ação missionária, encontramos projetos sociais 

(Folder dos trabalhos em anexo) que tem como objetivo fortalecer a 

mensagem da “cruz”7.  

Estes trabalhos de assistência social são realizadas em todos os 

países que a missão mantém contato. Mudam-se os nomes, como no 

México que são denominadas de Desenvolvimento comunitário, Projeto 

Médico e no Brasil como Projeto AMDE (Figura 10 em anexo) (Assistência 

Médico-Odontológica e Evangelística), mas o objetivo continua o mesmo, 

que é o de oferecer aos grupos étnicos algo que eles não tem e porventura 

precisam, culminando na  “mera aceitação do grupo” ao discurso de 

arrependimento e salvação. Convém lembrar, que os grupos tem autonomia 

para escolher se querem os benefícios sociais ou não e a sua aceitação não 

quer dizer que eles aderiram a  mensagem do missionário. Consideramos 

também que ao trabalhar com etnias, devem ser levados em conta a sua 

complexidade e heterogeneidade cultural, ou seja, cada etnia tem os seus 

costumes e crenças. Ao se trabalhar com este tema, ação missionária, 

inúmeros são os trabalhos que apontam o missionário como “destruidor de 

cultura” ou aquele que impõe a sua cultura aos grupos étnicos. 

Particularmente, considero este campo das idéias, perigoso e carente muitas 

vezes de argumentos sustentáveis e coerentes em relação ao trabalho 

missionário seja ele, católico ou protestante.  

 

                                                                                                                                     
 
7 Este termo é usado por missionários para definir a mensagem redencionista de Jesus 
Cristo. 
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Esta carência podemos observar na década de 70, quando as 

Missões, ILV (Instituto Lingüístico de Verão) e Asas de Socorro, foram 

acusadas de serem “espiões da CIA” por antropólogos do Brasil, México e 

Colômbia. No artigo “SIL, agentes da CIA ou dos fonemas?”, discute-se esta 

questão e mostra alguns pontos que fizeram distanciar do enfoque da 

missão como agentes da CIA.  

Segundo o artigo, o trabalho da  Survival8 baseia a sua análise de 

contra-espionagem reveladora do vínculo do SIL/ILV com a CIA, apoiado em 

material bibliográfico, como artigos e notícias de jornais (Kathe Meetzen:25 

de junio de 1984). Ações de espionagem de agentes da CIA, travestidos de 

missionários, e pesquisas geológicas clandestinas não são fatos possíveis 

de serem verificados e provados por meio de metodologia cientifica e 

pesquisas bibliográficas. O resultado de uma análise de contra-espionagem 

mal-fundada é que a missão saí fortalecida, com sua identidade missionária 

de novo encoberta.  

Outro trabalho é de Rubens César Fernandez na sua análise sobre a 

Missão New Tribes (1980), missão similar a SIL e Asas de Socorro, por ser 

uma missão de fé. Fernandez não se interessa em negar ou reafirmar o 

envolvimento da New Tribes com ações de espionagem.  

As acusações de agentes de espionagem ou de empresas 

multinacionais não são suficientes para caracterizar as missões de fé. O que 

dá vida a estas instituições são questões religiosas. A racionalidade que 

dirige e estrutura a missão de fé, no trabalho junto a uma parcela minoritária 
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da população latino-americana, os grupos étnicos, não pode ser explicada 

pela lógica da espionagem, e sim pela lógica evangélica fundamentalista do 

“Novo Nascimento” (Born Again”). 

Por isso, afirma Fernandez (1980:23) nenhuma das identidades 

controversas do SIL (missionário, funcionário da Shell e agente da CIA) me 

interessou tanto quanto o que eles tem de mais público, divulgado e 

legitimado, que é a identidade de lingüista. Foi a fé na Lingüística que 

sustentou as alianças da missão em cada país. O clima intelectual motivador 

do apoio dos intelectuais aos missionários-lingüistas foi  o período em que o 

“fonema” exerceu o fascínio de “pedra filosofal”. Por meio desse conceito, a 

Lingüística se tornou modelo de objetividade para as ciências humanas, em 

especial a Antropologia. Casos exemplares deste tipo de sustentação do SIL 

é o do México, nos anos 30 e o Brasil dos anos 50. O pacto entre 

intelectuais e missionários foi semelhante a de Fausto com seu adversário, 

Mefisto. Por um quadro de fonemas em línguas “em extinção”, entregaram 

as almas das populações indígenas. Afinal eram fonemas que iriam ser 

recuperados e não almas para a conversão.  

Na coletânea produzido pelo Instituto Sócio-ambiental em 

comemoração aos 500 anos do Brasil, intitulado “Povos Indígenas no Brasil 

1996/2000” destaca que “o zelo evangelizador tem sido, de qualquer 

maneira, a base do interesse lingüístico missionário; continua sendo ainda 

hoje para o trabalho lingüístico de muitas missões de fé, encabeçadas pela 

norte-americana Summer Institute of Linguistics, hoje Sociedade 

                                                                                                                                     
8 Survival International da Alemanha, autores do livro “Los Nuevos Conquistadores. El 

Instituto Lingüístico de Verano em América Latina. Cano, 1981. 
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Internacional de Lingüística (SIL). Em alguns lugares ela é representada pelo 

ILV (Instituto Lingüístico de Verão). Essas missões e seus lingüistas, 

portadores de um trágico binômio “aniquilar culturas, salvar línguas”, após 

demorado trabalho de estudo, esvaziam palavras e enunciados de línguas 

étnicas para torna-los recipientes de outros conteúdos, bíblias e evangelhos, 

novas semânticas para povos subjugados e passivizados sob o rolo 

compressor da conversão civilizatória. O SIL, dublê de missão militarmente 

evangelizadora e instituição de pesquisa, foi personagem importante na 

implementação da pesquisa em lingüística “indígena” no Brasil entre o final 

dos nos 50 e o dos anos 70, primazia na cena da lingüística internacional”. 

(FRANCHETTO, 2000:86). 

A ação missionária da SIL e em particular de Asas de Socorro foi 

possibilitada, e esta é uma afirmação, pelo abandono do Governo Local, 

carente de uma autêntica política indigenista sustentada em pessoal 

competente e pressuposto adequado, propiciando as missões assumirem, 

como outras missões,  o monopólio do contato, da língua, através de 

estratégias assistenciais, sejam elas, na área médica, educacional ou 

lingüística. 

Preocupados com este abandono, os estudiosos reunidos no VII 

Congresso Indigenista Interamericano (Mérida, Yucatán-México, 17 a 21 de 

novembro de 1980) em sua recomendação n.º 10 da Ata Final solicitou aos 

países membros do Instituto Indigenista Interamericano a investigação dos 

trabalhos que realizam estas entidades missionárias, a fim de determinar 

qual tem sido realmente sua atuação entre os grupos étnicos. 
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No artigo escrito por Carlos Fausto intitulado, Lados Demais?: 

Fazendo Indigenismo no ano 2.000 d.C, faz menção da questão tutelar 

promovida pelo Governo e a FUNAI. 

Segundo Fausto, dizer apenas que são os próprios índios, enquanto 

agentes históricos, que devem decidir sobre seus destinos é, mais uma vez, 

um Slogan tão confortável, quanto mistificador. E aqui, evidentemente, nos 

acercamos da tão abominável, quanto tentadora figura jurídica da “ tutela”. 

É precisamente a postura tutelar que se manteve na transição do 

modelo rondoniano àquele. Digamos, vilasboasiano. E isso não é de se 

estranhar. Tanto um quanto o outro compartilhavam de uma mesma visão 

sobre a sociedades indígenas, definindo-as pela tríade natureza - primitivo-

criança. Darcy Ribeiro, que teve um papel fundamental nessa transição e foi 

de certa forma seu ideólogo, também partilhava desse imaginário e soube 

bem difundi-lo, com uma ênfase na bondade e igualdade naturais dos 

grupos étnicos.  

Chamar a atenção  para a continuidade não implica desconhecer os 

efeitos práticos positivos dessa transição do modelo rondoniano ao vilas-

boasiano. Não implica tampouco desconhecer a continuidade entre as 

posições de Darcy e aquelas das gerações de etnólogos que o sucederam. 

Foram poucos aqueles que, apesar de criticarem o neo-evolucionismo de 

Darcy, não reproduziram a idéia dos povos indígenas como contra-face 

romântica de nossa sociedade: utopia localizada da ausência de poder e 

desigualdade, lugar da nostalgia moderna de um sendo de comunidade. 

A partir dos anos 1980, contudo, todo esse imaginário começou  a 

implodir, por meio de uma virada historicista de uma etnologia até então feita 



 
 

 

84

contra a história. As evidências acumuladas acercas do impacto da 

colonização sobre os grupos étnicos mesmo sobre aqueles caracterizados 

como isolados, puros, prístinos, encontraram, enfim, ressonância. De um 

momento ao outro, demo-nos conta de que tudo tem história. 

O problema da tutela étnica, segundo Ismael Marinho Falcão  tem 

sido motivo de polêmica, em todo o país, entendendo uns que o “ índio”, 

independentemente de sua situação de fato, acha-se sujeito a tal regime e 

que, conseqüentemente, à FUNAI incumbe o múnus legal. Pouco importa o 

tipo de índio, todos estão sob a tutela, o que não é verdadeiro. 

Há que se examinar a situação jurídica do índio brasileiro a fim de se 

poder proclamar quem  está e quem não está sob tutela. Daí a classificação 

dos índios em três categorias distintas: isolados, em vias de integração e 

integrados. 

Tutela, segundo os doutos, é termo proveniente do latim de igual 

grafia, significando proteger, estando, assim, do ponto de vista jurídico, 

tomado como indicativo da instituição estabelecida por lei para proteção dos 

menores órfãos ou sem pais, que não possam, por si sós, dirigir suas 

pessoas e administrar seus bens, motivo por que se lhes dará um assistente 

ou representante legal, chamado tutor. É, assim, instituto eminentemente de 

Direito Civil, regrado por normas de Direito Civil, valendo transcrever, aqui, o 

magistério do insigne mestre De Plácido e Silva: 

“ Tutela, do latim, de tueri (proteger), vulgarmente entende-se a 

proteção, a assistência instituída em beneficio de alguém. Sob o ponto de 

vista jurídico, pois, a tutela é a instituição estabelecida por lei para a 

proteção dos menores órgãos, ou sem país, que não possam, por si sós, 
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dirigir suas pessoas e administrar os seus bens, em virtude do que se lhes 

dá um assistente, ou representante legal, chamado, especificamente, de 

tutor. A tutela, que não se confunde com a curatela, instituição análoga, mas 

apropriada aos interditos, ou aos incapazes maiores, resulta na outorga de 

um mandato legar, em que se inscrevem os poderes limitativos dessa 

representação. 

Verifica-se, assim, pela redação do art.7 e seu parágrafo único, do 

Estatuto do Índio agora transcrita, que a tutela indígena é semelhante à 

tutela de direito comum, por ser um mandato legal e com poderes limitados 

pela própria lei de instituição, já que o objetivo maior do Estatuto do Índio e 

do próprio regime tutelar indígena é, exatamente, o de preservar a cultura 

indígena e integrar o elemento silvícola à comunhão nacional de modo 

progressivo e harmônico, sem violação dos hábitos, usos  e tradições 

característicos da cultura selvática. 

Os anos 1930 marcam um interesse para o mundo étnico  

marginalizado pelo desenvolvimento industrial que a cada dia reforçava a 

desigualdade entre cidade e campo. Governos como o México haviam criado 

Institutos Indigenistas e em 1940 tinham lugar em Pátzcuaro, Michoacán, o 

primeiro Congresso Indigenista latino-americano, sob a direção de um 

protestante, Moisés Sáenz. Não surpreende esta participação protestante no 

movimento indigenista nascente. As denominações já estabelecidas 

iniciaram trabalhos em particular, no momento em que os governos 

populistas nacionalizaram as escolas primárias e secundárias e buscaram 

canalizar a obra de caridade protestante que fazia estes setores não 

alcançados pelas escolas do Estado. Com este apoio dos governos, missões 
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de fé, impulsionadas por missionários não vinculados com uma 

denominação particular, iniciaram os seus trabalhos, como a “Pioneer 

Missionary Agency” entre os indígenas da Huasteca Mexicana (1930) e a 

missão fazia “As Novas Tribos” da Convenção Batista do Sul dos Estados 

Unidos no Brasil (1940) e Venezuela (1943). 

Os pontos de atuação da Missão, constituem as principais 

ferramentas de Asas de Socorro para ação missionária entre grupos étnicos 

e comunidades ribeirinhas. São ferramentas que viabilizam o contato dos 

missionários com os grupos, isto não quer dizer, que a ação missionária será 

bem sucedida. A assistência social e logística (Figura 11 em anexo) não 

define o “desenvolvimento” do trabalho e aceitação por parte dos grupos 

étnicos e comunidades ribeirinhas. 

