
O Fundamentalismo no Mercado - A DOMINAÇÃO 

O cristianismo recebe hoje uma grande acusação por parte de alguns socialistas, 

de que a transposição cultural exercida em nome de Deus pela missão evangelizadora da 

Igreja Protestante, esta imbuída de interesses do mercado capitalista do ocidente, não 

apenas de interesses secundários, mas do uso destes como viabilizadores fundamentais 

do êxito da sua missão, confundindo-se em Missão Cristã Capitalista. Como concorda o 

Dr. Ghalioun quando diz que a partir da segunda metade do século XIX, os europeus 

começaram a olhar para o cristianismo como uma força de progresso e conquista na 

Europa
1
. 

O cristianismo ao longo da sua história também atrela-se a interesses além de 

econômicos, (capitalista), políticos e globalizantes. Isto claramente opõe-se ao 

pensamento construtivista do pós-modernismo, causando, certamente, entre o 

cristianismo e o Capitalismo um embate de “gigantes globais”. 

Foi assim no passado, nos navios holandeses, que em seus porões traziam os 

interesses religiosos, econômicos e políticos ao Brasil e a tantos outros lugares. E isso 

parece continuar até o dia do fim. O cristianismo nunca esteve nem estará isento de 

influências contemporâneas. No entanto, a questão é, se o odioso é a aquarela de 

interesses humanos mesclados aos da igreja, ou a motivação escusa de um usar o outro 

para consecução dos seus fins. Se mutualismo, parasitismo, comensalismo ou 

dominação
2
, permanece o questionamento. Cremos, que de maneira soberana, Deus 

realmente usará toda a criação para a execução dos Seus propósitos
3
, inclusive o de 

anúncio do Evangelho
4
.  Porém, o propós,ito de Deus não servirá de favor a interesses 

opressores deste século, antes, promoverá indefensavelmente o Projeto Divino. Como o 

grande peixe não depende da rêmora para se alimentar, antes esta àquele. A obra divina 

é, em pressuposto, independente. 

.Julies Ferry, um secularista, maior incentivador da invasão colonialista de 

Madagascar, Tunísia e Vietnam, também era o teórico francês mais ardente do 

colonialismo, da mesma forma que John Stuart Mill o era na Inglaterra, e um estudante 
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 Formas de vida em conjunto da Natureza, (animais, crustáceos, peixes e vegetais). 
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 Isaías 46:11 (sim, eu o disse, e eu o cumprirei; formei esse propósito, e também o executarei.) 
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 Mateus 24:14. (E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as 

nações, e então virá o fim.).  



do positivismo de Auguste Comte. Em seu discurso no Parlamento, em 27.07.1885, 

declarou: 

"Na verdade, nós sustentamos a política de expansão colonial, baseada em um sistema 

que consiste em três pilares: econômico, humano e político." (...) " Eu não devo hesitar em 

declarar que isto não é nem política nem história, mas metafísica política. Deve ser dito, em voz 

alta e com a maior franqueza, que as raças mais elevadas têm um direito prático sobre as raças 

inferiores. (Fundamentalismos Contemporâneos).
5
 

Este "secularismo" seletivo produziu uma tendência filosófica conhecida como 

"globalização, ou globalismo", que baseia-se no monopólio da ciência e civilização e no 

isolamento dos outros que se oponham. O sistema capitalista globalizante é esmagador, 

cruel, dominador e parece irredutível, demonstrando mais uma vez o fundamentalismo 

com o qual o mundo é regido. Nisto não concordamos, esta apenas é uma face que 

denota o fundamentalismo sempre presente no ser humano. O alarma é o envolvimento 

dos cristãos em sua missão, venderem seus fundamentos em tarefas totalmente alheias a 

sua missão e nesta equivocada tentativa acaba por prejudicar o trabalho central. 

Podemos afirmar que o que muito se apresenta por ai está longe de ser cristianismo. O 

ato nega a fé, é como alguém que vai cuidar de um bebê com as roupas infectadas de 

um mal. Desta forma, o resultado da missão é tragicamente invertido, mesmo estes 

estando vestido dos brancos trajes de um médico. 

A igreja será provada pelo fogo
6
, se, se deixará ou não ser levada pela força do 

gigante de ferro. Contudo, creio que da visão de Daniel
7
, está chegando o dia, onde os 

falíveis gigantes não se susterão sobre seus pés de barro. 
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