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“A religião não é somente um sistema de ideias, ela é 

antes de tudo um sistema de forças”. 

                                                                           Durkheim 

 

“Todo o discurso deve ser construído como uma criatura 

viva, dotado por assim dizer do seu próprio corpo; não lhe 

podem faltar nem pés nem cabeça; tem de dispor de um 

meio e de extremidades compostas de modo tal que sejam 

compatíveis uns com os outros e com a obra como um 

todo.” 

 Sócrates 
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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho aqui apresentado é analisar como a modulação do discurso, 

por parte de líderes religiosos, gera nos fiéis estímulos psicológicos que os fazem ter 

uma prática de vida sacrificial. O objeto de estudo foi a “Igreja Universal do Reino de 

Deus” na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ. O método de estudo aplicado foi 

o de observação participante tendo como crivo para meus escritos a análise de 

discurso. As informações foram obtidas com base nas análises das falas dos pastores 

e conversas com os fiéis. O trabalho de campo foi realizado durante o  período de 

Março a Julho de ano de 2016. Todas as informações foram retiradas de análises das 

falas dos pastores e conversas com os fiéis. 

 

Palavras-chave: Religião; Análise de Discurso; Estímulos psicológicos; Sacrifício 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research is to analyze how discursive speech modulation 

from religious leaders causes a physiological stimulus on believers which induce them 

to live a sacrificial life. The research's object was "Igreja Universal do Reino de Deus" 

located in Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. The methodology utilized was 

participative observation which was refined through discursive analysis. All 

informations were taken from pastor's speeches and conversations with believers. In 

order to have that pieces of information, I attended the church services in 2016 from 

March to July.  

 

 

Key words: Religion; discursive analysis, psychological stimulus; sacrifice  
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Introdução 

 

Minha proposta é estudar o universo religioso, em específico a análise de 

discurso em uma  igreja neopentecostal brasileira. Meu objeto de pesquisa será 

a Igreja Universal do Reino de Deus localizada em Campos dos Goytacazes. 

O intuito dessa pesquisa é entender como, através de estímulos 

psicológicos, um conceito Weberiano descrito em “a ética protestante e o 

espírito do capitalismo” (2013) os fiéis daquela igreja são capazes de apresentar 

um “estilo de vida sacrificial”.  

Esse trabalho foi realizado com a justificativa de procurar compreender 

como ocorre a internalização de conceitos sobre a vida e a condução da mesma 

em ambientes religiosos através de discursos que levam os fiéis a terem 

estímulos psicológicos.  

Um outro ponto importante da pesquisa que buscarei demonstrar no  

decorrer do trabalho é como a questão do sacrifício foi internalizada passando 

a ser uma “atitude da alma” para o fiel. 

 Nesse sentido buscarei mostrar como a própria conduta de vida é o 

sacrifício a ser feito para com a divindade. Minha proposta aqui é tentar 

demonstrar como o sacrifício se internalizou nos fiéis de uma determinada 

religião através da modulação discursiva. O sacrifício passou de uma atitude 

externa ao indivíduo para um ato interno, e essa mudança muito se deve a forma 

como o sacrifício passou a ser compreendido no, decorrer dos anos. Buscarei 

mostrar como essa compreensão se deve necessariamente ao discurso.  

A religiosidade enquanto tema de pesquisa é relevante na conjuntura 

social em que vivemos, pois ela é capaz de influenciar atitudes e escolhas 

presentes na relação indivíduo e sociedade.  

Particularmente, o tema sempre me foi atrativo por estar inserido no 

universo religioso desde a minha infância, por conviver com uma comunidade 

religiosa e ter minha família em uma certa posição de “destaque” perante essa 

comunidade. Meu pai é pastor de uma igreja cristã, minha mãe atua na mesma 

igreja. Eu e meus irmãos sempre participamos das programações e atuávamos 

efetivamente na igreja. Dessa maneira, após começar meus estudos no curso 

de Ciências Sociais, no ano de 2013, surgiu em mim uma curiosidade de 
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compreender de maneira científica como as coisas se davam e porque certas 

atitudes eram tomadas frente à religiosidade cristã.  

Toda minha criação foi pautada nos ensinamentos da igreja cristã, porém 

a óptica desses ensinamentos era a de uma visão religiosa e compreender as 

bases da religião a luz das ciências sociais passou a ser uma curiosidade.  

A necessidade de um estudo aprofundado se fez presente e assim se 

consolidou esse trabalho. Pensar e problematizar aquilo que para muitos -

inclusive para mim o era- chamam de “natural”, em última instância, é a 

finalidade dos escritos que vos serão apresentados a seguir. Para tal, o método 

de estudo aplicado foi o de observação participante, tendo como proposta a 

análise de discurso.  Antes de adentrarmos diretamente no ponto da discussão 

sobre os estímulos psicológicos socioculturais que levam o indivíduo a ter uma 

conduta de vida sacrificial é necessário uma imersão e maior compreensão no 

que se classificaria como sendo “religião”, em suas divisões, classificações, 

características e aspectos, como se apresentam os ritos e as crenças, o 

costume e a moral, e o mais importante: o que a diferencia da filosofia ou 

ideologias, tornando-a um dos meios mais importantes de dispersão de ideias e 

ideais desde que o ser humano vive em comunidade.  

No Capítulo 1 busco analisar discussões sobre religião centrada em alguns 

dos clássicos das Ciências Sociais. Trago como problemática a análise dos 

conceitos de religião, comunidade e sacrifício visando problematizar a questão 

dos estímulos psicológicos.  

No Capítulo 2 apresento como campo a igreja universal do Reino de Deus 

em Campos dos Goytacazes centralizando na modulação do discurso: como 

essa modulação, por parte de líderes religiosos, gera nos fiéis estímulos 

psicológicos que os fazem ter uma prática de vida sacrificial.  

As falas dos líderes religioso e de alguns fiéis foram registradas nas idas 

a campo, de forma exploratória. Como a cada ida me deparava com um tipo de 

líder religioso, sobretudo, não me detive em uma entrevista especificamente. 

Permiti que o campo viesse até a mim a cada ida.  
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Capítulo 1: Em busca da construção sobre o conceito de religião 

 

O tema “construindo a religião” é muito adequado a discussão que será 

abordada, pois nos remete a ideia da sua definição, o que “é religião”, como 

uma construção feita por uma comunidade que defende uma moral comum.  

Uma religião não é considerada religião como em “um passe de mágica”. 

Antes, existe um crivo para que a mesma possa ser considerada religião, para 

que exista uma diferenciação e melhor compreensão dos eventos que ocorrem. 

Tal diferenciação é feita por uma comunidade que partilha de um consenso 

sobre o que é e como deve ser a religião. Sendo assim, ela só existe a partir do 

momento que damos existência a ela, a partir do momento em que a 

construímos. 

O primeiro aspecto a ser destacado sobre a religião está no fato de que 

nem tudo pode ser classificado como religião. Existem “requisitos” para que um 

conjunto de crenças e rituais presentes em uma comunidade moral possa ser 

tido como religião.  

Um dos pais da Sociologia, Émile Durkheim, publicou em 1912 o livro 

intitulado “As formas elementares da vida religiosa”. Nessa obra, o autor procura 

delinear, através do estudo de uma religião classificada por ele como sendo 

“primitiva” (uma religião totêmica da Austrália), as características mais básicas 

presentes em todas as religiões e o que as uniria em um único campo discursivo. 

Assim diz o autor: “A religião só pode ser definida em função das 

características que se encontram por toda parte onde houver religião” (1996, p. 

4). A religião é um campo de atuação. Assim, a religião dispõe de regras 

específicas, classificações e características que os pares aceitam, para assim 

obter-se um conjunto de crenças e rituais a ser classificado como sendo uma 

religião. 

 Seguindo esse pensamento, a primeira característica que existe na 

religião é que a mesma se remete a “coisas sobrenaturais”. O sobre naturalismo 

se associa a tudo aquilo que foge da explicação. Os fenômenos sobrenaturais 

não são explicados pela ciência. Trata-se de uma especulação. Mas, em 

nenhum momento, os fenômenos sobrenaturais fogem a compreensão da razão, 

por vezes, não é conhecido a causa de tal evento, mas ao afirmar que ele é 
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sobrenatural, não estamos fugindo a razão, mas fazendo um profundo uso da 

mesma.  

Durkheim (1996) nos propõe um exemplo que mostra de maneira clara 

como os fenômenos sobrenaturais são lógicos, convertido às nossas palavras. 

Façamos uso do exemplo dele: o sol tende a seguir uma trajetória lógica todos 

os dias, nascendo no Leste e se pondo no Oeste. Os homens mais primitivos 

viam esse curso com naturalidade e pensavam segundo essa lógica, sem 

questionamentos, apenas assumindo o curso “racional” da natureza. A partir do 

momento onde essa regra é quebrada, com um eclipse, por exemplo, a regra 

racional é quebrada. A lógica se perdeu em meio a um evento para o qual não 

se tem explicação, logo, algo que está “acima” do natural forçou essa quebra 

racional, assim, esse evento que foge da razão é racionalmente denominado 

como “sobrenatural”. 

Portanto, a primeira característica que toda religião deve conter é que ela 

se remete ao “mundo sobrenatural”. Ela é racionalmente pensada para 

classificar o irracionalizável para a admissão de um mundo “sobrenatural”. Por 

tal, é necessário a admissão de um mundo natural, em primeira instância. 

A segunda característica que toda religião para ser classificada como tal 

deve conter é a ideia de divindade. Durkheim cita em seu livro um outro autor, 

A. Réville, onde o mesmo diz. 

 
A religião, diz A. Réville, é a determinação da vida humana 
pelo sentimento de um vínculo que une o espírito humano 
ao espírito misterioso no qual reconhece a dominação 
sobre o mundo, sobre si mesmo, e ao qual quer se sentir-
se unido. (RÉVILLE, s.d, p.34 apud DURKHEIM, 1996 
p.11). 

 
 

Sem uma construção de divindade não é possível se constituir uma religião. 

Trazendo a primeira característica de volta ao plano, o ser divino é também, por 

necessidade, um ser sobrenatural. São esses, seres conscientes, dotados de 

poderes superiores ao dos homens que podem interferir nos pensamentos, nas 

ações e eventos na natureza. Uma divindade não é necessariamente um Deus. 

Qualquer ser que é “superior” aos homens, no sentido sobrenatural, é logo tido 

como sendo uma divindade em algumas religiões. Por exemplo, o espírito de 
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pessoas mortas tem uma capacidade sobrenatural de ação, por tal são tidas 

como divindades que são adoradas e tem rituais específicos para si.  

Vimos então que a religião tem uma parte “não humana” que são a 

presença de atos sobrenaturais e de divindades. Ambos são eventos ou seres 

que não tem uma explicação lógica. Tais eventos não tem neles 

necessariamente uma intervenção humana. São partes que são interpretadas 

ou sentidas. Ela é dependente do homem, pois existe a necessidade da 

percepção e sistematização de eventos da natureza, porém os eventos em si 

não dependem do homem. A outra parte da religião, o que seria a parte humana, 

são os sistemas de crenças e ritos. 

Dando sequência aos fatos, a terceira característica de  uma religião  é a 

presença de crenças e ritos, como Durkheim os descreveu: 

 

Os fenômenos religiosos classificam-se naturalmente em 
duas categorias fundamentais: as crenças e os ritos. As 
primeiras são estados de opinião, consistem em 
representações; os segundos são modos de ação 
determinados (DURKHEIM, 1996 p.19). 

 

 

As crenças são pensamentos direcionados sobre determinadas coisas ou 

atitudes. Quando se tem uma crença sobre algo, esse algo se torna sagrado ou 

profano. A crença divide o mundo em dois universos diametralmente opostos, 

como Durkheim diz: 

 

O característico do fenômeno religioso é que ele supõe 
sempre uma divisão bipartida do universo conhecido e 
conhecível em dois gêneros que compreendem tudo o 
que existe, mas que se excluem radicalmente. As coisas 
sagradas são aquelas que as proibições protegem e 
isolam, as causas profanas, aquelas a que se aplicam 
essas proibições e que devem permanecer à distância 
das primeiras. (DURKHEIM,1996 p.24). 

 

 

Portanto, na visão do autor, sagrados são aqueles objetos ou ações que 

de alguma forma relembram ou aproximam o ser humano da divindade cultuada. 

A concepção do sagrado está de algum modo ligado ao lado “bom” da divindade, 
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aquilo que por ela é aprovado ou requisitado, um objeto que, ao longo da história, 

se associou a divindade e passou a ter um significado próprio. Em alguns 

momentos, o sagrado passa a ser até independente da divindade, trazendo em 

si um peso e poderes únicos. Em contra partido, o profano é de alguma forma 

difama. De algum modo desagrada e ofende a divindade adorada, e com isso, 

traz uma “punição” ou “condenação”.  