Além dos Projetos e Escolas de treinamento na área de aviação  

desenvolvidos pela Missão Asas de Socorro, como estratégia de trabalho, a 

divulgação do trabalho nas Igrejas Evangélicas é fator preponderante para a 

Missão, que tem como objetivo  aumentar o número de missionários e as 

ofertas em dinheiro das Igrejas. Um meio de divulgação muito utilizado pelas 

missões para a concretização deste objetivo é um Boletim Informativo (em 

anexo). Asas de Socorro confecciona este material a cada três meses. As 

informações contidas no Boletim Informativo (intitulado, “Visão do Alto” são  

notícias dos Projetos desenvolvidos por Asas de Socorro (AMDE e 

Ferramentas para Líderes), dados estatísticos do trabalho de campo, gastos, 

cartas dos leitores e novos missionários ingressos em Asas.  Outro meio 

utilizado é a ida do chamado pela Missão de “representante de Asas”, que 

percorre Igrejas do Brasil inteiro divulgando o trabalho de Asas de Socorro, 
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através de Slides, fotos. Este meio, segundo Asas de Socorro tem dado um 

bom resultado, pois hoje há vários missionários de Asas de Socorro que 

conheceram o trabalho através deste tipo de divulgação, além de conseguir 

várias doações em dinheiro, remédios e roupas. (Boletim Informativo em 

anexo2) 

A equipe de Asas conta com brasileiros de todas as regiões do Brasil, 

predominando, a região Sudeste nas ofertas. Eles na sua maioria, casados e 

membros de Igrejas Protestantes, que passam a semana (2ª a 6ª) na missão 

Asas de Socorro a aos finais de semana (Sábado e Domingo) , freqüentam 

Igrejas Protestantes .  

 

3.1.1  Projeto AMDE: Projeto Social no Brasil 

Asas de Socorro em 1985 inicia um trabalho na área social, 

denominado “AMDE” (Assistência Médico-Dentária e Evangelística), que tem 

como objetivo intensificar o trabalho na região Amazônica e interior de 

Goiás. Este projeto “desenvolve-se entre grupos étnicos, comunidades 

ribeirinhas e comunidades Kalungas (Figura 12 em anexo) ( em Goiás).  

As áreas a serem atingidas são pré – determinadas pela Missão. Em 

uma das entrevistas que realizei com missionários, obtive a informação  de 

como se dá a escolha destas comunidades por parte da Missão, 

 “Muitos dos primeiros contatos são feitos a 
partir de informações sobre grupos 
necessitados, faz-se então uma visita por 
terra para um levantamento das 
necessidades daquela região. Há vezes que 
o avião sobrevoando uma certa região avista 
uma quantidade de casas, observa-se se há 



 
 

 

88

alguma comunicação daquela comunidade 
com alguma cidade via estradas, caso 
negativo ou caso seja precária a estrada, 
então é feita uma visita por terra para se 
constatar a real necessidade. O contato com 
comunidades tribais se dá também a partir 
de informações de pessoas que passaram 
por uma certa área e conheceram, 
observaram ou mesmo souberam da 
existência de um grupo não ainda contactada 
aí inicia-se todo um longo e penoso tempo de 
aproximação a esta comunidade, algumas 
vezes com sucesso outras com muita 
frustração e muitas vezes tristeza por alguém 
ferido nesta tentativa”. (BAÍA, 30/11/1998). 
 

No México, segundo os missionários, os primeiros contatos ocorrem a 

pedido das comunidades e autoridades governamentais da região, 

“ Los servicios de comunicación aérea. La 
mayoría de las pistas a las que vamos tienen 
um origen muy silmilar. Fueron las 
autoridades de esse lugar que em algun 
tiempo de necesidad, requirieron del servicio 
aéreo. Que es lo que favorece el 
acercamiento o no? Cuando hay 
entendimiento mutuo entre las necesidaes y 
expectativas de ambos la comunidad y ADS 
es cuando mejor se puede trabajar, nosotros 
requerimos buenascondiciones de pista y 
gente responsable de mantener em buenas 
condiciones la pista para poder brindar um 
buen servicio, las comunidades a veces no 
pueden comprender em su totalidad la 
importancia que para nosotros esto implica”. 
(CONTRERAS, 02 de outubro de 2002). 

 

Estas informações podem ser analisadas da seguinte forma: os 

trabalhos a serem iniciados privilegiam grupos que tiveram pouco ou quase 

nenhum contato com órgãos governamentais e pesquisadores, como por 

exemplo Tinhanha, próximo a Niquelândia. Isto facilita muito a entrada da 

Missão, que não encontra “barreiras burocráticas do Governo” e por serem 



 
 

 

89

estas comunidades carentes e sem nenhum acesso à educação e saúde, 

são atraídas “facilmente” pelo Projeto Social. 

Este Projeto fez sua primeira viagem para o interior de Goiás e Pará,  

“A primeira viagem do AMDE realizou-se na 
última semana de junho de 1985. No dia 24 
de junho, Segunda-feira, realizou-se um culto 
no hangar de Asas, contando com a 
presença do Ver. Crisógno Coelho e do Ver. 
Saulo de Castro Ferreira. Após o culto, a 
primeira equipe, composta por (o primeiro da 
esquerda para a direita): Médico: Porfírio de 
Andrade Neto, Enfermeira Cristiane Pinto 
Ferreira; dentista, Jolian Sampaio e o piloto, 
Lelis Fachini filho do Projeto AMDE partiu em 
busca dos não-alcançados nas localidades 
de Vila Borba, Araí, Limoeiro no interior de 
Goiás, e as aldeias de Aukra e 
Kubenkranken no interior do Pará”.9  
 

 

Em documentos da Missão, encontramos um relato do missionário 

James Truxton, um dos fundadores da MAF, sobre um trabalho similar a 

este no ano de 1956, Numa carta para os membros de MAF, escrita em 2 de 

setembro de 1956, ele informou sobre essa visão: 

“O conceito de um serviço médico 
especializado e cooperativo entre as 
sociedades missionárias ligadas pelo nosso” 
braço aéreo “, não é uma coisa nova. 
Sonhamos o que poderia ser o resultado 
disto em Shell Mera, Equador. O Senhor 
(Deus) já providenciou este ministério 
através de emissora de rádio HCJB, como 
modelo. Depois, projetamos as 
potencialidades de um ministério deste tipo 
nas vastas e pouco desenvolvidas fronteiras 
do Brasil. Desde novembro passado, 
estamos aproveitando cada oportunidade 
para discutir estas possibilidades com os 

                                                
9 Extraído do Boletim Informativo “Rasgando os céus pelos pobres, ed. N.º 1, ano 1, 
Dezembro/95. 
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médicos. Quase todos ficaram 
entusiasmados com as idéias de unirem as 
equipes de médicos especialistas, com os 
especializados na aviação, para possibilitar 
este ministério. O problema de mobilidade 
foi, em muitos casos, a razão principal 
porque a medicina missionária não alcançou 
as fronteiras. Sendo que, a Diretoria da MAF, 
aprovou unanimemente o levar avante o 
desenvolvimento deste ministério, são os três 
princípios que queremos seguir”: 
1. Não duplicaremos os serviços médicos 
que já existem; 
2. Os assuntos e decisões a respeito de 
assistência médica serão tratados pelos 
especializados em medicina. MAF ajudará 
com a administração geral a fim de liberar os 
médicos para se ocuparem com o 
atendimento aos doentes; 
3. Começaremos este novo ministério 
progressivamente sem muita promoção, até 
que seja “aprovado”. (carta de James 
Truxton, em 2 de setembro de 1956). 
 

No Município de Niquelândia, em Tinhanha, na pesquisa de campo 

realizada em maio de 1998, pude ver, por exemplo, que não há luz elétrica. 

As pessoas vivem da agricultura de subsistência, e o único meio de 

transporte é o cavalo. São pessoas que não vivem tão distante assim da 

cidade grande, mas que devido ao seu isolamento, não receberam ou não 

se enquadraram nos costumes citadinos.  

Uma vez por ano, eles recebem a Equipe do AMDE. Pessoas de 

todos os cantos vêm para serem atendidos. Algumas pessoas andam o dia 

todo, com seus filhos para receberem atendimento. Em um local 

improvisado, a céu aberto, recebem noções de educação bucal, por 

exemplo, como escovar os dentes (noções dadas principalmente para as 

crianças) (Figura 13 e 14 em anexo), tratamento dentário, medição da 

pressão, etc. é uma clínica ambulante.  
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“... Mais de 90% das pessoas são 
analfabetas. Praticam uma cultura de 
subsistência, cultivando basicamente arroz, 
abóbora e mandioca. As mulheres têm, 
durante a vida, em média dez filhos, que nem 
são registrados, mas o índice de mortalidade 
infantil é estimado em 50%. A falta de iodo 
leva os adultos a desenvolverem o bócio, 
provocando, nas gestantes, mal formação de 
fetos. As condições sanitárias são as piores 
possíveis” (VISÃO DO ALTO, 1996:3) 

Esta comunidade é uma entre vários casos no Brasil, que vivem em 

condições de “carência” reforçando  a idéia do abandono do governo local 

em amparar através de assistência social e benfeitorias estas comunidades 

passando a tutela aos órgãos não-governamentais, como é o caso de  Asas 

de Socorro. Para a missão, esta transferência favorece no desenvolvimento 

do seu trabalho. Em entrevista concedida pelo Diretor-Executivo de Asas de 

Socorro/Brasil encontramos um  ponto que julgo importante destacar. A 

política descentralizadora impulsionada pelo  Presidente Fernando Henrique 

Cardoso  e que fortalece a ação das ONG´s no território nacional. Podemos 

considerar esta política como um lassez-faire, e como afirmei anteriormente, 

uma transferência tutelar.    

“... hoje em dia desde que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso assumiu, vêm sendo dado 
ênfase a uma descentralização da ação social no 
pais. E a ênfase é justamente fortalecer a ação 
das entidades não-governamentais, das 
comunidades de base, das Associações, etc.Hoje 
há inclusive descentralização na área financeira, 
através dos Conselhos Estaduais, Conselhos 
Municipais, quanto de saúde, quanto de ação 
social, e, há sistemas predeterminados pelo 
Governo a distribuição e controle, inclusive de 
pecas para que, as ONG´s possam, operar e, 
dessa maneira descentralizar é é o comando, a 
ação de assistência social do, do governo, né! 
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Então se, uma instituição social, seja qual for 
inclusive nós de Asas de Socorro, estreita o seu 
relacionamento com o Governo, isso só vem a, a 
melhorar, né! A nível de entidade Aérea nós 
temos excelentes é, contatos, por exemplo, com 
o Ministério da Aeronáutica, ele respeita o nosso 
trabalho, né! Então, eu não vejo como o 
relacionamento com o Governo, prejudicar a ação 
de entidade Não-governamental, pelo contrário a 
tendência é que o Governo vem cada vem mais 
apoiando a ação ditas ONG´s.” (ROCINDES, 31 
de outubro de 1998).  

O Projeto AMDE caminha através de pessoas voluntárias membros 

de igrejas variadas, formadas na área de saúde (médico, enfermeira, 

dentista, etc.) que se  unem para atender várias comunidades pelo Brasil. 

São cerca de 85 profissionais (dados atuais) voluntários/ano e, a Segunda 

parte da clínica, consiste na pregação do Evangelho de Cristo, tarefa 

primordial para os envolvidos na clínica. Quando não há condições de levar 

um evangelista, o próprio voluntário de saúde faz a parte de evangelização 

da comunidade, isso pode acontecer individualmente ou coletivamente, com 

um culto no final da clínica. Por isso exige-se que o profissional de saúde 

seja membro de uma Igreja Protestante. 

A questão do voluntariado é uma característica básica das missões de 

fé, neste caso de Asas de Socorro. Em todas as entrevistas realizadas pude 

observar que todos os entrevistados fazem questão de dizer que são 

voluntários e que vivem de doações realizadas por Igrejas e pessoas 

amigas. O viver “dependendo de Deus” como eles afirmam, é critério 

importantíssimo para ser um missionário além, de não ter gastos referentes 

ao quadro pessoal da Missão. Elimina-se 95% o número de funcionários 

assalariados deixando a cargo do próprio missionário a sua manutenção. A 

missão hoje têm aproximadamente três funcionários assalariados, 

distribuídos nos serviços gerais e contabilidade. 



 
 

 

93

Esta questão de voluntariado, como destacado anteriormente, é um 

fator importante para a missão. Ao entrar na missão a pessoa participa de 

um curso que passa os objetivos da missão e como montar um equipe de 

sócios, que tem a finalidade de levantar nomes para sustentá-lo no tempo 

que trabalhar com a missão. 

“(...) Nós temos um tempo gravado já em fita. 
Nós temos que dura oito horas de fita, um 
curso que dá toda uma idéia, uma noção de 
como montar uma equipe de sócio, como 
buscar esses nomes, o que fazer, como 
escrever, que maneira é... tratar este tipo de 
sócio, como fazer uma carta circular, os 
mínimos detalhes, como fazer contatos por 
telefone, como fazer um Encontro, como dar 
seu testemunho, como falar, como motivar a 
pessoa a participar do círculo de sócio, 
então, todo este, esse é um treinamento 
todinho (...)” (BAKARGI, 31/10/1998) 
 

As pessoas que vão participar do sustento do missionário recebe um 

cartão com a foto da pessoa, um testemunho contando o que vai fazer, 

quem é, o que já fez. (Cartão Resposta de Asas, modelo 1 e 2 em anexo) 

A estrutura Administrativa do Projeto AMDE funciona na sede (figura 4 

em anexo), em Anápolis. Na sede são resolvidos todos os assuntos 

relacionados com o Projeto, os locais que vão ser atingidos pelas Equipes, 

etc. Atualmente, O projeto compõe-se de: Gerência do Departamento; 

Secretaria; Coordenações Regionais; Coordenação de Treinamento e 

Supervisão de Agentes de Saúde. 

As datas das clínicas do Projeto AMDE são escolhidas levando em 

conta os seguintes fatores: chuvas, que dificultam o uso das pistas, pelo fato 

de ficarem inviáveis; seca que dificulta o uso de barcos; plantio; colheita; 
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férias dos coordenadores. No gráfico abaixo, podemos observar os meses 

que as clínicas são realizadas. Dezembro e janeiro são os meses escolhidos 

para as férias. Em fevereiro e março são freqüentes as chuvas e, as clinicas 

visitam apenas os lugares com pistas de pouso viáveis. Nos meses de abril, 

setembro e outubro as clínicas dobram o número de atendimentos, 

verificados por serem meses estáveis em relação a fenômenos naturais 

(chuva, seca) e meses que não ocorrem a colheita realizada mais nos 

meses de maio a agosto. 

