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RESUMO 

 

 

Esta monografia analisa três aspectos encontrados no material extraído do trabalho de campo 

feito na Igreja Universal do Reino de Deus em Campos dos Goytacazes: carisma, sincretismo 

e dinheiro; entendendo a importância de tais aspectos para a compreensão da dominação que a 

IURD exerce sobre seus fiéis leigos, obreiros e pastores locais. Tendo como principal 

referencial teórico os sociólogos Max Weber e Pierre Bourdieu, e usando como ferramenta 

metodológica a Análise do Discurso francesa, este trabalho apresentará a influência da 

denominação no campo religioso brasileiro, levando em consideração o contexto sociopolítico 

do país, desde a criação até a enorme expansão da IURD, além de refletir sobre a forma que a 

denominação usa rituais sincréticos, apesar da narrativa de demonização de outras religiões, e 

por fim, analisará o uso do discurso triunfalista da Teologia da Prosperidade feito na IURD de 

Campos.  

 

Palavras-chave: Sociologia da Religião; Carisma; Teologia da Prosperidade; Sincretismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

 

 

This monograph analyzes three aspects found in the material extracted from the field work 

done in the Igreja Universal do Reino de Deus in Campos dos Goytacazes: charisma, 

syncretism and money; understanding the importance of such aspects for the understanding of 

the domination that the IURD exercises over its lay faithful, workers and local pastors. 

Having as main theoretical reference the sociologists Max Weber and Pierre Bourdieu, and 

using as methodological tool the French Discourse Analysis, this work will present the 

influence of the denomination in the Brazilian religious field, taking into account the 

sociopolitical context of the country, from the creation to the enormous expansion of the 

IURD, in addition to reflecting on the way in which the denomination uses syncretic rituals, 

despite the demonization narrative of other religions, and finally, will analyze the use of the 

triumphalist discourse of Prosperity Theology made in the IURD of Campos. 

 

Keywords: Sociology of Religion; Charisma; Prosperity Theology; Syncretism.  
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- Introdução  

  

 O objetivo deste trabalho de monografia é compreender, a partir das narrativas da 

IURD em Campos, a importância de três elementos que se apresentaram fundamentais nas 

dinâmicas da denominação, tanto na literatura existente quanto no trabalho de campo feito 

para esta pesquisa: o carisma, o sincretismo e o dinheiro; para a partir dessas questões 

compreender a dominação exercida pela Igreja Universal tanto sobre os fiéis leigos quanto em 

seus próprios pastores locais. O trabalho pretende também refletir sobre a construção do 

carisma e de um determinado habitus carismático na trajetória dos líderes iurdianos, e de que 

forma esse carisma é adquirido e reproduzido pelos fiéis e pastores, e de que forma o 

sincretismo e o dinheiro contribuem para a construção desse carisma iurdiano.  

 A Igreja Universal do Reino de Deus é tema de inúmeras pesquisas na área das 

Ciências Sociais, tanto por seu crescimento e expansão meteóricos, quanto por sua crescente 

inserção na política eleitoral brasileira. Contudo, após revisão da literatura existente sobre a 

IURD, percebe-se que a construção do carisma de seus líderes e os tipos de dominação 

presentes no discurso e no habitus reproduzido na Igreja Universal ainda não foram 

amplamente refletidos e debatidos, em particular no que se refere ao grau de dominação da 

denominação sobre seus próprios líderes sacerdotais.  

 Além disso, após a observação feita na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus 

em Campos dos Goytacazes, percebe-se que o paradoxo entre a narrativa e as práticas rituais é 

evidente, demonstrando ser preciosa fonte de pesquisa para a compreensão das dinâmicas de 

uma das denominações mais importantes no campo religioso brasileiro.  

 Acredita-se que a reflexão e abertura de debate em torno da construção do “carisma 

institucional” iurdiano é importante forma de compreender o alcance da dominação exercida 

pela denominação sobre seus fiéis, além de auxiliar a compreensão a respeito da grande 

adesão a tal denominação, dentre as tantas igrejas neopentecostais existentes na cidade de 

Campos dos Goytacazes. 
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 Tanto da perspectiva da Sociologia quanto da Ciência Política, à luz de Weber e 

Bourdieu, a compreensão das trajetórias e narrativas de valorização do triunfo pessoal, o 

sincretismo e a valorização da prosperidade material, são fundamentais em uma tentativa de 

explicar o grande crescimento da denominação protestante que é objeto deste estudo, que 

preconiza a Teologia da Prosperidade, onde as conquistas materiais são vistas como sinais de 

evolução espiritual.  

 Além dos importantes conceitos de Max Weber e Pierre Bourdieu, alguns autores 

brasileiros também serão fundamentais no desenvolvimento desta monografia, por suas 

relevantes contribuições nos estudos de Sociologia da Religião, escrevendo especificamente 

sobre a IURD e seus reflexos no campo religioso brasileiro. Dentre todos os autores 

brasileiros consultados, cabe destacar os trabalhos de Roberta Bivar Carneiro Campos, 

Ricardo Mariano, Ari Pedro Oro, Diana Nogueira de Oliveira Lima, Cláudia Wolff 

Swatowiski e Leonildo Silveira Campos.  

 Para a realização desta monografia foi escolhida a observação participante, como 

forma de confirmar os conceitos levantados na bibliografia consultada e descrever e analisar a 

narrativa adotada na IURD local, através da Análise do Discurso. Além da observação 

participante também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com um pastor local, 

chamado neste trabalho de Pastor B e com a obreira mais antiga de Campos, já mencionada. 

A intenção inicial foi entrevistar o pastor responsável pela região da cidade de Campos, 

chamado de Pastor A, porém no dia e hora combinados o Pastor A disse não se lembrar do 

compromisso e pediu para que a entrevista fosse feita com qualquer outro pastor, pois, 

segundo ele, a história de vida deles é igual e “entrevistar ele ou outro seria exatamente a 

mesma coisa.”.  

 A Análise do Discurso não é somente um método de pesquisa, mas sim uma disciplina 

específica, um campo de estudo das Ciências Sociais e da Linguística. De forma resumida, a 

Análise do Discurso, que a partir de agora passará a ser tratada como AD, se ocupa em 

compreender a ideologia contida em um discurso, que não precisa necessariamente ser um 

texto escrito. Todo discurso é construído a partir do contexto histórico e social de onde é 

constituído, e também pela ideologia de quem o constitui, seja um indivíduo ou um grupo 

social. O sujeito enunciativo do discurso ocupa determinada posição nos diversos campos em 

que circula, e essa posição é determinante da estratégia discursiva que será usada em cada um 
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desses diferentes campos. Neste trabalho de monografia, porém, a AD de linha francesa, mais 

especificamente a AD trabalhada por Dominique Maingueneau (2011) e Ruth Amossy (2005), 

será usada como metodologia, não como conceito central, de modo a auxiliar a compreensão 

das estratégias discursivas usadas na IURD e da formação discursiva de seus líderes, 

fundamentais para a compreensão do lugar da denominação no campo religioso. Sobre isso 

Amossy escreveu: 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, 

não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe suas qualidades nem 

mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 

enciclopédias, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 

representação de sua pessoa. Assim, deliberadamente ou não, o locutor efetua em 

seu discurso uma apresentação de si. Que a maneira de dizer induz a uma imagem 

que facilita, ou mesmo condiciona a boa realização do projeto, é algo que ninguém 

pode ignorar. (AMOSSY, 2005: 9) 

 Segundo Maingueneau, existe em cada discurso determinada posição marcada para o 

enunciador e para o receptor. O autor do discurso, ou seja, o enunciador, demarca de que 

lugar ele profere seu discurso e que lugar o receptor ocupa para que ele atinja o objetivo, que 

no caso dos líderes da IURD é, em última instância, a adesão à denominação. O enunciador 

tem em mente um receptor idealizado, e a partir dessa idealização do receptor são traçadas as 

estratégias discursivas que serão empregadas para alcançar o êxito.  

 Portanto, partindo da revisão da literatura produzida sobre a IURD, a observação feita 

na Catedral de Campos dos Goytacazes, e as entrevistas realizadas, usando a AD como 

método para auxiliar a compreensão das narrativas observadas, percebe-se também a 

importância da contextualização do pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil, bem 

como o surgimento da própria Igreja Universal, em um esforço em direção à compreensão do 

carisma, do sincretismo e do dinheiro nessa denominação.  

O templo da principal Igreja Universal do Reino de Deus em Campos dos Goytacazes 

fica no centro da cidade, é grande para os padrões de igrejas evangélicas locais, cabem mais 

de mil e quinhentas pessoas sentadas, segundo a obreira mais antiga, neste trabalho 

denominada de Obreira A. Fica bem acima do nível da rua, portanto precisa ser acessado por 

uma escadaria relativamente alta. Existe elevador, mas é acessado a partir do estacionamento, 

que fica abaixo das escadarias. As portas de entrada ficam na parte da frente e são do tamanho 

da extensão da frente do templo. Após essa entrada existe uma espécie de hall e depois dele 

outras portas na mesma extensão das primeiras, que dão acesso ao templo em si.  
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Lá dentro existem quatro fileiras de bancos, todos iguais, no estilo dos assentos de 

teatros antigos, dobráveis. Existe um espaço confortável entre as fileiras na horizontal, e na 

vertical existe um bom espaço para a circulação de pessoas, durante os cultos esse espaço de 

circulação mostra-se muito importante. O templo tem sistema de ar condicionado central e 

também de sonorização. Existe um grande pedestal giratório, uma espécie de grua, com uma 

câmera no topo, pois algumas das reuniões são transmitidas pela TV.  

