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Introdução 

Esta pesquisa dedica-se ao estudo do que parece ser uma nova morfologia cristã de fé mariana, em 

que Maria de Nazaré é apresentada como uma autoridade Crística: Maria Cristo, que surge no Instituto Salto 

Quântico - ISQ (nome jurídico: Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré). A hipótese deste trabalho é que o 

ISQ é capaz de gerar uma identidade social de um viés progressista, legitimada pela categoria 

espiritualidade, afinada com a agenda contemporânea de direitos civis, reivindicada pelos movimentos 

feministas e LGBTQIA+. Processo entrelaçado a orientação homossexual da liderança, o médium Benjamin 

Teixeira de Aguiar. Assim, especula-se que a Instituição ao transmitir o sagrado em diálogo com as alas 

mais progressistas da humanidade, atualiza o conceito cristão de que Deus é Pai, para a perspectiva de que 

Deus também é Mãe. Para realizar as indagações, optou-se metodologicamente por um estudo de caso, 

incluindo observação de eventos e atividades, coleta e sistematização de material netnográfico, retirado em 

documentação de domínio público disponível na web. Este estudo iniciou-se em setembro de 2021 e segue 

em curso, até setembro de 2022, logo as conclusões aqui apresentadas são parciais. 

Instituto Salto Quântico 

O ISQ, objeto da pesquisa, teve o início oficial dos seus trabalhos públicos em abril de 1990, com a 

publicação do primeiro artigo na imprensa do fundador Benjamin Teixeira de Aguiar (1970 - AJU, SE), 

médium psicógrafo e psicofônico iniciou seus trabalhos espirituais aos 19 anos de idade. Ingressou e 

renunciou ao curso de direito (UFS) para dedicação exclusiva à função espiritual. A mediunidade de 

Benjamin constitui as bases do ISQ, o líder espiritual apresenta uma comunidade de Guias Espirituais e em 

torno desta relação-intermediação decorrem todas as atividades do Instituto. O Espírito que mais se 

manifesta é Eugênia-Aspásia, enunciada como Embaixadora de Maria Cristo, que em sua última encarnação 

foi Bernadette Soubirous (1844-1879), vidente de Maria na cidade de Lourdes, França. A relação entre 

Eugênia-Aspásia e Benjamin denota uma união mística que circunscreve um continuum entre Benjamin, 

Eugênia-Aspásia e Maria Cristo. Graças a este eixo revela-se feição mariana do ISQ. O Instituto, fundado 

em Aracaju (SE), possui vários núcleos, em 2021, a sede da Instituição foi transferida para LaGrange (NY, 

EUA), onde está o estúdio em que se produzem as palestras domingueiras apresentadas por Benjamin. As 

palestras públicas de domingo, que são transmitidas ao vivo no canal Youtube, originalmente eram 
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produzidas para programas de TV, lançado em 1994. Atualmente, após exibidas na internet, as palestras são 

convertidas em programas para canais de TV no BR e EUA. O Instituto está presente nas diversas mídias 

sociais, sua maior repercussão está no facebook, somadas as páginas em português, inglês e espanhol, até a 

presente data, são 5,7 milhões de seguidores em 192 países dos 193 contabilizados no mundo inteiro pela 

ONU. Em março de 2017, considerando as páginas em inglês e português, Benjamin tornou-se o médium 

com maior número de seguidores no mundo. Enquanto ONG, Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, o 

ISQ é órgão consultivo do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da ONU. A plataforma digital é parte 

significativa da estrutura do ISQ, essa visibilidade midiática da Instituição faz com que o estudo em relação 

às pautas sociais progressistas seja mais instigante, já que o espaço digital marca novas formas de atuação 

dos movimentos sociais. 

Marco teórico 

Nesta pesquisa, se sugere que o Instituto Salto Quântico (ISQ) é um movimento espiritual 

contemporâneo, com base cristã mariana. Percebe-se que a Instituição articula insígnias sagradas cristãs que 

revelam novas perspectivas como Maria Cristo e Deus-Mãe, assim, promove uma devoção mariana que 

resulta em uma morfologia singular de fé. É possível identificar o Instituto como espiritual e não religioso, 

isso porque a partir das perspectivas clássicas durkheimiana e weberiana, as religiões, sobremaneira, 

desempenham um papel burocrático, regulador da vida coletiva, trata-se de uma instituição do sistema social 

que articula dogmas e crenças. Para Durkheim (1983) a religião é eminentemente social, um sistema de 

ideias que especula sobre a divindade e de práticas que renovam sentimentos e pensamentos coletivos. 

Weber (1963) distingue sistemas religiosos, que não podem ser integrados em uma só categoria, as visões 

religiosas tradicionais aqui aludidas são as enquadras na Igreja de Massa, em que a hierocracia rege a 

comunidade, institucionalizando o dom da graça. Nessa direção, a categoria religião não parece ser a mais 

fértil    para    a   análise   do   ISQ,   porque   não   corresponde   a   um   movimento   religioso   clássico. 