Um dos pontos mais críticos, segundo os componentes, é o que diz 

respeito aos Recursos Financeiros. Apesar do avião ser um meio rápido e 

ágil para a realização do trabalho, pois reduz horas e dias de uma viagem, 

ele é um transporte que exige certos cuidados e gastos para o seu 

funcionamento. A hora de vôo está aproximadamente R$ 200,00; Outro 

ponto critico é em relação aos aparelhos odontológicos e médicos que são 

caríssimos.  

TABELA 1. A Média do Orçamento nos últimos dois anos (2000 - 2001) 

Atividade Valor 

Pessoal 25.000,00 
Vôos 23.760,00 

Passagens Aéreas 28.000,00 
Medicamentos 9.000,00 
Materiais/equipamentos 6.000,00 

Treinamentos 2.000,00 
Administração 6.000,00 

Total 99.760,00 

Fonte: Projeto AMDE 

Arquivo: Asas de Socorro - Brasil 
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Em dados percentuais, têm-se um gasto maior com as passagens 

aéreas, calculando 28% no orçamento anual. Este valor é calculado por 

hora/vôo em qualquer região do país. O orçamento anual divide-se da 

seguinte forma em dados percentuais. 

 
 
Gráfico 1: Divisão % do Orçamento Anual 
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Fonte: Dados percentuais nos últimos dois anos (2000-2002) 

Arquivo: Asas de Socorro/Brasil/ Departamento do Projeto AMDE 
 
 

3.1.2. Os Agentes de Saúde do Projeto AMDE 

 
Os agentes (Figura 15 em anexo) são treinados através de um 

programa especial, aplicado em quatro etapas, no período de dois anos, 

incluindo cursos bíblicos.  

Os Agentes de Saúde que auxiliam no trabalho hoje, no AMDE, 

cuidam da saúde, em geral, das comunidades das quais fazem parte, do 

saneamento básico ao parto, da higiene bucal aos primeiros socorros, do 
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pré-natal a orientação alimentar. Para isso, passam por um curso ministrado 

por uma enfermeira do Projeto, recebem kits curativos, aparelho para medir 

a pressão arterial, estetoscópios, balanças e produtos sanitários. Os agentes 

formados por Asas de Socorro muitas vezes ampliam suas oportunidades, 

sendo contratados pela Secretaria de Saúde do Município onde atuam. 

Os agentes de saúde prestam relatório todo mês ao Projeto AMDE e 

recebem também mensalmente, orientações específicas e gerais, meditação 

e estudo bíblico.  Recebem ainda, um kit para realizar seus atendimentos e 

têm em média 20 famílias aos seus cuidados. 

Ao observar esta estratégia de trabalho, vemos que, a idéia de formar 

agentes de saúde na própria comunidade com pessoas que conhecem e que 

vivem neste local, é o mesmo ao tentarem  formar “Igrejas étnicas”, ou como 

os missionários erroneamente definem “Igrejas indígenas”. Pressupõe que, 

ao formarem agentes de saúde e igrejas étnicas, o grupo “será facilmente” 

alcançado pelo discurso ideológico de conversão da missão, ali 

representado por grupos étnicos.  

Aliado a esta estratégia em treinar Agentes de Saúde, a missão criou 

em 2000, o Projeto Adoção de Comunidades. Este projeto tem como objetivo 

levar as Igrejas Brasileiras de cunho protestante a “adotar” uma comunidade 

responsabilizando-se  por toda a assistência social e logística.  

Este projeto amplia o jogo da questão “tutelar”. O Governo transfere 

as ONG´s a responsabilidade em assistir os grupos marginalizados, 

enquanto a ONG (missão) transfere a Igreja e muitas vezes este grupos 

ficam sem assistência. 
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3.2. Bases de Operações de Asas de Socorro 

 

Asas de Socorro desenvolve trabalhos em alguns pontos do Brasil.  

Nestes locais, ela dispõe de um avião e missionários que ali ficam para 

manter contato com as comunidades ribeirinhas e étnicas.  

Estas Bases funcionam como Base de apoio, segundo o missionário 

para facilitar o deslocamento, visto que os aviões são alojados no hangar 

construído pela missão visando o local a ser atingido. (Hoje, algumas bases 

estão desativadas por falta de recursos e pessoal, outras continuam em 

atividade. Vejamos, 

3.2.1. Araguacema - GO 

Desde 1964, a sociedade tem feito, regularmente, vôos gratuitos até 

Araguacema. Hoje, Araguacema faz parte do Estado do Tocantins, e faz 

divisa com o Estado do Pará sendo banhada pelo rio Araguaia auxiliando os 

postos das Missões Evangélicas localizadas no Estado do Pará em plena 

floresta, às margens dos Rios Fresco, Xingu e Irirí. Através destes vôos, feito 

por aviões pequenos, a sociedade tem dado assistência às missões, 

abastecendo os postos com gêneros, medicamentos, material educacional, 

etc., e fornecendo transporte para os obreiros das missões. Através da 

cooperação e participação da Missão Cristã Evangélica do Brasil, que tem 

sede em Belém, Pará, a sociedade tem feito um trabalho de pacificação dos 

índios da região, a etnia Apinajé localizado próximo a Cidade de 

Tocantinopólis, “promovendo” cursos de alfabetização, de higiene e de 

agricultura e tem dado tratamento médico aos habitantes daquela região. 
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Em cooperação com a Missão Evangélica Menonita de Araguacema, 

a sociedade realizou um trabalho Médico - Evangelístico, visitando 

regularmente a Cidade e populações do campo, dando assistência médica 

aos enfermos e “assistência espiritual” através da pregação do Evangelho 

que consiste em seu principal objetivo. Hoje, esta base está desativada. 

3.2.2. Floriano - PI 

Nesta área, Asas de Socorro realizou o trabalho de parceria com a 

Missão Batista Conservadora. O piloto da sociedade fornecia transporte de 

avião de pequeno porte aos missionários na região de Piauí e Maranhão. O 

avião possuía base na cidade de Floriano-Piauí onde também estava situado 

o “seminário Teológico Batista do Nordeste”. Cooperando com o Seminário, 

o avião fazia vôos nos fins de semana, levando os alunos do Seminário para 

diversos lugares no interior do Piauí  - dando assistência através de trabalho 

evangélico e social, que consiste em levar o credo religioso juntamente com 

alimentos, medicamentos e clinicas médicas e odontológicas, como meio de 

persuasão. Este setor foi fechado em dezembro de 1975. 

3.2.3. Boa Vista - RR 

O trabalho no território de Roraima também tem sido feito desde a 

Fundação da sociedade até o presente momento, mantendo ali uma equipe 

de um piloto, e um médico com suas respectivas famílias. 

O piloto com o avião da sociedade, tem apoiado  várias Missões 

Evangélicas na região, como Missão Evangélica da Amazônia, Missão 
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Novas tribos do Brasil10, Assembléia de Deus e a Missão Batista.  

Durante os anos de 1968 e 1969, a sociedade serviu como “órgão de 

apoio” aos trabalhos do Projeto Rondon no território de Roraima, fornecendo 

transporte aos lugares remotos para as equipes de estudantes operando na 

região. 

O trabalho continua hoje com viagens de enfermeiras da missão 

MEVA aos grupos étnicos. Já que Asas de Socorro não tem mais seu 

próprio médico. Esta base está ativada e desenvolvendo vôos e trabalhos na 

região da Amazônia. 

3.2.4. Eirunepé - AM 

A Sociedade iniciou sua assistência nesse setor em março de 1972, 

fazendo os vôos gratuitos da cidade de Eirunepé (Figura 16 em anexo) até 

os postos ao redor, ocupados pelos missionários da Missão Novas Tribos do 

Brasil. Eirunepé está localizada às margens do Rio Juruá no extremo oeste 

da Amazonas – 1150 Km de Manaus. Seus trabalhos são similares aos da 

Missão Cristã Evangélica do Brasil na Base de Araguacema. Além de 

atender às necessidades das missões que trabalham na região. O Posto 

atendido pela Missão Novas Tribos do Brasil é o Posto Canamari com esta 

mesma etnia.  

                                                
10 Os Postos atendidos pela Missão Novas Tribos do Brasil são as seguintes: Aracá, Marari 
e Novo Demini todas trabalhando com os Yanomamis. E a MEVA (Missão Evangélica da 
Amazônia) com as seguintes etnias: Mucajaí, Olomai, Parimiú, Auaris Napoleon, Maracana 
e utilizam-se de clínicas, ou seja, prestam assistência médica e odontológica às etnias neste 
local.  
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3.2.5. Manaus - AM 

A sociedade iniciou sua assistência nesse setor em dezembro de 

1975, com seu primeiro avião bimotor servindo principalmente a Missão 

Novas tribos do Brasil. Os postos atendidos por este setor estão a uma 

distância de  600 e 1100 Km de Manaus. Manaus também tornou-se o setor 

central de onde coordena os trabalhos dos demais setores de vôo. 

A Base de Manaus possui dois Postos. O Posto Hyxkariana e o Posto 

Jamamadi que “apoia” estas duas etnias.  

3.2.6. Cruzeiro do Sul - AC 

Os trabalhos iniciaram-se nesta Base em 1993. Esta região está 

localizada na divisa do Acre e o Estado do Amazonas. É uma cidade em 

fase de crescimento em meio à Selva Amazônica. 

Cruzeiro do Sul representa para o trabalho missionário algumas 

vantagens como: Disponibilidade de combustível para os aviões; extensão e  

alcance a mais “Postos Indígenas”, situados em Eirunepé, os Postos 

ganharam qualidade, com mantimentos, assistência hospitalar, etc; e maior 

freqüência nos vôos.11 

Os trabalhos são realizados no Posto Vida Nova e Maronal na etnia 

Marubo.

                                                
11 Boletim Informativo “Visão do Alto”, Ano V, Nº 2, Dezembro/93. 



3.3  Os Projetos da Missão Asas de Socorro no México 

A partir da mensagem redencionista de Asas de Socorro “Compartiendo en 

amor de Dios con los pueblos, mas apartados” inicia-se o trabalho social, 

primordial para o desenvolvimento da missão. Hoje se tornou impossível o contato 

missionário/etnia sem o aval da ação social. 

Veremos alguns projetos desenvolvidos por Asas de Socorro no México. 

Lembrando que este trabalho missionário de Asas de Socorro ocorre 

esporadicamente, ou seja, são projetos que avançam em alguns momentos e 

retrocedem em outros. O certo é que o auge do trabalho no México acontece na 

década de 60 a 80 e estagna-se na década de 90.  

3.3.1 Desenvolvimento Comunitário 

Este desenvolvimento comunitário destaca-se pelo trabalho social levado as 

estas comunidades que muitas vezes, segundo relatos missionários, “são 

deixados de lado por políticos do país e da região”. Ao receber a ajuda necessária, 

seja em construção de casas, alimentos e roupas, e até mesmo educação, não 

quer dizer que o grupo coletivo ou individualmente irá aderir ao discurso religioso. 

Realmente o laço se torna estreito mas não define a troca religiosa, pois são 

grupos que mantém um forte elemento cultural. Os missionários definem o 

trabalho de desenvolvimento comunitário, como 
“Transportando maestros para las escuelas 
de gobierno; Construyendo clinicas y 
escuelas e instalando agua potable cerca de 
sus hogares”. 
(fólder explicativo de Alas de 
Socorro/México). 

Atualmente este trabalho está ocorrendo de forma esporádica, devido à 

falta de pilotos qualificados.  
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3.3.2 Projeto Médico 

A ajuda médica definida pelos missionários consiste em “Emergências 

Médicas, doutores (Figura 17 e 18 em anexo), medicinas e a comunicação com 

clinica e hospitais”. Carentes de apoio Governamental, os grupos étnicos recebem 

estes médicos-missionários, para amenizar as doenças que aparecem 

principalmente nas crianças. Cada grupo étnico recebe esta assistência uma vez 

por ano. Geralmente a missão recebe um grupo estrangeiro vindo do Canadá e 

dos Estados Unidos especializados em saúde pública. Esta estratégia tem sido 

usada em todas as missões, sejam elas protestantes ou católicas.  

Em documento de 1965 encontramos como era realizado este trabalho, 

“...avión marca Cessna “180” que fue donado 
a la Asociación por “Missionary Aviation 
Fellowship” de Fullerton, Calif. EE.UU.A, fue 
importado en el mes de enero del año 
pasado y luego fue puesto en servicio en la 
Península de Yucatán con base en 
Xocempich, Estado de Yucatán. El Director 
afirmo que este avión ha sido de mucho 
beneficio para los pueblos yucatecos que se 
encuentran completamente aislados e 
incomunicados, especialmente en los casos 
de emergencia, puesto que el avión ha 
podido llevar personal médico a varias 
clinicas rurales y también ha socorrido a 
muchos enfermos y accidentados en los 
lugares apartados”. (Acta nº5 de 1965, 
Ixtapa, Chiapas, em anexo) 
 

 Este documento destaca alguns pontos referentes, na década de 80 

“Un aumento constante de resistencia hacia 
la presencia de estadounidenses en nuestro 
País. Un aumento en las presiones ejercidas 
por el Gobierno hacia el servicio abierto de 
Organizaciones Misioneras “Protestantes”. 
Un aumento de desazón político y torbellino 
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de esta misma índole en las zonas en que 
servimos con brotes de violencia en algunas 
de estas zonas. Un aumento en la lucha de 
clases”. (Informativo de Alas de Socorro, 
fevereiro de 1980). 
“No es la decisión de MAF retirarse de 
México, sino que es necesario que ADS 
diseñe las posibilidades para que el proyecto 
en un futuro pase a hacer administrado por 
México ( como actualmente se hace en 
Brasil). (Acta de Reunião, 3 de maio de 
1975). 