Nas duas paredes laterais existem grandes vitrais coloridos, cinco de cada lado, todos 

com desenhos da mesma cruz, mas cada uma com diferentes desenhos na parte interna e 

abaixo de cada cruz há um nome, os nomes das tribos de Israel. Porém as tribos de Israel são 

doze, e não apenas dez, mas existem apenas dez vitrais e os desenhos dentro das cruzes são os 

símbolos de cada tribo. 

O altar fica um patamar acima do restante do templo, em lugar de destaque. Bem no 

alto dele está escrito em letras douradas grandes “Jesus Cristo é o Senhor” ao lado de uma 

cruz também dourada. Esse é o mote da Igreja Universal. Acima desse mote existe um grande 

telão. No centro do altar fica o púlpito, feito de madeira. Atrás dele existe uma espécie de 

muro de vidro, atrás desse muro fica a piscina de batismo e na parede atrás da piscina fica 

outro vitral colorido com uma imagem da natureza, uma cachoeira e muitas plantas. Na lateral 

do altar está outra mesa de madeira, onde se encontram um menorah grande dourado, um 

cálice dourado pequeno e um grande jarro que parece estar cheio de óleo ou azeite.  Ainda 

nesse patamar mais alto onde fica o altar existem duas portas, uma em cada lateral, que devem 

dar acesso à piscina de batismo. Nas duas laterais do templo, na parte mais alta, ficam dois 

banners, um de cada lado, com a foto do Templo de Salomão e um versículo bíblico, II 

Crônicas 7:15.  

Na parte de baixo do altar, no mesmo patamar do restante do templo existe outro 

púlpito, menor. Mais quatro portas, duas em cada lateral, em uma delas os obreiros entram e 

saem durante os cultos, nas parede lateral existem duas portas pequenas de saída de 

emergência. 

Os pastores e obreiros, de modo geral, se vestem de forma bastante parecida, de 

camisa de botão e mangas compridas brancas ou azuis, gravatas vermelhas ou azuis e sem 

paletó. As obreiras usam uma espécie de conjunto de saia e blusa azul marinho, todas com o 
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mesmo conjunto, como uma espécie de uniforme. Porém, na reunião de libertação, que 

acontece às sextas-feiras, todos os pastores se vestem de branco, até os sapatos e cintos.  

A IURD se estabeleceu em Campos no ano de 1980, conforme relata a Obreira A: 

A senhora está na IURD há quanto tempo? 

37 anos na igreja universal. Desde o começo, tinha 3 anos no Rio aí a igreja 

universal veio pra Campos. 

(...) 

Quando a igreja veio aqui pra Campos aí eu fui, eu soube que a igreja vinha pra 

Campos né, ela começou aqui no Rio Branco, foram 3 reuniões que houve ali. 

Rio Branco, o clube? 

É, no clube Rio Branco, aí teve 3 reuniões ali, depois ela foi pra Barão de Miracema 

(rua do centro da cidade), na Barão de Miracema que nós começamos. Era um 

lugar começando, que não tinha ainda nada, que era ainda um começo, começou sem 

nada, só o galpão, entendeu? E ali nós fomos construindo.  

 

 Ainda segundo ela:  

Quando veio pra cá, pra esse templo que nós estamos agora? 

Quando que veio? Tem 13 anos que está aqui. Aqui era um galpão pequeno, e aí eles 

alugaram, primeiramente, depois comprou e construiu essa igreja. 

Quantas pessoas cabem sentadas aqui? 

Umas 2 mil eu acho, 1500, eu acho, 2 mil. É bastante gente. As vezes fica gente em 

pé, tem que colocar cadeira pra poder confortar as pessoas né, pra não deixar a 

pessoa de pé.
1
 

 Portanto, a Igreja Universal se estabeleceu em Campos apenas três anos após ser 

criada no Rio de Janeiro, tendo nesta cidade crescimento expressivo como teve em todo o 

país, especialmente no início dos anos de 1990.   

A partir da Reforma Protestante, um dos cernes do novo cristianismo que surge fora da 

Igreja Católica é a ausência de mediação entre Deus e o homem. Segundo as interpretações 

bíblicas protestantes não é necessária a intercessão dos santos, a interposição do clero, 

tampouco o uso de instrumentos simbólicos para que o fiel tenha acesso direto a Deus. Com a 

ascensão do protestantismo passa a existir, portanto, flexibilização das hierarquias entre os 

                                                           
1
 Entrevista Obreira A. 



16 

 

crentes e as coisas sagradas, sendo todo crente um santo, que vive todos os dias em busca de 

santidade. (WEBER, 2013; FREITAS, 2007).   

 Contudo, no início do século XX um novo movimento protestante surge nos Estados 

Unidos, em particular na região sul daquele país, trazendo de volta a figura do líder espiritual 

como uma espécie de porta-voz de Deus na terra, um interlocutor privilegiado, incumbido de 

partilhar com os demais fiéis o que seria a mensagem divina, a palavra da verdade 

(MARIANO, 2005). De maneira diferente do catolicismo medieval, o movimento pentecostal 

retoma, a seu modo, e de certa maneira, a mediação entre o fiel comum e Deus.   

 O termo pentecostalismo vem da palavra pentecoste, de origem grega, que significa “o 

quinquagésimo dia”, usada para representar o fato narrado na Bíblia em que o Espírito Santo 

desceu sobre os cristãos, dando a eles dons de línguas, que teria ocorrido cinquenta dias após 

a ressurreição de Cristo:  

 

E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar; E de 

repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu 

toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, 

como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do 

Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 

concedia que falassem. (Atos dos Apóstolos: 2: 1-4).   

 

O dicionário Houaiss define pentecoste como a “Festa dos cristãos, em memória da descida 

do Espírito Santo sobre os apóstolos, celebrada no quinquagésimo dia depois da Páscoa.”. 

 Os cristãos pentecostais entendem, portanto, que a partir do episódio narrado em Atos 

dos Apóstolos, sobre a decida do Espírito Santo sobre os crentes, que os dons concedidos pelo 

Espírito, como falar em línguas desconhecidas (glossolalia), curas de doenças e outras 

experiências metafísicas, podem ser concedidas a todos os que creem, o que torna a 

importância dada à figura do líder uma questão paradoxal, pois do mesmo modo que todos os 

crentes podem receber os dons do Espírito Santo, o líder é tratado como um profeta, alguém 

com acesso diferenciado a Deus, fundamental para o bem-estar espiritual dos fiéis e da 

comunidade.  
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A atuação desses líderes nos leva a pensar, também, num retorno à intermediação 

entre os leigos e a divindade. Os programas que veiculam as mensagens destes 

pastores substituíram a leitura sistemática das escrituras, gerando uma oralização do 

que antes se configurava numa relação predominante com as fontes escritas. Além 

disso, a congregação consideraria tais pastores munidos de uma autoridade maior 

que os seus próprios líderes religiosos locais e de um virtuosismo religioso difícil de 

ser alcançado por eles próprios. 

Se a Reforma superou a mediação pelo clero e aboliu o culto dos santos e se o 

pentecostalismo invoca a relação com um Jesus vivo, cultivada através de 

preenchimentos espirituais conectados ontologicamente com a queda original do 

Espírito Santo, qualquer tipo de intermediação se configuraria como uma barreira 

impedindo a conexão direta com a divindade. Constitui-se, portanto, num paradoxo 

observarmos líderes adquirindo um status de virtuosismo religioso que o eleva 

acima de outros crentes e pastores comuns. (MAURICIO JUNIOR, 2011, p.43) 

 

 

 O movimento pentecostal não demorou a chegar ao Brasil por meio de missionários 

vindos dos Estados Unidos. A primeira igreja pentecostal aberta no país data de 1910, a 

Congregação Cristã do Brasil de São Paulo, seguida pela Assembleia de Deus, em 1911, em 

Belém. Além da crença nos dons concedidos pelo Espírito Santo, pela presença marcante dos 

líderes, outras características notáveis do movimento no Brasil foram a repulsa a tudo que era 

considerado mundano, bem como normas bastante rígidas no que dizia respeito aos usos e 

costumes. (CAMPOS, L., 1997).  

 A instalação e consolidação dessas igrejas no Brasil são consideradas a primeira onda 

pentecostal, de acordo com a Teoria das Três Ondas do Pentecostalismo Brasileiro, formulada 

por Paul Freston (1993), em sua tese de doutorado. A segunda onda viria a partir dos anos 

1950, com a chegada de novos missionários vindos dos Estados Unidos que fundaram a 

primeira Igreja do Evangelho Quadrangular em 1951, que teve como característica marcante o 

uso do rádio como estratégia proselitista e o início de uma evangelização itinerante, chamada 

de Cruzada Nacional de Evangelização, que, usando uma tenda, percorria inúmeras cidades 

do país promovendo cultos, onde ofereciam serviços de cura e libertação. Por onde passavam 

uma nova igreja era instalada; diversas denominações pentecostais são advindas desse 

movimento, como, por exemplo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor e A Casa da Benção, que 

assim como na primeira onda pentecostal brasileira, mantinham-se rígidas no que se tratava 

das coisas tidas como mundanas, pregando uma ideia de santificação do crente, a partir da 

aceitação do Espírito Santo (CAMPOS, L., 1997).  

