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RESUMO 

 

O presente Trabalho Final de Curso ( TFC) resulta da pesquisa acadêmica realizada 

junto a jovens pentecostais frequentadores da Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD), durante as reuniões da Força Jovem Universal (FJU), com objetivo de analisar 

a integração destes com a IURD e sua doutrina, pautada na fé em Deus, e na Teologia 

da Prosperidade. A partir da experiência a pesquisa acadêmica, este Trabalho Final de 

Curso busca compreender as ações sociais que são repassadas aos jovens, por 

intermédio de projetos sociais da IURD, como compreender a relação entre Estado e 

igreja desde o tempo do Império romano, sobretudo no Brasil, onde o catolicismo se 

atrelou ao poder estatal, cujos poderes sempre se convergem quando os interesses se 

coadunam. Em destaque, o objeto do TFC, concentra-se na criação e expansão da IURD 

e a forma como seus projetos sociais de cunho assistencialistas, ofertados a jovens 

excluídos de Campos dos Goytacazes, acabam tornando estratégias de cooptação 

religiosas e política. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Curso surgiu a partir da pesquisa de Iniciação Cientifica, 

“Associativismo de jovens pentecostais e o trabalho assistencialista na Igreja Universal 

do Reino de Deus”, ligada Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), 

fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico (CNPq). É um 

desdobramento de um projeto de pesquisa do Laboratório de Pós Graduação do Centro 

de Ciência do Homem (CCH) da UENF. Coordenado pela Drª Wania Mesquita1.  

A inserção nesse projeto deu-se no primeiro semestre de 2016 como  bolsista e tal 

experiência nos despertou para o  estudo acadêmico que permite conhecer assim  como 

a cooptação  de  jovens  pela religião. 

A pesquisa se desenvolveu na Catedral da Universal, localizada no centro de 

Campos dos Goytacazes, realizacom jovens, em um encontro chamado “Conexão”, 

promovido pela Igreja Universal do Reino de Deus, que acontece todos os sábados, com 

o grupo Força Jovem Universal (FJU) 

Na metodologia os procedimentos utilizados nessa pesquisa foram de revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo com ênfase na etnografia. De certo que a revisão 

bibliográfica conta com a contribuição de vários autores que se destacam  ao longo dos 

três capítulos deste trabalho. 

 Podemos citar no primeiro capitulo o autor Martin Dreher sobre a formação da 

igreja Católica no Império Romano, Bernard Bickers sobre politica e religião e 

Boanerges Ribeiro que explana sobre o protestantismo. No segundo capitulo citamos 

Ricardo Mariano, um estudioso sobre pentecostalismo.  No último capitulo citamos 

autores com conceitos na área da politica e do social como Gramsci e Martinelli. 

                                                
1 Dra. Wania Amélia Belchior Mesquita: Professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia Política da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro-UENF. Graduada 

(bacharelado e licenciatura) em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense (1995-1996), 

mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro/ SBI (1998) e 

doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro/SBI (2003). Pós-

doutorado/ Estágio Sênior da CAPES no ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa (2015). Tem 

experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Religião e Sociologia Urbana, atuando 

principalmente nos seguintes temas: religiosidade, pobreza urbana, desigualdades sociais, juventude e 

sociabilidade. (https://www.escavador.com) 

doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro/SBI (2003). Pós 
doutorado/ Estágio Sênior da CAPES no ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa (2015). Tem experiência 
na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Religião e Sociologia Urbana, atuando 
principalmente nos seguintes temas: religiosidade, pobreza urbana, desigualdades sociais, juventude e 
sociabilidade. (https://www.escavador.com) 

https://www.escavador.com/
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O Brasil é um país de diversidade religiosa que compreende várias 

denominações, inclusive as de cunho pentecostais que surgiram após a reforma 

protestante. Durante as grandes transformações dos segmentos religiosos no cenário 

brasileiro algumas igrejas se sobressaem em suas atividades e expansão, neste cenário 

destacamos a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que nas últimas décadas 

chama atenção pelo seu expressivo crescimento, tanto em número de adeptos à sua 

doutrina, como também na quantidade e grandiosidade de seus templos pelo Brasil.  

A IURD dentro de uma nova denominação neopentecostal tem como 

característica o batismo pelo Espirito Santo. Outra grande característica da IURD é o 

contexto religioso, fundamentado na Teologia da Prosperidade, que segundo Mariano 

(1999) promete prosperidade material, o fim da pobreza nessa vida, ressaltando que 

falta de fé não leva a salvação.  

Ao estudar a doutrina da Igreja Universal, nos reportamos ao inicio do 

cristianismo para compreendermos em que momento começou surgir as religiões e 

como se derivaram as denominações, para assim entender o poder das religiões junto 

aos sujeitos, ainda mais nos dias atuais, onde as questões sociais são repassadas como 

problemas individuais, de ordem moral e de fé.  

Assim, no primeiro capítulo deste trabalho, abordaremos o período do Império 

Romano que já tinha uma relação entre politica e religião, onde o imperador mantinha 

vários deuses para reforçar sua legitimidade no poder, pois no Império Romano havia 

uma cultuação politeísta, onde se adorava vários deuses que eram representados por 

estátuas e cada um era reverenciado para uma missão. Mas a divindade maior estava 

relacionada à figura do Imperador 

Com a chegada do cristianismo, a missão era de cultuar um só Deus, e edificar 

a Igreja. Uma missão que demorou, mas foi aceita porque havia grandes adeptos do 

cristianismo, e isso ameaçava o poder do rei. Para fortalecer o poder, o cristianismo, foi 

aceito como religião oficial do império. 

No segundo capitulo veremos a força da Igreja Católica na Idade Média, com 

apoio dos monarcas e da igreja para com estes, em troca de gentilezas, as duas 

instituições mais representativas para o povo, exercia seu poder coercitivo em busca de 

seus interesses.  

No Brasil, a Igreja Católica teve interferências na vida politica usando seu 

poder dogmático. Temos como exemplo à estatua do cristo redentor que foi edificada no 

Rio de Janeiro (1931) como forma de consagração do catolicismo no Brasil, servindo 
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para lembrar que outras denominações religiosas não eram bem-vindas. Era o 

surgimento das religiões protestantes e de matriz africana no Brasil, como citaremos no 

referido capitulo. 

Veremos, no terceiro e último capitulo, como se deu a entrada de novas 

religiões no Brasil e seu processo de expansão e doutrinação através da 

caridade/assistencialismo. A realização da pesquisa de campo na Catedral da IURD nos 

despertou para o número expressivo de jovens que se reúnem no sábado a tarde, em sua 

maioria negros, oriundos de bairros periféricos da cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ, que vinham em busca de salvação 

A IURD oferece projetos e ações assistencialistas que envolvem os jovens a 

sua doutrina, além de ofertar a “alternativa de mudança de vida”, principalmente para 

aqueles que chegam com histórico de dependência química, criminalidade etc..  

É importante revelar o jogo de uma submissão velada que o jovem assume ao 

creditar sua fé nas ações assistencialistas da Igreja Universal, como também a forma 

alienadora que IURD assume como aparelho ideológico. 

Relevante acrescentar que na historia da religião, o poder estatal sempre esteve 

atrelado ao poder religioso defendendo seus interesses e usando o fiel /eleitor, para 

assumir cargos políticos. 

Esse trabalho torna-se relevante por explanar fatos esclarecedores de uma 

pesquisa qualitativa que dispõe informações sobre religião e jovens e que permeiam 

questões questionadoras. Um trabalho que pode contribuir na formação acadêmica 

incentivando o processo de pesquisa. 

 

.   
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CAPÍTULO 1 

 

1. O PROCESSO HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO DAS DOUTRINAS 

RELIGIOSAS PROTESTANTE: o caso da Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD) 

 

Completando seus 500 anos em 2017, a Reforma Protestante surgiu no período 

do século XVI onde a Igreja Católica mantinha sua hegemonia desde a Idade Média, 

reconhecida como a única doutrina religiosa existente. No fim da Idade Média, a Igreja 

Católica além da abrangência religiosa, tinha grande influência politica e social, 

constituindo-se a uma potência financeira e ideológica de poder na sociedade. 

Entretanto a Igreja Católica desde a criação do Cristianismo foi várias vez perseguida 

por imperadores de Roma, em uma relação que mesclava poder e religiosidade. Um 

jogo de interesse que tinha serventia para os dois lados. Os laços entre as duas 

instituições foram se estreitando e revelando jogo de interesses maiores do que a 

pregação do evangelho. Com passar do tempo à religião foi tomando proporções além 

do escopo evangélico. Sem agradar a todos e no envolvente jogo de interesses a igreja 

católica foi tendo sua hegemonia abalada. Um contraste que proporcionou a quebra do 

monopólio católico e o surgimento de novas denominações religiosas. 

 

1.1. A Reforma Protestante no Contestar do Catolicismo 

 

Na antiga Roma, uma cidade que no século 27 a.C surgiu como império, depois 

de um período monárquico e republicano. Era dividido em províncias multicultural e 

receptivo a religiões alheias, segundo Dreher (2004). Além de uma cultura urbanizada e 

burguesa, tinha grande influência do helenismo2.  O império de Roma teve sua ascensão 

na figura de Augusto, o imperador que controlava assuntos militares e políticos. Outra 

destreza do imperador era a religião, que segundo Grant e Pottinger (1965) “Augusto 

utilizava a religião romana tradicional para garantir a aceitação de seu regime”. Essa 

                                                
2 É um termo que designa tradicionalmente o período histórico e cultural durante o qual a civilização 

grega se difundiu no mundo mediterrâneo. Obteve grande destaque em nível artístico, filosófico, 

religioso, econômico e cientifico (Disponível em: <www.suapesquisa.com>). 
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manobra abria vantagem sobre as classes média e alta que prestigiavam a antiga 

religião3. De acordo com Dreher (2004), 

 

Honrando os deuses oficiais, o cidadão prestava um testemunho de sua 

fidelidade ao Estado. Mas Augusto também queria evitar que todos os tipos 

de religiões asiáticas penetrassem no Ocidente. Por lei, a adoração de todos 

os deuses estranhos era proibida, mas o Estado era tolerante. Todo o mundo 

podia ‘crer’ no que quisesse, desde que prestasse culto aos deuses oficiais. 

Somente funcionários públicos, oficiais e soldados eram obrigados a realizar 

sacrifícios os templos (DREHER, 2004, p. 51). 

 

 

 Em busca de poder e confiança, o imperador restabeleceu o prestígio da 

religião tradicional, Grant e Pottinger (1965) diz que o imperador se autoproclamou 

“Pontífice Máximo” sendo “Augustus” uma autoridade religiosa. Durante o governo do 

imperador Augusto foi estabelecido anos de paz romana, onde a missão do exercito era 

somente o controle da população nas fronteiras, agia mais na missão de paz que de 

missão de guerra. 

Foi no governo do imperador Augusto que começou de fato os indícios de 

novos tempos na religião de Roma, nascia Jesus, e com ele a propagação do inicio do 

cristianismo. O cristianismo surge na Palestina, situada ao extremo oriente de Roma. 

Tinha um governo de estabilidade politica, exercido por Herodes. Com o titulo de 

pontífice, que fazia do imperador a maior autoridade religiosa e de veneração, não havia 

interferência nas mais diversas crenças na vida religiosa dos povos. Crenças que foram 

disseminadas com o passar do tempo através do movimento helênico pelo seu 

sincretismo4. Rostovtzeff (1961) diz que ao imperador não importa o fluxo de cultos, 

desde que não opusesse a sua supremacia. 

No meio dessa diversidade de cultos e crenças, destaca-se uma seita judaica 

chamada cristã. Além da expansão cristã os cultos místicos orientais trouxeram a crença 

na morte e ressurreição da divindade. Segundo Aquino, Franco e Lopes (1985) há uma 

ideia messiânica de um deus salvador no culto a Mitra5 e ao judaísmo. Bickers (2006) 

afirma que: 

 

                                                
3 A religião romana era politeísta, isto é, adorava-se uma grande quantidade de deuses. Da Grécia, os 

romanos importaram diversas divindades, rebatizando-as com nomes latinos, como por exemplo, Zeus 

que foi rebatizado como Júpiter, outro exemplo é o caso de é Netuno que na religião grega chamava-se 

Poseidon (COTRIM, 1996, p. 124). 
4 SINCRETISMO é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas (www.suapesquisa.com). 
5 Mitra de origem indo europeia, o culto foi levado ao ocidente sem alteração. Consolidou no império e 

alcançou grupos imperiais mais nobres, pregava a luta, a disciplina e o esforço. A sua fama entre militares 

se tornou atrativo aos imperadores (GIORDANI, 2002, p. 305). 
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O Judaísmo caracterizava-se pelo facto de os judeus acreditarem possuir uma 

revelação de Deus que fazia deles o Povo Eleito. A sua história, conforme se 

encontrava relatada nas sagradas escrituras, era dominada pela fé na 

Providência de Deus, que lhes iria enviar o Messias no fim dos tempos. A 

natureza precisa desse messias era influenciada pelas experiências do povo. 

No tempo de cristo, o seu grande desejo de libertação da opressão politica 

levou muitos a procurar uma figura politica que a proporcionasse. Durante a 

ocupação, os judeus, quer os da Palestina, quer os que se tinham fixado em 

cidades, fora dela, conhecidos como judeus da diáspora, obtiveram 

concessões que lhes garantiram a liberdade de praticar a sua religião, os 

isentavam do culto do imperador e lhe permitiam ser julgados segundo a sua 

própria lei, uma lei que assumia uma importância enorme nas suas vidas. 

Enquanto o Cristianismo foi encarado como parte do Judaísmo, gozou dos 

mesmos direitos, mas quando as suas diferenças se tornaram manifestas, os 

cristãos ficaram vulneráveis num império que acolheria de boa vontade outra 

religião, mas que resistiu com hostilidade à sua exigência de exclusividade 

religiosa (BICKERS, 2006, p. 23-24).  

 

 

De acordo com o Velho Testamento6 os profetas anunciavam a crença em um 

novo rei que viria. Essa anunciação começou abalar a autoridade do imperador, tanto 

quanto governo como na religiosidade, pois ele era a maior autoridade declarada. 

Segundo Arruda (1991), é o momento do nascimento de Cristo que se funda a fé, e teria 

nascido em torno do ano 4 a.C, no governo de Augusto e sendo crucificado no governo 

de Tibério. Assim o imperador tinha receio de perder o seu poder, por não saber o poder 

que o Messias carregava, mas que era ameaçador. Pois não tinha uma adesão total da 

população em seu culto, que era oficial a todos, mesmo com a diversidade de outros 

espalhados por Roma. De acordo com Bickers (2006), 

 

 
Como este culto particular estava intimamente relacionado com o poder do 

Estado, recusar-se a participar nele poderia ser considerado traição, e por 

vezes era-o de facto. Os cristãos descobriram rapidamente que a sua aversão 

pelo culto do imperador levantava a suspeita de que era impossível serem, ao 

mesmo tempo, cristãos e cidadãos leais (BICKERS, 2006, p. 29). 

 

 

Um dos grandes acontecimentos da história foi justamente a morte de Cristo, 

que foi perseguido por traição ao governo romano. Depois da morte de Jesus o 

movimento cristão começa a ser espalhado em Roma pelos apóstolos Pedro e Paulo que 

foram discípulos de Cristo enquanto levava sua palavra aos cristãos. Um movimento 

que teve seu marco inicial no dia de Pentecostes, após cinquenta dias da morte de Cristo 

                                                
6 O Antigo Testamento possui 39 livros que relatam histórias relacionadas à criação do mundo e todos os 

acontecimentos que se seguiram até aos anos 445 a.C. no seu ultimo livro (Malaquias), fala sobre a vinda 

do Messias. A Bíblia conhecida pelos cristãos foi a judaica, na qual vêm a profecia da vinda de Jesus. A 

Bíblia judaica era conhecida em duas formas pelos cristãos antigos: a original em hebraico e a tradução 

grega conhecida como Septuaginta (Disponível em: <https://www.significados.com.br/biblia/>). 
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e dez dias após sua ascensão ao céu. Segundo Hurlbut (2007) nos quarenta dias finais a 

ressureição incumbiu seus discípulos de revelar que Ele era o verdadeiro Messias, e que 

levasse as Boas Novas. De acordo com o Novo Testamento Jesus edifica a igreja em 

alusão ao seu discípulo Pedro, que diz em Mateus 16,18 “Tu és Pedro e sobre essa pedra 

edificarei a minha igreja...” (MATEUS 16.18). Segundo o relato de Lucas (LUCAS 

2.11) no Novo Testamento, depois da ressureição de cristo, o Espirito Santo desceu 

sobre os apóstolos e começaram a falar em outras línguas para que todos os presentes 

pudessem ouvir a palavra do Evangelho.  