 

Ao analisar o auge e a estagnação do trabalho missionário de Asas de 

Socorro, recorremos à planilha de vôos e ao histórico de vôos registrados no 

período de 1977 a 1985.  

 Obviamente o vôo é a principal ferramenta de Asas de Socorro para 

executar a ideologia missionária, ou seja, fazer com que os seus objetivos se 

concretizem. A ação social (através de médicos, enfermeiras, dentistas, etc), 

seguida de evangelização, só serão possíveis para Asas de Socorro mediante o 

uso do avião, 

“Em retrospecto, pioneiros desses dias 
taxam a importância de serviço de vôo então 
como "indispensável”. Hoje, eles são hábeis 
para taxar isto como "conveniente”.(Arquivo 
particular de Asas de Socorro/México – carta 
de 1982) 
 

No gráfico abaixo observamos que o auge do trabalho de Asas de Socorro 

ocorreu em 1977 em Chiapas, decaindo nos próximos anos e desaparecendo 

totalmente a partir de 1982. O principal motivo pode ser o conflito étnico nesta 

região de Chiapas onde também existia uma Base de Operações, que proibiu a 

entrada de missionários neste período, pois a sua presença estava agravando a 
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situação política nesta região. A sua “pregação redencionista” agravava ainda 

mais as relações entre Governo e etnias, contribuindo assim para o aumento do 

conflito. Asas de Socorro, em parceria com o Instituto Lingüístico de Verão, fazia o 

trabalho de assistência lingüística e de evangelização. 

 Já em relação aos vôos nos arredores da cidade de Oaxaca, a situação 

parece ser mais estável. Mesmo decaindo de 1977 a 1985, os vôos continuaram, 

principalmente porque a sede se encontra em Oaxaca e a Base de Operações em 

Mitla também ao Sul do México (Figura 19 em anexo). Estes vôos têm vários 

destinos: grupos étnicos, comunidades ribeirinhas, transportes de membros do 

Governo e pessoas civis. Entre os grupos étnicos temos os zapotecos, mixtecos e 

mixe, que recebem esporadicamente assistência médica e odontológica, além da 

pregação do Evangelho por parte de pastores ligados à Missão Asas de Socorro.  

 A década de 80 na atividade missionária de Asas de Socorro assiste à uma 

queda considerável, um dos motivos encontrados foi o crescimento no número de 

igrejas pentecostais. A atividade missionária até então era dirigida por igrejas 

tradicionais (como Batista, Presbiteriana, Metodista) de cunho fundamentalista. O 

que diferencia estas duas facções religiosas é a sua doutrina. Enquanto as igrejas 

tradicionais fazem uso da Bíblia para defender as suas idéias, as igrejas 

pentecostais servem-se, além da Bíblia, de práticas como: cura, libertação 

demoníaca, profecias e “falar em línguas”. Estes rituais presentes no culto 

pentecostal assemelha-se aos rituais de pajelança e “ornamentam” o culto de 

adoração de Deus. Enquanto o culto “tradicional” destacava um culto simples e 

“formal“ sem muito atrativo, por exemplo: com cânticos, orações e pregação. No 

trabalho entre os grupos étnicos esta doutrina “pentecostal” identifica-se mais com 

as “práticas étnicas”, principalmente o ritual da pajelança, levando estes grupos a 

adotarem um sincretismo religioso. 
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 GRÁFICO 2: HORAS DE VÔO DE CHIAPAS 

 

 
Gráfico de vôo realizado por Asas de Socorro em Chiapas, no período de 
1977 a 1985.  
Arquivo particular de Asas de Socorro – Oaxaca - México. 
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GRÁFICO 3: HORAS DE VÔO DE OAXACA 
 
 
 

 
 

Gráfico de vôo realizado por Asas de Socorro em Oaxaca, no período de 
1977 a     1985. 
Arquivo Particular de Asas de Socorro – Oaxaca - México. 

 



 

 

107

Asas de Socorro no México permanece com um trabalho social esporádico, 

indo a lugares quando acionados por uma Igreja ou pelo Governo.  

Outra diferença que encontramos foi a falta de uma Base Central de 

operações, com escritório, Oficina, etc. O lugar que funciona como base nada 

mais é que dois pequenos cômodos construídos pelo Aeroporto Internacional de 

Oaxaca, cedidos provisoriamente para Asas de Socorro, enquanto Asas de 

Socorro no Brasil possui sede própria com boa infra-estrutura, construída com 

recursos de Igrejas Evangélicas e Protestantes de todo o Brasil.  

Neste capítulo observamos que a Missão Asas de Socorro no Brasil e no 

México têm ideologias parecidas, principalmente no que tange a assistência 

social, mas na ação missionária encontra-se grandes diferenças. Percebe-se com 

isso, que a questão cultural do país do missionário influencia no trabalho de 

evangelização, quero dizer com esta afirmação, que as crenças e costumes em 

cada país e nas diferentes etnias fortalece ou não a ação missionária de Asas de 

Socorro. O México  e suas etnias costumam ser bem mais hostis ao discurso do 

missionário Protestante, enquanto no Brasil nota-se uma mera  “aceitação”  das 

doutrinas cristãs. Mas estas são meras especulações e carente de investigações 

futuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Neste trabalho procuramos analisar a Missão Asas de Socorro no Brasil e 

no México, através de sua ideologia religiosa presente em suas ações. Entender o 

processo evangelizador era peça chave. Outra questão importante foi discutir o 

que levou uma Missão estrangeira a implantar e se consolidar na América Latina.  

Um dos motivos seria  o  abandono por parte dos Governos que levou a missão 

estrangeira a penetrar na América Latina sem grandes resistências e facilitando 

até certo ponto, a criação de um “monopólio” no contato e na educação entre os 

grupos étnicos e comunidades ribeirinhas. 

Outro motivo refere-se á penetração das Missões Protestantes - acredito 

que a entrada dessa missão ocorreu devido a seu papel na ocupação do espaço 

social produzido pela ruptura entre as sociedades colonizadoras da América 

Latina e as sociedades indígenas colonizadas. 

Quanto a esta questão, observamos que há um abandono do Governo e  

que esta atitude facilita a entrada destes missionários, que muitas vezes fazem o 

papel do Estado no que se refere a assistência social. 

Como vimos no capítulo I, ao analisar a estrutura ideológica da MAF, 

encontramos doutrinas que reforçaram o trabalho missionário, criando nestes 
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missionários um sentimento de “guardião das almas”. Estas doutrinas, neste caso, 

o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe deram suporte ideológico aos objetivos 

da Missão. A missão de cristianizar o mundo a partir da doutrina calvinista teve 

papel primordial no desenvolvimento desta missão na década de 40. 

A ideologia missionária de Asas de Socorro como vimos no capítulo II, foi 

construída sob o alicerce da dominação carismática. A construção do carisma foi 

fundamental para a realização do trabalho missionário, as fases do trabalho, as 

suas ascendências e decadências estão intimamente ligados com a figura de um 

líder da Missão. E este líder “define” em parte, o êxito ou não das atividades 

missionárias entre os grupos étnicos e comunidades ribeirinhas. 

Ao trabalhar com Asas de Socorro no Brasil e no México encontramos 

algumas diferenças na estrutura e execução do trabalho.  

Primeiramente, Asas de Socorro no Brasil atua de forma autônoma em 

relação à MAF; possuindo a sua Diretoria membros exclusivamente brasileiros 

ligados ao ramo da aviação e administração (como, administrador de empresas, 

contabilista, médicos e enfermeiras); enquanto que Asas de Socorro no México 

mantém uma ligação estreita com a MAF-EUA. Não conseguiram ainda a sua 

nacionalização, mas constitui alvo a ser alcançado nos próximos anos 

(documento). 

Os projetos sociais impulsionados no Brasil estão bem estruturados em 

relação ao México, possuindo três projetos: AMDE (Assistência Médica 

odontológica e evangelística); (Projeto Ferramentas para Líderes e o Projeto da 

Escola de Aviação). Estes projetos visam preparar pessoas para trabalharem na 

área de saúde e evangelismo, para exercerem uma boa administração nas Igrejas 



 

 

110

e nas missões e, por último, ter pessoas que sejam especialistas em mecânica e 

pilotagem de avião, não precisando acionar estrangeiros, como antes acontecia, 

para executar o trabalho de manutenção e vôo na aeronave. 

Portanto ao analisar a Missão Asas de Socorro no Brasil e no México, a sua 

estrutura administrativa e ideológica, encontramos uma missão não diferente das 

outras missões, mas uma missão que, no seu discurso, compartilha dos ideais de 

“evangelização” muitas vezes impostos como sendo “agentes de transformação 

benéfica” aos grupos étnicos e comunidades ribeirinhas. 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALVES, Rubem A. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Editora Ática, 1982. 

BASTIAN, Jean-Pierre. Protestantismos Y Modernidad Latinoamericana – Historia 

de unas minorías religiosas activas en América Latina. Fondo de Cultura 

Económica, México, 1994. 

__________________. Historia del Protestantismo en América Latina. México: 

Casa Unida de Publicaciones, 1990. 

BARTH, K. The Christin Hope and The Task of the Chure. Nova York: Haper Bros, 

1954. (traduzido) 

CERTEAU, Michel. A Escrita Da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1982. 

Coleção: Os Pensadores 1864-1920 sobre Max Weber. Editor Victor Civita, 1980, 

Abril Cultural, São Paulo, 2ª ed. 

CUCHE, Denys. A Noção de Cultura Nas Ciências Sociais. Bauru-SP: 

EDUSC,1996. 



 

 

112

DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Coord. Benedicto Silva, 2ª ed, Ed. 

Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1987. 

DUSSEL, Henrique. 1492: A Invenção do Outro. A origem do Mito da 

Modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993, p.5. 

DUROSELLE, J.B. De Wilson à Roossevelt. Paris, Armand Collin. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1970. 

FERNANDEZ, Rubens César. New Tribes. México: Fundo de Cultura Económica, , 

México, 1980 

FERREIRA, Marieta de Morais e AMADO, Janaína. In: Usos e Abusos da História 

Oral. Fundação Getúlio Vargas, RJ, 1996. 

FRANCHETTO. ISA: Povos Indígenas no Brasil – 1996/2000. São Paulo: 2000. 

HITT, Russell, KASCHEL, Walter. O Piloto das Selvas. Belo Horizonte: Ed. 

Betânia, 1992. 

HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja na América Latina e no Caribe, 1945-

1995 – o debate metodológico. Ed.Vozes/CEHILA, RJ/SP, 1995. 

____________________. História Do Cristianismo Na América Latina e No 

Caribe.São Paulo: Paulus, 1994.  

HVALKOF, Soren , AABY, Peter. Is God na American? Na Anthropological 

Perspective on the Missionary Work of the Summer Institue of Linguistics. 

Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs and London: 

Survival International. 

KOSSELLECK, Reinhart. Futuro Pasado. Para uma semântica de los tiempos 

históricos. Barcelona: Ediciones Paidos, 1992. 



 

 

113

LE GOFF, Jacques-NORA Pierre. História: Novos Problemas. In: Wachtel Nathan. 

A aculturação. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 113-130,1976. 

___________________________. História: Novas Abordagens. In: Dupront, 

Alphonse. Antropologia Religiosa. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 83-

105, 1976. 

___________________________. História: Novas Abordagens. In: Julia 

Dominique. História Religiosa. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 106-

131, 1976. 

___________________________. Jacques. História e Memória. 2ªed. Campinas: 

Papirus, 1992. 

MALERBA, Jurandir. A Velha História – Teoria, Método e Historiografia. In: LIMA, 

Antônio Carlos de Souza e VIANNA, Adriana de Resende Barreto. História, 

Antropologia e Relações de Poder – Algumas Considerações Em Torno de 

Saberes e Fazeres Sobre o Social. Campinas, SP: Papirus, 127-152,1996. 

MEDEIROS, Izabel de. Asas de Socorro: Missionários Alados. 72 páginas, 

Graduação em História, UFG, Goiânia, 1999 

MENDONÇA, Antonio Gouveia. O Celeste Porvir – A Inserção Do Protestantismo 

No Brasil. São Paulo: Editora IMS, 1995. 

MOURA, Gerson.  “Estados Unidos e América Latina – as relações políticas no 

século XX, xerifes e cowboys e um povo eleito e o continente selvagem”. São 

Paulo: Editora Contexto, 1991. 

NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Uma leitura crítica da interpretação bíblica 

do fundamentalismo. Traduções Protestantes – Antonio Gouveia Mendonça et 

al. Rio de Janeiro/ São Paulo, Koinonia, 1994. 



 

 

114

PAIVA, José Maria de. Colonização e Catequese (1549-1600). São Paulo: autores 

associados/Cortez, 1982. 

PRIEN, Hans-Jürgen. La Historia Del Cristianismo Em America Latina. São 

Leopoldo-RS: Editora Sinodal, 1985. 

RIBEIRO, Darci. Os índios e a Civilização: a integração das populações indígenas 

no Brasil moderno. Petropólis: Vozes, 1979. 