Sagrado e Profano também podem sair do plano de objetos e passarem a 

ser atitudes. Quando alguém “santifica” algo ou outra pessoa a questão sagrada 

se encontra no rito e no lugar hierárquico que a pessoa que santificou a outra 

se encontra. De maneira semelhante, alguém que não tem certos requisitos 

pode profanar um local ou um objeto. Com sua atitude “indigna”, a profanação 

é uma ação de desaprovação totalmente inversa a santificação. Algo profano é 

algo visto como maléfico para qualquer pessoa constituinte da comunidade 

moral existente. 

Assim, crenças são pensamentos direcionados, orientados pela fé em algo 

sobrenatural que nos leva a tomar determinadas atitudes ou objetos como sendo 

sagrados ou profanos, com a intenção de agradar a divindade ou fugir da sua 

desaprovação. Existem também crenças que não necessariamente se 

restringem a agradar a divindade. Há aquelas que direcionam as pessoas a 

como agir mediante a desaprovação da divindade. Uma vez que um indivíduo 

desagradou a divindade ou profanou certos aspectos religiosos admite-se que 

algo acontecerá a essa pessoa, uma punição sobrevirá sobre ele, uma 

“maldição” e, para evitar que isso aconteça, existe também a crença de ser 

necessário tomar determinadas atitudes para de algum modo “anular” ou 

“compensar” o “estrago” feito. 

Mediante tal explanação, sabendo que crenças são pensamentos 

direcionados, esses mesmos levam os indivíduos a tomar determinadas atitudes, 

e é nesse instante que entram os ritos. 

Rito é uma atitude coletiva, direcionada, com um intuito de representação 

simbólica de algum fato religioso. Um outro autor Francês, Marcel Mauss (2003) 

define o rito como sendo: 
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O ritual é uma linguagem convencional, através do 
qual se expressa de modo imperfeito, o jogo das 
imagens e dos sentimentos íntimos, para nós 
construirmos a mesma realidade (MAUSS, 2003 p. 
121) 

 

 

O ritual é em si uma representação que traz símbolos passados e 

predileções sobre o futuro, mas antes de tudo isso, ele externaliza sentimentos 

íntimos dos indivíduos da comunidade moral referida.  

Existem ritos que são feitos individualmente, existem aqueles que são 

feitos em uma coletividade, mas todos eles são necessariamente coletivos, pois, 

o ritual só pode ser aceito, só é validado, mediante a aprovação dos membros 

constituintes da comunidade moral. É válido delinear aqui o conceito de moral. 

Moral é um conjunto de regras adquiridas segundo determinada cultura, 

ou costume. A moral religiosa determina certas atitudes como sendo corretas, 

sagradas ou profanas de acordo com suas histórias ou crenças, assim, uma 

comunidade moral, é uma comunidade que partilha das mesmas regras, 

conceitos e crenças. 

 Não existe um rito que alguém de uma determinada religião “criou” 

isoladamente, sem um sentido social e coletivo. Um ritual religioso institucional 

para ser considerado ritual deve ser analisado e receber o aval dos membros 

mais elevados da hierarquia religiosa presente.  

Dentro do ritual nós temos uma diversidade de elementos religiosos, 

objetos sagrados, palavras sagradas, atitudes que denunciam um estado, 

podem fazer uso de diversos exemplos para verificar a questão ritual. Dentro 

das religiões Afro-Brasileiras, temos o exemplo do ritual denominado “surra de 

santo”, onde a divindade daria uma “surra” em um dos presentes pelo motivo 

do mesmo não ter cumprido com sua palavra, ou ter feito algo errado. Na 

religião cristã, judaica e islâmica, um dos maiores exemplos de rituais que 

temos, o que mais se destaca talvez dentre todos os outros rituais é o da oração. 

Segundo Mauss (2003) a oração é um discurso ritualístico religioso místico 

que toma uma proporção imensa na vida das pessoas que são praticantes 

desse ritual.  

A oração toma todas as partes da vida de um “fiel”. Ela tange todas as 



18 

 

áreas presentes por ser justificada como sendo um contato direto com a 

divindade presente, uma maneira de obter respostas e de expor suas dúvidas, 

petições ou reclamações diretamente com a divindade.  

De todos os rituais, esse foi o que mais cresceu com o passar dos anos, o 

que ganhou proporções astronômicas justamente por ser o que mais se 

internalizou e passou a fazer parte das coisas mais microscópicas da vida dos 

adeptos desse ritual religioso. A oração é, assim, a manifestação do estado de 

ânimo de um indivíduo e da sua religiosidade, como definiu Marcel Mauss 

(2003): 

 

Em uma palavra, a oração em primeiro lugar, é um 
fenômeno social, em que o caráter social da religião está 
suficientemente demonstrado. Uma religião é um sistema 
orgânico de noções e práticas coletivas se referindo aos 
seres sagrados que reconhecem. (MAUSS, 2003 p 114) 

 

 

A partir dessa análise podemos, nessa pesquisa, pensar a oração como 

um ritual cuja aprovação depende também da comunidade moral1 existente. É 

essa ação que a torna coletiva. Ela também é social, não apenas no conteúdo, 

mas na sua forma também. Outros ritos que existiam passaram a se extinguir 

com o tempo. As exigências da modernidade acabaram por alterar o modo de 

pensar religioso. Muitos rituais feriam novas constituições e passaram a ser 

hostilizados e excluídos ou passaram a ser feitos de maneira oculta, como por 

exemplo, a prática do sacrifico de animais e de pessoas. Sobre esse tema 

“sacrificial”, o abordaremos com o decorrer do trabalho realizado. Ainda dentro 

da oração, podemos destacar algumas características que nos ajudaram a 

compreender de forma prática a questão da crença, do sagrado, do profano e 

do ritual.  

O processo onde tudo se fundamental é o ritual. As atitudes que são 

tomadas, o que fazer e não fazer, toda a “cena” vista é parte do ritual. Ao 

adentrarmos no ritual nós verificamos a presença de uma crença. No caso da 

                                                 
1 Comunidade moral é um termo usado por Durkheim (1996). Nesse termo, o autor 

procura explicitar que uma religião tem a premissa de uma moral. Tal moral deve ser aceita 
por uma comunidade, fazendo disso sua maior diferenciação.   
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oração cristã existe a crença de que esse ritual é uma forma de entrar em 

contato com Deus, assim, temos em um único “processo”: um ritual, uma crença 

e a concepção de uma divindade. Segundo a ordem dos eventos ainda nos 

resta dentro do ritual uma característica sagrada ou profana. Na oração cristã, 

ao final da mesma, é sempre entoado a palavra “amém”, o que significa no latim 

“concordo”:  “assim seja”. No entanto, a palavra vem carregada por um peso do 

sagrado se tornando um elemento sagrado presente em todo esse “processo”.  

 As orações, por vezes, não são ditas com palavras, mas com gestos 

característicos que denotam uma devoção específica, como por exemplo, as 

imagens. As imagens seriam “orações materializadas”, representações de um 

ritual místico onde o contato com uma divindade é estabelecido de uma maneira 

até mais “física” que apenas por palavras (MAUSS, 2003, 2001). 

O que quero demonstrar aqui é como nos processos religiosos podemos 

encontrar elementos referentes à crença e ao rito, ao sagrado e ao profano. 

Sendo assim, em todo o processo ritualístico, podemos perceber também que 

existem estímulos psicológicos que geram nas fiéis atitudes específicas, como 

veremos a seguir. 

 

1.1 Os Estímulos Psicológicos 

 

O conceito de Estímulos psicológicos, como descrito anteriormente, foi 

desenvolvido por Max Weber (2013) em sua obra “A ética protestante e o 

espírito capitalista”.  

Na obra citada, o autor procura elucidar como a ética protestante se inseriu 

nos indivíduos se tornando parte deles e conduzindo sua vida, ditando seus 

costumes e ditando principalmente padrões morais. É nesse quesito que o autor 

insere os estímulos psicológicos. 

Os estímulos psicológicos nada mais são que falas, atitudes ou qualquer 

outra forma de interação entre indivíduos que os conduzam a pensar de maneira 

igualitária. É a maneira como um indivíduo “provoca” o outro a ter pensamentos 

direcionados, segundo um discurso legitimado em uma “verdade”, no caso do 

autor, baseado no discurso religioso. 

Na observação nos cultos durante o período de março de 2016 a julho do 
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mesmo ano foi possível constatar que quando um pregador afirma que 

determinada atitude terá uma consequência específica, ele “induz” os fiéis a 

terem pensamentos que caminhem em paralelo com a fala desse pregador. Ele 

causa estímulos nos fiéis fazendo com que os mesmos acatem aquele discurso 

sem questionarem o mesmo. Assim, eles acabam cometendo atos que 

condizem com aquela fala e que de certo modo propagam uma “ética” 

reafirmando aquilo que lhes foi passado. Sendo assim, os fiéis acabam criando 

o hábito de certas atitudes através desses estímulos. 

Uma vez que o hábito está estabelecido o trabalho dos estímulos 

psicológicos acaba sendo feito com uma menor frequência, pois o indivíduo já 

internalizou as atitudes e a moral ali pregada e a reproduz cotidianamente. 

Tendo em visto esse conceito podemos utilizar dele, principalmente, no 

contexto da análise de discurso, pois é o discurso o maior propagador desses 

estímulos psicológicos (consideremos discurso não apenas como fala, mas 

como todo e qualquer tipo de interação humana). Dentro do tema abordado é 

possível observar diversos estímulos feitos pelos pregadores para com os fiéis, 

orientação sobre o que ver, o que comprar, sobre atitudes a serem tomadas e 

os resultados que as mesmas trarão.  

Desta forma, podemos apresentar a validação desses estímulos 

psicológicos nessa pesquisa, em três linhas: na ambição, na gratidão ou medo, 

ou na “dívida moral”. 

 

Estímulo pela ambição. 

 

Ao causar um estímulo psicológico em um indivíduo aquele que o causou 

tende a mostrar qual o motivo da atitude em que esse estímulo implica. Em 

primeira instância quando um pregador diz: “tome determinada atitude e assim 

Deus o abençoará” o indivíduo ouvinte é estimulado pelo fato de que ele vai 

receber algo. Sendo assim, esse é o estímulo causado pela ambição, seja pela 

cura de uma doença ou pelo sucesso em alguma área da vida do indivíduo. O  

fato é: o que motivou esse indivíduo é sua ambição em ter algo e, para tal, ele 

toma uma determinada atitude estimulada pelo pregador. 

Esse discurso é cheio de “efeito de sentido”. Ele passa uma “verdade”: as 
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coisas acontecerão dessa maneira se o indivíduo tomar determinada atitude. 

Esse estímulo por ambição é sustentado por uma motivação pessoal que pode 

tanger o coletivo, mas é um discurso muito adequado para as metas pessoais 

de cada indivíduo. 

 Assim, o indivíduo passa a realizar “sacrifícios” para conseguir algo que 

deseja e, quando isso se torna um hábito, o indivíduo tem uma vida sacrificial, 

sua devoção é o sacrifício, como um rito da “alma”. 

O estímulo psicológico através da ambição é comum em todas as áreas 

da sociedade. Por exemplo, Weber o relaciona ao capitalismo. A competição e 

a busca por lucro fazem com que “todos os sonhos se tornem possíveis”, se o 

indivíduo tomar as atitudes corretas. 

 

Estímulo pela gratidão ou medo 

 

Outra maneira de estímulo psicológico ser feito através é através da 

gratidão, ou do medo. Nesse quesito, o discurso não é necessariamente 

pautado por aquilo que acontecerá, mas pelo que já aconteceu. 

Quando o indivíduo recebe uma dádiva divina sem ter feito nada por isso 

é estimulado ao mesmo que faça algo para não “perder” aquilo que lhe foi 

concebido. Assim, o estímulo psicológico valida seu discurso através do medo. 

Esse medo é não somente de perder aquilo que lhe foi concebido, mas também 

de ser punido por “ingratidão”.  

Assim, o discurso religioso se modula através do medo dos indivíduos de 

desagradar a Deus com um agravante de não ser grato pela dádiva concebida. 

O outro ponto desse estímulo é exatamente o contrário, mas complementar 

ao estímulo pelo medo: o estímulo da gratidão. 

Quando se recebe determinada dádiva, além do medo que se tem da perda 

daquilo que foi concebido, têm-se a questão do “agradecimento” por aquilo que 

foi dado. Assim, o estímulo que se faz é relacionado ao indivíduo: fazer algo 

para demonstrar que está grato pela dádiva recebida. 

O estímulo pela gratidão gera no indivíduo uma atitude alegre e feliz. 

Pautado no discurso religioso, o indivíduo tem como objetivo demonstrar para 

toda a comunidade e para Deus que aquilo (a “ambição”) foi alcançada graças 
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a uma intervenção divina. 