A terceira onda pentecostal brasileira, que mais tarde passaria a ser conhecida como 

neopentecostalismo, teve início nos anos de 1960, com a chegada do missionário canadense 
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Walter Robert McAlister ao país, inaugurando a primeira Igreja de Nova Vida no Rio de 

Janeiro, ainda em 1960. 

 O missionário McAlister e sua igreja de Nova Vida foram os primeiros a adotarem no 

Brasil a Teologia da Prosperidade, que prega a ideia de que, a partir do sacrifício de Cristo na 

cruz, todo cristão fiel tem direito a uma vida abundante ainda na terra, e não apenas esperar 

uma recompensa pós-morte, que o verdadeiro cristão deve gozar de boa saúde e ter vida 

próspera em todos os sentidos, inclusive material, não devendo se envergonhar das conquistas 

econômicas, pois seriam fruto de trabalho árduo, fé inabalável e fidelidade a Deus, através do 

pagamento de dízimos e ofertas (MARIANO, 1996).  

 A Igreja de Nova Vida usou intensamente o rádio como forma de proselitismo e foi a 

primeira igreja pentecostal a também usar a televisão como meio de evangelismo, na extinta 

TV Tupi, ainda na década de 1960. Com usos e costumes mais liberais e investindo de forma 

incisiva no discurso de batalha espiritual, guerra contra o Diabo e as forças malignas, ataques 

à crenças de matriz africana, aliados à Teologia da Prosperidade e a exaltação dos dons do 

Espírito Santo, o missionário McAlister lançaria as bases onde viria a se estruturar o 

neopentecostalismo brasileiro, uma das vertentes religiosas de maior crescimento na 

contemporaneidade (BARBIERI JUNIOR, 2007).  

O perfil centralizador da Igreja de Nova Vida, sempre apoiado no carisma de Robert 

McAlister, tornou-se um dos motivos do crescimento ínfimo da denominação a partir da 

morte do missionário. O filho de McAlister herdou a liderança da igreja, porém não obteve o 

mesmo sucesso que o pai como evangelizador carismático. Outro fator que deve ser 

considerado ao tratar do não crescimento da denominação é seu público alvo ser de classe 

média e média alta, o que restringiu sua expansão (BARBIERI JUNIOR, 2007). Edir Bezerra 

Macedo implicou ao discurso elitista e a pouca comoção e ação do Espírito Santo seu 

desligamento da Igreja de Nova Vida, onde se converteu ao pentecostalismo aos dezoito anos, 

vindo de família de origem católica, tendo passado pela Umbanda (idem).  

 Na Igreja de Nova Vida Edir Macedo destacou-se como pregador, fazendo parte do 

programa de rádio “A Voz da Nova Vida”; porém em 1975 fundou, junto com seu cunhado 

Romildo Ribeiro Soares, o hoje famoso pastor R.R. Soares, a Cruzada do Caminho Eterno, 

sem sede fixa, levando as pregações aos bairros do subúrbio carioca de forma itinerante, 
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utilizando praças públicas e casas de fiéis como local de culto e evangelização. Em 1977 os 

dois pastores, juntamente com Roberto Augusto Lopes, fundaram a Igreja Universal do Reino 

de Deus, onde inicialmente R.R. Soares era o principal líder, porém o carisma de Edir Macedo 

fez com que suas pregações tivessem maior destaque e conquistassem maior adesão do 

público, o que levou à saída de R.R. Soares da IURD em 1980, criando para si a Igreja 

Internacional da Graça de Deus, onde permanece como líder até hoje (ibidem).  

 Ainda em 1980 a IURD passou a se declarar igreja episcopal, com Edir Macedo 

autoproclamando-se bispo. A Igreja Universal se expande por todo o país ainda na década de 

1980, porém, é na década de 1990 que a IURD alcança o crescimento de 25% ao ano, e se 

torna uma das maiores denominações neopentecostais no Brasil (MARIANO, 2004; LIMA, 

2007). O contexto dos anos de 1990 foi fundamental para tal crescimento: o agravamento da 

crise econômica e social; o aumento da pobreza e criminalidade; ao mesmo tempo em que a 

política neoliberal era introduzida de forma aberta no país, com o governo Collor, que 

promoveu ampla propaganda de valorização de tal sistema econômico; a valorização 

midiática das trajetórias individuais de sucesso, onde algumas figuras economicamente 

emergentes figuravam como exemplos de trabalho e determinação; foram o terreno fértil para 

a legitimação do discurso triunfalista e a valorização da mensagem individualista de sucesso 

da IURD (BURITY, 2008).  

 A ideologia neoliberal é amplamente difundida pela mídia de grande alcance, 

especialmente a televisão, e também é difundida através da Teologia da Prosperidade, que 

alcança as classes mais pobres urbanas brasileiras. Lima (2007) destaca a grande semelhança 

entre a semântica usada pelos economistas neoliberais e os pastores da Teologia da 

Prosperidade. O vocabulário do mercado se difundiu no Brasil nos anos 90, legitimando assim 

o discurso de “sócio de Deus” e de “empresário cristão”, carros chefes da estratégia discursiva 

da IURD.  

(...) o surgimento, na sociedade brasileira contemporânea, de um ethos que valoriza, 

concomitantemente, o trabalho empreendedor e o consumo conspícuo. Tal ethos 

passou a ser característico de alguns meios sociais recentemente, quando, durante o 

governo Collor, o Brasil adotou, em sua política econômica, os princípios do 

“mercado livre”. (LIMA, 2007:134) 
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 O neopentecostalismo soube aproveitar uma série de fatores favoráveis para seu 

crescimento, como crise econômica e social, maior liberdade religiosa, enfraquecimento da 

Igreja Católica, aumento da violência, aumento do desemprego, reabertura política e grande 

expansão dos meios de comunicação de massa, especialmente a TV. Desde os meados do 

século XX as classes mais pobres do Brasil passaram a viver com as consequências da 

industrialização e urbanização tardias e não planejadas (ALMEIDA, 2006). O crescimento 

acelerado dos meios urbanos não planejados e as perdas dos vínculos sociais e familiares 

causados pela intensa migração das zonas rurais para as zonas urbanas, das regiões Norte e 

Nordeste para o Sudeste, fez com que as redes sociais em que os sujeitos estavam inseridos se 

desfizessem, e o pentecostalismo atuou de forma a criar novas redes de sociabilidade e ajuda 

mútua: 

(...) pode-se afirmar que as redes evangélicas trabalham em favor da valorização da 

pessoa e das relações pessoais, gerando ajuda mútua com o estabelecimento de laços 

de confiança, além do aumento de auto-estima e do impulso empreendedor. Elas 

atuam, para além da sua finalidade religiosa, estrito senso, como circuito de trocas 

que envolvem dinheiro, comida, utensílios, informações e recomendações de 

trabalho, entre outros. Não se trata tanto dos programas filantrópicos como fazem 

católicos e kardecistas, mas de uma reciprocidade entre os próprios fiéis simbolizada 

no princípio bíblico de ajudar primeiro os “irmãos da fé” (os frequentadores do 

mesmo templo). E esses “irmãos da fé” preferencialmente se tornam parentes ao 

casarem entre si, conforme o padrão comportamental evangélico. (ALMEIDA, ?, 

p.10, 11) 

 A IURD, mais que as outras igrejas também adeptas da Teologia da Prosperidade, 

emprega um tom pedagógico aos seus cultos, ensina o fiel a transformar sua situação de 

precariedade em perseverança e desafio da fé, para que a vitória seja alcançada.   

Explicitamente, ele afirma que sua mensagem será dirigida para pessoas que 

conheceram uma grande restrição de liberdade; consideradas incapazes, excluídas do 

destino redentor prometido pelo sonho moderno. 

Na nova igreja, o bispo pedirá que as pessoas se revoltem, saboreiem a raiva do 

reconhecimento de sua própria situação e desafiem a Deus “determinando” um 

destino alternativo. (MAFRA, SWATOWISKI, SAMPAIO, 2012:84) 

 

 Apesar da grande repercussão negativa que a IURD teve na mídia nos anos de 1990, 

com escândalos de corrupção, a prisão do bispo Edir Macedo, a igreja alcançou naquela 

década crescimento recorde de fiéis, que rejeitam o argumento de que são manipulados e 

afirmam que tudo que o pastor diz está na Bíblia. Porém entre os meios eruditos do 

cristianismo, a IURD é fortemente rejeitada, acusada de charlatanismo, inclusive não sendo 

considerada cristã.  
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(...) a Igreja Universal não é uma “ave de rapina” que se alimenta da pobreza, mas 

nem tampouco uma obra-prima de uma ação “desinteressada” do Espírito Santo de 

Deus no mundo. (...) Mas estaremos falando de “teatro”, “templo” ou de “mercado”? 

Tentamos falar dessas três metáforas porque pressupomos que a Igreja Universal 

tanto é “teatro” como também é “templo” e “mercado”. São essas características que 

dão eficácia à sua comunicação, o acerto às estratégias de marketing e uma 

capacidade de persuasão que, em menos de vinte anos atraiu mais de quatro milhões 

de adeptos para o seu reduto. (CAMPOS, L., 1997: 55) 

 

 O poder na Igreja Universal era completamente centralizado na figura de Edir Macedo, 

porém, depois dos acontecimentos de problemas com a justiça, foi criada uma hierarquia, com 

o Conselho Mundial de Bispos, o Conselho de Bispos do Brasil e o Conselho de Pastores, 

todos ainda seguem submetidos a Macedo. É característica da IURD a centralização de poder, 

os membros e pastores não têm autonomia, não gerenciam os recursos que doam e arrecadam, 

não participam da deliberação e da tomada de decisões importantes (MARIANO, 2005).  