RUINO, Maria Angélica Avona. Administração Geral. 60 páginas, Graduação em 

Administração,  Uniana, Anápolis, 1996. 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
 
SANTOS, Maria Cristina dos. Asas de Socorro: 40 anos de História no ar. 55 

páginas, Graduação em História, Universidade Estadual de Anápolis, Anápolis, 

1997. 

STOLL, David. Pescadores de Hombres o fundadores de Império? El Instituto 

Lingüístico de Verano em América Latina. Lima, Editora Desço, 1985. 

SUESS, Paulo (org). Culturas e Evangelização. In: RICHARD, Pablo. 

Evangelização da Cultura. São Paulo: Loyola, 1991, p.224-226. 

TOTA, Antônio Pedro & BASTOS, Pedro Ivo de Assis. História dos Estados 

Unidos. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

VICENTINO, Cláudio & DORIGO, Gianpaolo. História norte-americana. São Paulo: 

Scipione, 2001. 

WEBER, Max. Sociologia De La Religion. México: Colofon, 1991. 

WEBER, Max. Economia e Sociedade, Brasília: EDUNB, 1991. 



 

 

115

WRIGHT, Robin M. Transformando os Deuses – Os Múltiplos Sentidos da 

Conversão entre os povos indígenas no Brasil. Campinas/SP: Editora 

Unicamp, 1999. 

 

 

 

REVISTAS E JORNAIS 

 

Ximena Avellaneda Díaz. Los Grupos Étnicos Del Estado de Oaxaca. América 

Indígena, México, 2-1990, pág.343 a 363. 

STOLL, David. “ Con que derecho adoctrinan a nuestros indígenas? La polemica 

en torno al Instituto Lingüístico de Verano”. América Indígena, XLIV/1, 1984, 

pp.9-24. 

O’ SULLIVAN, John.  The democracy review, 1845. 

 

FOLHETOS E BOLETINS 

 

O Sonho está vivo: Uma breve História da Aviação Missionária no Brasil e no 
Mundo – Asas de Socorro/ outubro/98. 
 
Boletim informativo “Visão do alto”, ano V, n.º 2, dezembro/93. 
 
500 anos em busca de dignidade, ética e cidadania, nas relações interétnicas – 
uma introdução.  Silas de Lima – maio de 2000. 
 
Regime Tutelar do Índio. Ismael Marinho Falcão – Janeiro de 2001. 
 
Os Índios não são Incapazes- Boletim do ISA endereçado às comunidades 
indígenas. 
 



 

 

116

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista concedida por Leonardo Contreras, Diretor e Piloto de Alas de 

Socorro/México, em 08 de outubro de 2001.  

Entrevista concedida por Moacir baía, Piloto de Asas de Socorro, 30 de novembro 

de 1998. 

Entrevista concedida por Rocindes Correia, Diretor Executivo de Asas de Socorro, 

30 de outubro de 1998. 

Entrevista concedida por Selma Bakargi, Coordenadora de Recursos Humanos, 

em 31 de outubro de 1998. 

 

 



 
Figura 1: Criança do grupo Zapoteco. 
Arquivo particular de Alas de Socorro – México. 

 

 
Figura 2: Missionária Edith Contreras, com crianças da etnia zapoteca. 
Arquivo particular de Alas de Socorro – México. 



 
Figura 3: Crianças da etnia Zapoteca ao lado do avião de Alas de 

Socorro 
Fonte: Arquivo particular de Alas de Socorro - México 

 
 

 
 Figura 4: Yanomámi com trajes típicos 
Fonte: Asas de Socorro - Brasil 

 



 

 
Figura 5:Aldeia Toototobi da etniaYanomámi 
Fonte: Asas de Socorro - Brasil 

 

 
Figura 6: Hangar em Anápolis –GO 
Fonte: Arquivo Particular de Asas de Socorro –Brasil  

 
 



 
 

 
 



 
 

Figura 08: Sede Administrativa da Missão Asas de Socorro em Anápolis, 
construída em 1988 e localizada no Bairro JK. Foto tirada em julho de 1990. 
Fonte: Arquivo Asas de Socorro. 

 
Figura 9: Vista aérea da Cidade de Oaxaca ao Sul do México 
Fonte: Arquivo particular de Alas de Socorro –MX 

 



 
Figura 10: Voluntária do AMDE ensinando as crianças Kalungas, 
higiene bucal. 

 

 
Figura 11: Zapotecos descarregando um avião de Alas de Socorro 
Fonte: Arquivo Alas de Socorro - México 

 



 

                
Figura 12: Mulheres da Comunidade Moleque em Goiás 
Fonte: Asas de Socorro - Brasil 

 
 

 
Figura 13: Primeira Equipe do Projeto AMDE composta por: Porfírio de 

Andrade Neto (Médico), Jolia Sampaio (dentista), Cristiane 
Pinto ferreira (enfermeira) e Lelis Fachini Filho (Piloto de Asas 
de Socorro) em viagem realizada no dia 24 de junho de 1985 
no interior de Goiás e Pará.  

Fonte: Arquivo Particular de Asas de Socorro – Brasil 



 
Figura 14: Missionário Brian aplicando vacina em uma Índia yanomani. 
Fonte: Arquivo Asas de Socorro. 

 

 
Figura 15: Agente de Saúde auferindo a pressão arterial do paciente 
Fonte: Asas de Socorro - Brasil 

 



 

 
Figura 16: Base de Operações em Eirunepé-AM, Hangar construído para a Missão 
Asas de Socorro. Avião CESSNA, prefixo PT – KYW. 
Fonte: Arquivo Asas de Socorro. 

 
Figura 17: Missionária de Alas de Socorro entregando alimentos a etnia Zapoteca 
Fonte: Arquivo Particular de Alas de Socorro 



 

 
Figura 18: Médico voluntário com o grupo Zapoteco 
Fonte: Arquivo particular de Alas de Socorro -MX 

 

 
Figura 19: Base de Operações em Mitla no México 
Fonte: Izabel de Medeiros 
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Acta No. 5. 
 
 

 En Ixtapa, Estado de Chiapas, siendo las veinte horas del día veinticinco de enero de mil 

novecientos sesenta y cinco, en el domicilio social de “Alas de Socorro”, A. C., se reunieron las 

personas que integran dicha Asociación, para celebrar la reunión de la Asamblea General Ordinaria 

a que fueron convocadas. Presidió el acto el Sr. Elías Hatcher Tuel, en su carácter de Director 

General del Consejo Directivo de la mencionada Asociación, y en vista de que se encuentran 

presentes todos los miembros de esta Asociación, el propio Director declaró debidamente instalada 

la Asamblea y que serán validos los Acuerdos que en ella se tomen. Para iniciar los trabajos, por 

unanimidad de votos se aprobó la siguiente. 

 
ORDEN DEL DIA 

 
I. Informe del Director General 

II. Balance de las operaciones de la Asociación al 31 de diciembre de 1964. 

III. Acuerdos relativos a la aplicación de los resultados de dicho balance o en su caso, respecto a 

la forma de proceder para subsanar el déficit que arroje el mismo. 

 

  Pasando a desahogar el primer apartado de la Orden del Día, el señor Elías Hatcher Tuel 

rindió un amplio informe de las actividades desarrolladas por la Asociación durante el ejercicio del 

año pasado, entre las que destacan la ampliación de los trabajos de la propia Asociación que son las 

siguientes: Informa que el avión marca Cessna “180” que fue donado a la Asociación por 

“Missionary Aviation Fellowship” de Fullerton, Calif.. EE.UU. A., fue importado e el mes de enero 

del año pasado y luego fue puesto en servicio en la Península de Yucatán con base en Xocempich, 

Estado de Yucatán. Afirmó el Director que este avión ha sido de mucho beneficio para los pueblos 

yucatecos que se encuentran completamente aislados e incomunicados, especialmente en los casos 

de emergencia, puesto que el avión ha podido llevar personal médico a varias clínicas rurales y 

también ha socorrido a muchos enfermos y accidentados en los lugares apartados. Con este avión 

nuevo se ha aumentado a cinco el número de aviones con que opera la Asociación. La Asamblea 

aprobó por unanimidad el informe rendido por el Director General y pasó a considerar el segundo 

apartado de la Orden del Día. El Tesorero, Sr. Carlos Rodríguez, manifiesta que durante el ejercicio 

del año 1964 aparece un pequeño déficit, Esta situación económica del ejercicio obedece, 
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manifiesta e1 Tesorero, a un gran aumento en los gastos de operación y también a la gran cantidad 

de refacciones, incluyendo dos motores nuevos de avión, recibida a crédito durante el año pasado de 

Alas de Socorro de California, E.E.U.U.A. Habiendo examinado los libros que muestra el Tesorero 

a los asambleístas, estos aprobaron por unanimidad de votos el balance del ejercicio 1964 y, de 

inmediato se pasa a desahogar el tercer punto de la Orden del día a fin de buscar una solución a la 

situación económica que priva en la Asociación, con objeto de mantener en operación sus servicios 

de labor social y filantrópica. El Tesorero propuso como solución a la situación económica de la 

asociación el aceptar la aportación que brinda los miembros de la misma en lo personal, así como de 

otras personas que simpatizan con los fines sociales de esta asociación que han prometido hacer 

donativos a Alas de Socorro, A. C. con objeto de pagar cantidad que la misma adeuda por las 

refacciones que se han recibido para mantener en operación los cinco aviones con que se está 

operando en el sureste del país. Después de un breve receso en que los asambleístas comentaron 

esta proposición y habiendo estado de acuerdo en aceptar la aportación de los asociados y otras 

personas y de en lo que se refiere a terceros no existe ningún perjuicio para la misma sino por el 

contrario es una aportación generosa y desinteresada de ellos por unanimidad de votos los 

asambleístas acuerdan aceptar esta cooperación para lo cual nombran al Director de “Alas de 

Socorro”, A.C. para que en nombre y representación de la misma exprese la gratitud de la Asamblea 

a los benefactores mediante una carta que les dirija oportunamente. No habiendo otro asunto que 

tratar, se dio por termindada la Asamblea levantándose este Acta que, después de haber sido leída, 

fue firmado por los que en ella intervinieron. 
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Entrevista concedida por Selma 
Bakargi, Do Departamento de 
Recursos Financeiros de Asas de 
Socorro, realizada no dia 
30/10/98 
 
 
Selma - Meu trabalho aqui em ASAS do 
socorro e surgiu dentro do 
Departamento de Recursos Financeiros. 
Mas, deixa eu falar primeiro, como eu 
cheguei ate aqui né. , eu nasci num lar 
evangélico logo cedo eu tive um 
chamada para missões eu era uma 
garotinha de 8 anos quando no 
acampamento, gostei de ouvir sobre os 
missionários e teve um apelo: Quem 
gostaria de crescer e ser uma 
missionária? E tal, e eu levantei a minha 
mão, me lembro, cheguei em casa, falei 
para minha mãe que eu queria ser uma 
missionária quando crescer. E, na 
realidade aquilo era uma coisa de 
criança, cresceu, se formou, e cada vez 
mais. eu sentia vontade mesmo de ser 
uma missionária, mas eu tinha vontade 
muito especial, eu queria ser uma 
missionária, que falasse de JESUS para 
pessoas que nunca tinham ouvido falar 
de JESUS, eu sempre questionei o fato 
de, talvez até, eu sou uma pessoa que 
não gosta de chover no molhado, eu 
gosto sempre de fazer uma coisa prática 
gosto de ser muito objetiva e também 
que queria a palavra de JESUS com 
praticidade e ser objetiva, então eu não 
queria ficar na cidade, eu achava que 
deveria ir para um lugar longe, onde 
nunca ninguém tinha ouvido e que 
ninguém tinha falado ainda, achava que 
na cidade, tinha igreja demais já, muita 
igreja, então eu queria isso mais, ai 
quando eu continuei estudando, tal, 
quando eu terminei o segundo grau que 
eu ( ) uma decisão, seminário fazer, 
onde ir, eu ouvi falar da missão NOVAS 
TRIBOS DO BRASIL. fui lá ,conheci, e 

vi que era aquilo que DEUS tinha para 
mim, o trabalho com os índios. Ai, me 
preparei, fui para um seminário, um 
preparo de cinco anos tem pessoas que 
acham que trabalhar com os índios é um 
trabalho fácil, mas não e1 As NOVAS 
TRIBOS tem um treinamento de quatro 
anos e meio hoje, mas na minha época 
era cinco anos, eu fui pra lá e lá conheci 
um jovem que também estava lá com o 
mesmo objetivo, nos casamos e fomos 
pro Amazonas, aí fomos primeiros 
substituir um casal lá no Amazonas, 
ficamos um ano numa tribo, mas era 
também uma tribo bem evangelizada, eu 
vi, que já tem oitenta igreja 
estabelecidas, todas igrejas indígenas, os 
índios Mandaki, no alto do rio negro, ai 
ficamos um ali, até enquanto era 
necessário para ver o colégio ( ), e 
depois resolvemos abrir um trabalho 
com os índios ( ) que ah! Era um desafio 
naquela época, nos resolvemos, eu e o 
Jackson e nosso filhinho. não tínhamos 
companhia para ir, o Jackson foi 
primeiro e o colega que se ofereceu para 
ir com ele. construiu uma casa, fez 
contato com os índios e depois veio para 
me buscar, nos estávamos numa 
cidadezinha, do Amazonas chamada 
oiapoque e pegamos, o único transporte 
para chegar até a aldeia, era um barco, 
um comerciante que subia naquela 
região e, nos fomos de barco, viajamos 
vinte dias de barco e duas canoa para 
chegar até a aldeia, e, não tinha nem 
avião de ASAS DE SOCORRO não 
podia ir conosco, porque não tinha pista 
ainda. assim que chegamos lá, 
começamos a agilizar para ter uma pista 
que ASAS DE SOCORRO poderia nos 
ajudar. 
Eu comecei, mas depois de um ano e 
meio mais ou menos, nesta tribo, nos 
convivíamos com o este trabalho, 
começamos a preparar para fazer a pista. 
problema de saúde do nosso filho e, não 
estava bem e, nós viemos com o 



Marcelo e já estávamos quase quatro 
anos na amazonas e viemos ver o que 
nosso filho tinha. 
 
