
Appendix II - Research material in the original language (Portuguese) 

 

Tabela 1 - Lista de termos com frequência 35, 36 e 37. 

Freq. Termos 

35 
abolição / acolhida / arqueiro / barcos / cerva / compreendida / concluída / contíguo / delicioso / devastadora / doçura / 

enfraquecida / essa / esmeralda / excessiva / férteis / grandezas / horrorizados / inofensivo / insaciáveis / irreal / jumentas 

/ ligeiro / mantos / messiânico / nádegas / redimidos / repartição / saqueados / solene / tambores / teórico / umbral 

36 

abismos / açoitados / amplitude / aruma / atormentada / átrios / caleb / carcaça / carmelo  / chegados / colada / combatentes 

/ combinados / comparável / conversões / corrigidos / cósmica / cozinheiro / depósitos / diarista / dispensados / divórcios 

/ eber / enchente / escorpião / finas / imaturos / indulgência / inflamada / largura / marinhos /  mergulhada / noturno / 

ocupações / pantanal / pedinte / pingos / precisos / recordação / recordações / remotos / subida / transmitidas / trazida  

37 
aceso / adequadas / alexandrino / camelos / coação / coloridos / consecutivos / conturbado / desajustado /  devastador / 

devedores / devorados / dubio / escapatória / extirpados / fecundos / forasteiro / habitat / iminência / infâmias / insensata  

/ insultados / intragável / legumes / magdiel / movidas / músculos / perturbadas / poupados / segurada / tenebrosa  

 

 

 
 

Tabela 2 - Termos Bíblicos Usados em Contexto de Ódio Religioso  

Termo Comentário Forma De Discurso Destinatário 

ESCAPATÓRIA So uma coisa te digo Lucio Walker E conhecereis a verdade, e a verdade 

vos libertará. João 8:32 o caminho da verdade e da vida e Jesus, vc 
aceitando ou nao, ele e unico e verdadeiro .... E todos que aqui prática o 
pecado será julgado e para isso nao tem escapatória vc aceitando ou nao 
#prontofalei 

Maldição:: usa do termo como ameaça - 

"não tem escapatória"-  aos que não 
professam a mesma fé 

Não identificado  

EXTIRPADOS São verdadeiros camaleões apátridas contaminados pelo câncer maligno que 
se instalou em nosso país !!! Tem que ser extirpados 

Extremista: Estimula a extinção, a 
violência 

Não identificado 

MOVIDAS Pastor marcos Feliciano não se preocupa com essas ameaças de pessoas 

movidas por Satanás Jesus esta contigo isso é mais importante todo mal 
caira por terra . 

Fundamentalista: usa da expressão 

bíblica "movida por Satanás" para 
justificar qualquer tipo de pensamento 
contrário ou perseguição ao pastor 

Não identificado 

COLADA Dificio pro Feliciano deve ser viver como muitos vivem, se escondendo, nao 
podendo assumir sua identidade, tendo q levar uma vida de mentira , fazer 

chapinha no cabelo e usar calça colada jurando nao ser gay. Cura tanta gente 
e não cura a si proprio. Você não representa ninguem Sr Feliciano pois 
quem te segue é alienado. 

Intolerante: Faz generalizações e 
suposições em relação ao modo de se 

vestir do deputado  - "calça colada" 

Deputado Marco 
Feliciano 

É verdade....mas uma coisa é certa Deus nos quer por inteiro! Se ela está 

maquiada ou não ela está servindo a Deus. Uma coisa é se ela estivesse com 
uma roupa colada tudo apertado aí já estaria escandalizando o nome Santo. 

Intolerante: Faz generalizações e 

suposições em relação ao modo de se 
vestir das mulheres  - "roupa colada".  