 A IURD chegou a ter um seminário, incluindo um curso de bacharel em Teologia, 

mas, Edir Macedo percebeu ser inútil, pois tirava a atenção do futuro pastor da prática da obra 

e ocupava muito o tempo deles com aprendizados teóricos, os distanciando dos objetivos 

concretos da igreja. Macedo declara em seu livro A libertação da Teologia ter aversão à 

erudição teológica e afirma não ser de escolas de Teologia que saem os grandes líderes, mas 

da prática da obra de Deus (MARIANO, 2004).  

 A IURD desde seus primórdios tem métodos de arrecadação de dízimos e ofertas 

bastante heterodoxos, e em poucos anos fez investimentos empresariais milionários, como, 

por exemplo, a compra da Rede Record. Outra característica marcante da IURD em seus 

primeiros anos é a perseguição aos cultos afro-brasileiros (MARIANO, 2004; ORO, 2003). 

 Para ser pastor na IURD é preciso ser convertido na denominação, dedicado e desejoso 

de fazer a obra de Deus. Os aspirantes a pastor são instruídos nos princípios da igreja e a 

prática nos cultos é tida como a parte mais importante do processo de formação. É nos cultos 

que o futuro pastor aprende a reproduzir corretamente o que os pastores titulares fazem: 

vocabulário e gestual. Para avançar na hierarquia da igreja é preciso mostrar bons resultados 

de arrecadação (MARIANO, 2004).  

 O discurso dos novos pastores é muito semelhante ao dos pastores e bispos mais 

antigos e experientes da IURD, e do próprio Edir Macedo. “Barganha com Deus”, “sociedade 

com Deus”, “batalha espiritual”, “exorcismo dos demônios que atrapalham a vida do fiel”, são 
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alguns dos mais importantes argumentos discursivos da IURD. Outra parte importante do 

discurso é ensinar o fiel a dar o dízimo e as ofertas de acordo com a renda que deseja ter, não 

com a que tem, demonstrando assim plena confiança que Deus fará a parte dele na 

“sociedade” (SWATOWISKI, 2007; CAMPOS, MAURICIO JUNIOR, 2013; LIMA 2007).  

 Os cultos, bem como os programas televisivos, priorizam os testemunhos pessoais de 

vitórias alcançadas através da mediação da denominação e oferta de soluções mágico-

religiosas para todos os tipos de problemas. Os testemunhos dados pelos fiéis são a maior 

vitrine da IURD, é a oportunidade dos espectadores e telespectadores ouvirem de um fiel 

comum uma experiência de vitória na batalha espiritual e como consequência disto, 

prosperidade na vida material. Todos esses testemunhos são acompanhados de convite 

insistente para a programação da igreja, que funciona todos os dias, e tem programações em 

diversos horários (CARMO, 2006; MARIANO, 2004; SWATOWISKI, 2007).  

 Outra estratégia discursiva identificada é a valorização das relações interpessoais, as 

pessoas que chegam para visitar um culto da IURD são bem recepcionadas e acolhidas e 

ouvem os pastores e bispos usarem uma linguagem secular, a vida material, as recompensas 

materiais que os fiéis podem alcançar, oferecendo assim recursos simbólicos e rituais para 

mudança da vida material. (MARIANO, 2004).  
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-Capítulo 1: Carisma 

 

 Um dos conceitos centrais para compreender a dinâmica existente nas igrejas 

neopentecostais é o conceito de carisma, não somente pela perspectiva da dominação 

carismática weberiana, mas também pela revisão conceitual e crítica feita por Pierre 

Bourdieu, que se aprofunda no conceito de Weber. Será importante ainda refletir de que 

forma os líderes carismáticos pentecostais, vistos como figuras santificadas, virtuosas, com 

uma ligação diferenciada com o divino, estão na contramão de um dos grandes cernes da 

Reforma Protestante: o fim da mediação entre Deus e o homem.  

  A partir da compreensão do carisma, por diferentes perspectivas que serão 

demonstradas adiante, além de Weber e Bourdieu também serão usados os trabalhos dos 

brasileiros Roberta Bivar Carneiro Campos e Ari Pedro Oro, pretende-se contribuir para um 

debate em torno das relações existentes na Igreja Universal em Campos dos Goytacazes, a 

partir do carisma dos líderes locais e também do carisma da própria denominação, 

personificada na figura de seu maior líder, o autodeclarado bispo Edir Macedo.  

1.1 - Carisma em Weber e Bourdieu: convergências possíveis  

 

 Max Weber dedicou parte importante de sua produção intelectual à compreensão do 

universo religioso e à atuação desse universo sobre as ações e relações sociais. A análise 

weberiana se concentra nas transformações sociais e individuais ocorridas a partir da Reforma 

Protestante, no que Weber chamaria de “secularização da vida” e “racionalismo ocidental” 

(WEBER, 2013, 1999). Porém, o conceito de “dominação carismática” pensado pelo alemão 

não se restringe à análise da religião, outros indivíduos também podem ser portadores das 

qualidades subjetivas consideradas por Weber como poder carismático: políticos, reis e outras 

lideranças também podem exercer dominação a partir do carisma. Para Weber, um líder 

carismático é alguém que se destaca a partir de características pessoais extraordinárias, 

alguém visto como um líder taumatúrgico, acima da normalidade, com qualidades inatas 

sobrenaturais, que podem ser vistas como mágicas ou divinas. 

 A dominação carismática, segundo Weber, é o extremo oposto da dominação racional 

burocrática, pois é um fenômeno fora da rotina, interno ao indivíduo que possui o poder 

carismático; é, desta forma, uma espécie de dom, como se o líder carismático tivesse uma 
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missão maior que ele mesmo, e essa missão, bem como o poder e a dominação exercidas por 

esse líder só tornam-se válidos a partir da aceitação e reconhecimento das pessoas a quem tal 

sujeito supõe possuir o dever de alcançar. Como resume Leonildo Silveira Campos “Sobre 

ele, projetam-se características míticas e sobre-humanas, que tornam o herói um modelo 

exemplar de crenças e condutas.” (CAMPOS, 1999: p. 388). A legitimidade de um líder 

carismático só existe, portanto, se houver seguidores que aceitam que ele possui uma missão 

diferenciada e precisa ser seguido.  

 Outro fator que distancia a dominação carismática da dominação racional burocrática, 

na análise weberiana, é o fato do líder carismático puro ser em essência antieconômico. Para 

fins de análise, Weber utiliza o que ele chamou de “tipo ideal” como instrumento 

metodológico. Segundo ele, o cientista social pode reunir uma série de características 

peculiares do objeto estudado, o máximo possível de características, como forma de auxiliar a 

categorização de tal objeto, criando assim o “tipo ideal”, servindo como um instrumento para 

a investigação das ações sociais. Dessa forma, em uma tentativa de compreender as formas de 

dominação, Weber conceituou três tipos puros de dominação, segundo seus tipos ideais: 

dominação carismática, dominação tradicional e dominação racional legal. O “tipo ideal” do 

líder carismático seria, além de um detentor de mítica e características extraordinárias, alguém 

que repudia o uso do carisma para fins de obtenção de lucro e enriquecimento. (falta citação) 

 Existe porém um fator em que a dominação carismática, como pensada por Weber, se 

evidencia no discurso dos pastores e fiéis da IURD, em oposição à dominação tradicional e 

também racional legal: a negação do passado e a espera de um futuro sempre promissor, a 

partir da entrada na igreja. “Morrer para o mundo e nascer para Deus”, “deixar o velho 

homem para trás” são parte importante da estratégia discursiva usada nos rituais da IURD, 

visando a adesão do fiel ao que seria uma “nova vida em Cristo”, sempre intermediada pela 

denominação, que detém os meios para se alcançar a nova vida, em uma oposição entre o 

eterno ontem e o sempre novo: 

A dominação tradicional está vinculada aos precedentes do passado e, nesse sentido, 

é também orientada por regras; a carismática derruba o passado (dentro de seu 

âmbito) e, nesse sentido, é especificamente revolucionária. (...) O carisma é a grande 

força revolucionária nas épocas com forte vinculação à tradição. (...) o carisma pode 

ser uma transformação com ponto de partida íntimo, a qual, nascida de miséria ou 

entusiasmo, significa uma modificação da direção da consciência e das ações, com 

orientação totalmente nova de todas as atitudes diante de todas as formas de vida e 

diante do “mundo”, em geral. (WEBER, 1999: p. 160, 161) 
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 Conforme fica claro na fala do Pastor B e na fala Obreira A:  

A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu até tava dando um 

testemunho, é... quarta-feira, que o trabalho da Universal é esse, não te proibir, a 

gente deixa a pessoa a vontade, mas a palavra que todos os dias eu ia ouvindo foi 

entrando em mim e eu fui pensando das coisas erradas da vida até que eu decidi: pra 

eu ter uma outra vida, eu preciso abandonar a velha, e o batismo é exatamente isso, 

o sepultamento da velha criatura, o velho homem, no caso, o velho homem, que 

bebia, que vivia uma vida toda errada morreu, e nasceu um novo, que hoje sou eu. 