Izabel - Vieram para Anápolis? 
Selma - Não! Viemos para São Paulo 
para saber o que ele tinha e, São Paulo 
nós ouvimos que tinha tido uma 
paralizia cerebral ouvimos que tinha tido 
uma paralizia cerebral, possivelmente 
quando era bem bebê ou até na gestação, 
e ele estava com problema de 
coordenação motora e precisava de um 
tratamento sério e não podíamos mais 
voltar para o Amazonas. 
Ai, nós passamos dez anos trabalhando 
com igrejas. Ai, eu que não queria ser, 
trabalhar com as igrejas, Deus, e, 
encaminhou dessa forma, e começamos 
a trabalhar com as igrejas, ficamos dez 
anos ah! Nestes dez anos, tratamento 
intensivo, tal, eu tive mais um filho, hoje 
eu tenho dois, Davi e Jonathan, que e ai, 
depois destes dez anos o desejo de voltar 
para a obra missionária continuava, mas 
eu não podia voltar ainda para o 
Amazonas, eu sabia que o Davi ate hoje, 
tem dezenove anos, faz o primeiro ano 
do segundo grau, ele ainda precisa da 
ajuda da gente, nos estudos e, para que 
fizemos? E, oramos para que Deus desse 
um jeito para voltarmos para a missão, 
até que dia, recebemos o convite, e 
decidimos voltar para as missões, e 
recebemos o convite de Asas de Socorro 
para vir com Asas de Socorro. 
Izabel - Quanto tempo, você trabalha 
diretamente com igrejas Evangélicas? 
Selma - Trabalhando com igrejas, dez 
anos. 
Izabel - Dez com igrejas? 
Selma - Dez com igrejas. 
Selma - Só que nestes anos, nós que 
temos um coração muito missionário, a 
gente sempre trabalhou com igreja, 
visando mesmo missões, tanto que hoje, 
nas tribos distantes mais ou menos cinco 
casais trabalhando com as tribos que 

foram frutos das igrejas que a gente 
passou, que a incentivou para ir para o 
seminário e que igreja a sustentasse. Ai, 
a gente sempre tem feito o trabalho 
bastante voltado para a missões.( ), a 
cinco anos atrás, agora no começo do 
ano faz seis anos que nos estamos aqui 
em Anápolis e o convite que nós 
recebemos e porque que ASAS 
precisava de um representante, alguém 
para divulgar ASAS do SOCORRO nas 
igrejas. 
Como a gente tinha experiência 
missionária, tinha experiência com a 
igreja, então, as pessoas resolveram me 
fazer o convite, e Jackson veio e deu 
certo, o trabalho de jackson é, viajar, e 
representar ASAS nas Conferências, nas 
igrejas, no Brasil inteiro, onde for, ele 
esta indo, né? E, eu vim para dar este 
apoio, né? Então ASAS DO SOCORRO 
sempre traz um casal para trabalhar, né? 
E prefere que seja um casal e eu 
comecei a trabalhar neste departamento, 
e o Jackson também só que o Jackson 
trabalhando fora e eu comecei a dar 
apoio ao trabalho que ele faz, então 
todas as pessoas que ele traz para Mala 
Direita, mandar carta para essas pessoas, 
tal, eu comecei a fazer, comecei a 
aprender a trabalhar com computador 
aqui, e nessa época nos tínhamos uma 
gerente aqui (a Eunice) uma pessoa 
muito jóia mesmo, uma pessoa que 
começou este departamento, fez um 
trabalho muito bom, ela foi treinada pelo 
Sr.Norman. Seu Norman é um piloto 
que esteve no Brasil no começo de 
ASAS e depois de uns anos aqui, ele 
voltou para o E.U.A e desenvolveu 
muito mais, capitação de recursos, é em 
entidades filantrópicas para a missão-
mãe lá nos EUA E, depois em 90, ele 
voltou para o Brasil pra passar tudo o 
que ele aprendeu nesta área de capitação 
de recursos nesta área para Asas de 
Socorro. 
 



Izabel - Dos EUA aqui para o Brasil, 
né? 
Selma - E... ele aprendeu lá, e 
desenvolveu o programa lá, e ai trouxe 
para Asas de Socorro aqui no Brasil, ela 
Eunice foi a pessoa que foi treinada, e 
ele treinou Eunice e desenvolveu este 
programa, montar este departamento, 
porque até então, existia pouco, de 90 
para cá que começamos a ter 
investimento, investir em capitação de 
recursos, né? Até então não tinha muito, 
até que nós tínhamos de fora também, e 
a partir de 90, os recursos começaram a 
diminuir, que vinham de fora, e desde 
95 nós já começamos... 
 
É a partir de 90 os recursos financeiros 
começaram a diminuir que vinham de 
fora e desde 95, nós já começamos a 
estar trabalhando completamente com 
recursos brasileiros né! Quase que 
completamente, especialmente AMDE é 
o AMDE em 96 ainda teve algum 
recurso mas, quando o AMDE começou, 
por dez anos é MAF-Canadá iria ajudar 
mas, só que dez anos em 95, os recursos 
começaram a ficar escassos até que, 
finalmente em 96, eles acabaram e de lá 
pra cá, já foram se dois anos e meio 
trabalhando com nossos próprios 
recursos, foram desenvolvidos um 
ministério aqui com recursos da Igreja 
brasileira e eu comecei a desenvolver 
neste trabalho aqui e no ano passado e a 
Eunice saiu de Asas de Socorro, ela está 
trabalhando com outro projeto agora e, 
eu fui convidada a assumir este 
Departamento de Recursos Financeiros, 
então eu assumir este trabalho aqui e 
temos caminhado dentro desta proposta 
ai. Hoje eu tenho uma ajuda, uma 
pequena acessória de Imprensa, vamos 
dizer assim, porque eu tenho um irmão 
que é jornalista em São Paulo, irmão 
mesmo e, ele tem me ajudado então, ele 
tem dado uma parte no trabalho, não é 
uma assessoria de Imprensa, é uma coisa 

cara, uma coisa bastante cara e nós não 
temos condições, nós fizemos uma 
arrumação, alguma coisinha ele tem me 
ajudado então, todo o ... é... de 
divulgação toda criação do material 
tenho tido ajuda dela né! Então o que é 
o Departamento de Recursos 
Financeiros? O Departamento de 
Recursos Financeiros está ligado, às 
Relações Públicas também, a gente, tem 
feito duas coisas, não é muito bom que 
seja assim, o bom seria que, Relações 
Públicas tivesse o seu Departamento. 
Para são duas coisas bem diferentes, 
Relações Públicas é uma coisa que você 
faz, para está divulgando a imagem de 
Asas, para você está passando para as 
pessoas, para as pessoas ficarem 
conhecendo Asas de Socorro e, Relações 
Públicas normalmente você só gasta por 
fazer isso, você tem que gastar, você tem 
que criar material e não existe um 
retorno imediato, disso ai, e, Recursos 
Financeiros não! Você precisa criar 
material, mas são materiais que você 
cria não para divulgar o nome, não para 
divulgar a imagem, mas que você crie 
motivar a pessoa para estar contribuindo 
e, que trague o retorno imediato pra 
missão, então, por enquanto nós estamos 
trabalhando junto, mas, o Recursos 
Financeiros, o objetivo é trazer os 
Recursos que Asas de Socorro, precise 
para desenvolver os ministérios, e aí, são 
divididas em partes: a metade dos 
recursos que entram em Asas de Socorro 
e destinada aos missionários. Porque nós 
trabalhamos com equipes de sócios, 
cada missionário, cada família de 
missionário tem sua equipe 
mantenedores, e a gente chama essa 
equipe de sócios em ministério, então o 
que, que é quando a pessoa chega aqui, 
se ele chega como aluno da Escola, ou 
se ele já chega como missionário como 
temos, o caso do Pastor Jeferson, que 
chegou no começo do ano direto para 
trabalhar na Contabilidade e, ele já 



passou tal, ele já veio direto como, foi 
aceito como missionário então, ou vem 
como aluno de alguma forma é, a gente 
faz uma avaliação se aquela pessoa foi 
aprovada, tudo bem para ela vir, a gente 
faz um treinamento para ela de mais ou 
menos uma semana para que essa pessoa 
aprenda como mostrar sua equipe de 
sócios, então nós temos um tempo 
gravado em fita, nós temos que dura oito 
horas de fita, um curso que dá toda a 
idéia, uma noção de como montar uma 
equipe de sócio, como buscar esses 
nomes, o que fazer, como escrever, que 
maneira é... tratar este tipo de sócio, 
como fazer uma carta circular, os 
mínimos detalhes como fazer contatos 
por telefone, como fazer um Encontro, 
como dar seu testemunho, como falar, 
como motivar a pessoa, a participar do 
circulo de sócio, então, todo este, esse é 
um treinamento todinho, e é muito 
interessante que, dois anos em dois anos 
que eu tenho trabalhado com as equipes 
de sócio também, e eu fiz dois 
treinamentos e é tão interessante como 
as pessoas no final do treinamento falam 
assim. 
Incrível. Como a coisa agora ficou fácil! 
Parece que, foi uma mágica, realmente 
é! Quando a gente fala olha vamos 
levantar o sustento? Né, temos que 
montar uma equipe de sócio parece uma 
coisa difícil! Mas de repente, você 
qualquer recurso vai vendo que, esse é 
uma, uma das coisas que Normam 
traduziu, e hoje, nós já estamos até 
adaptando muitas coisas bem mais á 
nossa realidade aqui no Brasil, né, por 
ser um programa que veio dos Estados 
Unidos, hoje a gente está adaptando 
muita coisa tal que e... 
 
Izabel - Seria bem diferente da nossa 
realidade brasileira? 
 
Selma - Existe, uma diferença né, e a 
gente está adaptando algumas coisas por 

exemplo, temos uma grande diferença, é 
elas fazem os treinamentos em duas 
semanas até em uma semana inteirinha, 
nós temos dificuldade para, as pessoas, 
antes de vir para ASAS consig a este 
tempo, por que todo mundo tá tão ligado 
com o seu trabalho, é difícil o tempo 
para vir, então nos temos feito o curso 
em três, quatros dias, né, conversando 
sendo ágio. tal, mais, o curso é muito 
bom! 
E essas equipes, o que acontece? Cada 
um vem e traz os nomes das pessoas, a 
gente monta uma equipe 1/ cada pessoa, 
no computador estes nomes ficam todos 
separados por códigos, né, e cada 
missionário em então o desejo de está 
trabalhando com sua própria equipe e 
está que vem o sustento para o 
missionário né, e outra parte vem do 
sustento, vem deste trabalho que 
Jackson fez nas igrejas a divulgação que 
é feita nas igrejas. Não só o Jackson, 
mas todo o missionário na primeira 
oportunidade que têm, eu recebe muitos 
convites aqui, por telefone, de igrejas, de 
Conferências, que querem vá alguém 
falar de missões, então a gente vai, 
manda material, leva material, essa « 
Visão do Alto» que sai cada três meses, 
leva fichas, leva folhetos que a gente faz 
e depois de passar uma fitar de vídeo, 
depois falar de ASAS DE SOCORRO, a 
gente entrega o material normalmente, 
as pessoas preenchem aquela ficha, diz 
que quer contribuir, nós temos varias 
formas de contribuir: a pessoa pode 
contribuir com o carnê, ele não tem 
valor expresso, ele só está dizendo que é 
de ASAS DO SOCORRO não tem data 
de vencimento, não tem valor então se 
pessoa quiser dar mil reais ela pode dar, 
e, outra forma é depósito bancário onde 
sempre coloca nossas contas no depósito 
bancário a pessoa têm que nos avisar, 
olha eu fiz um depósito para ASAS DO 
SOCORRO meu nome é tal! ou então eu 
mando o canhoto, ou telefona ou avisa 



porque senão todo jeito nós vamos 
receber, mas nós não vamos saber quem 
foi que mandou, não vamos poder 
agradecer, mandar um recibo, por isso 
quando faz um depósito é bom avisar, 
outra forma de pagamento é o . . Cartão 
Resposta, o envelope-resposta, nós 
temos os envelopes próprios do correio 
que a gente pode mandar, cheque dentro, 
cruzado, nominal “ASAS DO 
SOCORRO “, então se pessoa gosta de 
trabalhar com cheque, acha melhor, a 
gente manda para ela, ela manda 
primeiro, ai todo mês a gente manda 1 
recibo, a cartinha agradecendo, manda 
um outro envelope dentro ,e a pessoa 
pode mandar o cheque, destas formas 
todas, o melhor mesmo é, mandando o 
cheque, né? mas aí estamos ouvindo que 
vão aumentar o CPMF, então vai 
diminuir o numero de cheque, né? nós 
estamos trabalhando, para conseguir 
também, a pessoa através do cartão de 
compras, visa, Ah! Vários tipos de 
cartões para a gente poder, para a pessoa 
também através do cartão, receber a 
oferta. Mas, ainda não, no ano que vem, 
a gente já tenha o cartão... 
  O carnê é um pouco ruim 
enfrenta fila do banco, etc. O melhor 
mesmo, é depósito, você pode fazer um 
depósito bancário, né? Passa um fax, 
telefone, E-Mail,... Várias pessoas, nós 
somos aqui, uma media de 700 pessoas 
contribuintes. Pessoas, normalmente um 
mês contribuiu, aí noutro mês, outros 
contribui, aí outro mês outro grupo, 
alguns permaneceram todo mês, outros 
em três e três, dois e dois. 
 