Segundo Bickers (2006) o apostolo Paulo tinha a missão de fazer as 

comunidades entender que pertencia a uma única igreja. Paulo, um prosélito7 nas suas 

missões conquistava adeptos ao cristianismo em todas as cidades onde passava.  

Entretanto não foi tão fácil edificar a igreja católica ao império romano, por ser 

uma ameaça constante ao poder divino do imperador, devido ao grande número de 

adeptos ao cristianismo. Por muitas vezes o cristianismo entrava em conflito com o 

império por conta de seu descuido com a parcela mais pobre da sociedade. E cada vez 

mais essa camada social se aproximava da evangelização ao cristianismo, mesmo assim 

a evangelização era levada a todos, acessível à classe culta ou inculta. A segregação 

social de Roma já indicava que as classes mais periféricas que eram adeptas ao 

cristianismo, também eram desprotegidas do império, ao contrário da burguesia que 

tinha regalias do imperador. Um dos motivos de perseguição ao cristianismo era manter 

a ordem social e o poder.  

A perseguição à igreja pelos romanos se deu por vários séculos, sempre com 

intuito de guardar o poder. Com o fim da era apostólica, a Igreja continuou a crescer em 

termos de organização, doutrina e consolidação estrutural. Bickers (2006) diz que exigir 

exclusividade religiosa foi um dos motivos de confronto com a politica de tolerância 

religiosa de Roma. Durante vários impérios que se seguiram os confrontos foram 

inevitáveis. Durante os governos as perseguições se deram na tentativa da igreja católica 

estabelecer sua doutrina monoteísta, e que Deus era superior a qualquer imperador. No 

entanto o imperador era visto como supremacia religiosa e política.  

As perseguições aos adeptos do cristianismo acabaram por fortalecer ainda 

mais as questões da igreja, a aceitação do martírio fazia dos seus adeptos exemplos de 

                                                
7 Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada 

causa, doutrina, ideologia ou religião. É a ação de um prosélito (Disponível em: 

<www.significados.com.br/proselitismo/>). 
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fé. Outro ponto forte do cristianismo que agradava aos adeptos era a prática da caridade. 

Para uma iniciação oficial na vida cristã era necessário o Batismo, de acordo com 

Blainey (2005) a Igreja Cristã batizava seus seguidores com um bocado de sal. O 

Batismo também permitia o ato da Eucaristia, que era a partilha do vinho e da água.  

Durante as perseguições a igreja foi se fortalecendo e organizando sua estrutura. Com o 

tempo a Igreja passou a receber doações de famílias aristocráticas convertidas, recebiam 

propriedades de terras, prédios urbanos e bens móveis. Já no século IV, a Igreja Católica 

já tinha certa força política e um sistema hierárquico definido Assim relata Aquino; 

Franco; Lopes (1985): 

 

 
Cada comunidade cristã copiava sua administração das sinagogas – é bom 

não esquecer que muitos dos primeiros cristãos eram judeus, cujas 

comunidades se espalhavam pelas cidades mediterrâneas do Império Romano 

– mudando as designações de seus dirigentes por palavras gregas. Cada 

comunidade cristã tinha o seu Bispo, considerado sucessor dos Apóstolos e 

eleito pelos fiéis, que o reconheciam como supremo dirigente, os seus 

Presbíteros, encarregados da cerimônia do culto e ensino da religião, os seus 

Diáconos, que ocupavam da administração dos bens materiais e da 

assistência à comunidade. 

No século III, os Bispos começaram a se reunir em Sínodos para decidir que 

proposições e doutrinas deviam ser universalmente reconhecidas e 

obrigatórias, condenando e rejeitando as que se desviavam dos cânones. O 

resultado da atividade dos Bispos e Sínodos foi reunir as comunidades cristãs 

até então isoladas em forte organização englobando todo o Império Romano 

(AQUINO; FRANCO; LOPES, 1985, p. 361). 

 

 

Depois de muitos governadores romanos contra o cristianismo surge um que 

irá se converter a nova religião de Roma. Constantino quando então governador tornou 

o cristianismo à base de seu governo, pois havia percebido que grande parte da 

aristocracia de Roma tinha se convertido as doutrinas cristãs. E no mais teria apoio de 

todos os simpatizantes do cristianismo, o que fortaleceria seu governo. Na avaliação de 

Veyne (2010) o caráter moralizador do cristianismo atraia as pessoas com sensibilidade 

a valores éticos. Encerram as perseguições oficiais, a liberdade é concedida a Igreja e 

transformada em um elemento de coesão no Império, assim diz Blainey (2011).  Mesmo 

que aparentemente convertido e como dono da Igreja, Constantino cometeu alguns atos 

que a igreja consideraria pecaminoso. Assim relata Dreher (2004): 

 

 
No fundo, via-se como dono da igreja, que tinha que obedecer às suas ordens. 

Como vigário terrestre da “suprema divindade”, ele também não estava preso 

à ética que valia para os súditos cristãos. Era ele mesmo que considerava 

válida ou não uma decisão sua: era juiz de seus próprios atos. O que 
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atrapalhava suas intenções era sumariamente eliminado. [...] Tudo isso 

aconteceu numa época em que o imperador já era tido como cristão. Sua 

maldade não parava nem mesmo ante as leis cristãs que ele mesmo 

promulgara. Os teólogos da corte, porém, não viam suas mãos cheias de 

sangue. Viam apenas, o imperador vestido de púrpura, ouro e pedras 

preciosas, o qual comparava a “um anjo do senhor, vindo do céu” (DREHER, 

2004, p. 61-62). 

 

Com o passar do tempo a Constantino divide o Império romano em duas partes. 

Uma no Ocidente em Roma e outra no Oriente em Constantinopla. Certamente essa 

divisão também afetou a Igreja causando uma cisma compreendendo a Igreja do 

Ocidente em Católica e a Igreja do Oriente em Ortodoxa. Oliveira (1985) declara que: 

 

 
No decorrer de muitos séculos, as igrejas do Ocidente e do Oriente, ou a 

católica e a ortodoxa, separaram-se em sua teologia e em sua organização. 

Assim, os católicos, mas não seus rivais, acreditavam no purgatório, uma 

morada no meio do caminho para o céu, onde os mais merecedores dos 

mortos recebiam punições conforme adequado. Na igreja ortodoxa, a divisão 

entre leigos e o sacerdote não era tão pronunciada como na igreja católica e, 

além disso, um homem casado podia ser ordenado padre. Em suas 

congregações, os leigos também podiam pregar, mas aos católicos não era 

dado tal privilégio. Nesse sentido, a Igreja Protestante, que veio a aparecer no 

norte da Europa, tem bastante semelhança com a Ortodoxia. Assim o 

cristianismo perdeu sua unidade, mas a diversidade, com o passar do tempo, 

talvez tenha sido uma de suas forças (OLIVEIRA, 1985, p. 53). 

 

 

Mesmo com o cisma a Igreja Católica não se abalou, com a definição de 

crenças e praticas a ser seguida pela Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica foi controlando e 

dominando a população aos seus dogmas.  Mesmo com a separação a Igreja Católica 

permanecia com apoio do Imperador. Assim a igreja romana perseguia quem não 

compartilhava de suas doutrinas. Usando de todos os meios para se impor, aumentando 

seu poder de influência e sua riqueza.  

 

 

1.2. Idade Média: Igreja Católica e Sistema Feudal 

 

No ano de 476 o Império Romano do Ocidente foi invadido pelas tribos 

barbaras e destruído. Esse evento marca o inicio da Idade Média, e também uma época 

onde a Igreja Católica influenciaria e dominaria toda sociedade europeia. É necessário 

fazer uma breve contextualização da Idade Média para poder entender um pouco da 

força conjuntural expandida pela Igreja Católica durante muitos séculos e que ainda 

respinga em dias atuais no que se refere a algumas ações de cunho politico e cultural.  A 
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Idade Média se dá no período da história revelado entre os séculos V a XV 

predominantemente na Europa Ocidental. Ações que possibilitou a fragmentação da 

politica e do poder. A idade média caracterizou-se por uma economia de subsistência, 

estrutura política decentralizada e servidão, como comenta Le Goff (2005, p. 21). 

 

 
Se se pode identificar na crise do mundo romano no século 3º o ponto de 

partida que dará origem ao Ocidente medieval, parece legitimo considerar as 

invasões barbaras do século 5º como o acontecimento que precipitou as 

transformações dando-lhes um aspecto catastrófico e modificando-lhes 

profundamente o aspecto.  [...] As invasões deixaram chagas mal cicatrizadas 

– campos destruídos, cidades arruinadas -, precipitou a evolução econômica – 

declínio da agricultura, recuo urbano -, a retratação demográfica e as 

transformações sociais. Os camponeses viam–se obrigados a se colocar sob 

dependência cada vez maior dos grandes proprietários, estes passaram 

também a ser chefes de grupos armados, e a situação do colono tornava-se 

cada vez mais próxima da do escravo. 

 

 

A Idade Média marcou uma época onde predominava uma economia fundada 

no feudalismo junto a uma autoridade expressiva da Igreja Católica. O regime feudal 

consistia no sistema econômico, social, politico, cultural e religioso que ordenava a vida 

dos europeus. Segundo Gomes (2009, p. 42) 

 

 
Na estrutura feudal a economia agrícola caracteriza-se por as relações de 

produção gravitarem à volta da terra; a única fonte de riqueza é a terra 

pertença do Estado; aqueles que trabalham não tem direito à terra, apenas 

podem utiliza-las sob condição de usufruto ou servidão; senhores, produtores 

e servos, têm direito a uma parte do produto da terra; na sua maioria, os 

trabalhadores são servos ligados ao seu senhor, não desfrutando de liberdade 

total, adstritos à terra que cultivam; a terra cultivada do domínio feudal 

divide-se em terra cultivada pelos servos ou escravos do senhor e em terras 

cultivadas pelos camponeses, por conta própria, sob forma de pequenas 

unidades produtivas. A posse da terra era fonte do poder politico. Eram 

infinitas a guerra entre os senhores feudais. 

 

 

Nessa época a Igreja Católica não se limitava somente ao poder da religião, seu 

poder se estendia sobre política e economia. Um período que predominava um poder 

instituído em posses de terra, pois era o maior bem que se podia ter.  Sendo que a Igreja 

era detentora de grande parte das terras. Uma instituição forte como a Igreja que prega 

obediência as leis de Deus, faz uso exclusivo desse poder em troca de seus próprios 

interesses. Pois usava a fraqueza dos fieis como uma forma de pecado e em troca de sua 

salvação, ou da sua alma, aceitava doações de terra. Segundo Johnson (2001) a 

regulação da vida voltou a tender a ser retratada como a condição de salvação e o 

grande mandamento ético dos evangelhos assumiu o status de uma nova lei.   
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O clero e a nobreza constituíam as classes governantes. Controlavam a terra e o 

poder, a Igreja Católica cuidava da parte espiritual e a nobreza mantinha a proteção 

militar. Dois poderes que se confundiam em um só. Pois o clero escolhia quem 

assumiria o poder de acordo com sua nobreza, enfatizando que era o escolhido de Deus, 

assim a igreja se apropriava de seu poder espiritual e ameaçava o poder temporal em 

seguir seus dogmas, já que o poder emanava da vontade de Deus, sendo o clero seu 

maior representante. Ribeiro (1995, p. 45) salienta que:  

 

 
Indubitavelmente a fraqueza do soberano favorece o fortalecimento do poder 

do alto clero. A posição do imperador é seriamente contestada não por Roma, 

mas pelo episcopado. A administração da coisa pública é criticada segundo a 

óptica do moralismo. Os homens da Igreja arvoram-se em juízes severos do 

governo editam normas. 

 

 

O clero aproveitava a ordem disciplinar do poder temporal e ameaçava todos 

aqueles que não aceitavam e não seguiam seus preceitos, usando a força para conseguir 

seguidores fieis as verdades incontestáveis da Igreja Católica. Um período de 

perseguição religiosa aos hereges8 que deu origem a Inquisição9.  Os questionadores das 

decisões do clero eram perseguidos, presos, torturados e mortos na fogueira pelos 

inquisidores, punições que se davam pelo Tribunal do Santo Oficio. A inquisição não 

foi somente a face controladora da Igreja Católica, mas revelou a possibilidade a mais 

de aumentar seu poder econômico, pois os hereges tinham suas propriedades 

confiscadas. Como esclarece Kamen (1966, p. 189), 

 

 
Talvez a fonte de renda mais importante, por ser a que maiores controvérsias 

proporcionavam, era a dos confiscos. Segundo as leis canônicas, um herege 

era punido não só em sua pessoa como em seus bens, que eram apreendidos e 

confiscados. Se o herege não se arrependia, era “entregue” ao braço secular e 

queimado; se arrependia, reconciliava-se com a igreja; em ambos os casos, 

porém sofria a perda de suas propriedades. A única exceção a essa regra era a 

seguinte: apresentar o herege, voluntariamente, para denunciar-se e a outros 

durante “o período de graça”, isto é, o período de trinta ou quarenta dias de 

mercê concedido pela inquisição antes de iniciar o processo num distrito. O 

penitente que assim agisse, para reconciliar-se, ficava livre de prisão e 

confisco.  

 

                                                
8Heresia: Qualquer pessoa ou grupo que levasse uma vida religiosa fora da estrutura eclesiástica 

estabelecida era por definição um herege e sujeito à disciplina punitiva das autoridades seculares à qual a 

Igreja recorria. (IRVIM,2004) 
9 Inquisição foi criada na Idade Média (século XIII) e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era 

composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas (conjunto de 

leis) desta instituição. Disponível em: <https://www.suapesquisa.com/historia/inquisicão/>.  Acesso em 

18 abr. 2018. 
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Outro fato importante referente à Igreja Católica na época medieval foram s 

cruzadas10.  

 As cruzadas também conhecidas como “guerra santa”, tinham como objetivo 

maior expandir o comércio e proporcionar uma maior ascensão econômica e social a 

burguesia. Expedições que tinham um caráter sagrado com o proposito de difundir o 

Evangelho tornaram-se expedições de saques, com o respeito de ser ordenada pela 

Igreja Católica. Como comenta Ribeiro (1995, p. 59) sobre a promoção das cruzadas 

pelo papa Urbano II. 

 

 
Urbano II promove as cruzadas com o objetivo de aliviar as tensões, atenuar 

os efeitos da expansão demográfica e favorecer nova distribuição da riqueza 

do Ocidente. Participar da luta contra os infiéis (Oriente Próximo e Península 

Ibérica) e contra os hereges (cátaros) assegurava a remissão dos pecados e era 

uma forma de escapar às dificuldades materiais.  

 

 

Durante o período da Idade Média a Igreja Católica aumentou seu poder 

econômico e consequente seu poder espiritual. Tornando seus dogmas como eixo para 

ações morais e comportamentais dos fiéis, sob ameaça de punição para aqueles que não 

compactuavam com suas verdades. A Igreja era única detentora dos livros sagrados que 

explicavam as leis de Deus, pois não eram traduzidos a uma linguagem que os fieis 

pudessem entender. Segundo Zumthor (1993) a “religião” fornecia à imensa maioria dos 

homens o único sistema acessível de explicação do mundo e de ação simbólica sobre o 

real.  O clero prevalecia de sua posição e de sua influência e ultrapassava seus limites de 

orientadores espirituais para poder extorquir vantagens dos fieis. Outra situação da qual 

a Igreja Católica amealhava alguns tostões a mais pra o cofre sagrado era prática de uma 

de suas doutrinas11, a indulgência. Segundo Aquino (2005, p. 27), 

 

 
Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida aos 

pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em 

certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como 

dispensadora da redenção, distribui e aplica, com autoridade, o tesouro das 

satisfações de Cristo e dos Santos.  