(...)  

Quando você se entrega pra Deus, então as suas vontades passam a ser as vontades 

dele, já que você se entregou pra Ele.
2
  

No momento que eu passava por um problema muito difícil na minha vida, eu não 

morava aqui em Campos, vim do Rio pra cá e aqui tava numa situação muito difícil 

pra mim, e eu nesse dia, mesmo.... eu tava sem... como diz, a pessoa fica sem... 

perspectiva de vida né, fica sem saber, aí eu levantei pela manhã, muito assim... 

triste, aí eu liguei a televisão, no momento que eu liguei a televisão tava passando 

esse programa da igreja universal, aí eu fui e comecei a assistir, eu levei 6 meses 

assistindo o programa, só assistindo o programa, aí quando a igreja veio pra 

Campos... 

(...) 

Olha, no momento que eu, eu... a pessoa as vezes... muitos dizem assim, uns vem 

por amor, outros vem pela dor, e eu foi o seguinte, eu na época que eu conheci a 

igreja universal eu estava muito doente, então, e... tava com a família destruída 

praticamente, meu marido separa... tava sem trabalhar, então nós tava vivendo uma 

situação muito difícil, porque eu tinha chegado aqui em Campos, no começo que eu 

cheguei aqui em Campos foi muito difícil pra mim, entendeu? Era muita dificuldade, 

aí eu conheci a igreja universal, eu não tinha assim... tava muito doente, então 

quando eu conheci a igreja universal eu vi o programa, eu assisti, eu ouvi a palavra 

de Deus, eu vi um homem de Deus dizendo que Deus curava, que ele libertava, e 

que Ele podia, se as pessoas que tivessem ouvindo aquele programa, que confiasse, 

que cresse que Deus pudesse transformar a vida dela, ela que ela aceitasse, então eu 

achei... eu tomei aquilo naquele momento como uma saída, entendeu? Foi como 

uma saída, então eu ouvi a palavra, então ele dizia né que... falava dos milagres que 

Jesus fazia, no passado, que hoje o Deus era o mesmo, que continuava fazendo na 

nossa vida, bastava que nós cremos no poder de Deus, Ele faz na sua vida, ele 

transforma a sua vida. Então ali naquele momento eu já, eu já vi que eu tinha que... 

uma segurança muito grande que Deus podia mudar a minha vida. Aí eu peguei e 

tomei a decisão e falei com Deus, se realmente Deus transformasse a minha vida, eu 

ia me batizar na igreja universal... me batizar e me entregar pra Jesus, para ajudar as 

pessoas, porque o meu intuito era esse, porque eu via o sofrimento das pessoas, 

assim como eu estava sofrendo, eu via também o sofrimento das pessoas então, 

quando a igreja veio aqui pra Campos, eu me tornei... fui a primeira pessoa que 

cheguei e ali me lancei, entendeu? De corpo e alma, porque aí levei 6 meses na 

igreja sem batizar, aí quando teve o primeiro batismo, eu me batizei, aí tomei minha 

atitude e daí pra cá eu não quis mais saber de nada, só Deus na minha vida, Jesus...
3
  

                                                           
2
 Entrevista do Pastor B. 

3
 Entrevista Obreira A 
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 Portanto, refletindo sobre a Igreja Universal e seus líderes, o tipo puro de dominação 

carismática weberiano não contempla de forma total o que se encontra nos cultos e reuniões 

frequentados para a realização deste trabalho. O dinheiro e o espaço que ele tem nos rituais da 

IURD são fatores fundamentais na dinâmica existente na denominação.   

 Em seu livro A Economia das Trocas Simbólicas, Pierre Bourdieu (2011) revisa a 

sociologia da religião de Weber de forma crítica, especialmente no que diz respeito ao 

conceito weberiano de carisma. A “rotinização do carisma” que Weber (2009, p. 161) 

conceitua será ainda mais desenvolvida pelo sociólogo francês, que se aprofunda no 

desenvolvimento do conceito inicialmente pensado por Weber. Para Bourdieu o carisma é 

definido pelo capital social e pelo lugar que se o ocupa dentro do campo, no caso da presente 

análise, do campo religioso, portanto as relações entre fiéis e líder são sempre relações de 

conflito, força e dominação, pois, segundo o autor, campos sociais são espaços de constante 

interação conflituosa (BOURDIEU, 1989). Portanto, segundo Bourdieu, o líder carismático 

não possui a autonomia interpretada por Weber, dependendo de um conjunto de elementos 

dentro do campo em que atua para que de fato exerça sobre os demais o papel dominante. 

Tais elementos são chamados por Bourdieu de “capital social”, portanto, quanto maior o 

capital social de um indivíduo, maior seu poder de dominação no campo.  

 Para Bourdieu, campo é um conjunto de forças, que ele chama de capitais, que estão 

em constante luta e que são determinados pelos habitus dos agentes. Os campos são 

compostos por capital econômico, social, cultural, simbólico, político, etc. de seus agentes, 

portanto não é somente a classe social a que um A classe também é um elemento importante, 

pois determina vários desses capitais que compõem os campos, mas dentro da mesma classe 

encontram-se habitus diferentes, pois os sujeitos daquela classe estão inseridos em campos 

diferentes. O campo religioso, nesse sentido, não se difere dos demais campos sociais, sendo 

uma reprodução das estruturas contidas nos demais campos, como o político, por exemplo.  

 As posições que os agentes ocupam no campo estão estruturadas; dessa forma, a 

interação não acontece entre sujeitos independentes, e sim entre agentes com lugares 

determinados dentro do campo. As posições de fiel e pastor, por exemplo, desse modo 

determinam de que forma se dará a interação entre esses dois agentes. A subjetividade dos 

agentes não altera as posições dentro do campo, os capitais acumulados por cada um, e 

segundo Bourdieu essa interação com lugares pré-determinados é essencialmente conflituosa, 
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pois os capitais sociais dos diferentes agentes de um mesmo campo são distribuídos de forma 

desigual, e esses capitais são determinantes do lugar que um agente ocupa no campo em 

detrimento de outro agente. No campo religioso, os líderes são detentores de capital social e 

principalmente simbólico diferenciado dos simples fiéis, leigos, o que, segundo Bourdieu, é 

resultado do monopólio da gestão dos elementos necessários para a salvação por um grupo 

restrito, tirando dos leigos tais elementos, fazendo com que os fiéis precisem recorrer ao 

grupo que detém tal monopólio.  

 Nas igrejas pentecostais, assim como no campo religioso ocidental pré Reforma 

Protestante, o monopólio dos elementos necessários para a salvação e a obtenção da graça 

divina estão mais evidenciados do que em igrejas reformadas, como foi dito no início deste 

capítulo, as igrejas pentecostais reforçam a necessidade de mediação entre Deus e o crente, 

aumentando dessa forma o capital simbólico de seus líderes, que apesar de não possuírem 

instrução formal específica em Teologia ou outra forma de saber acadêmico, são vistos como 

“separados”, “escolhidos”, “vocacionados”, como fica claro na entrevista feita na IURD de 

Campos dos Goytacazes com um dos pastores locais: 

Quando o senhor decidiu ser pastor, o senhor procurou o pastor da sua igreja 

na época e disse a ele sobre seu desejo? 

Não, é o pastor que nos procura e fala que Deus chamou a gente pra fazer a obra, 

mas a decisão é nossa. Deus dá direção pra ele, Deus dá esse discernimento pra ele e 

então ele faz o chamado, mas tem a preparação pra poder ser pastor, que é... no caso 

são os obreiros que tão sendo preparados pra quando esse dia chegar. 

É um outro bispo que direciona um pastor a ser bispo? 

É tudo né, no caso tem o desenvolvimento dele espiritualmente falando, e como tudo 

nós dependemos de Deus, então o próprio Deus, através do líder, mostra que aquele 

pastor tá preparado por Deus pra responsabilidades maiores.
4
 

  

 Essa ideia de que os líderes são pessoas separadas, vocacionadas por Deus, ungidas, os 

diferencia do crente comum, dando ao líder o status de alguém que tem conexão especial com 

o divino, mas diferente da interpretação weberiana, Bourdieu acredita que tal ideia não torna o 

líder um sujeito quase mágico, mas que determina sua posição em um campo de constante 

conflito, onde todos os agentes estão em busca de algum objetivo.  

                                                           
4
 Entrevista Pastor B 
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 O que Bourdieu chama de habitus seria uma espécie de mediador entre o indivíduo e 

os campos sociais em que está inserido, desse modo, o habitus é estruturado pela sociedade, 

pelos campos por onde o indivíduo circula desde as primeiras formas de socialização; e é 

também estruturante das atitudes que o indivíduo terá em cada campo onde estiver inserido, 

em cada diferente situação. Para facilitar a compreensão, passemos a um exemplo do campo 

aqui estudado, o campo religioso: um indivíduo leigo, que passa a frequentar a IURD a 

convite de um amigo, não chega à igreja completamente desprovido de valores, crenças e 

costumes. Tal indivíduo foi educado de determinada forma, de acordo com os valores 

familiares, em primeira instância, depois foi inserido no campo educacional formal, indo à 

escola onde aprendeu novas formas de agir, diferentes das formas de se comportar em casa, 

convivendo com outros indivíduos que recebem educação familiar distinta, e aprendendo a 

conviver com tais distinções da forma que o campo escolar exige. Na vida adulta o indivíduo 

é inserido no campo profissional, que tem relação direta com o tipo de educação formal a que 

teve acesso, se teve ou não a oportunidade de se graduar na escola, ingressar na universidade, 

etc. O tipo de educação formal a que se tem acesso está diretamente ligado à classe social a 

que um sujeito pertence. A classe social é uma parte importante parte da estrutura que 

constitui o habitus de uma pessoa, portanto, suponhamos que o indivíduo do nosso exemplo 

pertence à classe média baixa, frequentou durante toda a vida escolas públicas, porém nunca 

viveu dificuldades financeiras extremas, ainda assim não pôde ingressar na universidade, 

concluindo o ensino médio e se inserindo direto no mercado de trabalho formal, como 

vendedor de loja, caixa de supermercado, balconista de farmácia e demais funções de 

remuneração baixa. A família desse indivíduo é monoparental, foi criado apenas pela mãe, 

que sempre teve empregos no mercado formal com baixa remuneração.  