IZABEL - Os contribuintes é a nível 
nacional? 
 

Nacional. Aqui em Anápolis” 
ASAS DO SOCORRO” como era uma 
missão de muitos Americanos, né? cria 
um pouco de barreira e como era uma 
missão mexia com avião, negocio que 

parecia meio grande, eu acho, tenho 
ouvido por alguns anos a está ( ) as 
pessoas não entendiam bem, e os 
colegas Americanos, eles por + que 
queriam ser conhecidos, não havia uma 
grande necessidade, porque não havia 
aquela necessidade, de financeira, de 
sobreviver. E hoje, a coisa mudou, hoje 
nós somos uma missão completamente 
brasileira. Hoje a missão é totalmente 
dirigida por brasileiros, e vivemos com 
recursos aqui no Brasil e então nos 
temos uma grande necessidade de ser 
conhecido e até porque, nós não 
queremos estar aqui e... como você se 
morasse numa rua e você fazer questão 
os vizinhos, que as pessoas te conheçam 
né? nós queremos ser conhecidos 
também, então nós estamos investindo 
bastante em Anápolis, hoje ASAS DO 
SOCORRO nós últimos 5 anos, a missão 
das igrejas em Anápolis com a relação, 
missão ASAS DO SOCORRO tem nós 
mudados nós estamos investindo 
bastante em nos fazer conhecido aqui 
dentro de Anápolis temos ido para a 
televisão, temos feito muitos efeitos, nós 
temos aberto ASAS DOSOCORRO, 
especialmente o hangar lá no aeroporto, 
para que as pessoas venham e 
conheçam, então, nós temos ouvido 
coisas incríveis, as pessoas falam assim: 
Puxa vida! E muito bom isso que vocês 
estão fazendo, a gente no inicio, nem 
podia vir aqui, né? A gota a gente veio, 
veio conhecer tudo. Então nós estamos 
tentando o máximo que a gente 
realmente estamos na Missão brasileira, 
nós é, nós herdamos isso tudo, nós 
ganhamos isso tudo, hoje o Patrimônio é 
nosso, nós temos que administrar isso, 
mostrar que a gente pode! Mostrar e 
Administrar bem. 
E o nosso Secretário Executivo, é um 
Coronel da Força Aérea, agora 
aposentado da Reserva é, ele tem livre 
acesso, lá na Base, porque até hoje tá 
morando lá dentro da Base Aérea, né! 



Na, ainda está construindo a casa dele 
ainda está morando Lá’, no ano passado 
ele pediu a dispensa na Reserva.. né! 
Então, isso foi nos dado um bom 
relacionamento com a Base Aérea, tal. 
Estamos nós, né! Pensamos o seguinte 
quem são as pessoas que mais teriam 
vontade de que, poderiam nos estar 
ajudando, né! São pessoas que gostam 
da Aviação Missionária, que amam a 
Aviação Missionária, então nós partimos 
para fazer uma campanha entre Ah! As 
bases aéreas, toda base Aérea, têm um 
grupo de Evangélicos que reúnem 
dentro das Bases Aéreas, né! Então, nós 
resolvemos fazer contato com as 
pessoas, como existe “A Semana da 
Aviação Missionária” então nós 
começamos neste ano a instituir isso. 
Todo ano quando as Bases Aéreas no 
Brasil inteiro estão comemorando a 
Semana das Bases Aéreas, através dos 
Evangélicos das Bases Aérea, fazendo 
alguma coisa, comemorando a Aviação 
Missionária. Este ano nós já fizemos e 
foi muito bom, nós distribuímos muitos 
cartazes. 
 
Izabel - Foi semana passada o evento 
inicial da semana da Aviação 
Missionária? 
Selma - Semana Passada nós 
distribuímos muitos cartazes, nós 
fizemos a Semana de oração pró-aviação 
Missionária. Então, nós incentivamos as 
entidades brasileiras orando pela 
Aviação Missionária no Brasil e no 
mundo, e aí nós fizemos, escrevemos 
alguma coisa, nós temos até o começo 
dos folhetos, contando a história da 
Aviação Missionária no Brasil e no 
mundo. E, para o ano que vem nós 
queremos aperfeiçoar este folheto e 
distribuir para as bases aéreas, para 
distribuir para as Igrejas para que as 
igrejas estejam conhecendo o valor e a 
importância de fazer missões através da 
aviação. Ah! Foi muito bom, aqui em 

Anápolis nós tivemos, estamos em 
contato com as igrejas, nós montamos 
uma sala de oração, lá em cima do 
hangar, esta sala a gente quer que as 
igrejas de Anápolis venham ora, fazer 
vigílias, é um espaço que vai estar abeto, 
hoje em dia as pessoas estão com um 
certo problemas nas igrejas, por causa de 
barulho, mais tarde, depois das dez da 
noite, onze horas, os vizinhos começam 
já reclamar se tiver jovens tocado, 
cantando, orando aquela coisa, tem 
problemas, então, aqui vai ser o espaço 
muito gostoso, então, aqui vai ser o 
espaço muito gostoso, céu a aberto, as 
pessoas vêm de Goiânia para fazer 
bagunça no Aeroporto, para ficar por aí, 
pois é um lugar muito gostoso, então nós 
abrimos o espaço para jovens as igrejas, 
para as pessoas, para as igrejas venham 
orar aqui, então está é uma campanha 
que começou no ano passa e, isso mostra 
que estamos tentando cada dia, mais 
melhorar o nosso relacionamento com a 
igreja que está começando cada dia mais 
a nos ajudar. 
 
Existe aquelas idéias, Ah! Asas de 
Socorro é uma missão rica, tal, porque 
mexe com avião, porque pensa que e 
uma missão rica, né! Mas vão aos 
poucos a gente vai mostrando que não é 
assim. E, E, nós vivemos aqui, 
desenvolvemos recursos e, realmente 
dentro dos princípios do Senhor, mesmo, 
e se for necessário, que alguém der uma 
moedinha, Deus vai multiplicar, aquelas 
moedinha para suprir nossas 
necessidades se alguém der um milhão 
de reais, alguém der mil reais, não 
importa quanto vai suprir as 
necessidades da missão, mas enquanto 
vem aquela moedinha que as pessoas 
deu de coração, mesmo também vai 
multiplicar aquilo, né! Eu gosto sempre 
de dizer única coisa que Deus não faz é 
multiplicar nada, porque nada vezes 
nada vai ser sempre nada. Mas, aquilo 



que a, alguém participas Deus 
multiplica, Deus faz. E, este aqui têm 
sido o nosso trabalho no 
Departamento. Temos um Cadastro do 
Banco de Dasdpos com muitos nomes, 
com uma mala direta, hoje nossa Mala 
Direta ativa, que a gente tá trabalhando, 
com ela ativamente tem em torno de 
onze mil nomes, mas nós temos nosso 
cadastro, mais de trinta mil nomes, já! 
Uns 40 mil nomes que já passaram por 
nós, pessoas que nós já trabalhamos, e, 
alguns se tornaram contribuintes, outros 
nós insistimos bastante com carta e não 
tornaram contribuintes, e que nós temos 
hoje esses nomes guardados, e a hora 
que a gente quiser, a gente pode mandar 
uma cartinha, uma informação alguma 
coisa assim. 
 
Izabel - Tem uma região no Brasil que 
tem uma participação maior? 
 
Selma - São Paulo. São Paulo é uma 
participação depois de São Paulo é o Rio 
de Janeiro, nós temos um, um, 
levantamento sobre isso, né! Mas, é 
muito pouco, é impressionante o tanto 
de evangélicos, o tanto de pessoas que 
existem, o número de contribuintes é 
pouquíssimo, muito pouco mesmo. São 
Paulo para se ter uma idéia, não tem 400 
contribuintes. Rio de Janeiro tem menos 
de 300 contribuintes pessoas que 
contribuíram e isso não são 
contribuintes freqüentes, não! 
Izabel - E o contato com a equipe se 
faz através de telefone? 
Selma - Às vezes por telefone, às vezes 
pode ser por carta, depende da pessoa. 
Izabel - São pessoas ligadas a uma 
igreja? 
Selma - Não! Neste caso não, são 
pessoas do relacionamento dele, não 
importa, por exemplo, no caso do 
Jeferson. ele era um Gerente de Bancos, 
então ele teve muitos clientes dela, 
pessoas que eram clientes, amigos dele, 

clientes do banco, que ele fez contato, 
que ele passou o desafio. Olha, estou 
pedindo conta no banco, estou indo 
embora, vou trabalhar numa Entidade 
Filantrópica e para isso, vou precisar de 
sustento, então estou convidando você 
para participar do meu sustento! e, dá 
para ele um cartão, nós fazemos um 
cartão com a foto da pessoa, com um 
pouco do testemunho, contando o que 
aquela pessoa vai fazer, o que ela é, o 
que já fez na vida, como ela vai ser útil 
em Asas e embaixo um espaço para a 
pessoa preencher a ficha e até fazer uma 
decisão de ajudar no sustento. 
Então nós temos um alvo que cada 
missionário precisa, precisa ter para se 
manter, né1 Aqui na missão e, fazemos 
um “Projeto de cartas que as pessoas 
precisam escrever durante todo ano, ela 
tem que escrever no mínimo, 4 cartas 
para toda esta lista por ano e uma carta 
de natal, mais ou menos, cinco cartas 
circulares, aí, entre as cartas circulares, 
mas também a gente incentiva escrever 
cartas pessoais, dificilmente para 
aqueles que contribuem mesmo, que 
agradeçam, a correspondência, a oferta, 
e estas ofertas vêm para Asas, as pessoas 
mandam para Asas, a gente recebe as 
ofertas anuais e passa para eles. 
Izabel - EIes têm um limite 
financeiro? 
Selma - Tem um limite, depende do 
Jugar onde ela trabalha, depende do 
nível que ela está, né! Tem um aluno 
que o nível dele máximo, vamos dizer 
assim, X. o missionário que mora aqui 
em Anápolis e outros setores, né! Então 
dos setores é mais ou menos fica até 15 
salários mínimos, porque eles têm ainda 
ajuda de custo lá tudo émuito mais caro, 
em algumas coisas a mais para quem por 
exemplo, que viaja, depois para voltar 
passagem de avião para ir para voltar, 
passagem de avião para vir, então, em 
alguns custos a mais, para cada um tem 
um nível de sustento, ai o ,está equipe de 



sócio, da oferta que entram, metade são 
destidas a estas equipes pagar o 
sustento, né, para sobreviver, 
normalmente vem das igrejas você me 
perguntou se só membro da igrejas? 
Não. Pode ser amigos mesmo, parente 
membro a gente até da uma lista para a 
pessoa ir refrescando a idéia, ir lembra 
de pessoas tem uma dinâmica que a 
gente faz para as pessoas ir lembrando 
dos amigos, das pessoas da infância, da 
própria igreja, dos pastores e depois só 
lembram do nome, depois e só procurar, 
vê se acha o endereço, tal tudo, faz uma 
pesquisa para achar as pessoas, onde 
estão, tal é coisa muito boa. Ai, tem 
gente de todas as igrejas, nos somos uma 
Missão interdenominacional, então 
temos todas as igrejas aqui realmente, 
que participam do movimento acontecer. 
  Nós temos fitas de vídeo, nós 
temos produzido fitas de vídeo, aliás 
quem produz é a MTV, que é parte 
ferramentas para lideres então ele tem 
produzido para nós algumas fitas, então 
a gente faz divulgação tem uma fita de 
minutos que é dando ASAS que fala do 
ministério de ASAS DO SOCORRO, 
mas, especificamente, depois nós temos 
uma fita que dá um testemunho de um 
índio UAI-UAI a tribo UAI-UAI é uma 
tribo que, os quando recebem o 
evangelho quem começou, o primeiro a 
se converte a foi o cacique, e toda a 
aldeia se converteu, hoje é uma aldeia 
que é um exemplo o analfabetismo lá é 
zero, o índice de analfabetismo, o índice 
de mortalidade infantil é zero, então é 
um exemplo de uma aldeia indígena no 
Brasil, são evangélicos, depois nós 
temos uma fita dos vanomamis um índio 
vanomami contando que era a vida, 
antes e depois que os missionários 
chegaram. Temos uma fita, cortando um 
céu que é um clip, teve um cantor 
evangélico que gravou uma música, ele 
fez uma música para ASAS DO 
SOCORRO e ele gravou no cd, ai nos 

pegamos esta música e gravamos um 
clip então toca a musica e a gente mostra 
a imagens, alguns falam alguma coisa, e 
é uma fita que faz um desafio para a 
Escola para que as pessoas venham 
estudar, sejam pilotos, mecânicos, né! 

Então são estas fitas que a gente têm 
levado para as igrejas e tem passado e 
têm feito para, tem freqüentes, pessoas 
que contribuem duas vezes ao ano, três 
vezes ao ano, né? 