Mulheres 
 

TAMBORES A verdade e q alguns espiritas vem tentar derrubar o pastor marcos , vcs sao 

ridiculo , vcs nao tem moral , mt menos intelecto pra fazer isso , vao bater 
seus tambores 

Intolerante: Considera outras práticas 

religiosas como inferior - "vão bater seus 
tambores" 

Comunidade 

Espírita 

 

REPARTIÇÃO Jesus é apenas uma repartição da empresa bipolar e terceirizada que chama 
de Deus. 

Intolerante: associa religiosos a 
animais/sub-humanos 

Cristãos 
 

DEVASTADORA graças a Deus na minha tv não pega esta devassa, devastadora de familias, 

prostituta do fim dos tempos....entre outros adjetivos que cabem a esta 
emissora e seus atores inescrupulosos, que fazem tudo por dinheiro. 

Intolerante: considera os artistas da 

Globo como inimigos da nação e 
responsáveis pela destruição das famílias 

Atores da Emissora 

Globo de televisão 

 

 

 

 

 
Como exemplo tome-se por base o termo habitat, conforme pode ser visto no seguinte comentário: 

 
paola achava que você era mulher, rsrsrs... Paola é o seguinte, eu não sei o que se passa na mente de 

um homem que opta por ser gay, decepção amorosa ou familiar, amizades tudo isso influencia certo? 

em relação aos que se dizem ter nascido assim que eu não acredito, foram expostos ao habitat feminino, 

que acabou gerando uma dúvida na criança e prevaleceu o lado feminino por estar em maior número 

que o masculino, aí a masculinidade procura aflorar e derrepente essa criança procura o habitat 

masculino e em algum momento os vestígios do habitat feminino vai aparecer e detergente aquele jovem 



vai estar sentindo desejos sexuais em um amigo ou primo, por aí vai. existe uma forma de evitar isso, 

não ceder os desejos carnais e procurar ajuda. 

 

 
 

 No exemplo - "Essses pastores infelizes, padecerão no umbral !!!"  -  pressupõe-se um erro de 

digitação, enquanto que na sentença abaixo as palavras "estasiado" e "faser" estão com a grafia errada. 
 

"O dia que o sr vier aqui na nossa Igreja em Alvorada o sr ia ficar estasiado por causa do louvor. 

Alvorada precisa da sua pregação pastor Marco Feliciano. Alvorada é uma cidade mergulhada na 

macumba e na violência. Se não fossem as Igrejas de Jesus e a cidade estaria no inferno. Poderia 

organizar uma união de igrejas e faser um evento no ginásio dos bombeiros. Te esperamos pastor.Paz 

do Senhor." 
 

 

 

 
Apêndice 1 - Termos Bíblicos Usados em Contexto de Ódio Religioso 

Termo Comentário Forma de Discurso Destinatário 

TENEBROSA tolo é quem paga dízimos e ofertas para pessoas mentirosas igual essa coisa tenebrosa, 
vagabundos que vivem da fé dos outros explos e mentindos. Nojo. #TaxarIgrejasJá 

Intolerante: rebaixa o alvo a 
condição de não humano - 

"coisa tenebrosa" 

Pastor  

Esse tipo de manifestação pecaminosa tem que vir á tona mesmo para q toda a sociedade 

veja a devassidão em que eles vivem. Ficam tentando passar uma falsa imagem "familiar", 
"respeitosa", mas, na verdade é promiscuidade pura. Deus tenha misericórdia de nos sos 
filhos que nasceram em meio esta geração corrupta e tenebrosa! 

Intolerante: usa de estereótipos 

e generalizações para definir o 
comportamento de todo um 
grupo em razão de alguns 
membros - "geração corrupta e 

tenebrosa" 

Comunidade 

LGBTQIA+ 

Imaginem que coisa tenebrosa esses meninos de saia. Intolerante: atribui 
inferioridade a homens que 
usam vestimentas femininas - 
"coisa tenebrosa" 

Não identificado  

DESAJUSTADO Não sei porque mas esse cara não tem jeito de hétero, êle me parece um tanto assim 

afeminado; um pé na senzala dá pra ver que ele tem , provavelmente é mais um 
desajustado social que não consegue se aceitar. 