 Suponhamos que o sujeito do exemplo é um homem solteiro, de vinte e cinco anos, 

que nunca frequentou nenhuma igreja protestante. Foi batizado na Igreja Católica, mas 

sempre acompanhou a mãe em reuniões em um centro de Umbanda, onde toda a família 

materna era bastante atuante. Sabe-se, a essa altura, que esse indivíduo esteve inserido em 

determinados campos, sob determinadas regras, foi criado com determinados valores 

familiares, frequentou escolas públicas e está inserido no mercado de trabalho formal. Todas 

as ações sociais desse sujeito são determinadas por todas as experiências vividas na circulação 

pelos diferentes campos em que está inserido, e ainda que esse sujeito venha a mudar seu 

modo de agir, seus valores, crenças e costumes, segundo Bourdieu, isso aconteceria de forma 
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lenta e gradual, pois esse conjunto de valores, crenças e costumes constituem o habitus desse 

indivíduo, estruturando suas ações.  Desse modo, quando esse indivíduo hipotético aceita o 

convite para ir a um culto da IURD, ele leva consigo seu habitus, e caso venha a se tornar um 

fiel assíduo, um “convertido”, poderá vivenciar certas mudanças de habitus, mas elas não 

ocorrerão instantaneamente, e podem variar de acordo com o papel que este sujeito irá 

adquirir no campo religioso. Com este exemplo, fica claro que os conceitos de campo, capitais 

sociais e habitus, auxiliam a desnaturalização e desconstrução da narrativa dos entrevistados 

acerca da renovação e rompimento com o passado a partir da adesão à IURD.  

 Um fiel leigo que passa a ter pretensões de se tornar um líder, ou que de alguma forma 

se destaca nos trabalhos da comunidade e é chamado por um líder a se preparar para assumir 

cargos na igreja, pode vir a adquirir com maior rapidez e maior afinco o que Roberta Bivar 

Carneiro Campos (2011; 2013) chama de habitus carismático.  

 Nos trabalhos de Roberta Campos e Cleonardo Maurício Júnior (2011), os conceitos 

de carisma de Weber e Bourdieu são interpretados não de forma antagônica, mas como duas 

formas possíveis de análise que se complementam: o carisma subjetivo de Weber e o carisma 

objetivo de Bourdieu. Os autores tratam da hierarquia carismática e da transmissão do carisma 

do líder para os líderes menores e para os fiéis comuns. Apresentam o carisma como algo que 

pode ser aprendido, e não somente como algo inato, taumatúrgico. Segundo Campos e 

Mauricio Junior, a circulação do carisma nos meios pentecostais se dá através de 

ensinamentos, de cursos e escolas de líderes, mas também se dá na interação ritual, na troca 

de energia emocional que acontece nos cultos. Dessa forma, o líder, tal como um profeta, 

transmitiria carisma para os demais fiéis, tornando cada um deles um reprodutor de carisma. 

Sendo assim, em muitos casos nos meios neopentecostais, o profeta se torna maior que a 

própria denominação, extrapolando os limites da sua igreja e se tornando muitas vezes uma 

celebridade. 

 No caso específico da IURD existe uma fusão entre o profeta e a própria 

denominação. A IURD não tem como política institucional se relacionar com outras 

denominações, sendo considerada uma vertente fechada do neopentecostalismo, desse modo, 

a filiação à denominação se torna tão importante quanto o carisma do profeta, no caso o bispo 

Edir Macedo.  



30 

 

 As trajetórias individuais (BOURDIEU, 1986) dos líderes pentecostais são muito 

valorizadas, algumas se tornam publicações editoriais para consumo do público evangélico, e 

tais trajetórias são parte do carisma pessoal construído pelos líderes, materializando a força da 

religião como sistema (DURKHEIM, 1996) através da pessoa do líder e não dos símbolos 

sagrados.  

 É parte do ethos pentecostal a ideia de conexão com o Espírito Santo e de constante 

batalha espiritual, neste campo o profeta se coloca como um interlocutor privilegiado de 

Deus, recebe a “mensagem da verdade” direto de Deus, e a repassa para seus seguidores, que 

quando mais próximos desse profeta, aspirando uma vida espiritual atuante, se tornam seus 

“filhos da fé”, criando redes de filiação denominacional hierarquizadas, por onde o carisma é 

transmitido e circula.  

 Deste modo, cada fiel se torna uma pequena extensão do próprio profeta, por onde o 

fiel estiver ele exerce a função de ser a voz da denominação, de fazer novos discípulos, de 

também transmitir o carisma que acessou através das performances discursivas vivenciadas 

nos cultos, seguindo assim a trilha do carisma, adquirindo o habitus carismático, para se 

legitimar no campo religioso.  

 Os líderes e profetas adquirem autoridade dentro do campo religioso através do 

carisma, e lançam mão do testemunho pessoal de crescimento no campo não apenas religioso, 

mas também social e econômico, para criar vínculos com os fieis que almejam legitimação 

nos mesmos campos. As trajetórias cristãs costumam ser narradas como carreiras 

profissionais, onde se começa de baixo para alcançar lugares altos, valorizando a vocação ou 

dom, hierarquia e obediência, crescimento gradual e individual. Dessa forma a mensagem 

pentecostal circula e o carisma é globalizado, e alguns profetas se tornam celebridades. O 

jogo narrativo usado por eles fica entre a exaltação do carisma pessoal e a humildade.  

É como por exemplo, faculdade, quantos tem na sua sala, e quantos tem agora? 

Muitos também desistem no caminho, porque fazer a obra de Deus e você está 

pronto a ir pra onde ele mandar, hoje a gente tá aqui e amanhã a gente pode tá em 

outro país, então a gente tá pronto pra tudo. A pessoa as vezes tem raízes ali, é muito 

apegado à família, não que seja errado, mas a gente tem que ta desapegado de tudo 

pra fazer a obra de Deus. 

Tá na Bíblia, uns são chamados pra ser pastor, outros pra ser obreiros, só membro, 

cantor, mestres, tecladistas, entendeu? 

(...) 
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Servir. Só isso. Servir, o pastor só serve, ele não tem posição, ele é servo, então 

servo serve em qualquer lugar, qualquer lugar pra onde ele tiver que ir.
5
  

 A autoridade divina detida pelo profeta é transmitida aos fiéis, o fiel precisa estar 

atento e obediente a essa autoridade, que é dada pelo Espírito Santo. Mas o sucesso do profeta 

carismático não depende apenas de capital social e econômico, mas também da capacidade, de 

fazer o carisma circular. Essa capacidade de circulação vai além das qualidades pessoais, ela 

passa também pelo acesso às ferramentas de mediação que permitam atingir os indivíduos, 

como programas de TV e rádio, realização de cursos e conferências pagas onde se aprende 

uma linguagem carismática. O pastor estende seu carisma aos fieis comuns, promovendo uma 

identificação entre eles, fazendo com que o fiel acredite também ser possuidor de carisma, 

podendo ser um profeta no meio que vive. São incentivados a contarem em público suas 

experiências pessoais como testemunhos do que Deus pode fazer através deles. “Fale na 

língua dos anjos e seja batizado agora!”
6
. Os obreiros expressam este carisma adquirido, não 

apenas obedecendo aos comandos dos pastores, mas também dando depoimentos pessoais ou 

sobre a atuação em cultos e rituais anteriores. Em um determinado culto um obreiro leva um 

facão enferrujado à frente e diz que uma senhora esteve lá para entregar o facão com o qual 

ela planejou matar toda a família e depois se matar, mas que ela foi “tocada pelo Espírito e 

resolveu ir à igreja e entregar”, por isso a importância, ressaltou ele, de manter as portas 

sempre abertas.
7
  

 O primeiro lugar onde o carisma do profeta é transmitido é em seu ceio familiar, para 

esposa e filhos; depois para os seus “filhos da fé”, que são os aspirantes à liderança; e por fim, 

aos fieis comuns, formando assim uma cadeia de dominação e legitimidade no campo 

religioso. Segundo o Pastor B, a família de um pastor da IURD deve “Estar no mesmo 

espírito, a esposa, o pastor, os filhos, tem que tá no mesmo espírito. O mesmo espírito, pra ela 

tá junto com o pastor, o mesmo pensamento.”. 