Então o numero é bem pequeno 
Brasília, Goiânia, também por está aqui 
bem pertinho, ainda é muito pequeno, a 
gente têm trabalhado esse ( ) para que 
melhore, é os missionários tem ido para 
igrejas, no final da semana, o pastor 
Jackson e o pastor Mário apesar da 
gerente da oficina, ele faz bastante 
divulgação, também o Jackson neste 
momento está em E. 5. fazendo 
divulgação lá quando voltar vai 
Joinville- SC, mas precisamos fazer 
mais divulgação, nós tentamos criar uma 
rede de representantes, que pessoas nas 
igrejas tivessem nos representando na 
sua cidade, por dois anos ela funcionou 
assim, nós até conseguimos alguns 
representantes para que fizessem este 
trabalho, né? Mas depois foi 
diminuindo, as pessoas são tão 
atarefadas né? E com a saída da Eunice 
diminuindo o numero de pessoas aqui no 
departamento ainda ficou mais difícil de 
trabalhar, de motivar esta rede 
representantes, mas agora nos temos um 
representante no Rio de Janeiro, ele esta 
disposto a montar um escritório para 
ASAS DO SOCORRO, inclusive ele 
tem um escritório de turismo e, no 
escritório dele ele cedeu um espaço, uma 
sala, um telefone, ele mesmo está 
começando a ser um representante, e 
provavelmente ele vai trabalhar com está 
rede, ou notar de formar diferente mas a 
gente ainda sente que a gente precisa de 
ter pessoas nas igrejas que tomassem 
representantes nosso. Acho seria boa 



coisa, a gente ainda vai trabalhar, tentar 
descobrir a coisa certa, de fazer isso 
acontecer. Nós temos algumas fitas de 
vídeo, nós temos produzido algumas 
fitas de vídeo, aliás, quem produz a 
MTV, que é parte das ferramentas para 
lideres então ele tem produzido para nós 
algumas fitas, então a gente faz 
divulgação. Tem uma fita de oito 
minutos que é dando ASAS que fala do 
mistério de ASAS DO SOCORRO, mas, 
especificamente, depois nós temos uma 
fita que dá um testemunho de um índio 
Uai-Uai. A tribo Uai-Uai é uma tribo 
que, os índios quando receberam o 
Evangelho quem começou, o primeiro a 
se converter foi o Cacique, e toda a 
aldeia se converteu, hoje é uma aldeia 
que é um exemplo o analfabetismo lá é 
zero, o índice de analfabetismo, o índice 
de mortalidade infantil é zero, então é 

um exemplo de uma aldeia indígena no 
Brasil, são Evangélicos, depois nós 
temos uma fita dos Vanomamis, um 
índio Vanomamis contando que a vida 
era, antes e a vida depois que os 
missionários chegaram. Temos uma fita, 
cotando o céu que éum clip, teve um, 
um, um, cantor evangelico que gravou 
uma música, ele fez uma música para 
ASAS DO SOCORRO e ele gravou no 
CD, aí nós pegamos essa música e 
fizemos um clip, então toca a música e a 
gente mostra imagem. E o Rocindes fala 
alguma coisa, e é uma fita que faz um 
desafio para a Escola para as pessoas 
possam estudar, sejam pilotos, 
mecânicos, né! Então são estas fitas que 
a gente tem levado para as igrejas e tem 
passadosa e tem feito para que as 
pessoas se tomem contribuintes. 

 



 
Perguntas sobre Alas de Socorro — Oaxaca 
 
 
Izabel Medeiros 
 
 
 
1) ~. Como Los Misionarios consideran ei trabajo que realizan? 
 
El tarabajo que Aias se Socorro a realizado en Mexico, en el area 
misionera fue principalmente para el Insituto linguístico de veranop 
WicIiff. Elios fuero muy beneficiados por ei servido de Aias de Socorro, 
ahora principalmente ei trabajo misionero estasiendo lievado a cabo por 
gente nacional, como ia promera iglesia bautista que da doiscipuladpo 
una comunidad en barrranca Honda, un misionero nacional en 
Amoltepec tambien recibe los servicios de ADSM, su plan de expansion 
en ia zona es muy prometedora en tre los mixtecos, existen 2 
misioneros que acaban de liegar a apoyarlo visitando comunidades 
cercanas a pie, 23 comunidades en total, se planea en ei futuro sacar a 
13 famílias para darles un curso de discipuladoe n la Cd de Puebia y 
esperamos en Dios poder sacar y meter a sus comunidades a ia gente 
que Dios lIame a prepararse, una misionera mas (americana) también 
recibe ei servicio directo de ads para lievarla y sacaria de El Carrizai 
zenzontepec. 
 
2) <. Cuales son las areas de actuación de la Misión Aias de Socorro? 
ADS es una parte de ia Iglesia de Jesucnsto especializada en proveer 
comunicación a aérea a lugares marginados de la sierra de Qaxaca. Y 
principaimente Ilevamos maestros, enfermos y pastores, aunque 
muchos de los vuelos son para ia comunidad en gerenral 
 
3) ~. Como es visto ei trabajo que ustedes realizan? 
 
Es visto con buenos ojos de las autoridades e igualmente de las 
comunidades a ias que servimos, un articulo en ei periodico local de 
Qaxaca escribió durate ei tiempo que no estabamos operando que 
“ahora si la s comunidades esta aisiadas aí no poder recibir la 
comunicación aérea que se les venía proporcionando. 
 
4) <. Como es ei primer contacto? 
 
Normalmente las comunidades son las primeras en acercarse a ADS 
para solicitar Los servicios de comunicación aérea. La mayoría de ias 
pistas a las que vamos tienen un origen muy silmilar. Fueron las 
autoridades de ese lugar que en aigun tiempo de necesidad, requirieron 
dei servicio aereo. Que es lo que favorece ei acercamiento o no? 
Cuando hay entendimiento mutuo entre las necesidaes y expectativas 
de ambos la comunidad y ADS es cuando mejor se puede trabajar, 
nosotros requerimos buenascondiciones de pista y gente responsable 



de mantener en buenas condiciones la pista para poder brindar un buen 
servido, las comunidades a veces no pueden comprender en su 
totalidad la importancia que para nosotros esto implica. 
 
5) <. Como ocurre en Ia practica la cuestion linguística? Actualmente no 
estamos volando a muchos misioneros que se dedican a la traducción 
de la biblia o de la lengua nativa, aunque en alios anteriores hemos 
volado a muchos lugares donde se ha traducido la Biblia o material de 
diciionarios o historias nativas deI lugar. 
 
6) <. Cuales son los criterios que deben ser lievados en cuenta para 
escoger ei campo para la aplicación? Principalmente nos hemos movido 
por necesidades a causa dei aslamiento geografico o marginal de las 
comunidades, en ei futuro estamos pensando tomar en cuenta no solo 
la necesidad de atender una necesidad física, sino también espiritual, 
es decir somos creyentes que deseamos usar los recursos que Dios ha 
provisto para eI extendimiento de su reino en estos lugares. 
 
7) <~. Cual es la reiacion de ia Misión con los antropólogos, sociálogos...? 
No tenemos mucha reiacion con elios, aunque en ei pasado hubo 
ciertos roces principalmente por celo en ei area de trabajo donde un 
misionero americano trabajaba y no se entendia ei porque de su 
presencia en ei lugar. 
 
8) <. Que te parece ei trabajo de la institución Alas de Socorro? Es un 
trabajo que tiene un prósito bien definido, Ei servir a la gente 
incomunicada y marginada dei resto dei País y principalmente yo lo veo 
con una perspectiva de promover ei evangelio en estos lugares. Porque 
ei evangelio es ei único medio por ei cual la gente de estos lugares 
podrá tener libertad en sus vidas y conocer ei próposito de Dios para 
elios. Por mi parte yo deseo poner mis conocimientos como Piloto, 
mecanico y ahora administrador para ser un pequeno cambio en lo que 
Dios desee hacer aqui. 
 
9) <. Reciben auxilio de organismos governamentales de Mexico u outros 
paises? 
 
No. Hemos recibido en ei pasado fondos para lievar alimentos a lugares 
donde la gente no tenia que comer, tambien hemos coordínado grupos 
médicos nacionales y extranjeros que han ilevado servicios de salud 
como doctores, dentistas, oftamologos y tambien se ha cooperado con 
ias autoridaes para ei desarrolio comunitario de muchas maneras, 
lievando material para constwccion de escuelas, mangueras para 
proyectos de agua, gente capacitada dei gobierno que de alguna u otra 
forma presta servicios a las comunidades, como maestros,y 
dependencias de gobiemo. 
 
10) <. La Misión esta relacionada a MAF o la inicativa es solo de 
ustedes? Tenemos un acuerdo de trabajo con elios, pero principalmente 
es en ei areaa tecnica ya que la administracion y decisiones son 
nacionales, por falta de un manual de operaciones propio estamos 



siguiendo ei manual de MAF, esto es por motivo de seguros ya que nos 
conviene por ei momento tener ei seguro con elios, ai hacer esto en 
algunos puntos nos sentimos con cierta responsabiiidad de cumplir 
ciertos parametros que indica ei manual, pero estamos en una etapa de 
transicion en ia que en un futuro no muy lejano, nosotros tendremos 
nuestro propio manual y podamos elegir cualquier accion a tomar, pero 
por ei momento creemos conveniente tener este respaldo tecnico. 
Tenemos personal de MAF en prestamo a ADSM (dos familias), que 
prestan sus servidos con nosotros. 
 
11) <. Como la Misión se mantiente, por medio de donativos? Las 
operaciones aéreas se mantinen autonomas, es decir tratamos de cubnr 
los gastos de operación de la avioneta y se logra dividiendo ei costo de 
operación entre los usuarios. Algunos gastos saien dei costo mismo dei 
avionb pero ei sostenimiento de ias familias es independiente. Viene 
principalmente de igiesias y personas que apoyan a las familias en 
particular como familia misionera. 
 
12) ~. Porque escogenon Qaxaca? Cuales son los motivos? Oaxaca es 
todavia uno de los lugares en Mexico, aunque eno ei único en tener lo 
que nosotros consideramos “marginal”, es decir, díficil acceso terrestre 
por condiciones orograficas o de clima, y que estan en desventaja en 
comunicación con otros lugaresdel país, ademas las distintas etnias, ha 
hecho la separacion y aislamiento mas marcado que en otros lugares. 
 
13) <a Misión se desarroila algunos proyetos? Cuales? En la actualidad 
estamos reiniciando operaciones despúes de un afio de inactividad por 
ei accidente sufrido en uno de nuestros aviones. Eso ha causado que 
empecemos de cero nuevamente. Quisieramos tener un proyecto donde 
haya fondos para cubrir vuelos de ambuiancia, y otro para cubrir vuelo 
de pastores y gente que saie a prepararse en ei estudio de la Biblia, son 
las dos primeras necesidades que me gustaria cubrir en ei principio. 
Con ei tiempo me gustaria trabajar en un proyecto de salud para las 
comunidades, apoyo gubernamental o privado. 
 
14) <.Cuaies los criterios que la Misión utiliza para escoger Los 
Misioneiros? Que tengan liamado a servir con ADSM, Estudios Biblicos, 
Piloto Comercial o mecanico con experiencia en ei area tecnica. Esto 
último es dificil pero esos serán los parametros a seguir. 
 
15) ~. Como ve ei trabajo realizado por la Misión de apoio Alas de 
Socorro y sobre su funcion?. Hasta ei momento bien pero deseamos. 
Cubrir necesidades que no hemos tocado en ei pasado, es decir apoyar 
mas a ia igiesia e involucrarnos mas  
activamente en proyectos misioneros para las comunidades. 
 
16) <. Aias de Socorro apoia otras Misiones? Cuales? No. ninguna 
 
17) ~. Cuales son los criterios en la escoja de los pilotos de la Misiôn? 
Los tres pilotos nacionales se nos requirió experiencia previa, licencia 
comercial y mecanico. Con ciertos estudios de la Biblia. 



 
18) <. Lo que te lievo a participar de la Misión? Estoy por segunda vez 
con ADSM, ya estuve con antenoridad 6 aiios pero saií porque deseaba 
cumplir una aspiracion personal de volar en iinea aérea comercial. Dios 
me permitió hacerlo aí volar un jet 737, pero volar un avion grande no 
me daba ias satisfacciones que me bnndá eI servir con ADSM, nuestra 
familia sufnó un poco por mis continuas ausencias por trabajo, es parte 
de ia profesion, pero regrese por ser parte de ia vision de un hermano. 
Josué Balderas quien dio su vida por ver que ei evangelio de nuestro 
Selior Jesucristo sea proclamado en estos lugares. Ahora me toca a mi 
ser parte de algo que él no pudo ver en vida, pero dejá una hueila 
profunda en ia vida de muchos y yo soy uno de ellos. 
 
19) ~. Cual es ia relacion de la Misián con la Comunidad en General? 
Tenemos buenas relaciones con la mayoria de ias autoridaes y pueblos 
a los que servimos, las autoridades saben dei trabajo que realizamos y 
aunque aveces no comprenden ei motivo se dan cuenta que deseamos 
ayudar. 
 
20)L Usted mantiene con otras bases de Alas de Socorro en ei 
mundo?Hemos visitado otros programas como ei de Agape en 
Guatemala, ADS en Ecuador donde tuvé ia oprtunidad de volar en ia 
seiva amazonica de aquel iugar y con MAF que es o fue la institucion 
madre de ADS. 
 
21)~. Cuantas personas participan de este trabajo?. Principaimente 
gente con experiencia en eI ramo de aviacion pero con una inciinacion 
por un iiamado misionero. 
 
Gracias pela ayuda e que Dios bendiga a ustedes. 
 
Estimada Mizabel, espero que estas respuestas sean de ayuda para tu 
trabajo, en verdad te pido muchas discuipas por ia demora, me faltaba 
darme eI tiempo. Agradesco de corazón tu interes en nosotros, deseo 
que Dios te bendiga abundantemente en tus aspiraciones. Se que Ei 
tiene algo especial para ti. Me contaron de lo linda que eres y tu 
carácter cristiano, espero que seas ejempio a los creyentes en espíntu, 
amor y pureza . tu hermano mexicano en Cristo: Leonardo Contreras 
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