Intolerante: além das 

manifestações explícitas de 
homofobia e racismo presentes 
em outros termos, utiliza da 
expressão "desajustado 

social"  como estereótipo e 
generalização  da comunidade 
LGBTQIA+ e negra. 

Homem negro 

Este Feliciano é um desajustado. Me surpreende ter tantos seguidores. Intolerante: usa do termo como 
insulto e xingamento  - 

"desajustado" 

Pastor 

Esse homem , é um louco, desajustado, quer dizer que diz que é mentira das mulheres, viu 
o respeito que esse homem tem! Se esconde atrás de um poder que só Deus sabe. 

Intolerante: usa do termo como 
insulto e xingamento  - 
"desajustado" 

Pastor 

Desajustado é você, mas você terá a sua recompensa, naquele grande dia da volta do 
Senhor, aguarde. 

Intolerante e maldiçã:: usa do 
termo como insulto e 

xingamento e o complemento 
como ameaça e maldição. 

Não identificado  

Mas cristofobia existe, né, imbecil desajustado?! Você é uma aberração! Só quem é trouxa 
que te compra... Monstro! 

Intolerante: usa do termo como 
insulto e xingamento  - 
"imbecil desajustado" 

Não identificado 

Nao ha diferença entre islomonofobia, 

satamonofobia,demonofobia,sodomofobia,babilomonofobia,quem defende os muculmanos 
ou esta delirando ou e um psicopata,ou desequilibrado,desajustado ou e um terrorista.vc e 
a favor dos muculmanos ?? Entao leve um pra sua casa,do estado islamico.vc vera o que 
vai acontecer com sua esposa... 

Intolerante:utiliza do termo 

"desajustado"  como 
estereótipo e generalização dos 
muçulmanos, islâmicos.  

Muçulmanos 

ESCAPATÓRIA So uma coisa te digo Lucio Walker E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 

João 8:32 o caminho da verdade e da vida e Jesus, vc aceitando ou nao, ele e unico e 
verdadeiro .... E todos que aqui prática o pecado será julgado e para isso nao tem 
escapatória vc aceitando ou nao #prontofalei 

Maldição:: usa do termo como 

ameaça - "não tem 
escapatória"-  aos que não 
professam a mesma fé 

Não identificado  

HABITAT Estou inojada!quanta gente suja! Baixa! Boca imunda! E Se a boca fala do que o coraçao 
esta' cheio...imagino como esta' esse dai heim? ...e ainda tem crente que acha que temos 

que orar por eles! Por favor!.. Tenho coisas inportantes a fazer! So' nao entendo uma 
coisa: se tem tanta raiva do Marco feliciano o que e' que vem fazer aqui na pagina dele? 
Porque nao procura o seu Habitat natural.O ZOOLO'GICO! La' tenho certeza que iam se 
sentir bem a vontade . C animais iguais a vcs: ou tal vez ate' melhor! De qualquer forma! 

BURROS, SUJOS E IRRACIONAIS!! Do mesmo jeito!! Fica a dica. 

Intolerante: rebaixa o alvo a 
condição de não 

humano/animal. Sugere que o 
destinatário pertence ao 
"habitat natural" dos animais 
irracionais. 

Não identificado 



paola achava que você era mulher, rsrsrs... Paola é o seguinte, eu não sei o que se passa 
na mente de um homem que opta por ser gay, decepção amorosa ou familiar, amizades 
tudo isso influencia certo? em relação aos que se dizem ter nascido assim que eu não 

acredito, foram expostos ao habitat feminino, que acabou gerando uma dúvida na criança 
e prevaleceu o lado feminino por estar em maior número que o masculino, aí a 
masculinidade procura aflorar e derrepente essa criança procura o habitat masculino e em 

algum momento os vestígios do habitat feminino vai aparecer e detergente aquele jovem 
vai estar sentindo desejos sexuais em um amigo ou primo, por aí vai. existe uma forma de 
evitar isso, não ceder os desejos carnais e procurar ajuda. 