 A linhagem de parentesco (dominação tradicional, patrimonialista e patriarcal) é uma 

das mais importantes formas de transmissão do carisma. Uma família que transmite os valores 

e a moral corretos dentro do campo religioso é parte fundamental na construção do self 

                                                           
5
 Entrevista Pastor B 

6
 Trecho extraído da fala do Pastor C durante um culto 

7
 Trechos extraídos da fala do Obreiro B durante um culto. 
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carismático do líder. Apresentar socialmente uma família que deu certo dá legitimidade e 

credibilidade, a família do pastor deve ser tomada como exemplo de família. Dessa forma, o 

casamento é visto como algo de extrema importância na vida de um líder religioso 

carismático, a esposa do pastor deve ser espelho para as demais mulheres, deve ser o 

complemento para que o sucesso do indivíduo, de sua carreira (ministério) e 

consequentemente da igreja, se concretizem.  

A Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre a auxiliadora, então o papel da esposa, não só 

da esposa do pastor, mas no dia a dia de um casal, o papel da esposa é auxiliar o 

marido. Tanto no dia a dia do trabalho em casa, é como o próprio Deus falou, ele 

falou pra Adão: far-lhe-ei uma auxiliadora, então ela é minha auxiliar, minha esposa, 

é sangue do meu sangue, carne da minha carne, temos as mesmas ideias, os mesmos 

pensamentos, porem ela ta sempre me auxiliando. 
8
  

 Fazer o carisma circular dentro da linhagem de parentesco também é forma de transmissão e 

manutenção de poder da família do profeta.  

 Porém na IURD parece existir uma espécie de indicação para que os pastores, em 

especial os mais jovens, não tenham filhos. Muitos pastores e suas esposas abrem mão da 

paternidade e maternidade para se dedicarem exclusivamente à igreja, apesar de não ter sido 

admitido pelo pastor entrevistado haver uma ordem da igreja quanto a isso: 

O senhor é casado? 

Há 20 anos. 

E tem filhos? 

Não, não tenho. Eu abri mão de ter filhos justamente pelo tempo que a gente tem de 

dedicação pela obra de Deus e pra se ter filho hoje se exige muito tempo né, por isso 

nós preferimos não ter, pra se dedicar ao máximo à obra de Deus. 

Mas é comum os pastores escolherem não ter filhos pra se dedicarem só à obra? 

Não, isso aí vai de cada um, foi uma opção pessoal.  

Casei com 29 anos, a minha esposa é 3 anos mais nova que eu. Tenho 49 anos, 20 

anos de casado. Eu conheci minha esposa na igreja. Antes da gente casar a gente já 

tava com esse pensamento, o que fez até a gente namorar foi isso, eu cheguei pra ela 

e falei: eu não vou querer filho e ela também tinha o mesmo pensamento que eu, 

então a gente, quanto a isso num, num... não trouxe nenhum empecilho pra nós não. 

Ninguém conseguiu mudar nosso pensamento, já tava dentro de nós não ter filhos.
9
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 Além da família do pastor, os fieis também mimetizam o estilo de falar do líder, os 

gestos, o vocabulário. Evangelizar é uma atividade social e envolve a aquisição e reprodução 

do habitus carismático. O fiel interioriza a palavra divina, mas interioriza em um certo estilo, 

peculiar de seu líder, é o habitus adquirido, que passa a ser reproduzido não apenas nos 

espaços de culto, mas na vida secular.   

Conforme a gente foi trabalhando né, a igreja, evangelizando, convidando as 

pessoas, e as pessoas também foram vendo as coisas acontecendo né, na nossa vida, 

os milagres que Deus fazia na vida das pessoas, aí nós foi crescendo. E hoje né, nós 

tamos vendo né, que a igreja universal é uma grande potência né (...) caminhando, 

fazendo a obra dele, procurando fazer, viver o melhor né, porque a gente tem que 

dar o melhor também pras pessoas né, tem que tá preparado né... então eu fui, lutei 

muito, andei muito, evangelizava e pra mim era maior alegria né que eu sentia né, 

porque eu tinha achado, encontrei Jesus e Ele tinha mudado a minha vida, porque eu 

já estava... num tinha mais problema na minha vida de saúde, meu marido já tava 

trabalhando, Deus abriu as portas pra gente, então tudo mudou, então quando eu 

prometi a Deus que se ele mudasse a minha vida que eu iria ser uma serva do Senhor 

que iria trabalhar pra Ele, senti logo a mudança, transformação, então nessa 

transformação eu me segurei, entendeu? E hoje... estou aqui até hoje, graças a Deus 

e pretendo ficar até quando Deus permitir, entendeu?
10

 .  

 Roberta Campos (2011: p. 1014) ressalta que no neopentecostalismo a palavra falada 

se sobrepõe à palavra escrita, o hábito da leitura da Bíblia não é incentivado, o que leva o fiel 

a um estado de profunda confiança na interpretação bíblica do líder. Na entrevista realizada o 

Pastor B da IURD de Campos para este trabalho de monografia, ele responde, quando 

perguntado a respeito de seus hábitos de leitura que: “Só a literatura da igreja, tem também o 

jornal Folha Universal, tirando isso... a Bíblia fala que é pra gente beber água da própria 

cisterna.”.  

 A oralização da Bíblia não se dá apenas de forma ritual, nos cultos, mas também 

através de CDs, DVDs, programas de rádio e TV, consumidos pelos fiéis, o que ela afirma ser 

uma cultura global pentecostal, que valida outras formas de discurso, para além das Escrituras 

Sagradas. Segundo Campos e Maurício Junior (2013: p. 267) ainda existe no 

neopentecostalismo outra forma de discurso, muito vinculada à linguagem corporal, aos 

símbolos e às imagens, onde existe uma valorização da experiência supradiscursiva, que no 

caso específico da IURD está relacionado com o uso do sincretismo nos rituais, conforme 

trataremos no próximo capítulo.  
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- 1.2 - O carisma iurdiano  

 Segundo Ari Pedro Oro (2003) existe outra forma de carisma, que ele chama de 

“carisma institucional”, esse “carisma institucional” iurdiano é centralizado nas figuras dos 

grandes líderes, e existe uma hierarquia rígida e ela deve ser seguida à risca; desse modo a 

vontade institucional prevalece sobre as vontades individuais, restringindo a liberdade de ação 

dos crentes e até dos candidatos eleitos pelo PRB, partido eleitoral criado pela igreja, a ponto 

de um eleito oficial da IURD, por exemplo, não ser o “dono” do seu próprio mandato, 

devendo submeter as decisões do mandato às decisões institucionais, para garantir sua 

legitimidade como representante da IURD.  Segundo Oro o institucional se sobrepõe ao 

pessoal na IURD devido a uma estrutura centralizada nos grandes líderes, sendo uma 

denominação não-participativa, onde o poder da instituição é sempre maior que o dos 

indivíduos, pastores ou fiéis leigos (ORO, 2003: p. 57). Os pastores locais não decidem, por 

exemplo, por quanto tempo permanecem em determinada igreja ou para onde serão enviados: 

O pastor nunca sabe por quanto tempo vai ficar em uma igreja? 

Na universal não. Nesses 22 anos que eu faço a obra de Deus a igreja que mais 

tempo eu fiquei foi 2 anos e 3 meses. É... 1 ano, depende muito. Depende muito, é 

Deus que... Já passei por Bom Jesus, Itaperuna, São Fidélis, Grussaí, é... nos 

municípios próximos aqui, já passei em todos eles. Já passei em Italva também.  

É preciso estar sempre pronto então para ser enviado para qualquer lugar? 

Exatamente. 

Quem determina pra onde o pastor vai? 

O Espírito Santo. É o Espírito Santo. 

Mas o Espírito Santo vai dar esse direcionamento pra quem? 

Pra aquele que é o responsável por todos nós, tem sempre aquele que é o 

responsável, é o pastor que toma conta daquele lugar, daquela região, daquele 

estado.  

Assim se divide a hierarquia da IURD, região, estado, o Brasil? 

É um só espírito, é um só espírito, todos nós temos o mesmo pensamento. Vai 

embora, vão bora, vai pra lá, vem pra cá e vamo em frente.
11

  

 O carisma institucional da Igreja Universal está diretamente ligado ao carisma pessoal 

de Edir Macedo, mimetizado pelos demais pastores, bispos e fiéis leigos da denominação. 

Edir Macedo, conforme enfatiza Cláudia Wolff Swatowiski (2007) se legitima no campo 
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religioso com discurso e postura ofensivos, se colocando como “mensageiro da verdade”, e 

esse discurso é absorvido de forma que Macedo é tido como o grande exemplo a ser seguido, 

como será demonstrado abaixo em trechos extraídos de entrevista feita com o mesmo pastor 

da IURD de Campos e também de discursos feitos pelo pastor responsável pela igreja na 

cidade em cultos e reuniões: 

Qual a pessoa que é a maior inspiração para o senhor? Em quem o senhor se 

inspira? 