 

 

                                                
10 Peregrinações armadas incentivadas pela Igreja Católica durante a Idade Média (FLORI, 2013) 
11 Doutrina da Igreja Católica é o conjunto de crenças professadas pela Igreja Católica ou Igreja Católica 

Apostólica Romana acerca de diversos aspectos relativos a Deus, ao homem e ao mundo. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/doutrina/>. Acesso em: 03 abr. 2018 

https://www.significados.com.br/doutrina/
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A Igreja aproveitava o temor dos fiéis de que enquanto pecadores não podiam 

alcançar as bênçãos dos céus. E para conseguir essas bênçãos, era cobrado para que o 

perdão fosse concedido. A Indulgência passa a ser um das maneiras mais viáveis para 

que a Igreja Católica pudesse exercer seu domínio de alienação em relação aos fiéis, 

pois era a única detentora da palavra das Escrituras. Podia caracterizar qualquer ação do 

homem em pecado e submete-lo ao medo de alcançar o inferno, revelando-o como algo 

terrível. Mas ao mesmo tempo esse temor do inferno fazia com que os fieis pagassem 

valores para que seus pecados fossem perdoados, ou seja, o pecado era uma maneira 

ilusória de conseguir o mercantilização da indulgência. “De acordo com Dolby (1980), 

o perdão de Deus podia ser comprado com oferendas, tal como a paz do rei podia ser 

comprada com uma multa” (DOLBY, 1980, p. 68).  

A Idade Média marca uma época que a unificação religiosa aliena fiéis que não 

conhecem as escrituras, e que de maneira interesseira a Igreja Católica dispõe de 

mecanismo que não agradam a todos, inclusive alguns integrantes do próprio clero. Os 

interesses políticos estavam acima de tudo, era preciso restabelecer uma solidez na 

estrutura da Igreja, mas os poderes temporais e espirituais relevam seus interesses 

pessoais, a conquista do poder era o único interesse.  

 

 

1.3. A Reforma de Lutero 

 

No final do século XIV, as cidades foram surgindo, a população cresceu e 

novos pensamentos e movimentos realinharam as verdades incontestáveis. E tudo que 

ameaçasse a Igreja Católica era de fato preocupante para os seu absolutismo religioso. 

Segundo Bickers (2006) os papas estavam preocupados com o movimento conhecido 

como Renascimento, embora se consolidasse somente no século XIX. Um movimento 

que envolvia várias manifestações que influenciou questionamentos sobre o 

comportamento da Igreja Católica diante das Escrituras Sagradas e o poder econômico e 

politico que reinava na estrutura eclesiástica.  

. Surge o comércio e junto a ele novas possibilidades, pois a circulação de 

pessoas e informações se evidencia nas rotas comerciais. Assim ampliam-se culturas e 

tradições diferentes das que eram impostas pelo poder eclesiástico. Um momento da 

Idade Média que foi marcado como nacionalismo, em que Hurlbut fala que: “O 

Comentado [P1]: Linguagem confusa 
 

DEVE ACABAR  FAZ UM FINAL RAPIDO 
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patriotismo dos povos começou a manifestar-se, mostrando-se inconformado com a 

autoridade estrangeira sobre suas próprias igrejas nacionais” (2007, p. 179).    

Perante os fatos que modificavam a vida medieval, a ascensão da classe média 

era evidente com a expansão comercial, trazendo perspectivas diferentes das que 

enfrentavam com o poder do clero. A Igreja Católica limitava de certa forma um maior 

poder aquisitivo das classes emergentes, pois usava a usura12, como pecado. Com o 

tempo os imperadores foram ficando mais independente em relação à influência do 

poder espiritual. A classe média via com bons olhos essa separação de poder, na 

verdade eles eram contrários ao fato de entregar quantias altas a Igreja, em relação aos 

seus lucros, a bispos estrangeiros.  De acordo com Cairns (1988, p. 219):  

 

 
[...] os soberanos da Europa jamais teriam conseguido vencer o papado se 

não tivessem o apoio da classe média formada pelo comércio emergente 

fomentado pelo renascimento das cidades e pela renovação do comércio a 

partir de 1200. Os comerciantes das cidades e os ricos proprietários de terras, 

ambos os membros da classe média, sustentaram os monarcas em sua 

oposição ao controle papal de suas regiões. 

 

 

A população crescia nas cidades, o feudo perdia sua força, havia a expansão 

comercial determinante para o crescimento da burguesia, o fortalecimento monárquico 

se enraizava e junto a tudo isso surgia movimentos de contestação do poder da Igreja 

Católica. Crescia junto uma nova geração que estava disposta a criticar abusos e sem a 

conveniência de aceitar o status quor por obediência ao papa, Bickers (2006). Nesse 

jogo de poder e fortalecimento econômico a Igreja Católica começou a perder um pouco 

do seu poderio econômico e politico, pois não tinha mais força dogmática sobre as 

monarquias e nem sobre a população. Mesmo com todas as mudanças a Igreja Católica 

não se intimidava, e continuava com as mesmas práticas distorcendo o significado do 

verdadeiro evangelho. 

Com toda contestação que se apresentava contra os dogmas da Igreja Católica, 

essa por sua vez continuou excomungando13 quem se atrevia ir contra seus princípios. 

Permanecia com ostentações, e para isso continuava fazendo uso abusivo da fé dos 

devotos. Essa tensão em cobrar pelo perdão dos fieis começava a chamar atenção pelo 

                                                
12 Usura termo utilizado para se referir a cobrança de taxas superiores ao limite máximo permitido. Pode 

ser também sinônimo para ambição, ganância e cobiça, ou lucro em demasia.  Disponível em: 

<https://www.significado.com.br/usura>.  Acesso em: 18 abr. 2018. 
13Excomungar: quem foi privado do convívio religioso ou da própria igreja.  Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/excomungado>.  Acesso em: 18 abr. 2018. 

https://www.significado.com.br/usura
https://www.dicio.com.br/excomungado
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fato de aumentar o número de indulgências em certo período da Idade Media. Esse 

interesse por arrecadar mais contribuição se deu para reconstruir a basílica de São Pedro 

em Roma. Conforme o relato de Bickers (2006, p. 157) pode se entender melhor o fato 

que abalou a estrutura da Igreja Católica. 

 

 
No final da Idade Média assistiu-se ao aumento do número dessas 

indulgências e também ao começo de uma espécie de exploração financeira. 

Um dos principais problemas era a prática das indulgências ter ultrapassado a 

teologia que lhes servia de base e tanto erro inconsciente como a 

incompreensão genuína foram se infiltrando sub-repticiamente. Em 1505 o 

papa Júlio II (1503-1513) começou a reconstruir a basílica de S. Pedro em 

Roma e, seguindo um costume que era então aceite, anunciou uma 

indulgência para ajudar a financiar este projecto dispendioso. Em 1514, 

Alberto de Magdeburgo tornou-se arcebispo de Mainz, mas só depois de ter 

pagado uma imensa quantia de dinheiro à cúria por uma dispensa, em razão 

da sua pouca idade e da acusação de pluralismo. Como parte do acordo com a 

cúria, Alberto permitiu que a indulgência a favor da basílica fosse pregada 

nas suas dioceses e embora tenha publicado uma instrução que tecnicamente 

ficava nos limites da doutrina da igreja, os pregadores ignoraram-na em 

grande parte, preferindo salientar o valor das avultadas contribuições. Assim, 

o tema dominante não era o arrependimento pelos pecados do passado, mas o 

maior ganho financeiro possível. O dominicano Tetzel foi designado para 

pregar a indulgência em Mainz, que ficava cerca de 30 quilómetros de 

Wittenberg, donde afluiu grande número de pessoas com a crença errada de 

que poderia obter a sua salvação.  

 

 

Esse fato serviu de estopim para desencadear a intencional reforma da Igreja 

Católica, então pretendida por um monge chamado Martinho Lutero.  

A venda de indulgências na proporção que se salientava para a construção da 

Basílica, impulsionou uma indignação em Martinho Lutero. Pois como acreditava na 

salvação pela fé, não compreendia essa manobra da Igreja Católica. Inquieto com a 

situação resolveu se pronunciar. Como explica Bickers (2006, p. 158),  

 

 
Em outubro escreveu ao arcebispo Alberto, criticando ao modo como as 

indulgências estavam realmente a ser pregada e pedindo-lhe para impor 

instruções mais estritas que evitassem más interpretações. Incluiu uma cópia 

das 95 Teses, que propôs como modo de clarificar a doutrina das 

indulgências e outras questões teológicas que considerava duvidosas. Estas 

teses, redigidas de forma polémica e provocatória e que abordavam questões 

e agravos há muito tempo sentidos, tornaram-se símbolo, e Lutero no porta 

voz, de todos os desiludidos com o estado da Igreja na altura.  

 

 

Na verdade Martinho Lutero queria continuar sendo monge da Igreja Católica, 

mas não concordava com a maneira que a própria agia em relação à cobrança indevida 

das indulgências. Mas suas intenções foram rejeitadas, sem a devida compreensão. E 
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sendo assim a Igreja Católica acusou Lutero de heresia e o excomungou. Ficou exilado 

sobre proteção do príncipe Frederico, o Sábio, nesse tempo traduziu a Bíblia. Durante o 

tempo afastado teve o apoio de outros, que propagaram suas ideias. Lutero se afastou 

por completo do hábito monástico quando se casou com uma ex-freira. A Igreja 

Católica reconheceu o crescimento da Igreja Luterana, dando origem ao termo 

protestante.  De acordo com Bickers (2006, p. 163): 

 

 
Lutero transformou Wittenberg na cidade da Reforma que se tornou modelo 

para tantas outras. À medida que ganhava confiança, introduziu mais 

mudanças, substituindo a missa diária por um serviço matinal que relevava a 

importância da Palavra de Deus. A Eucaristia ficou restringida ao domingo, 

sendo celebrada em linguagem vernácula e participada por todos, que agora 

recebiam o cálice. Os seus hinos, o primeiro dos quais foi publicado em 

1524, ficaram famosos, quer pelo seu uso na liturgia, quer como meio eficaz 

de pregar o evangelho da reforma. [...] Lutero captou a imaginação das 

pessoas e proporcionou-lhes uma liturgia que, em termos de participação, 

estava mais perto da Igreja primitiva do que a prática medieval a se haviam 

acostumado a assistir. Ao fornecer catecismos, ajudou tanto aos ministros 

como o povo a atingirem uma compreensão mais profunda da sua doutrina.  

 

 

No meio de turbilhão de mudanças que abalavam a estrutura e o absolutismo 

da Igreja Católica, essa não ficou sem reação diante dos acontecimentos. O processo de 

tentar manter sua posição aconteceu com a contra reforma. Com os avanços 

proporcionais do protestantismo, foi criado o Concílio de Trento, que tinha como 

objetivo tentar uma conciliação entre os reformadores e a Igreja Católica, o que não 

aconteceu. Em mais de dezoitos anos de concilio e várias sessões algumas ações ficaram 

definidas na intenção de combater o protestantismo.  Retornando assim o Tribunal do 

Santo Ofício com punição e condenação aos acusados de heresia; a criação do Index, 

que era uma lista de livros proibidos, ou seja, aquele que pudesse germinar entre os fieis 

a propaganda das ideias dos reformadores.  Sobre o Concílio, Simon (1970, p. 108) 

acrescenta que: 

 

 
Houve no principio certo otimismo no sentido de que o concílio pudesse unir 

de novo a igreja, mas a esperança eram vã. Ao tempo de Trento, a revolução 

protestante já avançara tanto que não podia haver reconciliação. O que o 

concílio de Trento fez foi submeter todo dogma e pratica do catolicismo ao 

mais penetrante do exame da história da igreja. O resultado desse exame foi 

uma inequívoca reafirmação de quase todas as doutrinas contestadas pelos 

protestantes. 
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Outra ação da Igreja Católica para impedir a propagação do protestantismo foi à 

criação da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1540. O objetivo da 

Companhia era de evangelizar regiões mais afastadas, como a América Latina. Os 

monges da Companhia ficaram conhecidos como Jesuítas e tinham uma longa 

preparação para a vida religiosa. De acordo com Bickers (2006), a Igreja Católica usou 

o mesmo método dos protestantes, dedicaram muito tempo para treinar os monges, 

como também publicaram um catecismo com concepções introduzidas por Lutero.  

Com todas as medidas que Igreja Católica ordenou não foi possível interromper 

com a doutrinação protestante, as novas concepções religiosas já tinham sido difundidas 

por vários lugares. Por muitos anos, ambas as confissões religiosas brigaram por 

tentarem impor suas doutrinas que envolvia sempre poder politico e econômico. 

Diferenças que culminou em guerras religiosas, não exatamente por dogma religioso, 

mas por interesse politico, ficou conhecida como Guerra dos Trinta Anos. Bickers 

(2006, p. 196) diz que:  

 

 
Uma revolta dos nobres protestantes na Boémia deu inicio à guerra religiosa 

que há tanto tempo ameaçava eclodir e levou à ampla restauração do 

catolicismo da Boémia, na Hungria, na Silésia e na Áustria. Todavia, a 

atitude dos papas e dos governantes seculares complicou-se com a confusão 

entre seus interessas políticos e religiosos. 

 

O protestantismo difundiu-se de várias maneiras e com denominações 

diferentes, outras Igrejas se difundiram. Desde o século XVI até a atualidade a reforma 

protestante acarretou um ramo de várias denominações cristãs. Entre elas se destacam a 

presbiteriana, batista, metodista, congregacionais e com ramificações mais recentes a 

pentecostal e neopentecostal. Todas as denominações se espalharam por vários países 

do mundo, abalando todo absolutismo politico e cristão da Igreja Católica. No Brasil 

não foi diferente, também sofreu influência das doutrinas religiosas. 

 

1.4. Influências Religiosas no Brasil 

 

O Brasil foi descoberto no mesmo século da Reforma Protestante na Europa, 

um período que a Igreja Católica precisava firmar  seus dogmas na intenção de 

perpetuar sua fé. E o Brasil se torna um cenário perfeito, como colônia de Portugal 

passou fazer parte da intenção da Igreja Católica de catequizar novas nações, portanto 

Comentado [P2]:  HORA PARECE COM LETRA 
MAIUSCULA OU MINUSCULO 



26 

 

logo se deu a primeira missa no Brasil no mês do descobrimento. Para acontecer essa 

catequização partiu de Portugal em direção ao Brasil a Companhia de Jesus.  

De acordo com Raymundo (1998, p. 43), 

 

 
A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de 

Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois 

pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 

integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo 

pela força da unidade lei-rei-fé. 

 

 

Mesmo sendo o catolicismo predominante na colônia de Portugal também no 

mesmo período acontecia à reforma de Lutero na Europa, o Brasil começou a sentir uma 

pequena influência do protestantismo. Segundo Reily (2003), em 1555, a expedição de 

Villegaignon pretendia criar um refugio para os huguenotes. Mas foram expulsos pelos 

portugueses, pois seguiam uma linha da Igreja de Genebra. Outra tentativa da presença 

do protestantismo se deu em 1630, quando os holandeses invadiram o nordeste do 

Brasil juntamente com protestantes e judeus e durou cerca de 15 anos, quando também 

foram expulsos. Após essas duas tentativas do protestantismo se firmar na colônia de 

Portugal, não houve mais abertura para a imigração, a não ser para aqueles que tivessem 

a serviço da coroa.  

Começa então o tempo de inquisição no Brasil, além das heresias pertinentes 

na Europa, na colônia se somou também como crime o fornecimento de armas aos 

indígenas e a conversão dos não nativos às crenças e rituais indígenas, ou seja, aos 

costumes gentílicos.  