Intolerante: considera a 
orientação sexual fruto de um 
ambiente disfuncional. Usa da 

expressão "habitat feminino" 
para culpar a relação com o 
feminino um fator 

determinante à orientação 
sexual do indivíduo. 

Comunidade 
LGBTQIA+ 

O que eu quero é que as autoridades tomem uma providência, crie leis e quer as faca 
cumprir. Isso não pode continuar acontecendo. Precisamos preservar nossa família. Nasa 

contra os homossexuais. Eles são livres para usar seus corpos como quiserem, à final eles 
têm o livre arbitro, ou seja , direito de escolha, porem que eles procurem seu ambiente, 
seu habitat natural. Agora afrontar assim a sociedade é que não pode. Zombar, escarnecer 
da fé dos outros, é lastimável e inadmissível.!!! 

Intolerante: considera a 
comunidade LGBTQIA+ 

como uma casta inferior e que 
deve assumir seu modo de 
vida em um ambiente 
diferente dos demais - "habitat 

natural".  

Comunidade 
LGBTQIA+ 

Esse cara já teve mais holofotes do que merecia...já deu pra ele! O lugar dele não é em 
nenhuma tribuna...ele deveria voltar para seu habitat natural, o BBB. Ele é bem o tipo 
BBB e não parlamentar. 

Intolerante: considera o 
deputado Jean Wyllys, 
assumidamente gay, um ser 
indigno da sua posição 

política. 

Deputado federal 
Jean Wyllys 

INSENSATA A religião nada mais é que um grande acervo de gente hipócrita, preconceituosa, 
intolerante, egoÍsta, insensata e mal comida. Simone, vá fazer jus ao que está escrito na 
bíblia, vá se submeter as vontades do seu boy magia. Fico pasma como em pleno século 
XXI as pessoas ainda abrem um livreco, tiram dele apenas o que lhes convém e se acham 

no direito de intervir na vida alheia. 

Intolerante: Faz 
generalizações e cria 
estereótipos em relação as 
pessoas religiosas - "grande 

acervo de gente" 

Comunidade 
Religiosa 

Igor Rodrigues Você pode ter doutorado, ou mestrado, ou pós graduação, mas se não 
reconhece o SENHOR, o Deus Vivo, se torna mais tola e insensata que um retardado 
mental.  

Intolerante: Considera inferior 
os que não professam algum 
tipo de fé ou religião - "se não 
reconhece"  

Não identificado 

PERTURBADAS São todas perturbadas essas artista da globo pois só andam na macumba Intolerante: Faz 

generalizações e cria 
estereótipos em relação as 
pessoas que não professam a 
mesma fé ou religiosidade 

Classe artística 

EXTIRPADOS São verdadeiros camaleões apátridas contaminados pelo câncer maligno que se instalou 
em nosso país !!! Tem que ser extirpados 

Extremista: Estimula a 
extinção, a violência 

Não identificado 

COLORIDOS vamos eleger so religiosos, pessoal sejam catolicos crentes, vamos esmigalhar estes 

grupinhos coloridos.... 
Intolerante: Convida a ação 

contra os direitos políticos da 
Comunidade LGBTQIA+ e 
tenta rebaixar os indivíduos 
deste grupo. 

Comunidade 

LGBTQIA+ 

FORASTEIRO Exigimos um posicionamento das autoridades brasileiras competentes, sobre a 

islamização do Brasil. Srs. Deputados, façam pressão e representem a vontade do povo 
brasileiro e O melhor para nós, q de maneira nenhuma seria encher a nossa nação desse 
povo. O POVO BRASILEIRO NÃO É OBRIGADO ACEITAR ESSA GENTE!! somos 
um povo relativamente pacíficos e de maioria cristãos. Isso implica dizer q se esse povo 

forasteiro e de religião intolerante q matam cristãos sem dó tiverem livre acesso aq, 
significa nos colocar nas mãos do inimigo. NÃO AO JIRAH NO BRASIL!! 