Ante essas duas posições, temos ações derivadas de “sentimentos” dos 

indivíduos: um pelo medo outro pela gratidão. Ambos geram atitudes sacrificiais 

que demonstram para a comunidade qual o seu objetivo. O medo e a gratidão 

têm de ser expostas para a comunidade ali presente. Não devem ser uma 

atitude isolada, mas coletiva para que toda a comunidade aprove essa atitude e 

a valide. 

 

Estímulo pela dívida moral 

 

A terceira divisão de estímulos proposta é o estímulo pela dívida moral. 

Quando se trata de estímulos por dívida moral é levando em conta a proposta 

de que Deus tem uma conduta moral e que de modo algum ele se esquiva dela. 

Podemos identificar esse estímulo em textos religiosos da Bíblia Cristã. 

De certo modo, o estímulo pela dívida moral pode se confundir com o 

estímulo pela ambição, pois o indivíduo toma alguma atitude com um “foco” no 

futuro. Entretanto, quando nos baseamos nesse âmbito da dívida moral 

devemos ressaltar que o indivíduo estabelece uma relação de troca com Deus, 

como uma espécie de contrato. Uma vez que o indivíduo cumpriu sua parte no 

contrato Deus é obrigado a cumprir a outra parte, pois moralmente ele tem essa 

responsabilidade. 

Assim, o enfoque desse estímulo moral não se dá no objetivo futuro que o 

indivíduo tem, mas na responsabilidade moral que Deus tem no presente como 

uma garantia de que as coisas caminharão da maneira desejada e proposta pelo 

indivíduo. 

Quando falamos desse estímulo é necessária uma atenção especial, pois 

de certo modo quem “dita” as regras não é Deus, mas o indivíduo, ele toma uma 

atitude consciente que obriga Deus a uma resposta a altura. 

Nesse estímulo, a atitude consequente dele é a realização de um contrato. 

Esse contrato, por sua vez, tem tamanha força a ponto de deixar o próprio Deus 

refém desse pacto, pois ele não pode fugir dele visto que a “moral de Deus” é 

inviolável, segundo a visão do fiel. Deus é perfeito e não pode negar a si mesmo, 

assim, se eles estabeleceram um pacto, Deus é obrigado a cumpri-lo. 
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Mediante a essas análises, podemos concluir que o discurso causa 

estímulos diferenciados. De acordo com o objetivo proposto por aquele que fala 

o lugar de discurso que cada pessoa ocupa faz com que cada fala seja 

direcionada para um público-alvo específico, isso se denota na presença de 

cultos específicos. 

Existem determinados cultos cujo enfoque se dá na cura, ou na conquista 

de algo, ou então no aprofundamento do conhecimento a Deus nisso, tudo os 

discursos se modulam de maneira a influenciar os fiéis a levarem uma vida 

sacrificial. Em cada culto um público-alvo é atingido, percebe-se determinadas 

características nos públicos frequentadores de cultos específicos, assim, a 

modulação discursiva se faz de maneira mais simples. Em outras palavras, o 

enunciador, de certo modo, diz aquilo que os ouvintes querem ouvir devido a 

características expostas quando se frequentam reuniões específicas. 

 

1.2 O sacrifício como consequência dos estímulos psicológicos. 

 

Feita a análise sobre os estímulos psicológicos, resta a nós saber quais as 

consequências que eles têm sobre os fiéis. 

Cada discurso modulado de maneira pensada resultada em uma atitude 

também esperada. Nenhum anunciador diz algo sem ter em mente onde isso 

pode resultar. Não é regra que as coisas acontecerão exatamente da maneira 

pensada pelo anunciador, mas na maior parte dos casos ela acaba acontecendo 

e, quando isso se sucede com frequência, se torna um hábito. 

Uma vez estabelecido o hábito, o fiel não se perguntará a razão de fazer 

muitas coisas que ele faz, apenas reproduzirá aquilo que ele foi ensinado. 

Tomemos cuidado para não vermos o indivíduo como alguém desprovido de 

consciência e que apenas reproduz coisas como uma máquina. Toda 

reprodução por ele feita é racional, no sentido de ele buscar algo com aquilo. 

Nada é feito apenas por fazer. Tem-se um objetivo final com isso que beneficia 

o fiel. 

Sendo assim, podemos pensar o sacrifício como um resultado do discurso. 

Porém, é necessário antes compreender o que é sacrifício. 

Marcel Mauss em sua obra; “Ensaios de Sociologia” (2001) faz uma análise 
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sobre o sacrifício, descrito na quarta parte da obra, que se nomeia “Ensaio sobre 

a natureza e a função do sacrifício”. 

Em primeira instância, o que podemos realçar na obra de Mauss (2001) é 

que o sacrifício é um fato social. Todo o ritual do sacrifício é um fato coletivo. 

Nada se faz de maneira independente. A comunidade moral presente tem de 

aprovar tal ato. Assim, o sacrifício, por mais que seja feito de uma maneira 

individual, é coletivo em sua essência. 

O sacrifício, segundo Mauss (2001, p. 150) é “um ato religioso que, pela 

consagração de uma vítima, modifica o estado moral da pessoa que o realiza 

ou de certos objetos pelos quais ela se interessa”. Em todo o ato sacrificial 

existem algumas figuras fixas, são elas: O sacrificante; o sacrifício; e a divindade. 

O Sacrificante é aquele que “abre mão” de algo, aquele que toma a atitude 

do sacrifício. Em suma, aquele que toma a iniciativa do sacrifício. 

O Sacrifício é o objeto, animal ou qualquer outra coisa que venha a ser 

consagrado através de um ritual. O sacrifício pode ser também o sacrificante. 

Necessariamente o sacrifício tem alguma ligação ou simbolismo com o 

sacrificante. 

Por sua vez, a divindade é para quem se destina o sacrifício, aquela a 

quem se destina conseguir algum favor. 

Nas religiões mais primitivas é possível identificar algumas características 

que se aparelham nos sacrifícios, podendo dividir eles entre o “sacrifício-dom”, 

“sacrifício-alimento” e o “sacrifício-contrato”, como Mauss (2001) propõe em sua 

obra. 

Mauss (2001) se utiliza de outros autores para compor sua obra, dentre 

eles Bastian, Spencer, Darwin, Taylor e Frazer. Nesse contexto, Mauss faz uma 

definição, classificada por ele como rudimentar, baseada em textos de Taylor, 

sobre o sacrifício, que seria: “O sacrifício, segundo esse autor, é originariamente 

um dom que o selvagem faz a seres sobrenaturais a quem precisa apegar-se” 

(MAUSS, 2001 p.141). 

 Mauss (2001) explica o sacrifício de uma maneira cronológica. De início, 

o sacrifício era uma demonstração do “dom” do fiel, uma foram de colocar à 

mostra um “talento” recebido gratuitamente pela divindade. Após isso, o fiel 

começou a prestar homenagens a sua divindade sem esperar nada em troca 
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por isso. Feito isso, o próximo passo era o sacrifício se tonar uma negação, uma 

renúncia, algo custoso ao fiel, a ponto de ele cometer o sacrifício de si. 

Trazendo a teoria de Mauss (2001) para o meu tema de estudo, é possível 

perceber que quando um indivíduo faz um sacrifício sempre parte do próprio 

indivíduo está sendo sacrificada junto. O Sacrifício, como já explicitado, tem uma 

ligação direta com o sacrificante. Em certas circunstâncias, ele substitui o 

sacrificante (como os sacrifícios onde animais eram sacrificados no lugar de 

humanos). Como herança dos antigos sacrifícios, necessariamente o sacrifício 

tem que levar “parte do sacrificante”, ele tem de ser custoso, de uma maneira 

que o represente. Parte de indivíduo se sacrifica em qualquer ritual, isso faz do 

mesmo ter tamanha importância para o sacrificante, e quanto maior for a 

“renuncia” que o sacrifício exige, maior é a parte de si que se é sacrificada. 

O objeto sacrificado tem relação com o sacrificante, mas ele é também 

vinculado à divindade, por exemplo: sacrifícios de povos antigos para deuses 

relacionados a colheita eram sacrifícios que tinham uma relação direta com a 

divindade. 

 O sacrifício deve “agradar” a divindade, portanto deve-se conhecer o 

“gosto” da divindade. O sacrificante há de ser semelhante à divindade, pois o 

objeto envolvido é algo custoso para um, mas agradável para o outro, existe 

uma ponte de relacionamento, existe um “gosto” dá, e pela divindade. Nesse 

sentido, podemos observar que o sacrifício não deixa de ser um discurso que é 

agradável aos sentidos da divindade. 

Quando se trata de sacrifício é preciso também entender o conceito de 

“consagração”. Consagração é quando um objeto, uma pessoa, ou qualquer 

outra coisa passa do campo comum para o campo religioso. Muitas vezes essa 

consagração se limita apenas a pessoa ou objeto consagrado. Outras vezes, 

ela se estende a tudo aquilo que tange o mesmo. 

Quando se tem um ritual sacrificial, a consagração não se limita ao objeto 

consagrado, muito pelo contrário, seu objetivo é justamente alcançar o que está 

“externo” a ele: o sacrificante. 

A consagração não se resume apenas ao sacrificante e ao sacrifício, mas 

também a todo o processo. O local onde o sacrifício é oferecido, as ferramentas, 

toda a encenação, as vestimentas, tudo o que se refere a esse ritual necessita 
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ser consagrado, santificado, antes que o sacrifício ocorra. Um sacrifício de 

sangue por exemplo, se feito fora do local consagrado, com as ferramentas 

exigidas, as vestimentas, o processo ritualístico, não passa de um assassinato, 

perdendo todo o seu caráter religioso. 

Vale ressaltar aqui também a diferença entre sacrifício e oferenda. 

Sacrifício é aquilo que se interpõe entre o sacrificante e a divindade. É a ponte 

que os liga. O sacrifício é feito para “reatar” laços entre fiéis e a divindade. A 

oferenda também tem essa característica. Ela se interpõe entre divindade e 

sacrificante, porém ela não necessita “mudar o seu estado”. Ela não altera sua 

natureza ao sair do campo comum e entrar no campo religioso. A diferença entre 

o sacrifício e a oferenda é que o sacrifício “consagra” algo, muda o sacrificante 

e o sacrifício de um campo comum para o campo religioso. A oferenda não muda 

a concepção de consagração, não faz a transição do que é comum para o 

campo religioso. Ela se posiciona como um “presente” a divindade. 

Outra classificação que Mauss faz em sua obra “Ensaios de Sociologia” 

(2001) é diferenciar os “sacrifícios ocasionais” e os “sacrifícios sacramentários”. 

Os sacrifícios ocasionais são aqueles que variam de acordo com a ocasião, 

por exemplo, um nascimento, nessa ocasião ocorre um sacrifício propício para 

isso, mas esse sacrifício não é algo constante. 

Já os sacrifícios sacramentários são aqueles já estabelecidos 

independente da situação humana, como por exemplo os sacrifícios para a lua 

nova ou para a época de chuvas. Esses sacrifícios são constantes, não variam 

de acordo com a condição humana. O sacrifício é realizado como um “interposto” 

entre o sacrificante e a divindade, como dito alhures, porém para que o sacrifício 

aconteça, é necessário uma semelhança entre a divindade e o sacrificante. Em 

termos mais aprofundados, não é apenas uma semelhança que existe entre os 

dois lados, mas de fato, o sacrificante tem de possuir uma centelha da divindade, 

por mínima que seja. 

Se o sacrificante não possuir nada da divindade em si, o sacrifício não tem 

efeito, não existe uma conexão entre as partes, portanto, antes que o sacrífico 

aconteça, é preciso identificar a parte “divina” presente no sacrificante. 

Essa parte divina presente no sacrificante é também presente no sacrifício, 

ou ao menos passada para o sacrifício, de forma simbólica. Esse “passar” da 
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centelha divina para o sacrifício pode ser através de algum ritual ou pode estar 

presente em alguma caraterística do sacrifício (como o sacrifício de sangue, por 

exemplo). 

Disso podemos entender que o sacrifício não é apenas a “renúncia” de um 

indivíduo para “obter” o favor de uma divindade. Quando o sacrifício é oferecido, 

as questões sagradas e profanas se confundem, em um único objeto, ou seja, 

a parte profana é extinguida ou apagada quando a parte divina é sacrificada, o 

que torna aquilo sagrado. Em suma, a centelha divina é o sacrifício, a própria 

divindade é o sacrifício, o sacrifício do deus é o sacrifício aceito. 

O Sacrifício só é realizado quando o próprio Deus é sacrificado para poder 

expulsar a parte profana, perdoar os pecados ou alcançar alguma “graça”. 

Mediante esse breve entendimento sobre o sacrifício a influência da 

modulação discursiva é essencial para que o sacrifício ocorra da maneira 

correta. 