Na visita da Santa Inquisição algumas penas foram sentenciadas no Brasil, 

como açoites e sequestro de bens e outros foram levados para Portugal. Mesmo com a 

Inquisição que proibia a conversão a outras religiões, o protestantismo era uma 

realidade na Europa sendo que no Brasil ainda não era uma realidade total. Com a 

chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808 houve uma abertura ao 

protestantismo, segundo Ribeiro (1973) no inicio do século XIX não havia no Brasil 

vestígios do protestantismo. Uma aliança feita com a Inglaterra no tratado de comércio e 

navegação concedeu aos estrangeiros a liberdade para praticarem sua fé, mesmo assim 

havia algumas ressalvas, como a proibição do proselitismo, falar contra a religião oficial 

e as capelas protestantes não poderiam ter forma de templo e nem utilizar sinos. 
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Passado o período colonial, o Brasil consegue sua independência de Portugal, 

tornando-se império em 1822. Ainda sobre o domínio da Igreja Católica é na 

proclamação da independência e com a chegada de imigrantes que se inicia o 

protestantismo brasileiro, como explica Ribeiro (1973, p. 18).  

 

 
Com a Independência, houve grande interesse na vida de imigrantes, 

inclusive protestantes. Isso exigiu que se garantissem os direitos religiosas 

desses imigrantes. A Constituição Imperial de 1824 afirmou no artigo 5°: A 

religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. 

Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico 

ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma 

exterior de templo. 

 

A partir dessa “permissão” para outras doutrinas religiosas o catolicismo 

começa a ter sua hegemonia abalada, aos poucos os protestantes conquistam algum 

espaço. As primeiras denominações protestantes que chegaram ao Brasil no século XIX 

foram Anglicana, Luterana, Metodista, Presbiteriana, Batista e Adventista. Para uma 

breve compreensão sobre como essas denominações conquistaram seu espaço no Brasil, 

serão realizadas algumas considerações sobre as mesmas, já que o foco principal desse 

trabalho é o pentecostalismo que tem ênfase somente no século XX.  

Os Anglicanos conquistaram o Brasil em 1810, através de várias capelanias 

subordinadas à Igreja da Inglaterra, somente em 1890 a igreja estava totalmente voltada 

para os brasileiros. Em 1907, era ordenada pela Convenção dos Estados Unidos, 

somente em 1982 conseguiu sua emancipação. Na sua ordenação mais de 30% são 

mulheres, e também são aceitos homossexuais como bispo. Um dos seus principais 

princípios são a fé e a confiança em Deus para decidir o melhor. A igreja Anglicana 

segue alguns preceitos católicos, como acreditar em santos, mas sem adora-los, 

incorporam os sete sacramentos católicos, mas se diferenciam por não obedecer ao papa 

como líder. 

Já os luteranos chegaram ao Brasil devido à imigração de colonos evangélicos 

da Alemanha e Suíça entre 1823 e 1824. Surgiram para o desenvolvimento nacional a 

convite da Imperatriz Leopoldina, sendo que o comércio escravagista estava diminuindo 

e havia necessidade de mão de obra. Ao contrario dos EUA os luteranos da Alemanha 

surgiram pela religião. Pregavam a paz religiosa, tinham uma preocupação missionária 

em atuação social.  Segundo Dreher (1989, p. 194): “A igreja luterana tem razões para 
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ser grata [...]. Igreja missionária, assim entendemos, é a igreja que leva a comunhão 

eucarística às pessoas, procurando ser sinal do reino de Deus, em palavra e ação”.    

A doutrina metodista tem origem também na Inglaterra, mais com fundamentos 

americanos. Depois de uma conferencia geral (1866) para avaliar a possibilidade de a 

missão trabalhar na América Central ou no Brasil, o primeiro missionário chegou ao 

Rio de Janeiro em 1835. Logo após a guerra civil americana14 (1861-1865), o 

missionário que serviu na guerra resolveu vir para o Brasil assim como vários 

metodistas. Uma maneira encontrada pelos metodistas para propagar sobre suas 

verdades evangélicas foi a criação de um jornal evangélico. 

Outro importante movimento no Brasil foi da Igreja Batistas, em 1859 o 

missionário americano Bowen que atuava na África começou estudar yorubá, língua 

nativa dos escravos africanos que viviam no Brasil, para poder atuar como missionário. 

Segundo Azevedo (2004) esbarrou em restrições legais e apenas conseguiu distribuir 

Bíblias e falar com alguns escravos, evangelizando-os em pouco tempo. Mas no período 

da guerra civil americana houve um grande número de missionários que vieram para o 

Brasil não somente para evangelizar, mas principalmente para fugir da guerra, como diz 

Azevedo (2004).  

A doutrina Adventista também surgiu no século XIX, o americano Guilherme 

Miller pregou uma mensagem da volta de Jesus Cristo em 22 de outubro de 1844 

criando o movimento milerita, mas com milhares de pessoas na expectativa o evento 

não aconteceu. Após renovarem as esperanças na Bíblia em 1863 o grupo denominou-se 

Adventista do Sétimo Dia. No Brasil a doutrina Adventista se propagou por imigrantes 

alemães através de periódicos enviados pelos Estados Unidos. Por fim, a Igreja 

Presbiteriana teve sua implantação no Brasil após a organização de uma assembleia 

geral dos Estados Unidos para enviar missionários a países estrangeiros. O missionário 

Simonton chegou ao Brasil em 1859. Ribeiro (1973) destaca como prática a criação de 

igrejas locais; pregação de casa em casa e de lugar em lugar e a divulgação de jornais, 

livros e Bíblias. Fundou o primeiro Jornal evangélico do país.  

                                                
14 Também conhecida como Guerra de Secessão foi um conflito militar que ocorreu nos Estados Unidos 

entre 1861-1865. Os estados do Sul tinham uma economia baseada no latifúndio escravista e na produção, 

principalmente de algodão, voltada para a exportação. Enquanto isso, os Estados do norte defendiam a 

abolição da escravidão e possuíam suas economias baseadas na indústria. O conflito deu inicio com ações 

militares do sul, provocou a morte de aproximadamente de mais de 600mil pessoas. Os estados do norte 

mais rico e preparados militarmente ganharam a guerra.   Disponível em: 

<www.suapesquisa.com/historia/guerra_de_secessao.htm>. Acesso em: 27 abr. 2018. 

http://www.suapesquisa.com/historia/guerra_de_secessao.htm
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A história nos mostra que o protestantismo chegou ao Brasil por consequência 

dos imigrantes que fugiram dos Estados Unidos na época da guerra civil americana 

(1861-1865), uma guerra que definiria o fim da escravidão americana.  Ao contrário do 

Brasil que no mesmo período ainda vivia a realidade da escravidão, que só foi abolida 

somente em 1888. 

 Os escravos africanos trouxeram suas crenças, culturas e tradições, mesmo 

com o absolutismo da Igreja Católica e com a ideia dos missionários protestantes de 

evangeliza-los, os escravos ainda enraizaram o candomblé. Os negros eram negociados 

de várias partes da África para a mão de obra nos engenhos, já que os índios não se 

adaptaram aos trabalhos escravos e os índios catequizados seriam livres, os negros 

expressavam várias etnias e cultura.  Diante de culturas e crenças diferentes o 

sincretismo foi um aliado na combinação das religiões afro e o catolicismo.  

O candomblé sobreviveu porque os negros souberam manejar a pressão 

esmagadora da cultura superior dos povos escravizadores (SANCHES, 2001, p. 69).  

Recebiam a religião cristã como disfarce para continuar suas crenças. egundo Prandi 

(2000, p.58)  “adotaram as imagens católicas e as cultuaram, mas, na verdade, sob as 

invocações dos santos católicos, adoravam os representantes da divina corte africana”. 

No candomblé o ritual é feito pelo pai de santo ou mãe de santo, tocam tambores e os 

filhos de santo começam a invocar e incorporar os orixás que são divindades da 

natureza. 

 No Brasil a confissão religiosa que enfrentou a oposição da Igreja Católica no 

século XIX foi o espiritismo. Essa manifestação religiosa foi revelada pelo francês Alan 

Kardek, e chegou ao Brasil através de seus escritos com a divulgação da doutrina. Seus 

preceitos estão ligados à manifestação de espíritos e tem a caridade como eixo central. 

Outra religião que tem manifestações parecidas com o candomblé e com o espiritismo é 

a Umbanda. Uma religião genuinamente brasileira que se iniciou em 1908 e sendo 

oficializada somente em 2012. Assim como no espiritismo e no candomblé também há 

incorporação de espírito, só que de espíritos encarnados ou desencarnados em 

médiuns15. A literatura explana a Umbanda como uma macumba urbanizada e 

doutrinada. Sendo que a macumba era um ritual de etnia africana, que como 

                                                
15 Médium é a qualidade daquele que possui uma faculdade que permite a comunicação entre homens e 

espíritos desencarnados (mortos). Dentro dessa concepção, ela se manifestaria de forma mais ou menos 

ostensiva em todos os indivíduos. Porém, usualmente apenas aqueles que a apresentassem num grau mais 

perceptível seriam chamados médiuns. Disponível em: 

<https://www.dicionarioinformal.com.br/m%C3%A9dium/>. Acesso em: 30 abr. 2018. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/m%C3%A9dium/
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característica principal era o culto em torno dos espíritos familiares, como caboclos 

(índios), preto-velhos e exus (negros africanos) com rituais primitivos. 

 Segundo Oliveira (2008, p.81) “a apropriação do ritual da macumba foi, 

portanto, seletiva e depuradora, eliminando-se tudo o que chocava as mentalidades 

“esclarecidas”, como o sacrifício de animais, as oferendas de comida e bebida, o uso de 

fumo ou emprego de instrumento de percussão.” Para a manutenção e justificação da 

umbanda foi incorporada explicações cientificas como astrologia, física quântica e 

química.  

O século XX chega junto com a liberdade religiosa garantida e a Igreja 

Católica separada oficialmente do Estado pela Constituição de 189116. Uma separação 

que aconteceu somente no papel, pois a Igreja Católica não aceitou essa separação, 

como forma de reação sustentou valores morais.  

As relações políticas da Igreja Católica ganharam destaque no governo de 

Getúlio Vargas, no período do Estado Novo. 

 

 
A ascensão de Vargas representava a vitória de um modelo politico e 

econômico que interessava aos setores urbanos do Sul do país, que se 

expandiam à medida que se industrializava. O apoio de Vargas ao 

desenvolvimento industrial, associado às suas convicções nacionalistas que 

se traduziram na expansão da máquina burocrática do Estado – fornecendo 

empregos para setores médios da sociedade – bem como a concessão de 

benefícios assistenciais aos trabalhadores, fazia parte de um esforço para 

ganhar apoio das populações urbanas e unir diversos interesses regionais num 

Estado fortemente centralizado. Essas políticas mascaravam a criação de um 

regime altamente autoritário, consolidado em 1937 com a implantação do 

Estado Novo, que tomou como modelo o estado fascista italiano 

(OLIVEIRA, 2008, p. 108). 

 

 

A Igreja Católica articulava politicamente sua hegemonia, uma tentativa de se 

manter a frente de possíveis ameaças contra sua atuação moralista e pelo seu 

absolutismo religioso, pois nesse período já havia um número mais expressivos de 

adeptos das denominações históricas no Brasil, como os congressionais, presbiterianos, 

metodistas e batistas. Faria (1998, p. 96) relata uma das estratégias da Igreja Católica 

para fortalecer seu absolutismo: 

 

 
Em fins de maio de 1931, a Igreja faria sua primeira grande manifestação 

popular depois do advento do novo regime, a fim de mostrar a força social 

católica, buscando impressionar as autoridades públicas e, assim, obter 

                                                
16 Constituição Federal de 24 de Fevereiro de 1891 Art. 72- A Constituição assegura a brasileiros e a 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: §3º- Todos os indivíduos e confissões religiosas podem 

exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as 

disposições do direito comum. 

Comentado [P3]: espaçamento 
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posições vantajosas no Estado. Trata-se da proclamação de Nossa Senhora 

Aparecida como padroeira oficial do Brasil. D. Leme não perderia a 

oportunidade para realizar em praça pública grandiosa manifestação, na 

presença do primeiro escalão do governo.  

 

 

A legitimação do catolicismo e ausência do Estado laico se fundou na escolha 

de uma santa para representar o Brasil, uma simbologia católica que concretiza a força 

política social que a Igreja Católica consegue administrar de acordo com que lhe 

interessa. Não sendo o suficiente, há outro fato que também demonstra a relação de 

aproximação entre Igreja e Estado, também em 1931 acontece à inauguração do 

monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. 

 

 
O erguimento do Cristo Redentor é a face pública de um movimento mais 

abrangente que a igreja Católica articula visando a recristianização do país, 

conseguindo com isso manter seus privilégios e sua supremacia religiosa 

sobre a sociedade nacional. Este movimento penetrou todos os poros da 

sociedade, atingindo a vida pública e privada dos brasileiros, exercendo aí o 

seu controle (FARIA, 1998, p. 98). 

 

 

Não era somente a simbologia que iria impulsionar as intenções políticas, outra 

ação da Igreja Católica para fortalecer os laços políticos se deu com a criação da Liga 

Eleitoral Católica (LEC) que tinha como objetivo influenciar a composição do 

legislativo nas eleições de 1933. Instituída em todo Brasil seu critério era identificar nas 

plataformas eleitorais os candidatos que pudessem representa-la principalmente nos 

extratos morais, o qual era recomendado aos fieis. Prova de essa estratégia ter dado 

certo foi à vitória da maioria dos candidatos e a consolidação dos interesses católicos na 

Constituição de 193417, tais como a implementação do ensino religioso nas escolas, 

proibição do divorcio e o estabelecimento de subsídios estatais para obras assistenciais 

da igreja.  Mainwaring (1989) salienta que após a Carta Constitucional se estabeleceu 

uma aliança politica de acordos entre a Igreja Católica e o governo Vargas. (1930-

1945), de um lado o Estado atendeu as demandas da igreja e os políticos que se aliaram 

as propostas da Igreja se elegeram.  

A relação entre poder estatal e poder eclesiástico herdado no passado colonial 

foi mantido no Estado novo. Segundo Altoé (1993) o catolicismo era um elemento 

básico para a organização politica, por manter sólidos os vínculos sociais da nação. O 

                                                
17 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (De 16 de Julho de 1934) Art. 153 - O ensino 

religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do 

aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas escolas públicas 

primárias, secundárias, profissionais e normais.  
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Estado e a Igreja eram (é) indissolúveis, pois um era o fortalecimento do outro. Assim o 

Estado manteve seu aparelho ideológico, a Igreja. A aliança entre essas duas instituições 

configurou um respaldo contra o questionamento em relação a qualquer uma das duas 

instituições. Enquanto a Igreja Católica assegurava seu poderio econômico, o Estado 

assegurava o poder absoluto.  De acordo com Machado de Abreu (1992, p. 35) 

 

 
[...] uma concepção de sociedade em que a doutrina da origem divina do 

poder legitima a Monarquia, ao mesmo tempo em que a Doutrina da Igreja e 

a sua atuação na vida da sociedade tendem a ser monopolizadas como 

instrumento do governo absolutista. 

 

 

Por conta das mudanças políticas econômicas e novas denominações religiosas 

a Igreja Católica começou a enfraquecer seu domínio político, sua pretensão de 

imposição nas decisões dos fieis não era mais eminente. Para enfrentamento das 

mudanças, em 1961 foi realizado Concilio Vaticano II18 para revisar padrões de 

autoridade, a importância do laicato e a opção pelos pobres como posição oficial da 

instituição. Morais (1982) salienta que a Igreja teve que enfrentar questões acumuladas 

ao longo de várias décadas, reconhecendo que as posições católicas estavam 

deterioradas.   

Em plataformas políticas as mudanças são constantes, fato esse que interfere 

em laços políticos estabelecidos, no caso a Igreja Católica não tinha mais domínio real 

nas diretrizes políticas e não era mais uma unificação dogmática. Uma época que o 

pentecostalismo começa uma ascensão visível, uma corrente doutrinária que conquista 

as classes mais populares e usa uma linguagem mais fácil de entender. Em meios há 

varias manifestações religiosas entre várias culturas, que trazia elementos que a Igreja 

Católica rejeitava ordenando-as como perigo para alma humana ou caracterizando como 

pecado. 

