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BÍSPOLO OU APOSTOLISPO? 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 

Há alguns anos, a pedido de um amigo que morava fora, liguei para uma casa de recuperação de 
viciados em drogas, de orientação evangélica, para obter informações sobre as condições de 
internação e custos, visto que tinha um filho de membro da igreja necessitando de recuperação. 

Liguei para a tal Casa de Recuperação e fui atendido pelo evangelista Cicrano. Perguntei a ele como 
poderia obter informações, ao que me informou que eu deveria ligar mais tarde para falar com o 
Missionário Beltrano, que era o encarregado, e que havia saído para uma missão. 

Liguei mais tarde, o Evangelista me atendeu, passou a ligação para o Missionário, quem me disse 
que a informação estava errada porque, na realidade, quem podia passar estas informações era o 
Pastor Mengano, pois só ele tinha autoridade para isto. O Missionário me deu outro telefone, liguei 
para lá, pedi para falar com o Pastor Mengano, ao que me informaram que o Pastor havia sido 
promovido a Reverendo no domingo anterior. Pedi para falar com o Reverendo. De boa fala, mas todo 
enrolado nos “s” e nas concordâncias, ele me explicou as condições gerais de ingresso, custo, método 
de trabalho, visitação, etc.  

O que me chamou a atenção é que o interessado deveria preencher um formulário que seria 
examinado por uma Diretoria presidida pelo Bispo Gerais. Ironicamente perguntei se havia apóstolo 
também na hierarquia da instituição. 

Pertencendo a uma tradição teológica que se primou por considerar todos os membros da igreja 
iguais, que se recusou a dar títulos uns aos outros, limitando-se a se chamar de irmãos e irmãs (daí 
porque o nome Irmandade), fico pasmo com esta hierarquização no seio das comunidades, que já não 
sei se posso chamá-las de cristãs. 

Como parece que ainda não inventaram um título superior a “apóstolo” (uma usurpação de nome 
dado aos doze mais Matias e Paulo), não me surpreenderia se amanhã aparecesse alguém se 
denominando Bíspolo ou Apostolispo, junção de Bispo mais Apóstolo e sendo superior 
hierarquicamente a tudo o que existe. 

Ou, talvez, alguém que se encoraje a ter o título que um amigo a quem chamei de Bíspolo, me 
devolveu dizendo que ele me nomeava “Vice-presidente da Trindade”. E não estamos para menos, tal a 
quantidade de Bispos e Apóstolos autoproclamados e autoordenados dando ordens a Deus, como se 
Ele empregado deles fosse. Um deles, que tem vídeo no Youtube, começa sua oração dizendo; “Pai, 
pelos créditos que tenho diante de Ti, eu ordeno que, num raio de cinco quilômetros ao meu redor, 
todos os demônios sejam derrotados.” 

Haja presunção. Para estes, o título de Vice-presidente da Trindade talvez seja pouco. Que tal o de 
co-Deus? 
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