Antes de qualquer outra explicação, temos de lembrar que o sacrifício tem 

um objetivo: ele é feito para um fim. Para isso, existem diversos tipos de 

sacrifícios. Assim, conforme o discurso feito, um sacrifício determinado será 

realizado. 

O estímulo psicológico - segundo a ambição, gratidão/medo ou dívida 

moral- gera nos fiéis a necessidade de uma atitude que seja aprovada pela 

comunidade, carregada de uma centelha divina que o force a alguma renúncia, 

que expulse a parte profana e que, no fim, mude uma situação do campo comum 

para o campo religioso. 

De acordo com o estímulo realizado o sacrifício se modula também, 

segundo as necessidades e as questões sociais presentes. A “entrega” do fiel 

no sacrifício, o fim desejado para se conquistar através desse sacrifício, tudo 

isso é um “resultado” do discurso feito através da figura da liderança religiosa. 

A liderança religiosa tem a capacidade de “representar” a divindade. Sua 

função ali, em termos rudes é  “ativar” a centelha divina presente em cada fiel. 

Podemos analisar que é através do discurso que os fiéis são estimulados, 

psicologicamente, a ativar essa centelha de diversas maneiras. 

A parte divina presente no sacrificante não passa mais necessariamente 

para o sacrifício, para algo externo, pois o sacrifício passou a ser um “rito da 
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alma”. O estilo de vida dos fiéis se tornou o sacrifício. 

O sacrifício internalizado nos fiéis, sendo um rito da alma, passa a tanger 

todas as partes da vida do fiel. A ideia de ter Deus dentro de si traz também a 

concepção de uma constante “purificação”. O fiel tem de se oferecer como 

sacrifício em tudo o que faz.  

A parte a ser “consumida” no sacrifício é a devoção do fiel e a parte profana 

a ser “expulsa” são os “maus hábitos do fiel” tais como: o uso de bebidas 

alcóolicas, o uso de palavrões, por exemplos2. A parte a ser consagrada é o 

próprio fiel. Segundo o discurso de um dos líderes religiosos com base na bíblia 

cristã, no livro de “Primeira Coríntios”, no capítulo seis, versículo 19: “Acaso não 

sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, 

que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?” (Bíblia cristã, 

2007 p. 915). Assim, a parte a ser santificada é o próprio corpo do fiel, o sacrifício 

tem de ser algo relacionado ao próprio corpo. Diferente das outras religiões, a 

religião cristã afirma que o próprio Deus habita dentro dos fiéis, assim, eles não 

têm apenas uma centelha divina, eles têm o próprio Deus dentro deles, por isso, 

a prática sacrificial se remodula, o indivíduo passa a viver uma vida sacrificial, 

por viver integralmente em contato com Deus. 

Essas concepções só podem ser “geradas” através das modulações 

discursivas, quanto mais “real” for o efeito de sentido gerado, pautado no lugar 

de discurso que o pastor ocupa (portador da voz de Deus), maior será a entrega 

dos fiéis. O discurso é sempre legitimado na religião, na bíblia e no lugar de 

discurso ocupado pelo pastor. 

Uma última consideração sobre o sacrifício é o fato dele ser um ato coletivo. 

Todo sacrifício, para ser efetivo tem de ser aprovado pela comunidade. Caso 

contrário é só um ato qualquer ou em algumas situações pode até ter o efeito 

inverso. Em vez de ser um ato sagrado, passa a ser um ato profano, uma atitude 

reprovável que vem a desagradar a Deus. Portanto, o sacrifício é um ato coletivo, 

                                                 
2 . Quanto ao emprego de palavrões, vestimentas e bebidas não há uma regra fixa, pois 
varia de comunidade cristã para comunidade cristã. No entanto, cabe ao líder religioso a 
modelação do discurso que deve ser compreendido como “profanas” ou não. O próprio 
discurso da bíblia remete a uma linguagem metafórica que proporciona aos líderes religiosos e 
aos demais fiéis essas e outras interpretações sobre a vida cristã. 
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uma atitude que envolve toda a comunidade moral presente, assim como 

abordado em nosso próximo tópico, sobre a coletividade. 

 

1.3 Coletividade 

 

Uma das últimas caraterísticas a ser ressaltada é a questão da coletividade. 

Vale lembrar que essas não são as únicas características existentes nas 

religiões, mas procurei elencar aqui as mais importantes para uma melhor 

compreensão do que se classificaria como sendo uma religião.  

No conceito de coletividade, toda religião é obrigatoriamente coletiva, toda 

religião é composta por indivíduos que partilham uma moral em comum, trazem 

em si um sentido de verdade em comum e um modo de conduta de vida que 

afirmam ser o correto, portanto, reafirmando, toda religião é composta por 

indivíduos que partilham de uma moral comum. 

Quanto à comunidade moral que compõem a religião, esse é o maior 

diferencial da religião para a magia. Na magia, têm-se as divindades, o contato 

com elas, existem rituais e crenças, assim como a religião contêm, e muitos 

deles por vezes se assemelham. Entretanto, na magia, não existe uma 

comunidade que venha a ser reunir para proclamar uma moral em comum. Uma 

comunidade que seja orgânica no que acredita sem ter uma relação apenas 

momentânea com a divindade para conseguir algo ou para se livrar de algo. 

Nesse contexto, a finalidade dos atos não é o mais importante, mas a reunião 

a comunicação moral que existe durante o processo.  

Na magia você não precisa ter nenhum relacionamento ou compartilhar 

nenhuma “verdade” com qualquer outra pessoa, mesmo com o mágico a quem 

se recorreu e isso. A magia não é coletiva e nem necessita ser. Esses são 

alguns dos pontos onde a religião mais se distancia da magia. A magia não é 

coletiva e nem necessita ser, assim como Durkheim afirmou em sua obra “As 

formas elementares da vida religiosa” (1996). 

Pensando sobre esse conceito de coletividade, encontramos um problema 

na teoria de Durkheim. 

A problemática apresentada quanto a esse conceito é que ele foi composto 

no século XIX / XX, com pensadores europeus que viam apenas a ponta do 
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iceberg do desenvolvimento capitalista que era iminente.  

A ideia de coletividade proposta por esses pensadores era pautada em 

uma proximidade física, temporal, qualquer distanciamento tornava a 

coletividade impossível e inviável. Para se fazer parte de uma coletividade seria 

necessária uma participação ativa nos costumes e na moral do outro, um 

partilhar da moral, segundo o que a sociedade e as tecnologias poderiam 

oferecer 

Era um círculo muito específico, um embarreiramento. Nos dias de hoje 

essa barreira se rompeu, ainda que não totalmente, pois se assim fosse não 

poderíamos distinguir um grupo do outro, porém com o alargamento das 

fronteiras, se torna mais difícil definir os mesmos.  

A sociedade da época era dotada de maior repressão e, muitos direitos 

hoje conquistados eram impensáveis naquela época. Assim, a questão da 

coletividade era uma questão, de um certo modo, de restrição para um círculo 

muito específico, um embarreiramento. Nos dias de hoje essa barreira se 

rompeu, ainda que não totalmente, pois se assim fosse não poderíamos 

distinguir um grupo do outro, porém com o alargamento das fronteiras, se torna 

mais difícil definir os mesmos. Atualmente, os indivíduos dispõem de uma gama 

de diversidades que antigamente não era plausível.  

A ideia de coletividade não se perdeu, mas não nos resta dúvidas de que 

ela mudou de maneira extremamente relevante. 

Estar em uma coletividade no mundo em que vivemos não presume 

necessariamente ter ou compartilhar das mesmas “verdades” com os que 

coabitam essa coletividade. A ética de trabalho de antigamente se transformou 

em uma ética de consumo. Sendo assim, uma coletividade não é mais 

caracterizada pelo que faz, pela sua atividade, mas por aquilo que estão por 

adquirir. O meio onde se localiza não descreve quem o indivíduo é, mas o fim 

para o qual ele se destina. Assim, em uma comunidade moral religiosa, pode 

haver indivíduos com éticas distintas, mas que buscam um mesmo fim e, por 

isso, habitam no mesmo coletivo. 

 A ideia de “grupo” se desfez, hoje o termo que mais se encaixaria seria a 

ideia de “ajuntamento”, no sentido de que várias pessoas estão no mesmo local 

fisicamente, mas através de tecnologias que quebram a barreira do espaço e 
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distorcem a barreira do tempo elas não estão em um grupo, não há interação 

entre os presentes, eles parecem estar no mesmo local. Para exemplificar 

pensemos em um banco, várias pessoas estão em um mesmo local, mas não 

existe um grupo no sentido de haver coesão entre os mesmos, eles apenas 

estão em um mesmo lugar. É um ajuntamento. Na religião existe uma moral em 

comum, porém esse afastamento ocorre, de uma maneira mais amena, porém 

ocorre. As pessoas estão ligadas a um “outro mundo” que não é 

necessariamente onde elas se encontram fisicamente ao ponto de não ser 

necessário e conhecer o indivíduo que se encontra ao lado, mas saber para 

qual fim ele ali está. Parece haver uma ética comercial da importância apenas 

do fim e não do meio se sobressalta e, no caso da religião, se reconfigura 

através dos próprios aparatos tecnológicos onde não é necessário mais estar 

em um local para fazer parte de uma comunidade moral. 

Ainda assim, mesmo com éticas distintas e distantes “mentalmente” devido 

a aparatos tecnológicos os indivíduos se encontram em uma mesma 

comunidade moral. O que expõe isso é o fato de terem uma fé em comum: a fé 

em um Deus. Portanto, não podemos afirmar que os indivíduos ali estão 

totalmente desconectados, pois ainda existe um concílio moral e um julgamento 

coletivo que influência a todos os que estão presentes. Ainda assim, a 

configuração de comunidade se transformou radicalmente. 

É possível assistir as reuniões religiosas em casa através da televisão ou 

do computador, através de smartfones. Os rituais religiosos são feitos na sala 

de estar das casas através de orientações passadas via satélite e até as 

orações podem ser feitas através de aplicativos ou de ligações. A comunidade 

moral passa a ser um meio para poder se identificar como sendo pertencente, 

mesmo que nunca tenha tido contato com nenhuma outra pessoa da mesma 

comunidade moral.  

Os templos religiosos passam a ser “não-lugares”, como descrito por Marc 

Augé (2005), no sentido de servirem apenas para uma passagem, mas não há 

mais a identificação com o mesmo. A religião acompanhou a compressão do 

tempo e do espaço e quebrou com essas barreiras. Hoje é possível ver 

mensagens religiosas de anos atrás de lugares antes inatingíveis e os 

indivíduos sem hesitação se declaram parte daquela comunidade moral da qual 
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nunca estiveram presentes fisicamente.  

O que quero explicitar nesse parágrafo é que a conceito de comunidade 

mudou. Ele acompanhou a mudança da sociedade e se modulou a ela. Hoje é 

possível viver em comunidade sem estar presente fisicamente, sendo assim, as 

barreiras geográficas mudaram, podemos fazer parte de uma comunidade por 

meios virtuais com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância.  

Assim, a barreira do tempo também foi modificada. É possível se identificar 

com comunidades que viveram em tempos diferentes dos nossos e ter acesso 

as ideias dessa comunidade em uma questão de tempo que antes não era 

possível. Portanto, é necessária uma reavaliação daquilo que classificamos 

como sendo uma comunidade. Comunidades virtuais, grupos que se encontram 

de lugares diferentes, em fuso horários diferentes, indivíduos que nunca se 

viram, mas se comunicaram apenas através de mensagens de texto são 

exemplos. Ao acompanhar essa mudança espacial e temporal mudou-se 

também o modo de identificação das pessoas como sendo pertencente a uma 

determinada comunidade moral.  

Antigamente, os ideais de alguém pertencente a uma comunidade moral 

eram pertinentes para dizer a qual comunidade ele fazia parte. Nos tempos 

líquidos (BAUMAN, 20013) em que vivemos, com a ética comercial, se vê quem 

é pertencente a uma comunidade moral pelo modo de vida consumista do 

mesmo. Podemos identificar alguém como sendo de uma comunidade moral 

através dos produtos por ele consumidos. A conduta de vida se tornou 

superficial e apenas apresentada como fins a que se alcançar, não pelo meio 

em que se é necessário viver. Se identifica alguém que é de uma “religião cristã”, 

em específico a vertente evangélica neopentecostal  porque o indivíduo quer ir 

para o “céu” e nada mais. 

 A história de vida desse indivíduo pode não ser presenciada, não 

conhecido pela comunidade: quem é aquela pessoa, seus objetivos. Nesse 

                                                 
3 Bauman, em sua obra “modernidade líquida” (2001) procura elucidar como o avanço 
do capitalismo e das tecnologias mudou a modernidade “pesada”, engessada por grandes 
prédios e máquinas, para a velocidade das transições, os ideais sendo construídos de acordo 
com o avanço da moda e das tecnologias. Assim, a modernidade fluida é ditada pela ética 
comercial para que os indivíduos se tornem consumidores. 
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sentido, trata-se de um estranho que passou despercebido por não fazer parte 

da mesma comunidade moral, influenciada pela ética vigente no tempo em que 

vivemos: a ética capitalista onde o consumismo é o alvo. 