Em outro sentido, a noção que parece melhor se aproximar à identidade ISQ é a de movimento espiritual 

contemporâneo. 

Maslow (1970) apreendeu valores espirituais como inerentes à natureza humana em sua busca por 

significados últimos, trata-se de uma ânsia por algo maior, para responder questões acerca da existência 

humana. No entanto, para esta pesquisa compreende-se por espiritualidade a relação com o sagrado não 

necessariamente vinculada à religião institucional, portanto, arrisca-se a afirmar que, o Instituto Salto 

Quântico está mais perto de ser um movimento espiritual, pois articula noções do sagrado fora da esfera 

dogmática-religiosa. A categoria espiritualidade tem emergido em diferentes esferas sociais, nota-se 

múltiplas produções discursivas a partir do contexto em que é articulada (TONIOL, 2017). Nessa linha 

contextual, nesta pesquisa se analisa como a perspectiva de espiritualidade cristã do ISQ afina-se com a 

agenda de pró-direitos civis, ao trazer uma nova morfologia de fé voltada à Maria de Nazaré na condição de 
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Cristo, aproxima-se das pautas feministas de emancipação da mulher que é percebida como subjugada em 

diversas instâncias patriarcais - entendidas estas como um sistema de dominação no qual a predominância é 

masculina (CARRANZA; ROSADO-NUNES, 2022). Ao mesmo tempo, a devoção mariana do ISQ se 

distancia do marianismo católico, compreendido um estereótipo derivado do culto católico feito a Maria, que 

cristaliza uma imagem feminina proposta como um modelo ideal no processo de identificação dos seres 

femininos. Nele, as mulheres como herdeiras de Maria, semidivinizada e como modelo de submissão, são 

aparentemente revalorizadas no papel de esposa-mãe-submissa e sacrificada (ARY, 2020). O ISQ ao 

entrelaçar suas perspectivas espirituais cristãs marianas com a agenda de pró-direitos civis-sexuais elabora 

práticas e discursos que se opõem à religiosidade neoconservadora. Outro elemento do contexto é o 

neoconservadorismo enquanto um fenômeno das democracias atuais, analisado na América Latina, no qual 

setores conservadores - com destaque para segmentos católicos e evangélicos - reagem aos avanços dos 

movimentos feminista e LGBTQIA+ com reacionárismo em prol do controle moralista da sexualidade 

(VAGGIONE, 2020) 

Análise etnográfica: liderança 
 

A fim de captar os fundamentos da Instituição examina-se a liderança, o médium Benjamin Teixeira 

de Aguiar e o continuum com o seu Guia Espiritual Eugênia-Aspásia que está ligada a Maria Cristo. 

Interpreta-se Benjamin como um profeta, uma pessoa que se volta para Deus, a ética ou o cosmos, tendo em 

vista as noções dos antigos relatórios, em que profetas são pessoas que têm experiências de revelação do 

sobrenatural (MASLOW, 1970). Assim, em sua experiência mística de revelação traz a lume a boa nova, 

ensinamentos de Eugênia-Aspásia e Maria Cristo. Eugênia-Aspásia que em sua última encarnação foi 

Bernadette Soubirous é pronunciada como uma Embaixadora de Maria Cristo. 

 

Benjamin apresenta uma linhagem de encarnações passadas de Eugênia, inclusive Aspásia de Mileto, 

de mulheres fortes que resistiram ao patriarcado, o que pode ser percebido como algo que simboliza a 

conexão da Instituição com o feminismo (STONE, 2014). Portanto, a mediunidade de Benjamin revela o 

sagrado em uma feição cristã mariana associada às alas sociais progressistas. Benjamin Teixeira de Aguiar é 

de orientação homossexual, desde 1990, divulga a temática espiritual em jornais, rádios e programas de 

televisão, onde apresenta esclarecimentos sobre homossexualidade, bissexualidade, assexualidade e 

transgeneridade, divórcio, masturbação e prostituição. Em 2008, Benjamin declarou-se homossexual 

publicamente, no ano seguinte (2009) casou-se em uma cerimônia espiritual perante uma multidão com 

Wagner de Aguiar, à época ele tinha 38 anos de idade e seu parceiro, 20 anos. Na mesma cerimônia, 

Benjamin consagrou também sua união mística com Eugênia-Aspásia. No ano de 2019, Benjamin e Wagner 

renovaram os laços de casamento, após atravessarem uma crise no casamento, o que o médium enunciou 

como um "Presente de Nossa Senhora" para contrapor preconceitos. 
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Morfologia de fé: Maria Cristo 
 