Intolerante: Faz 

generalizações e cria 
estereótipos em relação as 
pessoas que não professam a 
mesma fé ou religiosidade, 

além de considerar a 
comunidade islâmica inimiga 
da nação brasileira.  

Comunidade 

islâmica 

MOVIDAS Pastor marcos Feliciano não se preocupa com essas ameaças de pessoas movidas por 
Satanás Jesus esta contigo isso é mais importante todo mal caira por terra . 

Fundamentalista: usa da 
expressão bíblica "movida por 

Satanás" para justificar 
qualquer tipo de pensamento 
contrário ou perseguição ao 

pastor 

Não identificado 

INFÂMIAS eu queria que o pai de cada um aqui que defende esse baixaria de homossexualidade 

tivesse casado com o vizinho.....dai cada um de vcs não teriam nascido pra encher o 
mundo de infâmias e opiniões vazias de fundamentos..... 

Intolerante: usa de 

xingamentos e ofensas à 
Comunidade LGBTQIA+ 

Comunidade 

LGBTQIA+ 

INTRAGÁVEL Edvaldo Luis Bense, o cara, vocês gay são intragável, seu boneco chatos, ninguém quer 
curar vc, rapaz.... 

Intolerante: usa de 
xingamentos e ofensas à 
Comunidade LGBTQIA+ 

Comunidade 
LGBTQIA+ 

CAMELOS Como diria Nietzsche pobres camelos da fé... Intolerante: associa religiosos 

a animais/sub-humanos 
Comunidade 

Religiosa 
PEDINTE Cala boca Feliciano lacaio pastor safado. Pedinte usupardor da fé. Nada do que voce 

falou faz sentido. Os dois foram ofendidos antes de cuspir. E se eu lhe encontra-se 
cuspiria em vc tbm seu lacaio. 

Intolerante: usa de 
xingamentos e ofensas ao 
administrador da página 

Deputado Marco 
Feliciano 

AÇOITADOS AQUI NO BRASIL TUDO ACABA EM PIZZA. O CERTO SERIA APLICAR UMA 
BOA SURRA NAQUELES QUE AVACALHARAM OS SÍMBOLOS CRISTÃOS E 

TENTARAM RIDICULARIZAR JESUS CRISTO. VEJAM QUE NA BÍBLIA O 
PRÓPRIO JESUS EXPULSA OS MERCADORES DO TEMPLO, COM UMA CORDA 
NA MÃO. SE CRISTO QUE É PERFEITO, LONGANIMO E FILHO DE DEUS, NÃO 
AGUENTOU. IMAGINEM NÓS, HUMANOS CHEIOS DE FALHAS. ELES 

MERECEM SER AÇOITADOS, SÓ ASSIM NÃO VÃO MAIS DESRESPEITAR 
JESUS, NEM A QUEM O SEGUE. 

Extremista: Estimula a 
violência 

Não identificado 

ATORMENTADA Felipe Silva...tu és na pratica um crstofobico doente. Doente no corpo, espírito e alma 
atormentada. Imbecil em potencial...Na sua pagina face busca mostrar (copiado de site 
ateísta) fatos corriqueiro da vida e morte. ., pensando que Deus é fábula. Você pode se 

sentir bem qdo publica algo que desqualifique a fé de quem a tem, em detrimento da falta 

Intolerante: usa de 
xingamentos e ofensas a outro 
interagente, considerando-o 

Felipe Silva 



dela em você. Esperneia, chore, grite, expele sangue pelas narinas. .. Mas você continua 
esse abutre nojento e sofredor, e Deus é supremo Senhor de tudo, inclusive do inferno. 

um indivíduo doente - 
"espírito e alma atormentada" 

MERGULHADA O dia que o sr vier aqui na nossa Igreja em Alvorada o sr ia ficar estasiado por causa do 
louvor. Alvorada precisa da sua pregação pastor Marco Feliciano. Alvorada é uma cidade 

mergulhada na macumba e na violência. Se não fossem as Igrejas de Jesus e a cidade 
estaria no inferno. Poderia organizar uma união de igrejas e faser um evento no ginásio 
dos bombeiros. Te esperamos pastor.Paz do Senhor. 