Quando o indivíduo é da mesma comunidade moral com uma ética vigente 

consumista, ele continua sendo um estranho a habitar um “não-lugar”, pois não 

é necessário interação com o mesmo desde que o objetivo final seja a 

satisfação pelo consumo 

Outra implicação que a modernidade capitalista trouxe a religião: as 

questões coletivas, as questões da religião que haveriam de ser públicas, se 

tornam privadas. O público vem se tornando nada mais é do que um palco onde 

as questões privadas se apresentam onde muito dos discursos apresentados 

são estímulos psicológicos apresentados através de histórias pessoais, para 

fins pessoais.  

A individualidade que vem a mostra é tamanha que as estratégias de 

discurso utilizadas se adéquam a sociedade consumista e individualista, as 

palavras são pessoais e as direções a serem tomadas são também individuais, 

a exemplo quando dito “você tem que tomar tal atitude para conseguir tal 

objetivo”, não parece existir mais pautas públicas. As concepções religiosas se 

restringiram. Nos tempos atuais elas se tornaram metas pessoais, reafirmando 

a ideia de ajuntamento em vez de um “grupo” que se ordena por pautas 

coletivas. Bauman (2001) afirma a questão das pautas públicas se tornarem 

pautas privadas. A religião passou também a frisar mais as pautas privadas que 

as pautas públicas, metas gerais são individualizadas. 

Com isso, podemos problematizar a questão da religião ser coletiva. Em 

nenhum momento ela deixa de ser. Mas, o que seria ser “coletiva” em tempos 

onde a sociedade explora valores individuais e propõe metas pessoais como 

sendo públicas? Todas as ideias de sagrado e profano, de crenças e ritos, 

passam pelo aval da comunidade moral. No entanto, os ideais da comunidade 

moral, devido às influências da sociedade individualista tendem a se tornar  

ideais pessoais e menos de caráter público. 

É possível escolher qual comunidade moral mais se “adéqua” aos fins que 

desejo de maneira a religião se tornar individual, se mantido o sentido original 

de coletividade. Essa afirmativa  pode ser observada na quantidade imensa de 
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religiões e de subclassificações das religiões já conhecidas que surgiram nos 

últimos anos.  

Na ética consumista, adquirir o produto é a finalidade para qual se propõe 

entrar nessa “corrida”. O problema é que por muitas vezes não se é nem 

questionado se esse produto final é realmente necessário ou se o mesmo existe 

ou não. A emoção de estar na “corrida comercial” já é o suficiente para poder 

definir o indivíduo. Na comunidade moral religiosa, a mesma ideia vem 

ganhando força. Para definir um indivíduo como sendo de uma comunidade 

moral é necessário que ele faça parte da corrida comercial, a religião se tornou 

mais uma das diversas classificações do mercado. Os indivíduos são clientes 

que se aderem ao produto que mais lhe agrada. 

Toda essa conjuntura não é necessariamente uma regra, pois estamos 

tratando de temas religiosos e, para os mesmos, existem indivíduos que 

acreditam nos ideais e os vivem de maneira verdadeira independente do 

sistema comercial vigente. A religião pode traduzir como “verdades” aquilo que 

o capitalismo tem como a ideia de “produto”, como também pode rebater toda 

a lógica comercialista com o mesmo argumento de ser a portadora da “verdade”. 

 No geral, a religião é algo que trata de questões subjetivas, de perguntas 

primárias, como “de onde viemos?”, sendo esses temas tratados de modo 

individualista ou não. É por isso que ela é tão aceita para com a maior parte dos 

indivíduos, pois a religião, traduz,  em pensamentos direcionados, o que seria 

a essência do ser e os transmite através de ritos e de uma identificação moral 

por uma comunidade. 

Quando todos esses fatores caminham lado a lado, quando constituem 

uma relação de coordenação e subordinação, elaborando um sistema unido, 

podemos encontrar uma religião.  

Dentro de uma religião é possível distinguir diversos cultos que se elencam 

por ordem de importância ou por muitas vezes não se elencam, apenas 

compõem um sistema mais complexo que os abrange e os faz característicos 

de uma comunidade moral, sem que exista uma centralidade em torno da qual 

os rituais ocorram.  

A religião é um tema complexo de se contextualizar. O fato disso é que a 

mesma é tão comum e tão universal que trilhou caminhos diversos, sem que 
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ninguém se perguntasse como a mesma funciona. Ninguém se perguntou como 

era construído aquele sistema em torno da verdade que se aplicava aquela 

comunidade, como Durkheim (1996) classificaria: 

 

Uma religião é um sistema solidário de crenças e de 
práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, 
proibias, crenças e prática que reúnem numa comunidade 
moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem 
(DURKHEIM, 1996, p. 32). 

 

 

Feita essa delimitação das características da religião, dos seus contornos 

e do que não seria religião, adentraremos agora mais em específico sobre a 

religião cristã, na vertente protestante, de como ela se encaixa nos termos da 

religião, dos seus desdobramentos, e como ela se revela na sociedade em que 

vivemos. 
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Capítulo 2: Análise de Discurso e a Religião. 

 

Nesse capítulo procurarei elucidar alguns conceitos referentes ao discurso 

e onde os mesmos se encaixam dentro da religião. O que procurei compreender 

foi o “corpus discursivo” que se apresentou no campo de estudo. Importante 

aqui ressaltar que a discussão sobre a religião será feita a partir de um recorte, 

a parte estudada será a vertente cristã, neopentecostal, em específico a igreja 

“Universal do Reino de Deus” localizada em Campos dos Goytacazes. 

Análise de Discurso é uma vertente da sociolinguística que teve seu início 

na década de 1960, com diversos pensadores na França (Michel Pêcheux, 

Patrick Charaudeau, e Maingueneau sendo os mais utilizados por mim nesse 

trabalho). O interesse específico da análise do discurso é apreender o discurso 

enquanto articulação entre texto e lugares sociais. Consequentemente, seu 

objeto não é a organização textual nem a situação comunicativa, mas o que os 

articula através de um gênero de discurso. A partir das condições de produção 

da interação comunicativa identificar: lugares de fala; ideologias; parapraxias 

que permeiam um discurso; onde o discurso se legitima. São essas algumas 

características da análise que me propus a realizar. 

 A linguagem está presente em todas as interações sociais. Todos os 

povos desenvolveram uma linguagem específica, determinados atributos da 

língua e características denotam que certo povo provém de certa região ou 

relatam algo sobre determinada cultura. A linguagem é um parâmetro universal 

para o estudo das culturas. 

Sabendo disso, é possível também estudar a linguagem dentro do campo 

religioso. Os líderes religiosos fazem uso de técnicas e estratégias de discurso 

para poder validar aquilo que estão falando. Determinadas ênfases utilizadas 

passam concepções diferentes. 

Um dos primeiros pontos que devemos lembrar em no estudo da 

linguagem - visto que iremos nos aprofundar na fala dos pastores e membros4 

                                                 
4 Nos campos onde fui, pude ver pregações de vários pastores e conversar com 
diversos fiéis, não se atendo a fala de uma pessoa em específico. Os “obreiros” da 
igreja, por vezes se confundiam aos demais fiéis. 
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da Igreja Universal é importante ressaltar que o ramo da linguagem a que 

iremos nos referir é a linguagem verbal, sendo composta também pela 

oralidade- é que o discurso não se restringe as palavras. 

Dentro daquilo que falamos, pouco do que é compreendido pelo co-

enunciador se refere as palavras, a maior parte da mensagem é passada 

através da linguagem corporal. Dentro da linguagem corporal, podemos 

destacar a postura e o tom de voz. Para melhor compreensão, façamos uso de 

um exemplo. 

Quando uma criança toma uma atitude que não é tida como correta pelos 

seus pais, os mesmos por muitas vezes o repreendem dizendo “Isso, bonito 

não!?”. 

A atitude da criança não foi bela, aqui temos um exemplo de um artifício 

do discurso que é a ironia. O que se passa nesse exemplo é que a atitude foi 

reprovável. A palavra não condiz com a mensagem, mas o tom de voz e a 

postura de quem fala denunciam qual o efeito de sentido que é gerado. 

A postura na hora da fala determina, em maior parte, a maneira como 

aquela mensagem será passada. Palavras sérias vindas de uma modulação da 

postura branda podem não gerar o efeito de sentido desejado sobre o fiel, assim 

como palavras brandas vindas de uma postura séria tem o efeito inverso.  

Portanto, o primeiro ponto a analisarmos em uma pregação é a postura do 

pastor o que dentro da análise de discurso chamamos de “ethos”. 

Ethos é um conceito grego proposto por Aristóteles que se caracteriza 

como “a construção da imagem de si para o sucesso no emprego oratório”(2005) 

Com o passar dos anos, o conceito de “Ethos” sofreu modificações, dentro do 

ramo da análise do discurso, quem retomou esse conceito foi o francês 

Maingueneau (2007). 

Em Maingueneau (2005), o conceito de Ethos não se resume a técnicas 

de discurso que compõem uma boa fala ou uma vestimenta adequada. Não 

existe um ethos já preestabelecido de si. Ele é construído com o decorrer da 

atividade discursiva. 

O orador se revela no decorrer do discurso através das suas palavras, da 

sua postura, do tom de voz, da sua vestimenta, tais características dão “pistas” 

sobre quem é o orador. Uma questão essencial para compreendermos o Ethos 
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e o discurso apresentado, é o que chamamos de “não dito”. 

O “não dito” é aquilo que o orador omite de sua fala. Por vezes, o não dito 

revela mais sobre o orador do que o que ele diz. O que fica oculto, as palavras 

que ele não utiliza podem nos mostrar o que tem pouca importância, por isso 

não é dito, ou o que é vergonhoso ou desconhecido, por isso é ocultado. 

Na pesquisa que realizei, pude identificar que os pastores não diziam 

palavras negativas, evitavam palavras de difícil compreensão. Em alguns casos 

pude notar alguns erros de português. Os “nãos” utilizados pelos pastores 

sempre tinham um sentido de incentivar. Não a uma situação ruim, não a tudo 

o que impedisse a conquista dos fiéis, seja ela qual for. 

Ainda dentro do campo do Ethos, como forma de exemplificar o conceito, 

pensemos o seguinte: em uma igreja Universal do Reino de Deus, um pastor 

renomado pregará. Sua fama é conhecida por ser um excelente pastor, um 

representante de Deus, um homem sério e compromissado. Ao entrar o 

determinado pastor, vemos a figura de um jovem, com cabelos compridos, com 

uma bermuda e calçando chinelos no pé. Sua fala é permeada de gírias e fraca, 

as vezes até baixa. 

Ao se deparar com tal situação, a descrição do pastor sério não condiz 

com a imagem apresentada, o ethos desse pastor não condiz, por isso a 

importância com a “primeira imagem” a ser passada. 

Assim, nossa primeira análise para entendermos a relação da religião com 

o discurso se remete ao ethos. 

Nas idas a campo foi possível observar que os “Obreiros” da igreja 

Universal do Reino de Deus andam todos “uniformizados”. Camisas brancas 

com calças pretas e sapato social. O pastor, em todas as suas pregações, 

estava usando terno e gravata, sua aparência era sempre de um homem sério, 

nenhum dos homens usava brincos, todos de cabelo curto e barba feita. 

Essa imagem nos causa uma primeira impressão: as pessoas que estão 

ali trabalhando passam uma imagem – não está sendo colocado em questão 

aqui se a imagem que o indivíduo passa se assemelha ao que sentem e pensam 

naquele momento de fato. O que está em questão é o lugar de fala que aquele 

indivíduo ocupa, no “personagem” que ele apresenta no momento. Os líderes 

passam a imagem de estarem de “serenidade” e engajamento em uma causa 
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e para tal usam suas melhores roupas. Para a comunidade, o fato de eles 

estarem usando roupas que servem a ocasião é de muita importância. 

Em segunda instância, é possível observar também que o local tem uma 

lógica em sua organização. Todo o processo do culto ocorre dentro de um 

templo. Existe assim, um cenário presente. A manipulação do espaço é também 

uma estratégia discursiva. 

A Igreja Universal do Reino de Deus a qual passei a ir às reuniões (no 

período de Março de 2016 a Julho do mesmo ano) é uma igreja com um espaço 

físico grande em relação as outras igrejas evangélicas da vertente neo-

pentecostal de Campos dos Goytacazes. Foi possível observar que havia 

diversas imagens que se remetem a textos bíblicos. Além da imagem da cruz, 

a igreja possui doze vitrais com os símbolos de cada tribo do povo de Israel 

descrito na bíblia cristã.  