No meio de tantas diversidades culturais e no sincretismo religioso a Igreja 

Católica se manifestou seguindo uma tendência secular, com movimentos que se 

desenvolveram na Renovação Carismática Católica (RCC). Surgiu nos Estados Unidos 

em 1967, se espalhou rapidamente pelo mundo, ganhando visibilidade no Brasil na 

                                                
18 João XXIII anunciou o Vaticano II em 25 de janeiro de 1959, três meses após sua eleição como Papa. 

O Concílio é a assembleia de todos os bispos do mundo ou de uma representação dos bispos do mundo 

inteiro que, em comunhão com o Papa, procura esclarecer questões de fé, de moral ou da vida prática da 

Igreja. Concílio aconteceu no dia 11 de outubro de 1962, na Basílica de São Pedro, em Roma.  
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década de 1990. Nos encontros carismáticos19 é comum ocorrer a glossolalia, uma 

oração em língua desconhecida, uma característica de denominação pentecostal que 

segundo Beinert (1980) a Igreja Católica só se diferencia pela devoção à Maria, mãe de 

Jesus. Outra característica do RCC é fazer celebração em formato de shows, com padres 

que cantam, dançam e se apresentam com cantores populares, tudo em nome da fé, com 

um sincretismo ligados a elementos de outras religiões. 

Para melhor compreensão da denominação pentecostal e suas ramificações será 

abordado no próximo capítulo um pouco mais sobre essa doutrina.  

 

CAPITULO 2 

2. O PENTACOSTALISMO: sua origem, dissidências e a expansão da Igreja 

Universal no Brasil. 

 

2. 1   Origem do Pentecostalismo no Mundo 

 

O pentecostalismo é uma das maiores correntes doutrinárias que cresce no 

mundo e principalmente no Brasil. Uma corrente religiosa que permeia várias 

denominações e doutrinas diferentes e se destaca no crescimento de expansão em 

relação a religiões mais tradicionais, como a Católica.  

De acordo com Censo demográfico do IBGE de 2010, revela-se que mesmo em 

posição majoritária a religião católica obteve uma redução de seus seguidores e um 

crescimento nas confissões evangélicas. Entre a diversidade dos grupos religiosos, os 

evangélicos tiveram um crescimento considerável, passando de 15,4% em 2000 para 

22,2% em 2010. De acordo com o que mostra a Figura 1. 

 

Figura 1: Classificação percentual dos grupos religiosos e comparação com o Censo 

2000 

                                                
19 Carisma é uma habilidade inata de alguns seres humanos de conseguir encantar, persuadir, fascinar 

ou seduzir um outro indivíduo, através da sua forma de ser e agir. A demonstração de carisma é uma 

tática muito comum entre políticos, artistas e demais líderes, na tentativa de encantar e persuadir o povo 

de maneira sútil. Disponível em: <https://www.significados.com.br/carisma/>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

https://www.significados.com.br/carisma/
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000/2010. 

Disponível em: < http://www.oatibaiense.com.br>. Acesso em: 

 

 

 

A doutrina pentecostal é uma das mais novas, iniciada no século XX, se 

espalhou pelo mundo com várias ramificações. De acordo com Mariano (1999), 

denominações cristãs que se formaram logo após a Reforma Protestante do século XVI 

são designadas de igrejas protestantes históricas como no caso da Luterana, 

Presbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista e Batista diferentes das 

pentecostais que são formadas pelas as igrejas: Congregação Cristã do Brasil, 

Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Brasil Para Cristo, Deus é Amor, Casa 

da Benção, Universal do Reino de Deus, etc. 

Segundo Mariz (1998) é chamado de pentecostalismo os movimentos cristãos 

que dão sua ênfase às experiências de recebimento dos dons do Espirito Santo. È uma 

corrente que apareceu nos Estados Unidos, mais precisamente em 1906 pelo pastor 

negro Willian Joseph Seymor. De acordo com Mariano (1999, p. 10) o pentecostalismo 

se distingue do protestantismo: 

 

Nascido nos Estados Unidos no começo deste século, o pentecostalismo, 

herdeiro e descendente do metodismo wesleyano e do movimento Holiness, 

distingue-se do protestantismo, grosso modo, por pregar, baseado em Atos 2, 

a contemporaneidade dos dons do Espirito  Santo, dos quais sobressaem os 

dons da língua (glossolalia), cura e discernimento de espíritos. Para 

Comentado [P4]: a figura tem que ficar num quadro ,borda 

Comentado [P5]: rever  forma correta 

http://www.oatibaiense.com.br/
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simplificar, os pentecostais, diferentemente dos protestantes históricos, 

acreditam que Deus, por intermédio do Espirito Santo e em nome de Cristo, 

continua a agir hoje da mesma forma que no cristianismo primitivo, curando 

enfermos, expulsando demônios, distribuindo bênçãos e dons espirituais, 

realizando milagres, dialogando com seus servos, concedendo infinitas 

amostras concretas de Seu supremo poder e inigualável bondade.  

 

 

As primeiras igrejas pentecostais dos EUA consideradas como clássicas pela 

sua importância de pioneirismo se constituíram a partir do rápido crescimento depois do 

movimento da Rua Azuza20, criou-se um grupo que passou a se chamar de Missão da Fé 

Apostólica, considerada a primeira denominação pentecostal. Outros grupos 

independentes se formaram gerando cismas e criando novas denominações como é o 

caso da Igreja de Deus em Cristo e a Assembleia de Deus. 

Mariano (1999) cita em sua literatura os autores Burgess e McGee (1989:812-

829) quanto à classificação das três ondas referentes ao pentecostalismo americano. A 

primeira onda se classifica como pentecostalismo clássico, que abrange as mais antigas 

denominações pentecostais, criadas nas primeiras décadas do século XX. No final dos 

anos de 1950 ao começo dos anos de 1960 começa a segunda onda com o movimento 

de renovação carismática, incluindo as igrejas carismáticas independentes e os cristãos 

que aceitam os dons do Espirito Santo, conhecidos inicialmente como neopentecostais. 

Já a terceira onda com inicio nos anos de 1980 inclui os cristãos inspirados pelo Espirito 

Santo que praticam os dons, sem ênfase para o dom de línguas, mas enfatizam os sinais, 

os milagres e os encontros de poder, esses cristãos não se identificam como pentecostais 

ou carismáticos.  

Uma das características do pentecostalismo nos Estados Unidos no final da 

Segunda Guerra Mundial se deu  no modo de fazer a pregação. O pregador reunia 

multidões sob uma cobertura desmontável e por fazer pregações ao ar livre, sempre 

enfatizando a culpa pelo pecado e a necessidade de arrependimento para a salvação. 

Segundo Kepel (1991) o pregador chamava aqueles que mesmo já convertidos deveriam 

desperta-se para a sua fé. 

O crescimento do pentecostalismo se deu por vários fatores onde não exige 

uma dinâmica intelectual dos seus adeptos não usa uma linguagem rebuscada que soa 

como incompreensível aos seus fiéis. Segundo Freston (1998) por não depender de um 

clero formal, pode se organizar em qualquer localidade, por menos expressiva que seja.  

                                                
20 O avivamento foi caracterizado por experiência na glossolalia, falar em línguas estranhas, culto de 

adoração.  
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Outro fator relevante para uma adesão ao pentecostalismo é a experiência com 

o Espírito Santo, o que pode ser vivenciada por todos os membros. Não é uma 

exclusividade daqueles que dominam a palavra ou daqueles considerados com um grau 

de instrução mais elevado. O fato de considerar que “a revelação do Espírito Santo” se 

torna importante por conceder que pessoas de intelecto mais baixo ou os iletrados 

possam vivenciar a experiência do dom do “Espírito Santo” (FRESTON, 1998). 

Diferente de outras religiões, as consideradas de formação histórica, que 

preconizam a formação europeia pela expressividade de uma formação de cima para 

baixo, a formação pentecostal se dá de baixo para cima. De acordo com Freston (1998) 

as lideranças, em geral, não dependem de formação teológica, emergem da própria 

comunidade. Essa tendência de buscar um líder da comunidade favorece quanto aos 

conhecimentos culturais do local, com uma adaptação e compreensão mais rápida em 

relação aos fiéis. Diferente das outras denominações religiosas que compreendem um 

sistema hierarquizado, onde os fieis não alcançam a possibilidade de fazer parte de um 

cargo mais expressivo dentro da hierarquia institucional. Pois alguns cargos são 

avaliados de acordo com o desempenho intelectual que os adeptos possuem.  

O pentecostalismo marca a tendência de um mundo religioso menos 

hierarquizado que predominam as dinâmicas da realidade como base estratégica para 

uma conexão com os fiéis.  

 

Com o propósito de superar precárias condições de existência, organizar a 

vida, encontrar sentido, alento e esperança diante da situação tão 

desesperadora, os estratos mais pobres, mais sofridos, mais escuros e menos 

escolarizados da população, isto é, os mais marginalizados – distantes do 

catolicismo oficial, alheios a sindicatos, desconfiados de partidos e 

abandonados a própria sorte pelos poderes públicos -, têm optado voluntária e 

preferencialmente pelas igrejas pentecostais. Nelas encontram receptividade, 

apoio terapêutico- espiritual e, em alguns casos, solidariedade material 

(MARIANO, 1999, p. 12). 

 

 

2.2 Pentecostalismo no Brasil 

 

No Brasil, o pentecostalismo, surge no inicio do século XX, entre 1910-1911, 

com a presença dos missionários que vieram da América do Norte, como o caso do 

italiano Louis Francescon que se dedicou com o trabalho missionário entre as colônias 

italianas no sul e sudeste do Brasil, dando origem a Congregação Cristã no Brasil, com 

a primeira sede em São Paulo. Segundo Mariano (2004) a Congregação Cristã 
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conservou traços sectários, mantendo-se isolada das outras igrejas pentecostais. Perdeu 

força e espaço a partir de 1940 para a Assembleia de Deus. 

Assim como nos Estados Unidos, no Brasil o pentecostalismo também foi 

classificado por ondas por Freston (1993, p. 66). 

 

 
O pentecostalismo brasileiro pode ser compreendido como a história de três 

ondas de implantação de igrejas. A primeira onda é a década de 1910, com a 

chegada da Congregação Cristã (1910) e da Assembleia de Deus (1911) (...) 

A segunda onda pentecostal é dos anos 50 e inicio de 60, na qual o campo 

pentecostal se fragmenta, a relação com a sociedade se dinamiza e três 

grandes grupos (em meio a dezenas de menores) surgem: a Quadrangular 

(1951), Brasil Para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). O contexto dessa 

pulverização é paulista. A terceira onda começa no final dos anos 70 e ganha 

força nos anos 80. Suas principais representantes são a Igreja do Reino de 

Deus (1977) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) (...) O contexto 

é fundamentalmente carioca. 

 

 

Uma das primeiras igrejas a ser fundada foi a Igreja Congregação Cristã do 

Brasil na cidade de São Paulo e também a Igreja Assembleia de Deus fundada em 

Belém. Com características marcantes, as igrejas pentecostais se destacam por seus 

costumes e hábitos mais rigorosos. Outro ponto marcante são as restrições ao vestuário, 

bijuterias e produtos de beleza, como também tabus comportamentais. 

 

 

Assim , a igreja pentecostal separa os membros do mundo com a condição de 

criar para eles um mundo separado, não só do ponto de vista ético ( o crente 

não fuma, não bebe, não adultera, não fica em bar, não vive pelas ruas, não 

vê televisão, não vai ao cinema, não escuta rádio), como do ponto de vista de 

uma rotina de vida (BRANDÃO, 1980, p. 142-143).       

 

 

Na segunda onda do pentecostalismo, que se dá nos meados dos anos de 1950, 

surgem igrejas que iniciam um processo de alteração nos costumes dos adeptos do 

pentecostalismo. A Igreja Quadrangular foi uma das pioneiras na formulação de um 

modelo mais liberal em relação aos costumes dos crentes. Uma das iniciativas da 

Quadrangular foi a implementação de uma guitarra elétrica num culto religioso. 

 

 

Alguns templos da Quadrangular em São Paulo e mesmo em outros Estados 

[...] passaram a realizar shows semanais de música gospel, nos quais jovens 

vestidos como se estivessem numa danceteria, cantam e dançam no embalo 

das novas bandas evangélicas (MARIANO, 1999, p. 209). 

 

 

Mesmo dentro de um processo mais liberal igrejas das duas ondas resguardam 

alguns valores, como o uso de bebidas alcóolicas.  Algumas igrejas liberam a cerveja e 
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o vinho, mas condenam a embriaguez. Todas se mostram  contra o homossexualismo, a 

pornografia, as drogas, frequência a bares e danceteria e carnaval. Mesmo as 

neopentecostais, embora mais liberais, estabelecem “orientações puritanas e moralistas” 

(MARIANO, 1999). 

O pentecostalismo no Brasil da terceira onda começa na segunda metade dos 

anos 1970, conhecido como neopentecostalismo. Insere-se num contexto do 

aperfeiçoamento da industrialização, do crescimento urbano, e da estagnação econômica 

dos anos 1980, segundo Freston (1993).  De acordo com Oro (2001, p. 73), o 

pentecostalismo da terceira onda expõe as principais doutrinas do pentecostalismo, 

como dons do Espirito Santo, batismo, conversão, libertação do mal e cura. 

 

[...] ênfase na realização de milagres, exclusividade nos serviços e meios de 

salvação com pouca abertura interdenominacional; ênfase na realização de 

milagres mediatizados pelas igrejas com testemunhos públicos dos mesmos; 

ênfase em rituais emocionais e, sobretudo, em rituais de cura, associados a 

uma representação, demoníaca dos males; uso intenso dos meios de 

comunicação de massa: impressos, radiofônicos, televisivos e 

informatizados; combinação de religião com marketing, dinheiro e, em 

alguns casos, politica; sensibilidade para captar os desejos dos fiéis oriundos 

não somente das baixas camadas sociais; projeto de constante expansão, em 

alguns casos para além das fronteiras nacionais. 

 

 

Uma das características marcantes do neopentecostalismo é a guerra espiritual 

contra o diabo, diz Mariano (2004). Outra característica importante que Dias (2011) 

incorpora é a tríade que constitui o neopentecostalismo formada pela cura, exorcismo e 

prosperidade. Essa vertente da terceira onda é a que mais cresce, as igrejas que 

pertencem essa vertente possuem característica carismática que proporciona uma adesão 

menos exigente do individuo.  

É uma aceitação imediata, sem cobrança de qualquer tipo de valores sociais, 

econômicos e morais. Não é exigido nenhum tipo de comportamento ou vestimenta 

diferente do habitual do individuo. A intenção inicial da igreja é poder contar com mais 

adeptos, dando liberdade para que o individuo se sinta a vontade, sem cobrança 

comportamentais. Mariano (2004, p. 78) sintetiza o seguinte: 

 

 
[...] o neopentecostalismo é a vertente pentecostal que mais cresce atualmente 

e a que ocupa maior espaço na televisão brasileira, seja como proprietária de 

emissoras de TV, seja como produtora e difusora de programas de 

televangelismo. Do ponto de vista comportamental, é a mais liberal. Haja 

vista que suprimiu características sectárias tradicionais do pentecostalismo e 

rompeu com boa parte do ascetismo contra cultural tipificado no estereótipo 
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pelo qual os crentes eram reconhecidos e, volta e meia, estigmatizados. De 

modo que seus fiéis foram liberados para vestir roupas da moda, usar 

cosméticos e demais produtos de embelezamentos, frequentar praias, 

piscinas, cinemas, teatros, torcer por time de futebol, praticar esportes 

variados, assistir televisão e vídeos, toar e ouvir diferentes ritmos musicais. 