Intolerante: Considera outras 
práticas religiosas como 

inferior - "mergulhada na 
macumba" 

Não identificado 

COLADA Dificio pro Feliciano deve ser viver como muitos vivem, se escondendo, nao podendo 
assumir sua identidade, tendo q levar uma vida de mentira , fazer chapinha no cabelo e 

usar calça colada jurando nao ser gay. Cura tanta gente e não cura a si proprio. Você não 
representa ninguem Sr Feliciano pois quem te segue é alienado. 

Intolerante: Faz 
generalizações e suposições 

em relação ao modo de se 
vestir do deputado  - "calça 
colada" 

Deputado Marco 
Feliciano 

É verdade....mas uma coisa é certa Deus nos quer por inteiro! Se ela está maquiada ou 
não ela está servindo a Deus. Uma coisa é se ela estivesse com uma roupa colada tudo 

apertado aí já estaria escandalizando o nome Santo. 

Intolerante: Faz 
generalizações e suposições 

em relação ao modo de se 
vestir das mulheres  - "roupa 
colada".  

Mulheres 
 

NÁDEGAS e nois,,,,,,abaixo os 24, vamos ferrar, os nadegas abertas,kkkkkkkkkkk Intolerante: usa de 

xingamentos e ofensas à 
Comunidade LGBTQIA+ 

Comunidade 

LGBTQIA+ 

 

sem vergonha este luiz edson, deve ser um nadegas aberta..kkkkkkkk 24 safdo Intolerante: usa de 

xingamentos e ofensas à 
Comunidade LGBTQIA+ 

Comunidade 

LGBTQIA+ 

 

TAMBORES A verdade e q alguns espiritas vem tentar derrubar o pastor marcos , vcs sao ridiculo , vcs 
nao tem moral , mt menos intelecto pra fazer isso , vao bater seus tambores  

Intolerante: Considera outras 
práticas religiosas como 

inferior - "vão bater seus 
tambores" 

Comunidade 
Espírita 

 

UMBRAL Terrorista sem vergonha o Umbral te espera Intolerante: usa de ofensas, 

xingamentos e ameaças - 
"padecerão no umbral" e 
"Umbral te espera" 

Não identificado 
 

Essses pastores infelizes, padecerão no umbral !!! Pastores  
 

REPARTIÇÃO Jesus é apenas uma repartição da empresa bipolar e terceirizada que chama de Deus. Intolerante: associa religiosos 
a animais/sub-humanos  

Cristãos 
 

JUMENTAS Duas jumentas que so falam asneiras Intolerante: associa religiosos 

a animais/sub-humanos  
Não identificado 

 

duas drogadas que tem opiniao igual duas jumentas 
 

Graciete... você é a prova viva que ele ainda fala por meio de "JUMENTAS" Graciete 
 

Você lava tua boca para fala mal di homem di todos fale para jar morreu sua jumentas Não identificado 
 

DEVASTADORA graças a Deus na minha tv não pega esta devassa, devastadora de familias, prostituta do 
fim dos tempos....entre outros adjetivos que cabem a esta emissora e seus atores 
inescrupulosos, que fazem tudo por dinheiro. 

Intolerante: considera os 
artistas da Globo como 
inimigos da nação e 
responsáveis pela destruição 

das famílias 

Atores da 
Emissora Globo 
de televisão 

 

LIGEIRO Seu vagabundo. Como as pessoas acreditam em vc? Vc é esperto, vc quer mídia. Mas 

cuidado. Podemos começar a causar. Fica ligeiro e cala essa boca. #seufeijãovaiqueimar 
Intolerante: Usa de ameaça - 

"fica ligeiro". 
Não identificado 

 

 