Vale aqui, fazer uma observação sobre A igreja Universal do Reino de 

Deus, para melhor compreensão do objeto de estudo.  

A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja nascida em 9 de julho 

de 1977, tendo como principal figura o atual bispo Edir Macedo. 

 O nascimento da igreja se deu em um contexto religioso brasileiro de 

ditadura militar. A economia brasileira se encontrava com problemas, havia 

repressão por parte do Estado no quesito às manifestações sejam elas quais 

fossem. Assim, o momento de tensão nacional proporcionava nos indivíduos 

uma “busca” por solução. Nisso, o movimento neopentecostal emergiu. 

Nascido nos meandros de 1950 nos Estados Unidos da América, o 

neopentecostalismo é um movimento da vertente cristã protestante que 

buscava renovar o movimento pentecostal. Nessa linha de teologia, a 

prosperidade é um dos pontos altos, além de ideias sobre uma “guerra” contra 

o mal que passou a abranger muitos campos da vida dos fiéis em referência às 

teologias tradicionais5. 

Portanto, quando essa proposta religiosa adentrou o Brasil, no momento 

                                                 

5 As teologias tradicionais seriam aquelas que são pregadas nas igrejas históricas, 

como as denominações Batistas, Presbiterianas, Luteranas, e outras que tem mais tempo 
histórico. As diferenciações entre elas são demasiadas grandes, a ponto de se for aqui serem 
explicitadas, haveria de mudar o rumo da pesquisa. 
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histórico onde o mesmo se encontrava, houve uma grande adesão a essas 

ideias, como uma “saída” para os problemas do momento. 

A Igreja Universal do Reino de Deus tem uma característica que 

proporcionou a ela um destaque maior: ela tende a se firmar como uma igreja 

urbana (GOMES, 2011). 

Os prédios das Igrejas Universal do Reino de Deus, geralmente são 

localizadas em avenidas, lugar de grande circulação, centros, ou qualquer outro 

lugar onde haja uma concentração grande de pessoas. A calçada das igrejas 

Universal do Reino de Deus são amplas, permitindo um grande acesso. 

Muitos dos primeiros templos da Igreja Universal foram, anteriormente, 

salas de cinema. A apropriação de espaças urbanos, como salas de cinema, 

teatros, e outras estruturas que tem essa característica em sua arquitetura, 

proporciona uma maior flexibilidade nas programações da igreja, uma maior 

visibilidade, além de uma “padronização” dos templos da igreja Universal do 

Reino de Deus. 

Para além disso, a igreja traz também diversas imagens e objetos 

característicos do universo judaico. O intuito de trazer esses símbolos é fazer 

com que o fiel se sinta mais próximo da terra santa, inserindo-o ainda mais no 

contexto religioso. 

Pensando na cidade de Campos dos Goytacazes, a Igreja Universal do 

Reino de Deus se instituiu na cidade há mais de dez anos e tem como líder 

máximo na cidade o Bispo Luís Cláudio. 

Nota-se que em Campos, pouco se ouve falar dessa igreja, o que é um 

ponto interessante. Visto que a cidade tem duas organizações católicas e uma 

forte influência da denominação Batista, a Igreja Universal do Reino de Deus 

acabou crescendo em número, se tornando uma das maiores da cidade, mas 

parece trazer, segundo as observações no campo de pesquisa, tanto destaque 

nas mídias locais. 

Em Campos dos Goytacazes, além de duas organizações católicas, existe 

também duas associações Batistas que vêm se fazendo preponderante  na 

cidade. Observa-se, assim, um estudo mais aprofundado sobre a religiosidade 

em Campos se faz presente, para uma maior compreensão dos motivos pelos 

quais essas vertentes cristãs ganharam maior visibilidade. Para esses estudos, 
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seria necessário um novo trabalho monográfico. 

No que tange as igrejas “Universal do Reino de Deus são constituídas em 

sua maioria por prédios com um grande vão e pequenas salas aos fundos com 

fins diversos, sejam eles fins administrativos, pequenas reuniões, uso 

específico para alguns rituais, entre outros. Para além disso, as fachadas se 

assemelham a um trapézio com uma ponta para cima onde fica gravado o nome 

da igreja e a logo (um coração vermelho que traz ao fundo uma pomba)6. 

Existem vários pilares em sua fachada, além de diversos vitrais. 

A arquitetura da igreja passa uma imagem de “poder”. Uma igreja grande, 

permeada de imagens do universo religioso fazem com que o fiel tenha uma 

primeira impressão da igreja, isso já faz parte da análise das estratégias 

utilizadas para passar o efeito de sentido desejado. O impacto inicial faz com 

que o fiel se sinta “pequeno” perante o local, assim, mais aberto a ouvir aquilo 

que o pastor falar. Porém, as imagens do universo religioso (a cruz, os vitrais, 

o castiçal e outras presentes) fazem com que o fiel se sinta “abençoado” por 

estar em um lugar “sagrado”. 

Aqui é possível perceber um efeito duplo nos fiéis, ambos citados, porém 

pedem uma atenção especial. O primeiro efeito que é passado é o de 

vulnerabilidade. 

Ao adentrar em um prédio considerado grande em referência aos demais 

prédios de igrejas evangélicas neo-pentecostais em Campos dos Goytacazes, 

o indivíduo se sente diminuído, pequeno perante a construção. Um sentimento 

de inferioridade é passado. 

Nesse sentido, podemos perceber que o fiel fica mais propício às palavras 

do pregador, pois, mediante aquela construção existe um indivíduo que pode 

“conduzir” aquela reunião, naquele local. 

O outro efeito passado é o efeito de que o indivíduo está sendo 

“abençoado”, pois está em um lugar sagrado. 

Devido as imagens, ao universo religioso presente, as falas existentes 

trazem ao indivíduo um sentimento de respeito, e de privilégio. Estar naquele 

                                                 
6  Segundo os fiéis, essa pomba representa o Espírito Santo, a terceira pessoa a 

formar a trindade composta inicialmente pelo Pai (Deus) e Filho (Jesus). Segundo os 

discursos dos fiéis, Deus age constantemente pelo poder do Espírito Santo. 
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local abençoado é um privilégio, isso deve ser respeitado e levada em conta. 

Assim ter qualquer indivíduo que domine as regras nesse local deve ser 

visto com respeito. O local da maior abertura para que os fiéis possam 

compreender o efeito de sentido passado. 

Feita a primeira identificação no campo um outro tópico me chamou a 

atenção: o que na análise de discurso se classificaria com sendo “efeito de 

sentido”. 

Efeito de sentido é um conceito que foi retraduzido no fim dos anos de 

1960 pelo francês Michel Pêcheux (1990). 

A ideia de “efeito de sentido” é a tentativa de “passar uma verdade”. 

Quando um discurso é realizado existe nele uma verdade a ser transmitida, 

uma ideia que é passada para o co-enunciador. Essa verdade é passada de 

diversas maneiras. Ela é legitimada em outros discursos. É o ponto central do 

discurso. 

O efeito de sentido nunca é passado de uma maneira “crua”. Para se 

passar um discurso, o pregador se utiliza de outros discursos para legitimar sua 

fala, ele faz uso de estratégias, e uma dessas estratégias é a utilizçcão do 

interdiscurso. 

O interdiscurso é uma das partes que validam o discurso, no que se remete, 

em específico, a memória. Pensando no campo estudado, o pregador faz uso 

da Bíblia cristã para poder legitimar sua fala. A bíblia é um discurso religioso, 

assim é também constituinte, ela se basta, se auto-legitima para aqueles que 

acreditam em seu discurso. 

Portanto, quando o pregador faz uso da bíblia cristã, ele legitima seu 

discurso, sua fala fica indiscutível, pois a bíblia não é apenas um discurso 

constituinte, mas é também aceita pela comunidade moral estudada como o 

seu livro mais importante. 

Interessante também constatar aqui que a bíblia cristã se utiliza de uma 

linguagem metafórica. Muitas falas contidas na bíblia cristã dão vazão para o 

pregador ter diversas interpretações. Esse fator contribui para o pregador se 

utilizar das mais diversas estratégias de discurso.  

Para além da linguagem metafórica, a bíblia cristã traz em si uma 

personificação muito forte. Quando um pregador faz uso de alguma figura cristã 
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famosa, como por exemplo, em um dos cultos que participei onde o pregador 

disse: “Davi disse a Golias: Você vem contra mim com lanças e espadas, eu 

vou contra você em nome do Deus de Israel”. A fala aqui é do próprio Davi, o 

efeito de personificação é tão grande que é como se o próprio Davi estivesse 

presente falando aquilo naquele momento. 

A figura de Davi dentro da comunidade cristã é uma figura indiscutível, 

assim, quando a personificação dele é trazida à tona, o discurso do pregador 

se legitima ainda mais, passando o efeito de sentido desejado. 

Ao trazer textos e personagens bíblicos conhecidos pela comunidade 

moral local o pregador faz uso da memória discursiva presente. 

Memória discursiva é outro conceito trazido por Pêcheux (1999). Sua 

definição seria 

 

A memória discursiva seria aquilo que, em face de um 
texto que surge como acontecimento a ler, vem 
restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos transversos, etc.) de que sua leitura 
necessita: a condição do legível em relação ao próprio 
legível (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

 

Quando o pregador faz uso dos textos e dos personagens bíblicos, ele traz 

a tona algo que os co-enunciadores já tinham anteriormente. A memória dos 

fiéis valida o discurso. O caráter dos personagens citados remete a memória 

discursiva dos co-enunciadores e traz força ao discurso, validando o efeito de 

sentido que é desejado. 

Visto essas estratégias de discurso apresentadas, o efeito de sentido 

passado dentro do campo que a que me dediquei, é que o discurso do pregador 

é a “voz de Deus”. Quando um pastor está falando, o lugar de discurso que ele 

assume não é o de alguém que fala por si. Sua fala é uma “reprodução” da fala 

do próprio Deus. Ele diz o que Deus o mandou falar. 

Assim, seu discurso de autoridade é instituído e é legitimado pelo discurso 

constituinte, pela bíblia cristã, pela memória discursiva e também pela própria 

comunidade, pois existe um consenso na comunidade moral em aceitar que 

aquela fala é a fala vinda do próprio Deus.  

Quando alguém não concorda com a fala do pastor, o indivíduo corre o 
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risco de não concordar com a fala do próprio Deus, assim, um discurso de medo 

é instituído tornando a figura do pastor uma autoridade inquestionável. 

O Efeito de sentido é uma verdade a ser passada, porém, essa verdade 

não é passada aleatoriamente. Ela faz parte de uma ideologia. 

Existem diversas definições para ideologia. Para alguns pensadores ela é 

um fator negativo, como para Karl Marx (2001), para outros é apenas um 

processo de produção de significados, signos e valores na vida social. 

A questão aqui não é se definir o conceito ideal de ideologia, mas sim 

perceber como ela se aplica no caso estudado. 

A ideologia presente nesse campo é religiosa. Sendo religiosa, ela tem um 

peso maior, pois a religião não necessita de uma “comprovação empírica” dos 

fatos, ela se pauta na fé dos indivíduos. O discurso religioso, assim como o 

legal, o científico, o literário, e o filosófico, são discursos constituintes por não 

necessitarem de outros discursos para os legitimarem. 

O discurso constituinte já foi citado aqui anteriormente. Ele nada mais é 

que um discurso que não necessita de mais nada para o legitimar. Ele tem 

autonomia. O discurso constituinte tem seus próprios parâmetros, independe 

de qualquer outro artifício para atender as regras do campo onde está inserido. 

É um discurso inquestionável, pautado em dogmas, leis, relativismo ou a licença 

literária. 

Como exemplificação, cabe aqui trazer uma observação. 

Quando se traz à tona um debate sobre um problema social, indivíduos 

que falam em nome da religião, ciência, ou qualquer outro discurso constituinte, 

trazem a luz do seu discurso a barreira do indizível. Para além de suas falas 

não há nada, pois eles se confrontam com o desconhecido, o absoluto, que não 

se contesta. Assim, eles são “porta-vozes” daquilo que não se transpassa a 

mente humana e, portanto, não deve ser discutido. 

Com base em minhas observações no campo, na igreja Universal do Reino 

de Deus, a ideologia presente é a ideologia do sacrifício. O discurso feito pelos 

pregadores induz os indivíduos a uma prática de vida sacrificial. 

Em um dos cultos que presenciei, o pastor presente anunciou a seguinte 

frase: “Se você quer que Deus faça algo por você, você tem que fazer algo por 

Ele antes”. 
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Essa frase isolada poderia ser alvo de diversas discussões, apenas ela 

bastaria para que fosse descrita um estilo de vida sacrificial. 