Praticas que, nos últimos anos, também foram sendo paulatinamente 

permitidas por igrejas pentecostais das vertentes precedentes, com exceção da 

Deus é Amor, que manteve incólume a velha rigidez ascética. Em todas as 

vertentes permanece, porém, a interdição ao consumo de álcool, tabaco e 

drogas e ao sexo extraconjugal e homossexual.  

 

 

Outra característica neopentecostal que se destaca é a pregação da Teologia da 

Prosperidade. Essa teologia se edifica com o proposito de iludir e manter o fiel 

confiante na “vitória”, através da sua fé para obter bens materiais. A ideia de felicidade 

está diretamente ligada ao sucesso e desenvolvimento financeiro. 

Deus é revelado aos fiéis como a ponte para a riqueza, poder e sucesso no 

plano terreno. “Em vez de glorificar o sofrimento, tema tradicional no cristianismo, mas 

definitivamente fora de moda, enaltece o bem estar do cristão nesse mundo.” 

(FRESTON, 1993, p. 158). A corrente da prosperidade enaltece a valorização do 

dinheiro e bem estar financeiro como premio para aquele que tem fé. Ser pobre e viver 

na miséria estão condicionados a uma relação direta do individuo com o “diabo”.  

Deste modo, viver em condições de vulnerabilidade não é culpa de ninguém 

que não seja do próprio individuo que não possui fé. 

 

 
A Teologia da Prosperidade subverte radicalmente o velho ascetismo 

pentecostal. Promete prosperidade material, poder terreno, redenção da 

pobreza nesta vida. Ademais, segundo ela, a pobreza significa falta de fé algo 

que desqualifica qualquer postulante à salvação. Seus defensores dizem que 

Jesus veio ao mundo pregar o Evangelho aos pobres justamente para que eles 

deixassem de ser pobres. Da mesma forma, Ele veio pregar aos doentes 

porque desejava curá-los. Deus não é sádico, tem grande prazer no bem-estar 

físico e na prosperidade material de seus servos. O contrário não tem 

respaldo nem sentido bíblico. Os reais servos de Deus não são e nem nunca 

serão párias sociais. Durante muito tempo o Diabo obscureceu a visão dos 

rentes a respeito destas verdades, mas agora, conscientes da ardileza satânica, 

eles começam a tomar posse das promessas divinas (MARIANO, 1999, p. 

159). 

 

 

Esse discurso da teologia da prosperidade está atrelado à prerrogativa de “dar 

para receber”, coerente com outra característica neopentecostal que é a fidelidade, leia-

se dizimo21.  Para os pregadores dessa teologia os dizimistas ao ser fiel a Deus tem o 

                                                
21 O dízimo é uma prática que começou no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha a ordem de 

dar a décima parte das suas colheitas e rebanhos. O dizimo está presente na maioria das denominações 

religiosas. Mas na Igreja universal se estabelece como retorno, como veremos no próximo capitulo. 



40 

 

direito de cobrar tudo que lhe foi prometido. Enquanto a parte de Deus reside no pronto 

cumprimento de suas promessas (repreender o “devorador” e conceder bênçãos em 

abundância), das quais Ele de acordo com o contrato não pode se furtar, (Mariano, 

1999).  

 Outro fato que cria a ilusão de prosperidade aos fieis é a oferta, que consta na 

doação de quantias em dinheiro, em geral não ligadas ao dizimo, se refere à 

contemplação da prosperidade institucional. Dessa forma a Teologia da Prosperidade se 

justifica pela oferta por “agradar aos pastores com projetos de alto custo”, na promessa 

de receber bênçãos materiais e uma vida vitoriosa é irresistível aos fiéis, diz Mariano 

1999). A “oferta em dinheiro” é uma arrecadação que a igreja utiliza para sua expansão 

e investimentos, de modo a mostrar sua força e poderio em relação a outras designações 

religiosas. 

 

 
Os pregadores neopentecostais manifestam com muita tranquilidade seu 

interesse por dinheiro. Prometendo saúde, prosperidade, felicidade, libertação 

do Diabo e dos problemas àquele que corajosamente doar a maior quantia 

possível, de preferência, uma quantia que, do ponto de vista do cálculo 

racional, fará falta, as igrejas neopentecostais conseguem recolher mais 

recursos do que as concorrentes. O êxito financeiro capacita, mais do que 

outras, a investir em emissoras de rádio e TV e edificações. A volumosa 

arrecadação e a competência com que aplica tais recursos na obra 

evangelística, com intenso uso da mídia eletrônica, e na abertura de novos 

locais de culto são cruciais para sua rápida expansão (MARIANO, 1999, p. 

166). 

 

 

Dentro da perspectiva neopentecostal as igrejas dessa vertente se moldam no 

proposito de conquistar adeptos. Aderem as práticas mundanas nos preceitos 

evangélicos. Assim retrata uma nova linhagem de evangélicos que querem pertencer a 

uma denominação religiosa sem a necessidade de romper com suas ideologias, cultura e 

costumes.   

Uma das igrejas que mais se destaca nessa vertente, da terceira onda, é a Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD),que em pouco tempo se espalhou por vários 

lugares, dentro e fora do Brasil. 

No próximo capitulo será abordado mais a doutrina, os projetos e algumas 

características da IURD. 
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CAPÍTULO 3 

3. A DOUTRINAÇÃO DA IURD NO PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE JOVENS 

EXCLUIDOS: em destaque a pesquisa em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma denominação 

neopentecostal escolhida como foco deste Trabalho Final de Curso, a partir da pesquisa 

acadêmica Associativismo de jovens pentecostais e o trabalho assistencialista na Igreja 

Universal do Reino de Deus, cuja centralidade está relacionada aos jovens e a politica 

no espaço religioso, onde nos voltamos de modo mais especifico para os projetos sócio-

assistenciais da IURD oferecidos aos jovens de segmentos mais empobrecidos da 

sociedade no município de Campos dos Goytacazes. 

A IURD surgiu na década de setenta do século passado e cresceu de maneira 

rápida. O seu desenvolvimento acompanhou a complexidade das mudanças ocorridas no 

mundo nas ultimas décadas, um fenômeno chamado globalização. (CASTRO, 2005). A 

IURD está inserida em um quadro religioso de ampla diversidade, junto com o 

desenvolvimento da complexidade mundial se destacou com sua representatividade em 

vários países e na utilização da mídia como sua aliada.  

O fundador da Igreja Universal, Bispo Edir Macedo, um ex-office boy, 

trabalhador da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ). Antes de ser bispo da 

Igreja Universal era membro da Igreja Nova Vida, em 1963, sendo batizado pela igreja 

Católica e frequentador de terreiros de Umbanda. Segundo Mariano (1999) Edir 

Macedo se converteu em 1963, na Igreja Pentecostal Nova vida, influenciado pela cura 

de bronquite de sua irmã, nessa denominação.  

Em 1974 Edir Macedo se desliga da Igreja Nova Vida, começou fazer cultos 

em um coreto de um bairro da zona norte do Rio. Em 1975, Edir Macedo, Romildo 

Ribeiro Soares (R.R. Soares), Roberto Augusto Lopes e os irmãos Samuel e Fidélis 

Coutinho, fundaram a Igreja Cruzada do Caminho. Dois anos depois, devido a 

desentendimentos, o grupo se dividiu e Edir Macedo, Romildo Ribeiro Soares e Roberto 

Augusto Lopes e Carlos Rodrigues deixaram a Cruzada do Caminho e fundaram a 

Igreja Universal do Reino de Deus. Romildo Soares era o principal líder da Instituição, 

contudo, não demorou muito para que um desentendimento acontecesse. Aos poucos, o 

poder passou das mãos de Romildo Soares para as mãos do seu cunhado, Edir Macedo, 

até chegar ao momento em que por comum acordo, ambos se submeteram a uma 
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votação entre a liderança da IURD, a fim de decidir quem ficaria no comando. Nessa 

votação, Edir Macedo saiu vitorioso e R.R. Soares se desligou da IURD, fundando em 

1980, a sua própria Igreja: Internacional da Graça de Deus. 

Nos primeiros anos, a IURD concentrou sua distribuição geográfica nas regiões 

metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. As áreas metropolitanas das 

grandes cidades se destacam pelo aporte populacional e pela fluidez de capital 

financeiro, de acordo com Carlos (2009, p. 303) as metrópoles são uma extensão das 

periferias. 

 

 
[...] os processos contemporâneos se realizam a partir da integração-

desintegração dos espaços em redes mundiais como necessidade e produto da 

realização da reprodução capitalista num contexto de alta competitividade e 

fluidez do capital financeiro. Desse modo, o processo de urbanização 

metropolitana revela a produção de um “novo espaço”, isso porque o 

capitalismo se expandiu e, ao se realizar tomou o mundo. Esse é o momento 

da redefinição da metrópole, de sua explosão, da extensão das periferias, da 

reprodução do espaço num outro patamar em razão dos novos conteúdos do 

estágio globalizado da economia das relações e dos graus de dependência das 

áreas entre si. 

 

 

Vale ressaltar que a metrópole sendo uma extensão da periferia, essa não se 

distingue apenas pela localização distante, mas por ser identificada como sinônimo de 

exclusão e de precárias condições de vida (CORRÊA, 2001). Mais tarde, expandiu-se 

para as cidades grandes e médias.  

Em São Paulo, a primeira IURD foi fundada em julho de 1980. Então com oito 

anos de fundação, a Universal tinha 195 templos em quinze unidades federativas, com 

dez anos de existência a IURD contava com 356 templos em dezoito unidades 

federativas.22  Entre 2010 e 2014, a IURD construiu na cidade de São Paulo, no bairro 

do Brás, uma réplica do Templo de Salomão que atualmente é a sede mundial da IURD, 

sucessora do Templo da Glória do Novo Israel. Construído tomando como referência o 

antigo Templo de Salomão de Jerusalém, sua capacidade é de dez mil pessoas sentadas. 

Com uma altura equivalente à de um prédio de dezoito andares e setenta mil m2, ocupa 

                                                
22 De acordo com dados do censo brasileiro de 2010, realizado pelo IBGE, a IURD possuía 1,8 milhões 

de adeptos. Recentemente, em 2017, uma publicação no site da UOL, a IURD estima cerca de 320 bispos 

e 14 mil pastores conduzindo 7.157 templos no Brasil e 2857 em mais de cem países, com estimativa de 

nove milhões de fieis no mundo inteiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1s_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Salom%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_da_Gl%C3%B3ria_do_Novo_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Salom%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
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o espaço equivalente a dezesseis campos de futebol, com dois subsolos. É o maior 

espaço religioso do Brasil.23·. 

Segundo Mariano (1999), a expansão da IURD foi rápida desde o princípio e 

que nenhuma outra denominação conseguiu crescer tanto no Brasil em menos de uma 

década. O processo de modernização está atrelado ao crescimento de novas doutrinas 

religiosas, é preciso novas revelações que recaiam sobre novas mazelas que se 

configuram com a globalização. É necessário um respaldo para explicar ou conciliar, 

quando possível, os novos processos sociais, que se misturam com antigas mazelas que 

fazem parte da historicidade do processo de modernização.  A modernidade passa a ser 

entendida como um processo de avanços e retrocessos, tendo na contradição e na 

dialética os seus elementos essenciais (BECK, 2010, p.13-14). Uma era moderna se 

transforma com a inserção de novos conceitos morais, transforma conceitos dogmáticos 

em especulações, um período de transição que transforma a subjetividade com 

informações cruzadas entre o certo e o errado, entre o sagrado e o profano. Um terreno 

propicio para o campo politico que regulam as esferas sociais, com transferência ou 

anulação de responsabilidade estatal as demandas sociais. Isso implica na reorganização 

do poder e da responsabilidade, implicando em instauração de formas arbitrarias de 

governo (BECK, 2010, p. 28). 

Nesse contexto de modernidades há um aumento de oferta religiosa e expansão 

do mercado religioso.  Em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, que se dedica a 

oferecer “soluções imediatas”, para os problemas físicos, financeiros e espirituais da  

vida moderna. 

  De acordo com Silva (2000) a Igreja Universal foi se estruturando cada 

vez mais, propagando a imagem de uma igreja solucionadora de problemas. Com 

características próprias de modo de atuação, vem conquistando fieis das camadas mais 

baixas da população com promessas de prosperidade. Adepta da Teologia da 

Prosperidade, a IURD emerge num contexto sócio econômico de crise: com índice de 

                                                
23 O custo estimado da obra foi de aproximadamente 680 milhões de reais. O altar e a fachada do templo 

foram feitos com pedras nativas de Israel.  A construção do templo gerou repercussão na mídia dentro e 

fora do Brasil, com o jornal britânico The Guardian ressaltando a grandeza da obra e a comparando-a 

ao Cristo Redentor, dizendo que a igreja deixará a estátua do Rio de Janeiro "na sombra". O jornal The 

New York Times, dos Estados Unidos, concordou com a opinião da Juventude Judaica Organizada em São 

Paulo, que disse que, ao promover as tradições judaicas, o projeto pode ajudar no combate 

ao antissemitismo. A Universal publicou uma nota contrariando uma matéria publicada pelo site "Gospel 

+" que afirmava que o custo do templo teria sido de aproximadamente um bilhão de reais. A IURD alega 

que os gastos com a construção seriam de 400 milhões de reais.23 Segundo Mariano (2004) a IURD tende 

a se estender em grandes proporções pelo governo verticalizado e centralizado e pela competência 

religiosa gerencial e empresarial.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antissemitismo
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desemprego; violência e criminalidade e ausência do Estado, com a implantação do 

neoliberalismo nos anos de 1990. Todo esse contexto estrutural foi um campo de 

construção da identidade da Igreja Universal. Seu público alvo são os mais desvalidos 

dos direitos sociais, que busca no sagrado a cura dos males causados pelo profano 

(BEKER, 2010). O público da Universal precisa de uma referencia para se direcionar na 

concepção do mundo e de individuo, e a religião é uma das referencias utilizadas. De 

acordo com Beck (2010, p. 111), 

 

 
A individualização é um processo de socialização historicamente 

contraditório por gerar essa institucionalização e padronização. É a percepção 

dessas contradições que leva aos novos terrenos comuns socioculturais. O 

apego à tradição religiosa expressa as novas situações de ameaça na 

sociedade industrial e as contradições emergentes entre modernidade e contra 

modernidade que resultam de processo de formação social da identidade em 

mundos destradicionalizados e individualizados. 

 

 

Assim a IURD tornou-se um campo fértil para promover novas e velhas 

convicções que se alinham com interesses de classes dominantes. Dessa forma, a igreja, 

torna-se um campo de concentração de massa popular com domínio ideológico. O 

Estado garante sua supremacia com aparelhos coercitivos quando necessário, sendo que 

é preciso produzir um consentimento voluntario da massa governada, uma ideologia 

representa a ordem social através do consentimento. De acordo com Chauí (2016, p. 

247) a ideologia pode ser conceituada: 

 

 
Como forma do exercício da dominação de classe, a eficácia da ideologia 

depende de sua capacidade para produzir um imaginário coletivo cujo interior 

os indivíduos possam localizar-se, identificar-se e, pelo autorreconhecimento 

assim obtido, legitimar involuntariamente a divisão social.  

 

 

Portanto a IURD como aparelho ideológico se dispõe em usar a “palavra” como 

manifestação direta da ordem Divina, tornando legitimo o poder de persuasão. E, de 

acordo com Gramsci (1980, p. 116), 

 

 
O exercício “normal” da hegemonia, no terreno clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

equilibram variadamente, sem que a força suplante muito o consenso, ou 

melhor, procurando obter que a força pareça apoiada no consenso da maioria.  
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Teoricamente essas atenuantes entre Estado e religião advêm do processo 

histórico no Brasil que potencializa o consenso arbitrário da massa populacional. Nesse 

processo de alienação do individuo a IURD, intensifica suas manifestações condutoras 

da alienação humana, recorrendo a diversos elementos para alienar e confundir os 

adeptos dessa religião: a figura do “diabo”, a obtenção de curas, o pagamento do dizimo 

para obter uma prosperidade terrena como forma alienante para conquistar fiéis.  

