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Prefácio
Vindo de um deísta convicto, chega a ser
irônico utilizar o título: “Demônios do
teatro na vida real”, pois dentro do deísmo
a palavra demônio possui sinônimo de
personagem mitológico, uma fantasia
criada nos antigos teatros gregos e
romanos. A devoção por seitas satânicas
não é surreal, ela existe na vida real. Mas,
seria essa a pior de todas? Aqui fiz a
comparação.
A metáfora utilizada no título serve de
alusão para ilustrar os inúmeros crimes
que decorrem na sociedade. Mas, quando
a ética e a moral são feridas por religiosos
corruptos e criminosos, o caso ganha
maior impacto dentro da sociedade. A vida
deles que deveriam servir de exemplo, um
modelo de virtualidade a ser seguido, mas
no entanto, um desvio de caráter, coloca
em dúvida tais ideologias.
Uma quantidade enorme de matérias
surgiram durante a minha pesquisa sobre
esses casos. Selecionei algumas para
destacar que o problema existe e que algo
está errado dentro da sociedade.

No final do livro, abordo conceitos do
deísmo como referência de que é possível
mudar o que está errado. Você encontrará
situações
polêmicas,
mas
também
monstrarei que existe uma solução para
os problemas sociais humanos. Aprendi
com um velho mestre deísta que dizia de
forma otimista:
“Eu não posso salvar o mundo, mas posso
indicar o caminho!”
Essas palavras poderiam ser interpretadas
através das suas ações de caridade e
humanidade com as pessoas, pois esse
velho mestre, sempre ajudava o próximo.
Resumindo, esse livro não é ficcional
apesar do título. Trata-se de um
documentário sobre crimes que ocorreram
na vida real e que abraça a filosofia deista
como causa para a evolução humana.
Espero que gostem desse livro também!
Agora, desejo a todos uma ótima leitura!

Pastor evangélico praticava abuso
sexual dentro da própria igreja

No ano de 2016, em Joinville, no Norte de
Santa Catarina, a polícia pediu à Justiça
que afastasse um pastor das funções da
igreja. Ele foi indiciado por posse sexual.
Apesar de ter sido indiciado por crime
sexual, ele seguiu conduzindo cultos em
Joinville. O pastor admitiu a violência e diz
que motivos foram religiosos.
A vítima foi uma mulher de 30 anos. Ela
sofreu os abusos dentro da própria igreja.
O pastor de 47 anos foi indiciado pela

Polícia Civil por violação sexual mediante
fraude. Isso significa praticar ato libidinoso
com alguém, mediante fraude ou outro
meio que impeça ou dificulte a livre
manifestação de vontade da vítima. O
crime prevê pena de dois a seis anos de
prisão.
Como ocorreu o crime
Conforme a narração da vítima, ela disse:
“Ele passou a mão em vários lugares e eu
não conseguia me mover, eu só pedia a
Deus para sair dali. Eu … primeiro não
conseguia entender. Eu falei: Meu Deus o
que está acontecendo? Eu fiquei muito
mal. Não consegui dormir, não conseguia
comer. Fechava o olho, eu lembrava...
Lembrava dele. Porque a cena ali foi muito
horrível. Ele parecia um monstro.”
Depois do crime, a vítima voltou à igreja e
gravou uma conversa que teve com o
pastor sobre o abuso.
Vítima: Quando o senhor pegou por dentro
da minha calça… Tocou. Tocou sim. Eu me
senti envergonhada.
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