Em primeiro plano, a postura e o tom de voz empregado pelo pastor foram 

modulados para gerar um efeito de sentido de autoridade. O efeito de sentido 

desejado, para ser gerado e aceito pelos fiéis, necessitava de convicção da 

parte de quem fala, necessitava de uma certeza, como alguém que fala com 

autoridade sobre o assunto. A frase foi dita com ênfase, houve um intervalo 

antes e depois dessa frase, para que a mesma fosse fixada nos fiéis. 

Em consequência, para muitos fiéis, a frase dita parece ter vinda direto do 

próprio Deus visto que o pastor se posiciona como um intermediário que 

reproduz a frase vinda de Deus. A relação é direta do fiel com Deus. Logo, se 

o fiel atentar a Deus, Ele se atentará aos seus pedidos. 

Nessa frase, o estímulo psicológico gerado no fiel é um estímulo pela 

ambição e pela dívida moral. 

O efeito de sentido que essa frase traz é de que o indivíduo pode atingir a 

Deus em alguma coisa que Ele queira e que Deus tem a obrigação de retribuir 

aquilo que foi feito pelo indivíduo. A primeira parte da frase, o primeiro estímulo 

feito, é de que Deus pode fazer algo pelo indivíduo, a ambição do fiel é 

estimulada. Seus objetivos que eram até então “inalcançáveis” podem ser 

alcançados, mas para isso é necessário que ele tenha uma atitude primeira. 

O sacrifício como decorrência do discurso é então concretizado. Não existe 

uma garantia empírica de que seu objetivo será alcançado, porém, a ideologia 

pautada na fé faz com que o fiel acredite. Para legitimar esse discurso, o pastor 

faz uso um discurso anterior a ele recorrendo a um texto bíblico.  

A Bíblia Cristã é tida pela comunidade cristã como indiscutível. Ela 

representa um discurso constituinte (como já explicitado). Assim, quando o 

pastor faz uso da mesma, ele é legitimado pela autoridade concebida pela 

comunidade moral. O texto da bíblia utilizado pelo pastor nesse caso foi o 

descrito no livro de Malaquias, capítulo três, versículo dez, onde diz:  

 

Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que 
haja comida em minha casa. Ponham-me à prova, “diz o 
Senhor dos Exércitos’' e vejam se não vou abrir as 
comportas do céu e derramar sobre vocês as mais ricas 
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bênçãos que nem terão onde guardá-las” (Bíblia Cristã, 
2007 p.763), 

 
Esses foram alguns conceitos da análise de discurso e como ela se 

relaciona com o tema em questão, em específico com a vertente da religião 

cristã evangélica neopentecostal. No próximo tópico procurarei explorar as 

modulações discursivas, atreladas ao discurso religioso. 

 

2.1 Modulações Discursivas 

 

Nesse ponto, é interessante antes de qualquer coisa, ressaltar que a 

linguagem é uma construção social. Sendo uma construção, ele tem de ser 

aprovada pela comunidade moral em questão. Tudo aquilo que o pastor falará 

tem de ir ao encontro aos interesses da comunidade moral, ao que a 

comunidade moral, dentro de todos os preceitos pregados e vividos 

compreende por ser “correto” dentro daquela situação. Se em algum momento 

a fala do pastor fugir aos que a comunidade moral aprova, o discurso dele é 

questionado, e por muitas vezes, não aceito. 

Assim, pensemos nos tipos de estímulos psicológicos analisados, são eles: 

Estímulo pela ambição; Estímulo pela gratidão/medo; Estímulo pela dívida 

moral. 

Cada um desses estímulos tem uma modulação discursiva específica para 

que o efeito de sentido proposto seja alcançado. O estímulo psicológico é 

totalmente dependente do discurso. Um discurso feito de uma maneira que não 

atinja seus objetivos não causará o estímulo desejado, assim, o fiel não terá a 

atitude que o pregador esperava que o mesmo tivesse, seja ela qual for. 

Antes de um pregador iniciar seu discurso ele o modula de acordo com a 

comunidade que o ouve, seus co-enunciadores, pois, o sucesso do discurso 

depende também daquilo que os ouvintes já têm como efeito de sentido, e como 

de algum modo o discurso daquele pregador irá ao encontro do que os fiéis 

desejam ouvir. 

Em uma análise crua, o pregador diz aquilo que os fiéis desejam ouvir. 

Para isso, é necessário saber a classe social predominante naquela igreja, qual 

a localização, qual o histórico da igreja, qual a linha a que pertence (Pentecostal, 
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Neopentecostal, Batista, entre outras), e diversos outros fatores que ditam o 

ritmo de uma igreja. 

Sabido essas coisas, o pregador se veste à maneira adequada (como dito 

anteriormente no “ethos”). Existem igrejas onde o uso de gravata para o 

pregador é obrigatório, outras onde as mulheres têm uma vestimenta 

determinada. Assim, o pregador se molda a localidade. 

Relembrando esses conceitos, podemos pensar mais especificamente na 

modulação discursiva que vai de encontro com o estímulo psicológico 

específico. 

 

Modulação pela ambição. 

 

Nos cultos que eu participei, a primeira coisa que me chamou a atenção é 

que existem cultos específicos para finalidades específicas. Existem cultos 

focados em cura, outros onde as mães buscam algo para os filhos e existem 

aqueles onde se buscam conquistar alguma “benção”. 

Em muitos desses cultos (que se diferiam em seu nome, como por exemplo 

“Sexta feira da Vitória7”), havia uma chamada que dizia “venha buscar a sua 

benção” ou então “sua benção está aqui”, algo convidativo. Interessante 

ressaltar aqui o uso das palavras repetidas. A palavra “benção” desempenha 

um papel de “sucesso”, “conquista” no universo religioso, assim, ela é repetida 

diversas vezes, de forma que, como interpelado por um ouvinte em um dos 

cultos, o fiel olhou para mim e disse apenas: “foi benção, não é irmão? ”. 

O uso repetido dessa palavra é proposital, visto que dentro do universo 

religioso, ela tem um “peso”, trazendo uma conotação que nos aproxima da 

divindade.  

 A palavra benção é um enunciado linguístico abstrato. Uma palavra 

abstrata dá margem para a interpretação que o co-enunciador desejar da 

mesma, portanto o estímulo vai de encontro com a ambição do indivíduo, pois 

sua “imagem mental” de benção é aquilo que ele idealiza. 

                                                 
7 A “Sexta feira da Vitória” foi um evento promovido pela igreja Universal do Reino de 

Deus, onde o intuito era que os fiéis viessem para buscar a sua vitória. Dentro da cerimônia 
realizada, que seguia um modelo de culto das igrejas neopentecostais, havia diversos rituais. 
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Para além do uso das palavras foi possível perceber também que o 

discurso para se “obter” a benção era um discurso de certo modo, agressivo. 

O que quero trazer como agressividade está no sentido das ações sociais: 

Uma entonação de voz forte, frases curtas e de efeito, como, por exemplo, em 

um dos cultos onde participe onde o pastor disse: “Se você der o que te custa 

para Deus, Ele vai te honrar.” 

Frases como essa se fixam nas mentes dos fiéis, pois a palavra “honra” 

dentro do contexto religioso cristão, traz a ideia de “alcançar um patamar 

desejável”, isso segundo o sentido que os textos da bíblia nos traz. A honra vem 

apenas a quem é importante. Assim, se o fiel der o que lhe custa para Deus, 

ele se tornará importante para Deus, e será assim, honrado. 

O discurso feito é direto, incisivo, prático. Para se atingir tal objetivo, é 

necessário tomar uma atitude e assim ocorrerá. 

Ao fim dos cultos, o pregador lança um “desafio” para os fiéis. Esse desafio 

se inicia na própria igreja. Em um dos cultos que fui o desafio proposto era que 

os fiéis fossem a frente, como um gesto simbólico, para receber orações e 

conquistar sua benção. Após isso, o pregador desafiou os fiéis a doarem aquilo 

que lhe custava para Deus, pois assim alcançariam sua benção. 

Doar aquilo que custa para Deus é algo individual, não existe uma regra, 

não há um padrão a ser seguido, cada fiel sabe daquilo que deve ser feito.  

Porém, no culto, o pastor deu alguns exemplos de pessoas que tomaram 

determinadas atitudes e conquistaram o que desejavam. Os exemplos eram 

“modelos” que poderiam ser seguidos como um dos que foi dado onde uma 

mulher fez uma “campanha de sete sextas-feiras8” e conseguiu o emprego que 

necessitava. 

Assim o discurso foi modulado para aquela ocasião, foi pensado no 

público-alvo e qual seria a melhor maneira de se passar o efeito de sentido 

desejado. 

                                                 
8 A “campanha de sete sextas-feiras” foi o nome que uma fiel deu a um movimento que 
ela fez de modo solitário, após ter se aconselhado com um pastor. Nessa campanha, a fiel 
frequentou a igreja em sete sextas feiras seguidas, cumprindo todos os rituais dos cultos 
apresentados. Nessa campanha, a fiel tinha como objetivo conseguir um emprego, e para tal 
firmou um pacto com Deus, onde ela cumpriria o sacrifício de ir as sete sextas feira, e Deus 
lhe daria o emprego a qual necessitava. 
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Modulação pela gratidão/medo 

 

Do mesmo modo como no discurso que causa o estímulo psicológico para 

a ambição o discurso que se refere a gratidão ou medo é modulado para se 

passar o efeito de sentido desejado. 

Nesse sentido foi possível observar que havia cultos específicos para 

aqueles que queriam agradecer pela conquista, pela “benção” recebida. 

Os cultos eram “cultos de gratidão”, onde o enfoque era “celebrar” por 

aquilo que havia acontecido com o fiel. 

Nessa categoria de modulação do discurso, o uso de exemplos, de 

pessoas que já conquistaram, aquilo que é chamado de “testemunho”, era muito 

frequente. 

A legitimação do discurso ali era feita através da vida dos fiéis. Houve um 

momento onde o pregador chamava as pessoas para que elas contassem o 

que lhes havia acontecido. Ao fim da fala dos fiéis o pregador continuava sua 

fala ressaltando que tudo aquilo que lhes havia acontecido foi uma decorrência 

de uma atitude que os fiéis tiveram (ou não), e Deus os respondeu. 

Não há muito o que se falar nessa modulação de discurso. Muitas vezes o 

objetivo do discurso era difuso, o que causava vários estímulos psicológicos ao 

mesmo tempo. 

Os estímulos psicológicos podem acontecer paralelamente. Um não 

impede que o outro ocorra. A incidência de vários estímulos ao mesmo tempo 

é comum, isso serve para reforçar a mensagem pregada, gerando no fiel uma 

atitude ainda “maior”, pois existem várias justificativas para o indivíduo tomar 

aquela atitude. 

Ao mesmo tempo, podemos identificar momentos onde esses estímulos 

ocorrem de forma isolada. 

Importante também ressaltar aqui que podem existir outros tipos de 

estímulos psicológicos. Os tempos modernos mudam com grande facilidade. O 

discurso se adapta a eles, assim, é possível que novas técnicas de discurso e 

novos estímulos sejam realizados. Atualmente esses três tipos são aqueles que 

mais se ressaltaram. 
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Modulação pela dívida moral 

 

De todos os enfoques dados esse foi o que menor percebi a incidência. 

Para a comunidade cristã estudada nesse caso, Deus é um ser indiscutível. 

Assim, tudo o que se refere a Deus não necessita de muita fala. As “qualidades” 

de Deus nunca falham. 

Portanto, quando se tomava uma atitude que agradava a Deus (segundo 

o que a comunidade moral aprovava como “agradar” a Deus), Deus cumpriria a 

parte do pacto estabelecido, pois para o fiel sua moral é indiscutível. 

Em um dos cultos que participei o pregador afirmou que “Deus não pode 

negar a si mesmo”, usando um texto da bíblia cristã para legitimar o discurso. 

Em continuidade, o pregador disse que se nós fizéssemos Deus não nos 

abandonaria e nos  “honraria”. 

Essa frase causa no fiel que já tomou uma atitude, um estímulo de 

“esperança”. O fiel espera que Deus cumpra sua parte, pois Deus não pode 

negar a si mesmo, e ele, segundo o que o pregador disse, honraria o sacrifício 

que fiel fez. 

O discurso modulado pela dívida moral é um discurso brando. Os tons de 

vozes utilizados quando pude notar esse discurso eram tons amenos, pois o fiel 

só haveria de aguardar o “agir de Deus”. 

O objetivo do pregador aqui é de não deixar o fiel desistir, mas fazer com 

que ele tenha esperança e paciência, pois Deus atenderia as suas 

necessidades. 

As palavras “Valerá a penas” foram as mais ouvidas esse ponto. O 

discurso de que a dor é passageira e que logo Deus viria ao auxílio era também 

muito usado. 

De um certo modo, nesse discurso, o pregador passa a responsabilidade 

das coisas para Deus, o fiel já cumpriu sua parte, assim Deus é que tem de 

fazer alguma coisa. 

Se por algum motivo o objetivo do fiel não é alcançado, o discurso muda. 