Por fim, resgata-se historicamente como Maria Cristo tem aparecido no ISQ. Em 2005, é publicado o 

livro Maria Cristo (TEIXEIRA, 2005), trata-se de uma obra psicografada por Benjamin de autoria de 

Eugênia-Aspásia e seu lançamento constituiu o que a Instituição denominou evento Maria Cristo, eventos 

que seguiram nos anos seguintes com outros formatos. O livro Maria Cristo é dividido em “tomo 1: A tese” 

e “tomo 2: Romance”. O primeiro revela que Maria de Nazaré partilha da condição Crística com Jesus de 

Nazaré, argumenta que em realidade Maria teria sido Mestra-Mentora de Jesus e devido ao contexto sócio-

histórico teria sido obrigada ao silêncio, por isso, Jesus foi seu Porta-Voz e Representante. Já o segundo, 

envolve a vivência lésbica, o divórcio, a liderança feminina e casamento interetário. 

 

Centra-se a discussão neste texto, a discussão sobre a tese, a qual informa que a Divindade 

transcende polos psicossexuais, mas que pode ser visto com Deus-Pai e Deus-Mãe, Jesus e Maria não seriam 

encarnações de Deus e sim representantes Crísticos da Divindade. O ISQ expressa que a trindade Pai, Filho 

e Espírito Santo seriam a figura dos três Cristos: Pai - Arcanjo Gabriel ou Gabriel Cristo; filho - Jesus Cristo 

e Espírito Santo da Mãe - Maria Cristo. No ISQ, Gabriel Cristo é apresentado como o Pai que Jesus fez 

alusão em diversos momentos, estes Cristos representam a Divindade em seu lado maternal e paternal, que 

une estes lados de maneira indivisível. Reflete-se aqui como Maria foi difundida pela Igreja Católica como 

um tipo ideal de mulher silenciosa, passiva e submissa (CUNHA, 1981). Diferente desta visão, no ISQ, 

Maria é a Mestra-Oculta que tudo coordena, uma vez que Jesus falou em nome de Dela, Maria é, então, a 

Mãe Crística da Terra e Representante de Deus-Mãe. 

 

Esse argumento é ilustrado com com passagens bíblicas, traz o episódio em que Maria repreendeu 

Jesus quando ele foge para o templo na adolescência e tenta iniciar seu trabalho antes da hora, ele carecia do 

comando de Maria para começar. O que ocorre no evento das Bodas de Canaã, em que ela como Mestra 

inicia seu Discípulo, naquele momento por meio do pedido de Maria, Jesus realiza seu primeiro milagre e a 

partir do comando dela, como sua Mestra, começa sua vida pública. Além disso, na tese Maria Cristo, a 

perspectiva da Virgem Maria é ressignificada, remete à noção da antiguidade em que virgem significa 

mulher autossuficiente. É enfatizado que o que realmente importa é compreender a pureza dos sentimentos 

de Maria. O que opõe-se diametralmente a dogmas católicos que exaltam o valor de Maria por ser despojada 

de sua sexualidade (CUNHA, 1981). A tese defende a necessidade de valorizar a feminilidade e seus 

atributos - tanto em homens como em mulheres - para que desta forma a humanidade possa ser salva da 

autodestruição decorrente do patriarcalismo com seu imperialismo socioeconômico e lógica de exploração 

da natureza, processo que é catalisado por Maria Cristo. Nota-se aqui uma interlocução com o pensamento 

ecofeminista, em linhas gerais, dada as divergências entre as correntes internas deste movimento, que faz 
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uma interconexão entre a dominação das mulheres e da sociedade no sistema social vigente (SILIPRANDI, 

2000). 

 

Por fim, inspira uma teodiceia contemporânea com Maria Cristo, no inconsciente coletivo, Maria 

representa a deusa imanente - mãe natureza,   a matriz do nosso divino interior - mãe espiritual e o símbolo 

da Deusa Transcendente. No papel de Interventora Divina, Maria atua com poder-agência para restauração 

da civilização humana e assim providenciar o Natal de Maria Cristo. 

 

Considerações finais 

 
A pesquisa segue em curso explorando tópicos como a atuação do ISQ na ONU, transgeneridade e 

possíveis interlocuções. Por hora, a conclusão parcial é que o Instituto Salto Quântico é um movimento 

espiritual não religioso, em que a categoria espiritualidade emerge como fonte legitimadora de pautas 

progressistas, em particular ressalta-se os movimentos LGBTQIA+ e feministas. Preocesso ligado a postura 

de Benjamin Teixeira de Aguiar, sua orientação homossexual e discursso vaguardista, que apresenta o 

sagrado em Eugênia-Aspásia e Maria Cristo. Sugere-se, então, que o ISQ manifesta uma singular morfologia 

de fé que em sua devoção a Maria Cristo, enquanto representante Crística mulher, atualiza o conceito cristão 

de que Deus Pai também é Deus Mãe, para a contemporaneidade 
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