Outro aparelho privado de hegemonia, utilizado pela IURD-a mídia é usada 

para persuadir aqueles que não podem ir até um templo, uma estratégia para conquistar 

uma grande massa populacional. A mídia é uma ferramenta que alcança todas as classes 

sociais, em vários lugares, ao mesmo tempo. Uma forma de consentimento e 

subalternidade natural ao sistema dirigente. Com a expansão da denominação expandiu 

também a compra de emissoras de rádio por vários Estados do Brasil. Também 

conquistou espaço nas emissoras de TV, até a aquisição da Rede Record de televisão em 

1989, cuja compra estimada em mais de US$ 45 milhões, em um pacote que também 

incluía a emissora de rádio. Enquanto sistema de comunicação, os aparelhos que 

compreendem, a mídia têm o poder de influenciar decisões e propagar interesses 

políticos.  Os grupos que mais usam a mídia para se promoverem são os políticos e a 

igreja, de certo que essas duas categorias fazem parte do processo de hegemonia.  De 

acordo com Lima (2012, p. 98-99) ao interpretar Gramsci, diz que: 

 

 
A hegemonia se forma com a supremacia de determinado grupo ou classe 

social e sua direção moral e intelectual na sociedade civil. Este grupo exerce 

direção antes de chegar ao governo. A hegemonia se firma através dos 

aparelhos privados, que são as organizações, a família, as escolas, a mídia, 

etc., na busca do consentimento.  

 

 

As igrejas de denominação neopentecostal fogem dos aspectos das igrejas 

evangélicas históricas que admitem bispos consagrados com graduação em Teologia. A 

Universal segue os preceitos de seu maior líder, Edir Macedo que se auto consagrou 

bispo, uma dinâmica realizada em todos os templos, onde nenhum bispo possui curso 

especializado. Todos são consagrados conforme seu desempenho estabelecido por uma 

hierarquia exigente. Mariano (2004) diz que o aspirante a pastor só precisa aprender e 

reproduzir o que os pastores titulares fazem no púlpito e demonstrar habilidade de 

coletar dízimos e ofertas.  Segundo Mariano (2004) a Igreja Universal possui uma 

estrutura hierárquica de cargos: 
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 Bispo, o mais importante da estrutura, os responsáveis pelo trabalho da igreja em 

um determinado continente ou país. Um deles comanda todos os templos da 

Universal no mundo, posição atualmente ocupada pelo bispo Macedo. Abaixo deles 

estão os bispos responsáveis pelas igrejas em um estado ou província, e, finalmente, 

os bispos e pastores regionais, que administram uma região específica. Além disso, 

alguns bispos são encarregados de algumas funções especiais, como, por exemplo, a 

de cuidar da vida espiritual dos obreiros,  

 Pastor, cargo que atualmente está subdividido em três categorias: o pastor regional, 

que administra as igrejas de uma determinada região de um Estado ou província; 

pastor titular, responsável por ministrar os principais cultos e administrar o corpo de 

obreiros de uma igreja específica; e o pastor auxiliar, que presta auxílio ao pastor 

titular, inclusive ministrando alguns cultos em sua igreja. 

 Obreiro é um voluntário que é selecionado por um pastor titular para realizar 

atividades diversas, como, por exemplo, dar orientações espirituais aos membros da 

igreja, visitar os membros afastados para orar e orientar, auxiliar o pastor durante o 

culto, fazer orações de libertação nos membros durante reuniões de libertação, fazer 

visitas em presídios e hospitais para orar pelos presidiários e pelos enfermos e 

outras funções pastorais. Como critérios de seleção, o candidato deve receber 

o batismo no Espírito Santo, tendo como prova do batismo o dom de línguas e 

demonstrar o fruto do Espírito Santo. Há mais de quinhentos mil obreiros somente 

no Brasil. Os obreiros que trabalham no Templo de Salomão são chamados de 

"levitas", uma referência aos Levitas ("descendentes de Levi"), que eram 

responsáveis por diversas funções no templo original. Para ser um pastor da Igreja 

Universal, primeiro o candidato deve ser um obreiro e depois passar no IBURD 

(Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus), tornando-se assim um pastor 

auxiliar. 

 Nenhum dos cargos é vitalício, qualquer um pode descer subir ou sair da 

hierarquia por motivos morais (infidelidade, roubo, mentira e outros). Eles nunca se 

aposentam e os que ficam inválidos recebem um auxílio. Não há nenhuma informação 

sobre o valor certo do salario dos pastores, segundo Mariano (2004) é um assunto que 

não é comentado, mas é de acordo com a arrecadação do dizimo. Quanto mais pessoas 

conseguirem evangelizar mais poderá arrecadar24.   

                                                
24 A Igreja Universal tem reuniões distintas para cada dia da semana e oferece vários horários em algumas 

delas, atendendo a um público especifico que se insere na perspectiva das realizações materiais e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Obreiro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ora%C3%A7%C3%A3o_de_liberta%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reuni%C3%A3o_de_liberta%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batismo_no_Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falar_em_l%C3%ADnguas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto_do_Esp%C3%ADrito_Santo
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A evangelização e as ações sociais são dois pontos marcantes da IURD. A 

evangelização é oferecida especificamente em instituições onde se encontram pessoas 

com algum tipo de vulnerabilidade social ou emocional. Alguns exemplos da 

evangelização acontecem em cemitérios, onde aos domingos, voluntários percorrem 

cemitérios e preparam um espaço para um encontro de fé por meio de atendimento e 

orações. Anunciam a Palavra de Deus aos que perderam entes querido e distribuem o 

jornal Folha Universal. Levam também a evangelização no Instituto Médico Legal 

(IML). Os voluntários anotam endereço da pessoa abordada para poder acompanha-la 

nos meses seguintes em sua residência até que estejam recuperados.  

O asilo, outro ponto de evangelização, tem como objetivo levar amor e carinho 

para quem sofre com o desamparo da família e com situação econômica precária. 

Colabora com doação de alimentos, e serviços de massagem, tintura e corte de cabelo. 

Nos Centros de Detenção a evangelização se dá em visitas aos presídios e delegacias de 

todo Brasil, há mais de trinta anos, com ajuda espiritual, moral e social, alcançando 

cerca de 80% da população carcerária. Contribuem com distribuição de alimentos, kits 

de higiene, Bíblias, livros e serviços de saúde e bem estar Também desenvolvem 

trabalho com menores em conflito com a lei.  

A evangelização nos hospitais acontece semanalmente em visita a enfermarias 

ou a quem aguarda atendimento e aos acompanhantes. Tem o objetivo de levar atenção 

e uma palavra no que diz respeito à saúde e à salvação da alma. Nos orfanatos a 

evangelização acontece com apresentação de peças teatrais, onde órfãos e crianças 

abandonadas aprendem com diversão sobre a Criação e a Palavra de Deus.·. 

Em comum com a evangelização em instituições acontece também a 

evangelização midiática. Os dois processos de evangelização acontece de formas 

distintas, mas com objetivo especifico. Segundo Mariano (2008) o papel não é a 

conversão, a função evangelizadora é atrair o individuo ao templo, lugar propicio para 

                                                                                                                                          
espirituais que cada reunião oferece.  Na segunda-feira é oferecida a Reunião dos Empresários ou 

Reunião da Prosperidade, oferecida para desempregados, com instabilidade financeira, falência ou para 

aqueles que querem fortalecer seus negócios. Na reunião da terça-feira feira o objetivo é lutar contra a 

força espiritual do mal, com a quebra da maldição e consequentemente a ocorrência de alguns milagres, é 

a Sessão do Descarrego. Na quarta-feira é a reunião para quem busca fortalecimento espiritual, vida plena 

e resistência as tentações do mal, conhecida como Reunião da Salvação. Já para os casais que passam por 

dificuldades no relacionamento amoroso, a reunião de quinta apresenta a Terapia do Amor e Reunião da 

Sagrada Família para os que buscam harmonia e proteção Divina no lar. Para os que buscam a libertação 

espiritual, na sexta-feira acontece a Corrente da libertação. E especificamente no sábado, somente de 

manhã acontece o Jejum das Causas Impossíveis, para quem busca solução para problemas impossíveis 

de solucionar. No domingo, a reunião é oferecida para quem deseja mudar de vida rumo a felicidade, com 

a participação na Reunião do Encontro com Deus. 
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permanecer na comunidade dos eleitos. A evangelização torna-se prosélita, pois não são 

os ensinamentos do evangelho que advém nesses processos. O poder de persuasão se dá 

no convencimento de que precisam ser libertos de poderes demoníacos e que somente a 

permanência na igreja dará condições de obter bênçãos materiais e terão salvação. O 

fato de conseguir levar o individuo para dentro do templo proporcionará uma facilidade 

maior de persuasão.  

A ação social da IURD também tem destaque na contemplação de projetos 

sociais voltados para aqueles que estão vulneráveis ao mundo e aos contrastes sociais e 

que precisam de um direcionamento. Projetos que podem ter um cunho de 

benemerência que se concretiza como ajuda ao outro. De acordo com Sposati (1994) a 

benemerência consiste na ajuda sobre forma de esmola, auxilio material ou moral. Por 

muitas vezes há uma confusão entre ações que contemplam algum tipo de ajuda aos 

necessitados, ocorrendo conceitos distorcidos nos parâmetros da ajuda que alguns 

autores reconhecem como assistência. Como diz Correia (1999, p. 13) 

 

 
Onde quer que haja uma necessidade que o interessado não pode resolver por 

si e não consiga pagar com seu dinheiro, a assistência tem o seu lugar. 

Assistência a famintos, a sedentos, nus, desabrigados, doentes, tristes, 

transviados, impacientes, desesperados, mal aconselhados, pobres de pão ou 

pobres de consolação, tudo é assistência, auxilio, socorro.  

 

 

A assistência é uma prática social realizada tipicamente por algumas vertentes 

religiosas (SIMÕES, 2000). No cunho religioso se mostra como caridade, como 

principio básico de amor ao próximo e é valorizado como virtude de quase todos os 

sistemas religiosos, Quiroga (2001). Uma pratica marcada pela benevolência dos mais 

ricos e que deveria ser humildemente aceita pelos mais pobres. Portanto é relevante 

ressaltar que assistência tem um significado totalmente diferente de Assistência Social 

que se configura como direito do cidadão e dever do Estado (VERONEZE, 2004). 

Assistência Social é uma Politica Pública regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência social (LOAS) 25. No Brasil a Assistência Social se insere como direito 

social universal registrado na Constituição de 198826.  

                                                
25 LOAS prevista na Constituição Federal de 1988, foi sancionada pelo Presidente Itamar Franco em 7 de 

dezembro de 1993. A Assistência Social, direito do Cidadão e dever do Estado, são Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas (BRASIL, 2001, p. 7). 
26 Conforme a Constituição Federal de 1988: Art. 203. A assistência será prestada a quem dela necessitar, 

independente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivo: I - a proteção à família, à 
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Outra interpretação ofertada a ações de ajuda ou caridade é o assistencialismo 

que tem um significado bem singular. O assistencialismo tem sua matriz no “favor”, 

uma politica de clientelismo com as classes subalternas. Consiste em ações de pessoas 

ou entidades sociais.  De acordo com Fidélis (2005, p. 68), 

 

 
As práticas assistencialistas não emancipam os usuários e não resolvem o 

problema existente de fato, mas sim reforçam a sua condição de 

subalternização perante os serviços prestados. Essas ações se constituem na 

base de troca de favores, afirmando a relação de dominação e exploração, 

tipicamente capitalista.  

 

 

Os resultados do assistencialismo se expressam nas urnas, já que a IURD 

possui alguns de seus integrantes na carreira política, entre pastores, bispos e fieis de 

grande potencial financeiro. Uma realidade dessa junção de ação social de cunho 

assistencialista e de caráter político se concretiza na explanação de Pedro Oro (2003, p. 

55). 

 

 
[...] candidatos para os distintos cargos eletivos depende do capital eleitoral 

de que dispõe. Dessa forma, realiza, antes das eleições, uma campanha para 

os jovens de 16 anos obterem seu titulo eleitoral e efetua uma espécie de 

“recenseamento” de seus membros/fieis, no qual figuram seus dados 

eleitorais. [...] deliberam quantos candidatos lançam em cada município ou 

Estado, dependendo do tipo de eleição, baseados no quociente eleitoral dos 

partidos e no numero de eleitores recenseados pelas igrejas locais.   

 

 

 Portanto fica clara a interface de política e religião e a contemplação de 

manobras que facilitam a submissão dos fieis e na mesma medida contribuem para os 

interesses recorrentes dos políticos27. As ações sociais da IURD se contemplam de 

várias maneiras, com projetos internos, com ações externas que dinamizam a 

vulnerabilidade de vários segmentos da sociedade.  

                                                                                                                                          
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; III – 

a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário 

mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
27 O Partido Republicano Brasileiro (PRB) está vinculado a Igreja Universal, com uma escalada 

exponencial, a legenda conta, atualmente, com 106 prefeitos, 1.918 vereadores, 37 deputados estaduais, 

22 deputados federais, um senador e um ministério da Indústria, Comércio e Pesca. Em 2007, o PRB 

pulou de 8.023 filiados, em setembro, o partido chegou a 120.992, em novembro  Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/03/20/interna_politica,945483/conheca-o-prb-partido-

de-ronaldinho-gaucho.shtml>. Acesso em: 01 jul. 2018. 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/03/20/interna_politica,945483/conheca-o-prb-partido-de-ronaldinho-gaucho.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/03/20/interna_politica,945483/conheca-o-prb-partido-de-ronaldinho-gaucho.shtml
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Dentre vários projetos sociais da IURD, destacamos o Projeto Força Jovem 

Universal (FJU), objeto da pesquisa “Associativismo de jovens Pentecostais e o 

trabalho Assistencialista na Igreja Universal do Reino de Deus”, onde sou bolsista deste 

o inicio em agosto de 2015, realizada na Catedral da IURD, na cidade de Campos dos 

Goytacazes. 

 Tal projeto de pesquisa visa construir novas formas de interpretação da relação 

entre pentecostalismo, cidade e juventude, fomentada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico (CNPq). 

É preciso lembrar que Campos dos Goytacazes está inserido dentro do contexto 

geográfico que compõe o universo de domínio periférico da IURD, tanto quanto do 

universo politico. Campos dos Goytacazes foi no século XIX de suma importância no 

cenário econômico brasileiro, se destacou pelo setor canavieiro e também pelos barões 

de café. Contudo, era uma cidade que se destacava e acumulava fortunas nas mãos de 

poucos, portanto adepta do sistema escravocrata.  

Com a abolição da escravatura e a modernização no setor canavieiro um novo 

cenário surgiu na cidade. Negros libertos e homens que não se enquadravam dentro do 

perfil da modernidade foram ocupando áreas mais periféricas. Outro fator que 

impulsionou a formação da zona periférica na cidade foi a política das ações de reforma 

sanitária, usada como pretexto para a segregação social como forma excludente da 

camada mais vulnerável.  

 

 
A partir desse momento, estes valores instituídos no âmbito urbano seriam 

considerados como legítimos. Desse modo à sociedade estruturaria a sua 

hierarquia social no âmbito urbano. Isto fez com que houvesse controle e 

disciplina das camadas populares, que foram obrigadas a se retirar para as 

zonas periféricas da cidade. As representações sociais feitas sobre os mais 

pobres os ligavam ao mau cheiro, sujeira, palavrões, portanto, fora dos 

marcos civilizatórios. Ou seja, os elementos mais pobres tinham sobre si 

representações moralmente desqualificadoras que faziam com que não 

fossem tratados na mesma condição dos grupos pertencentes à elite 

econômica e política que passava a comungar de valores urbanos e moderno 

como elementos legítimos (MESQUITA, 2012, p. 115). 

 

  

Vale ressaltar que essa periferia que floresceu em Campos dos Goytacazes no 

começo do século XX perpetua até os dias de hoje em um grau mais violento e de 

perspectivas nulas. Um processo histórico social que acentua a exclusão. A exclusão 

vem carregada de significado empregado para referenciar pessoas em situações 
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“inadequadas” para além do que se adequa aos padrões normativos da sociedade, como 

por exemplo: idosos, deficientes, negros, jovens, homossexuais, mendigo, entre outros.  