O pregador passa a dizer que o fiel não fizera o suficiente, ou então fizera errado 

e teria de fazer mais ou refazer o sacrifício que “agradaria” a Deus. 
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Assim, temos algumas modulações do discurso de acordo com o objetivo 

proposto. Todo discurso é pensado para quem se fala, como se fala, as 

palavras a serem utilizadas, para poderem gerar o efeito de sentido desejado, 

o que leva o fiel ao estímulo psicológico. 

Em uma escala, funcionaria dessa maneira: primeiro é visto para quem se 

fala e onde se fala; segundo é escolhido as palavras a serem utilizadas nesse 

discurso, junto das roupas e de toda a imagem a ser passada; em terceiro lugar 

o discurso é feito. Aqui temos de pensar no tom de voz, na postura, no uso da 

linguagem formal ou coloquial onde o discurso é legitimado e todas as técnicas 

possíveis; em quarto lugar temos o efeito de sentido gerado nos fiéis, o que eles 

compreenderam e que gera o quinto passo; o quinto passo é o estímulo 

psicológico. O efeito de sentido é a verdade que se passa, o estímulo 

psicológico. É o que é gerado no fiel quando ele ouve essa verdade, levando 

assim ao último passo, que é o sacrifício. Segundo a modalidade do discurso 

usada, um sacrifício específico é feito. 

Tudo isso é possível observar no discurso dos pregadores e na vida dos 

fiéis. O sacrifício é uma consequência da fé que eles têm em Deus, na palavra 

do pastor e no próprio sacrifício, as consequências que o mesmo gera na vida 

deles, como falaremos a seguir. 

2.2 O sacrifício e o discurso religioso 

 

O discurso religioso, como supracitado é um discurso que se legitima por 

ser constituinte. Ele não necessita de qualquer outro discurso para embasar 

suas ideias, pois é pautado em dogmas que o fundam. 

Os dogmas são verdades absolutas, irrevogáveis. Contra eles não existe 

argumento, apenas se obedece ao que está dito. O discurso legal, por exemplo, 

é também um discurso constituinte, um discurso que se auto-valida através de 

leis outorgadas em um consenso. Quando foi outorgada a lei onde diz que 

matar é um crime, matar passar a ser um crime e não há discussões quanto a 

isso. Assim, quando a religião diz que matar é errado, isso passa a ser errado 

e não há contra pontos. 

A diferença do discurso legal para o discurso religioso é que: quando nos 

referimos a lei, o indivíduo sempre estará submetido a ela, mesmo que não 
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concorde com a mesma, ele tem de cumpri-la, a lei não precisa de uma 

aprovação “interior” de um indivíduo. A Lei é instituída por um grupo de 

indivíduos que são eleitos para representarem o povo. 

Se pensarmos em uma sociedade hipotética, onde não haveriam maneiras 

de induzir um indivíduo para adentar em uma religião, nenhum indivíduo haveria 

de fazê-lo, se assim não o desejasse (lembremos que na sociedade brasileira, 

a qual esse estudo se remete, existem estímulos psicológicos que acabam por, 

de certo modo, “coagir” os indivíduos a tomarem determinadas ideias como 

sendo corretas, em específico no ramo religioso).  

Portanto, em uma sociedade hipotética, antes de o indivíduo aderir a 

religião a necessidade de uma religião se faz presente dentro do indivíduo. 

Antes de o indivíduo acreditar ou não em um Deus (não é essa a discussão), o 

indivíduo cria uma “imagem” desse Deus que o faz ter a necessidade de buscá-

lo. 

No estudo realizado, pude perceber que a necessidade da religião era algo 

pregado com muita veemência pelos pastores. Os fiéis eram levados a crer na 

religião sem que fosse necessário um escrutínio do pensamento. Os estímulos 

psicológicos eram feitos de tal maneira que os fiéis apenas concordavam com 

a fala do pastor. 

Sendo assim, o discurso legal se baseia em contrato que é estabelecido 

entre os indivíduos e o estado. Já o discurso religioso, se baseia na 

necessidade do indivíduo de encontrar fora de si ou dentro de si causas para a 

sua existência. Antes que Deus exista, o indivíduo cria Deus. 

Quando um líder religioso afirma coisas sobre a divindade a qual “serve” 

ele nada está ressaltando a necessidade que já era existente nos fiéis, não 

obrigando nenhum deles a ficar naquela religião, mas mostrando que aquilo é 

necessário para eles, pois o “mundo” não poderia os completar. 

A religião trata das questões primárias do ser humano. De onde viemos? 

O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Essas três perguntas são a 

base da religião, e o discurso religioso usa dessa necessidade humana de ter 

sentido, para levar seus ideais. 

Meu objetivo aqui não é fazer uma crítica a existência da religião ou se 

existe de fato alguma divindade ou não. O que estou explicando é que o ser 
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humano é carente de sentido em suas ações, assim, um discurso que traga 

para o mesmo um sentido para a sua existência é suficiente para que o 

indivíduo siga aquelas práticas. 

Adentrando um pouco mais sobre o universo religioso retomamos a 

questão do sacrifício, porém agora com uma outra ótica. 

Vimos o que o sacrifício representa para a religião. Vimos também como 

ele ocorre, aplicado ao objeto de estudo, como decorrência do estímulo 

psicológico gerado. No entanto, o sacrifício também é uma necessidade anterior 

do ser humano. 

Um sacrifício é uma ação voluntária. Nenhum indivíduo é obrigado a 

realizar qualquer sacrifício que seja. Ele o faz por entender sua “necessidade”. 

A necessidade do sacrifício é algo superior e anterior a ele. Um indivíduo 

faz um voto a uma divindade porque ele tem uma demanda que é superior ao 

sacrifício. Assim, quando o sacrifício é realizado, o indivíduo prova o quão 

disposto ele está para obter sua demanda perante a comunidade moral e 

perante a divindade. 

O Sacrifício é uma prova de que o indivíduo se dispõe para conseguir seus 

objetivos. Existem sacrifícios para o perdão, sacrifícios para o agradecimento, 

sacrifícios para a conquista de algo, diversos tipos de sacrifícios que são provas 

perante a comunidade moral de que o indivíduo alcançou ou deseja alcançar 

determinado objetivo. 

O sacrifício é também um movimento. Quando um indivíduo se dispõe a 

sacrificar algo ele sai do lugar onde se encontra. Existe a necessidade da 

provação de algo. Por isso o sacrifício sempre será algo custoso, pois ele tem 

a necessidade da mudança, da privação, do movimento do fiel em direção a 

divindade. 

Tendo entendido isso, essa necessidade anterior que o indivíduo tem do 

sacrifício é ressaltado pelo discurso. 

As técnicas de discurso utilizadas são fundamentais para que o indivíduo 

se mova em direção ao sacrifício ou se acomode no lugar onde se encontra. 

Dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, o objeto do meu estudo, foi 

possível observar que o incentivo ao sacrifício acontecia a todo o instante. 
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O sacrifício foi ressignificado 9 . Ele não é uma atitude externa. A 

compreensão de que o sacrifício se inicia dentro do indivíduo é o enfoque maior 

e, por vezes, o sacrifício é entendido como uma atitude interna, que tem seus 

reflexos no externo, mas sua funcionalidade é interna. 

Dentro das linhas cristãs evangélicas temos várias definições de sacrifício. 

Na igreja Universal do reino de Deus que faz parte do movimento 

neopentecostal o sacrifício é um dos pontos principais da vida do fiel. 

Quando um fiel deseja algo, quando algo está errado em sua vida. O  

discurso do pastor é de que o fiel tem de fazer algo para mudar essa situação. 

Quando a situação é mudada, o fiel tem de agradecer por isso. Assim, os fiéis 

ficam em constante movimento. 

O Sacrifício se tornou um rito da alma. Sua externalidade se dá para que 

a comunidade moral aprove a ação, mas o verdadeiro sacrifício se faz com a 

alma. 

O sacrifício que se faz com a alma não é apenas uma atitude, é uma 

vivência. O fiel que faz do sacrifício um rito da alma, tende a ver em tudo o que 

lhe tange, uma oportunidade de provar a si, e a Deus que nada desse mundo 

pode lhe satisfazer e, assim, ele se sacrifica, em tudo que faz. 

O sacrifício se torna a razão da sua fé, o fiel tem sempre a necessidade de 

fazer algo para Deus, visto que Deus habita dentro dele e, por isso, a 

necessidade de santificação do seu próprio corpo se dá a todo instante. 

Nisso tudo, o veículo utilizado para expor a necessidade do sacrifício  é o 

discurso. 

O sacrifício é uma consequência do efeito de sentido gerado através do 

discurso. A fala do pastor, o lugar de discurso que ele ocupa (como 

representante de Deus), a vida dele passa para os fiéis um modelo a ser 

seguido. 

O incentivo ao sacrifício não se dá apenas pela fala, muitas vezes a 

posição corporal dá indícios de humilhação onde se humilhar é tido como um 

                                                 
9 A prática cristã de sacrifício não compreende o derramamento de sangue, de qualquer 
espécie de animal, ou do sangue humano. O cristianismo ocidental, descende do judaísmo. O 
judaísmo compreendia a prática de derramamento de sangue como sacrifício. Assim, o 
cristianismo passou a divergir do judaísmo, em primeira instância, devido a prática do 
sacrifício. 
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sacrifício. Rebaixar-se a posição de criatura é um sacrifício da alma que é feito 

pelos fiéis. 

Assim, todo o discurso que é feito, o enfoque que é dado unicamente no 

“prêmio” que será recebido, faz com que o fiel não pense no sacrifício que há 

de ser feito, pois sua causa é justa. Quanto maior for a causa, maior será o 

sacrifício, a ambição dos fiéis é posta à prova, a gratidão e o medo dos fiéis é 

posto à prova através de técnicas de discurso que os intimidam. 

Portanto, os fiéis transformam sua devoção no maior sacrifício que poderia 

existir, não doando apenas bens ou coisas externas, mas doando a si mesmos 

como um sacrifício simbólico para conquistar ou agradar a Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Considerações Finais 

 

Após todos os estudos apresentados, os dados expostos e as análises 

feitas, pudemos pontuar algumas observações. 

A importância do discurso sobre os fiéis é nitidamente reconhecida. Os 

estímulos psicológicos, pela ambição, medo/gratidão, ou dívida moral, são 

consequência do discurso apresentado, da modulação realizada para passar o 

efeito de sentido desejado. 

Entendendo um pouco mais sobre o conceito de religião, compreendemos 

também a função do sacrifício e como ele passou a ser internalizado nos fiéis. 

O sentido do sacrifício ainda rege muitos dos ideais religiosos 

apresentados. É possível perceber que a superação dos desafios da vida é 

muito ressaltada no campo onde fiz meus estudos. Assim, o sacrifício como um 

meio “digno” de se alcançar determinado objetivo tem lugar de extrema 

importância na comunidade moral local. 

Visto isso, podemos perceber como o sacrifício se ressignifica. O sacrifício 

mais eficaz que um fiel pode fazer é o sacrifício de si mesmo, sua vida, tudo o 

que lhe tange. Doar suas atitudes para Deus, fazer da sua vida um “Meio” para 

se alcançar uma graça maior, reconciliar-se com Deus através da sua fala, do 

que faz e do que deixa de fazer, tudo isso passou a ser a prática do sacrifício 

pelos fiéis na igreja. O sacrifício se internalizou, se transformou em um “rito da 

alma”. 

A necessidade do sacrifício se fez presente também para com a 

comunidade. O sacrifício é uma prova a comunidade de que o fiel tem uma 

prática de vida que agrada a Deus. Na prática e crença do fiel ele 

constantemente se purifica visto que Deus passa a habitar dentro dele. 

Todas as modulações e estratégias de discurso são utilizadas para gerar 

um efeito de sentido nos fiéis. Esse efeito de sentido traz à tona a necessidade 

de uma vida sacrificial onde a devoção do fiel é a parte consumida no sacrifício. 

Psicologicamente estimulados, os fiéis tentem ao sacrifício, porém tal 

estímulo só é possível através do discurso, e das diversas técnicas observadas 

em campo. Os efeitos de sentido que são gerados, os não ditos, as diversas 

modulações discursivas com finalidades específicas, são essenciais para a 
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compreensão do estilo de vida que os fiéis tendem a levar. 

Embora perceba a necessidade de continuidade da pesquisa visando 

aprofundar muitos dos aspectos aqui apresentados e analisados, concluo assim, 

observando com base no campo estudado, que a razão da fé dos fiéis passa a 

ser não apenas Deus, mas a necessidade de provar constantemente que essa 

divindade tem sua importância na vida dos mesmos, e essa comprovação só se 

faz com a prática do sacrifício. Nessa lógica, quanto mais o fiel “seguir” a Deus, 

mas ele se dará como sacrifício para a divindade. 
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