Exclusão enquanto falta de acesso e garantia de direitos é produto sócio 

histórico, atrelado a uma conjuntura política, econômica, social e cultural. 

[...] pobreza contemporânea tem sido percebida como um fenômeno 

multimendisional atingindo tanto os clássicos pobres (indigentes, 

subnutridos, analfabetos...) quantos outros segmentos da população 

pauperizada pela precária inserção no mercado de trabalho (migrantes 

discriminados, por exemplo). Não é resultado apenas da ausência de renda; 

incluem-se aí outros fatores como os precários acesos aos serviços públicos e, 

especialmente, a ausência do poder. Nesta direção o novo conceito de 

pobreza se associa ao de exclusão, vinculando-se às desigualdades existentes 

e especialmente n que diz respeito às privações de poder (WANDERLEY, 

1999, p. 23). 

 

 

No projeto Força Jovem Universal o público que frequenta são jovens 

moradores das áreas periféricas da cidade.  Durante a pesquisa de campo na Universal , 

observou-se que os jovens, em sua grande maioria, são moradores de alguns bairros do 

distrito de Guarus, hoje com altos níveis de violência e casos de trafico de droga. Uma 

exclusão que começou na época da abolição da escravatura, quando escravos enquanto 

homens livres e pobres se instalavam nessa área, menos nobre da cidade.  

O perfil dos jovens que frequentam o projeto é de negros, dependentes 

químicos, homossexuais, prostitutas com idade média de 16 anos. Alguns em seus 

testemunhos relatam a convivência conturbada com a família, com uso de álcool e 

drogas, tentativa de suicídio e depressão. 

Diante desse cenário a IURD oferece tudo aquilo que o jovem precisa para 

poder se identificar dentro de algum aspecto do qual possa aponta-lo para uma 

identidade singular. O jovem não quer se estigmatizado28 por uma imagem pré-

concebida que é atribuída a pessoas ou grupos sociais que vivem em situação de 

vulnerabilidade. Nesse caso ao se tratar de jovens, levar em conta que esse segmento 

constitui identidades e singularidades de acordo com a realidade de cada um (SILVA E 

SILVA, 2011). 

Definir jovem pressupõe diversificar vários estereótipos29 que o idealize com 

impressões erradas de forma depreciativa e preconceituosa. De acordo com Groppo 

                                                
28 Estigmatizar é definir o estigma social como uma marca física ou social de conotação negativa ou que 

leva o portador dessa “marca” a ser marginalizado ou excluído de algumas situações sociais, apresentando 

forte impacto no valor atribuído a uma determinada identidade social. (Ronzani, 2006, p.25) 
29 O conceito de estereótipo foi criado em 1922, pelo escrito estadunidense Walter Lippmann. É bastante 

confundido com preconceito, uma vez que estereótipo acabam se convertendo em rótulos, muitas vezes, 

pejorativos e causando impacto negativo nos outros. Também porque é uma noção preconcebida e muitas 
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(2010) juventude se compreende por praticas de participação e passividade, rebeldia e 

aceitação, radicalismo e delinquência. Considera-se o jovem como estado de 

adolescência, uma etapa da vida em que não se é criança, não se é adulto e que será 

vivenciada a partir do modo como o contexto cultural o significa (BOTELHO, 2008). 

Os projetos sociais proporcionam uma oportunidade aos jovens de se inserirem 

no mercado de trabalho, pois alguns cursos são oferecidos na área profissionalizante. 

Oferecem projetos de lazer e esporte, um mecanismo que envolve e seduz ao ponto de 

conseguir manter os jovens presentes nas reuniões ou em algum evento externo. É um 

processo de vinculo conquistado pelas dinâmicas, pela prosperidade prometida, 

exemplificada e comprovada. Há uma estrutura hierárquica que pode ser conquistada 

com cargos voluntários de obreiros, líder de tribo30ou ser responsável por algum projeto 

social como também chegar ao posto de pastor. Os pastores que comandam a FJU são 

jovens e se projetam como exemplo de superação e fé. Dispõem sempre de relatos 

pessoais que enfatizam a exclusão, a vida de vícios, pobreza e que tudo mudou depois 

que conheceu a IURD. 

O pastor que lidera a reunião enfatiza que o jovem tem que ser fiel a Deus, sem 

fidelidade Deus não pode lhe oferecer nada, no caso a fidelidade é o dizimo. Como 

também enfatiza que estar na situação de miséria ou qualquer outra que se expressa pela 

questão social é culpa do individuo, pois não está sendo fiel o suficiente para Deus 

prover na sua vida. Um paradoxo se instala nessa relação, pois os jovens que 

frequentam, em sua maioria não trabalham e se enquadram na situação de pobreza, 

estão ali para buscar um direcionamento, mas para uma vida melhor é preciso fidelizar a 

fé.  

Há um ciclo vicioso onde o jovem vai  interiorizando a possiblidade de 

fidelizar sua fé e alcançar degraus que o permita chegar ao seu objetivo. A fé é a única 

opção que lhe resta, mesmo se apoderando dela de maneira inconsciente sem saber 

exatamente em que e no porque crer, pois é alternativa que lhe sustenta. Nos relatos de 

Pereira (2003, p. 26) a fé pode ser entendida como 

 

                                                                                                                                          
vezes automática, que é incutida no subconsciente pela sociedade. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/estereotipo/>.    
30 Os jovens são distribuídos em tribos, as tribos são uma alusão aos filhos de Abraão: Rubén, Simeão, 

Levi, Judá, Dã, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Bejamim. As tribos disputam entre elas para 

conquistar o titulo de melhor tribo da Catedral. A disputa se dá em campeonatos de futebol, festival de 

dança, melhor vídeo com tema específico e principalmente quem conseguir trazer mais jovem para 

participar da reunião.  

https://www.significados.com.br/estereotipo/
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[...] a resposta a duvida, em que o ser humano é levado pela necessidade 

premente buscando a solução do que lhe perturba o ser. Pressionado pelas 

possíveis consequências de seu mal e a resposta, também desconhecida, mas 

esperada, do objeto de sua fé, ele cegamente salta da aventura da incerteza, 

esperançoso da resposta certa do divino no qual crê. Isto é fé, é confiar em 

meio à desconfiança. 

 

 

Fazer parte de uma instituição religiosa representa algo consistente que o 

legitima enquanto cidadão.  Frequentar algum tipo de confissão religiosa sugere que 

possa ser chamado de cristão31, um pejorativo que tira a ideia de excluído, colocando-o 

como igual ao outro. De acordo com Castel (1998) a exclusão é vista como uma 

desfiliação do individuo da sociedade, podendo o mesmo chegar a total alienação e 

isolamento social.   

Manter o indivíduo alienado é um mecanismo do aparelho hegemônico como 

forma de mascarar o dever do Estado32 em garantir politicas públicas que emancipem os 

jovens33 nas relações sociais.  O Estado34 é embutido do dever de prover o bem comum 

a toda sociedade. O poder público não pode se eximir de garantir a promoção de 

politicas públicas que coloque o individuo vulnerável em igualdade social. As politicas 

públicas valorizam como modo de potencializar a formação de sujeitos em uma práxis 

transformadora. (Rodríguez, 2009). O Estado consente a interferência de terceiros na 

“proteção” ao jovem, quando ele não cumpre a sua responsabilidade na eficácia de 

politicas públicas.  De acordo com Silva e Silva (2011) as políticas públicas para a 

juventude precisam se efetivar como emancipatória e adequadas às necessidades 

especificas das diferentes juventudes. 

 

 

                                                
31 Que ou aquele que professa a religião de Cristo. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/cristao/>.  

Acesso em: 01 jul. 2018. 
32 O Estado é uma figura abstrata criada pela sociedade. Também podemos entender que o Estado é uma 

sociedade politica criada pela vontade de unificação e desenvolvimento do homem, com o intuito de 

regulamentar, preservar o interesse público. SILVA JUNIOR, Nilson Nunes da. O conceito de Estado. 

Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 12, n. 68, set 2009 
33 (...) criança e adolescentes são sujeitos de direitos universalmente conhecidos, não apenas de direitos 

comuns aos adultos, mas além desses, de direitos pessoais provenientes de sua condição de pessoas em 

desenvolvimentos que devem ser assegurados pela família, Estado e sociedade. Inclui-se nesse 

desenvolvimento a preocupação por todos os aspectos – seja físico, moral, espiritual, social, etc. – que 

possam convergir para o estabelecimento de condições de liberdade e dignidade, e garantam a satisfação 

de todas as suas necessidades, vale dizer, que possam promover a proteção integral de crianças e 

adolescentes. PEREIRA, T.S. Direito da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: RENOVAR, 1996. 
34 Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 86 dispõe: A politica de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais, da União, 

dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.  

https://www.dicio.com.br/cristao/
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[...] a atual desregulação das políticas públicas e dos direitos socais desloca a 

atenção à pobreza para iniciativa privada ou individual, impulsionada por 

motivações solidárias e benemerentes, submetidas ao ‘arbítrio do individuo 

isolado’, e não à responsabilidade pública do Estado (IAMAMOTO. 2006, p. 

03). 

 

A benemerência sempre teve seu espaço na conjuntura histórica do Brasil, 

antes mesmo do Estado consolidar sua intervenção na área social, toda pratica 

assistencial era promovida pela Igreja Católica com caráter disciplinador e sem 

compreensão da pobreza como expressão da questão social35, só a partir de 1930 que o 

Estado começa a assumir novas funções (MESTRINER, 2008).  

A primeira interferência do Estado no âmbito social foi ajuda financeira às 

instituições financeiras e públicas para dar assistência à população. Com o crescimento 

da desigualdade social e a necessidade de coordenar técnicas especializadas, surge o 

Serviço Social para legitimar através do Estado a assistência social para prover as 

demandas da população. Conforme Martinelli (1991), as relações sociais se alteraram, o 

mundo ocidental dividiu-se entre classe dominante composta pela burguesia e classe 

subalterna representada pelos trabalhadores assalariados. 

As ações sociais de cunho caritativo e religioso não tem potencial para intervir 

nas relações sociais no proposito de garantir direitos. A religião é um mecanismo 

ideológico de controle do individuo induzido a aceitar as expressões sociais como 

processo natural das relações sociais. A IURD utiliza o assistencialismo como uma 

forma de domínio, contrapondo os projetos sociais na concepção de benevolência. 

Enquanto instituição religiosa tem influência sobre seus adeptos com marcação de um 

discurso equivocado enfatizado na penitência de Deus em relação às interferências da 

questão social na vida de cada um.  

Os estudos bibliográficos nos mostra que a religião nada mais é que um canal 

de interesses de poder. Tanto o poder da Igreja, e pela conjuntura histórica da religião 

não se trata somente de uma denominação religiosa, tanto como o poder estatal, se 

juntam para permear seus interesses. Um em nome da fé, o outro em nome do bem 

comum do cidadão. Dois poderes com expressiva representação na sociedade, que 

manipulam e distorce suas intenções. O Estado mantém relações politicas com lideres 

                                                
35 Diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 

madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, 

contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho –, das condições necessárias 

à sua realização, assim como de seus frutos (IAMAMOTO, 2001, p. 10). 
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religiosos no intuito de garantir esse aparelho ideológico alinhado ao seu interesse 

politico de conquistar fieis eleitores dentro de suas perspectivas ideológicas.  

A Igreja, em questão a IURD, usa de poder de persuasão em nome de uma fé 

que só perpetuará para quem for fielmente dizimista, se não Deus não vai fazer milagre 

na sua vida. Usa da fragilidade social de seus adeptos para configurar seus interesses.       

Coloca-os em uma situação de alienação diante de seus problemas, por vezes 

culpabilizando-os de estarem nessa situação por não ter uma aliança com Deus. O 

jovem uma vitima em potencial do Estado liberal é cooptado pela Igreja e faz dele sua 

base para campanha eleitoral. Lançando-o como símbolo de sua benevolência, uma 

característica religiosa, com cunho assistencialista que compactua com os interesses do 

poder econômico de segmento que cada vez mais vem se tornando dominante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vimos, nesse trabalho, as várias denominações religiosas que surgiram durante 

os séculos passados e foram se adaptando as modificações do mundo, tomando como 

ponto de partida nossa experiência como bolsista de iniciação científica junto à 

pesquisa, “Associativismo de jovens pentecostais e o trabalho assistencialista na Igreja 

Universal do Reino de Deus”. 

Os dados da pesquisa nos revelam que as religiões se constituem em canais de 

interesses e poder, que em nome da fé, se mostram como caminhos para salvação. 

Independente da doutrina religiosa, vimos as igrejas aliviam as “dores da alma”, ao 

mesmo tempo em que buscam a fidelidade de seus seguidores. 

 Historicamente doutrinas religiosas, em especial a católica se atrelaram ao 

Estado, numa relação de hegemonia e poder. As religiões perderam sua ideia original 

lançada pelos apóstolos, levar a palavra de Deus ao conhecimento de todos. Durante o 

percurso da história as correntes doutrinárias se estreitaram em disputa e esqueceram o 

conhecimento. 

Surgiram denominações que foram se encaixando nas exigências modernas do 

mundo e se moldando na transferência do culto ao sagrado ao culto do profano. As 

predominâncias de prosperidade material tornaram essência doutrinária nas igrejas que 

usam a fidelidade a Deus como moeda de troca. 

No Brasil, um país que predomina uma população carente, vulnerável a 

qualquer tipo de “ajuda” se ilude com ações assistencialistas que as igrejas promovem. 

A diversidade religiosa no Brasil abre precedente para interpretar a importância que tem 

uma instituição religiosa, que ao senso comum, é um refúgio que o individuo precisa 

para se fortalecer diante das mazelas do mundo.  

As religiões dentro de suas diversidades alcançam um público que se identifica 

com suas ideologias. No Brasil o secretismo é predominante em muitas religiões, o que 

facilita uma aproximação de adeptos naquelas que diversificam em uma só vários 

movimentos doutrinários.  
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A IURD surgiu no Brasil na década de 1970, quando o Brasil estava em um 

momento de transformação politica e cultural. Um momento que foi moldando as suas 

ideologias com as expectativas de seus adeptos. As tendências seculares foram 

atravessando os púlpitos sagrados. A mídia tornou-se grande aliada ao proselitismo 

proferido pela Universal.  

O jovem vitima de um processo desestruturado do Estado, torna-se alvo fácil 

de consolidar a prática assistencialista da Igreja Universal. No entanto um jovem que 

está sendo moldado aos interesses dos aparelhos hegemônicos para uma subserviência 

aos preceitos neopentecostais.  

Neste contexto a Igreja Universal do Reino de Deus propaga a fé e a 

prosperidade, sobretudo sendo mais relevante nos segmentos de pessoas excluídas como 

pobres dependentes químicos, presidiários e outros. Usam da fragilidade social e 

psicológica de seus adeptos para configurar seus interesses, por vezes culpabilizando-os 

de estarem na situação em que se encontram.  

Neste sentido este Trabalho final de curso, cujo objeto é a influência da IURD, 

junto a jovem pobre do município de Campos dos Goytacazes, através de ações 

caritativas e assistencialistas, como alternativa de vida, para aquele cujo Estado se faz 

ausente. 

 Nossas discussões em relação ao grupo de jovens, acompanhado durante a 

pesquisa nos levaram a refletir que a ausência de pertencimento no âmbito social levam 

os jovens a procurarem alternativas que os coloquem em evidência perante a sociedade. 

A religião é um ícone que permeia essa relação de estar em igualdade com o outro, pois 

não existe um olhar negativo pra quem busca Deus. Sendo que IURD entrelaça as 

angustias pertinentes aos jovens em ferramenta de sua submissão. 

Esse estudo é de fato esclarecedor e questionador, torna-se relevante, mas não 

corresponde a toda complexidade que o assunto necessita. É um tema que precisa 

sempre ser explorado, pois se torna de suma importância à comunidade acadêmica e a 

pesquisa cientifica que trabalha com os assuntos relacionados.  
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