Não só eu né, mas todos os pastores, obreiros, membros da universal: o bispo 

Macedo. Assisto na televisão, tem o programa dele de rádio, tem as mensagens, os 

livros, tenho os livros, agora foi o “Nada a perder 1, 2, 3”, depois vem o livro da 

Dona Ester, são muitos livros. São muitos livros que ele já escreveu, a gente procura 

ler todos.
12

  

“lutas, provações, batalhas, problemas, doenças, tudo isso tenta puxar o crente fiel 

pra baixo, mas ele volta a subir porque ele é cheio do Espírito! O maior exemplo é o 

nosso bispo (se referindo a Edir Macedo), ele tá com setenta e dois anos, olha tudo 

que já fizeram com ele, todas as traições, perseguições.... e nada nunca conseguiu 

derrubar, ele tá de pé, a igreja tá de pé.” 
13

 

 O maior objetivo do discurso da IURD é o da adesão à denominação, segundo seus 

líderes é lá que está a verdade, é lá que o indivíduo encontrará as armas para vencer as forças 

do mal que tentam obstruir seu sucesso. Os pastores e bispos mimetizam o discurso 

triunfalista de Edir Macedo, o reproduzem e dessa forma os fiéis leigos também passam a 

mimetizar os meus argumentos, até o mesmo estilo de retórica.  
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- Capítulo 2 – Sincretismo: 

 

A estratégia proselitista da Igreja Universal do Reino de Deus se diferencia e se 

destaca das demais estratégias usadas em outras denominações pentecostais. Conforme afirma 

Swatowiski (2007), Edir Macedo se destaca no campo religioso com um discurso bastante 

ofensivo, colocando-se em constante posição de ataque no que a IURD chama de “batalha 

espiritual”. Macedo afirma em alguns de seus livros que a IURD foi escolhida por Deus para 

libertar as pessoas das forças do mal: “Nossa igreja foi levantada para um trabalho especial.” 

(MACEDO, 1987: 16), diferente de outras igrejas, criticadas por ele por não libertarem 

“verdadeiramente as pessoas da influência dos demônios.” (idem. p. 113).  

 O que se denomina como batalha ou guerra espiritual não está presente apenas na 

IURD, todo o cristianismo trabalha com a ideia de bem e mal, como forças opostas, que 

vivem em disputa pelas almas dos indivíduos. Porém, tanto no catolicismo moderno, quanto 

nas igrejas protestantes históricas, a figura do Diabo não ocupa lugar central nos rituais, e a 

eterna guerra no plano espiritual não está em destaque nas estratégias discursivas escolhidas. 

O pentecostalismo evidência a importância dos Demônios como causa de tudo que há de ruim 

no mundo, conforme afirma Ari Pedro Oro (2005), precisando assim, ser combatido de forma 

eficaz. Portanto, a IURD não é a única igreja a se engajar na guerra espiritual, porém, segundo 

afirma Oro, é lá onde será exacerbado o que existe de forma mais branda em outras igrejas, e 

a IURD assume para si o papel de derrotar as forças do mal.  

 

- 2.1 - A demonização do outro 

 

Outra característica que diferencia a estratégia proselitista da IURD das demais igrejas 

é a constante demonização das religiões mediúnicas, especialmente os cultos afro-brasileiros: 

Com nomes bonitos e cheios de aparatos, os demônios vêm enganando as pessoas 

com doutrinas diabólicas. Chamam-se orixás, caboclos, pretos-velhos, guias, 

espíritos de luz, etc. Dizem-se ser exus, erês, espíritos de crianças, médicos famosos, 

poetas famosos, etc., mas na verdade são anjos decaídos.” 

(...) 
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A Umbanda, Quimbanda, Candomblé e o espiritismo de um modo geral, são os 

principais canais de atuação dos demônios, principalmente em nossa pátria. 

(MACEDO, 1987: 32, 113)  

 Apesar do discurso de demonização das religiões afro-brasileiras, incluindo 

perseguições agressivas nos primeiros anos da denominação (MARIANO, 2004), a IURD se 

apropria de diversos elementos simbólicos dos rituais das religiões mediúnicas em seus 

cultos, como distribuição de águas consagradas, fitas contra a inveja, e diversos outros 

símbolos que puderam ser observados nos cultos frequentados na IURD de Campos. 

 Em todas as reuniões frequentadas na Igreja Universal em Campos, pôde-se observar 

que o Diabo ocupa boa parte do tempo de discurso empregado, porém às terças e sextas-

feiras, que são respectivamente os dias da Sessão do Descarrego e Libertação Espiritual, 

destacam-se por serem dias dedicados a rituais de exorcismo, chamados de libertação, as 

religiões de matriz africana são ainda mais demonizadas, e onde alguns rituais podem ser 

ainda mais sincréticos.  

 Os trechos a seguir foram transcritos a partir de observações feitas terças e sextas-

feiras: 

Hoje eu vi Deus fazer justiça na vida de uma pessoa. Ela foi mulher de Lúcifer, ela 

tem experiências pra contar. 

Obreiro, você que tá aí mais perto, manda esse demônio embora. Manda esse troço 

aí de volta direto pro inferno. 

Aquela maldição, aquela feita na cachoeira, aquele sangue de galinha, aquele sangue 

de bode que foi derramado na encruzilhada pra fazer mal a essa pessoa, sai!, ao que 

toda igreja responde com: “xô” e um gesto com as duas mãos, como se tivesse 

mandando para fora de si, o pastor segue: as coisas ruins, os trabalhos feitos na 

macumba pra estragar a vida dessa pessoa.
14

  

 Durante esses rituais a atuação dos obreiros é ainda mais fundamental do que nos 

outros cultos, pois o pastor que está conduzindo tal reunião passa todo o tempo do culto 

dando comandos expressos, que os obreiros atendem imediatamente. O trabalho desses 

homens e mulheres, que na maioria das vezes estão uniformizados, varia muito: desde a 

recepção das pessoas que chegam antes do culto começar, à recepção e acomodação de quem 

chega depois que o culto já começou, quando os lugares disponíveis para sentar se tornaram 
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 Trecho extraído da fala do Pastor A em um culto. 
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escassos, até a distribuição de muitos objetos, de acordo com a ordem do pastor, passando 

pelo auxílio e prática de exorcismo.  

 Boa parte dos objetos que os obreiros entregam ao público são objetos que nos ajudam 

a compreender o sincretismo existente na IURD. São fitas de proteção contra a inveja, água 

sagrada para banhos, garrafas de água ungida para que os fiéis colem um adesivo que também 

é entregue pelos obreiros, embalagem para levar até a igreja peças de roupa, fronhas ou outros 

objetos pessoais de quem precisa de libertação e cura, além dos envelopes para dízimos e 

ofertas. Muitos fiéis levam objetos pessoais para serem ungidos ou orados, como peças de 

roupa, fotografias de familiares, currículos, carteira de trabalho, papéis de cartório, o que é 

bastante peculiar à IURD e seu sincretismo, dentro do campo religioso protestante brasileiro. 

Em dias de reunião de Libertação e Sessão do Descarrego os fieis são convidados a passarem 

por debaixo de três portais de madeira que são postos perto do altar, e a só irem embora 

depois de passarem embaixo dos portais. Alguns se esforçam para tocarem tal portal, 

esfregam nele os objetos pessoais que tem em mãos, como se o próprio portal tivesse poder 

curativo, emanasse algo divino ou mágico.  

 Apesar dos rituais usarem de grande sincretismo, remetendo a muitos rituais dos cultos 

de religiões afro-brasileiras, o discurso é de demonização dessas religiões, seus fieis e suas 

entidades sagradas, sendo este um grande paradoxo da IURD, a narrativa de demonização das 

religiões consideradas inimigas e a apropriação e ressignificação dos elementos simbólicos e 

rituais dessas mesmas religiões para uso próprio. Todos os males que afligem a vida dos 

indivíduos que frequentam os cultos são chamados de “Exus”, “encostos”, “maldições”, que 

precisam ser expulsos, exorcizados, para que o indivíduo seja livre e possa prosperar em todos 

os seguimentos da vida. Todos os elementos de cultos afro-brasileiros são narrados com o uso 

de termos pejorativos: “macumba”, “maldição”, “bruxas macumbeiras”, “espíritos malignos 

das cachoeiras”, “Exu da preguiça, “Exu da doença”, “Exu da pobreza”, “Exu da morte”. Em 

momentos como esse, em que os culto afro-brasileiros são demonizados, os pastores 

costumam argumentar sobre as críticas feitas à IURD, defendendo a legitimidade da 

denominação através dos “resultados” vistos na vida das pessoas que “se libertaram da 

macumbaria e hoje estão aqui, vitoriosos, libertos e servindo a Deus”, e também criticam as 

pessoas suspostamente infiéis, que vão à igreja apenas por interesse, querendo alcançar 
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alguma benção específica e “depois que conseguem o que querem voltam pra macumbaria 

achando que com Deus pode brincar.”
15

   

 

 -2.2 - O neopentecostalismo macumbeiro 

 

Ao estudar o caso específico do crescimento da Igreja Universal, Ricardo Mariano 

(2004) ressalta o constante uso de soluções mágico-religiosas, ofertadas nos cultos da IURD 

como uma espécie de canalizador das bênçãos que o indivíduo busca, destacando a 

importância da denominação como mediador entre a busca e a obtenção das graças divinas. 

Mariano afirma que o culto a Deus se torna, dessa forma, segundo plano nos rituais da IURD. 

Vencer os demônios que atrapalham a vida e o sucesso é o principal objetivo, e para isso os 

pastores usam de forma deliberada estratégia proselitista sincrética, tirando proveito da 

mentalidade religiosa brasileira.  

 Conforme vimos no capítulo anterior, habitus, segundo Bourdieu, é estruturado pelos 

diversos campos sociais por onde um indivíduo circula e é também estruturante das ações que 

este indivíduo terá diante das mais diversas situações. Sendo assim, a mentalidade religiosa 

brasileira, de forma generalizada, está permeada de sincretismos, com referenciais simbólicos 

do catolicismo, dos cultos afro-brasileiros, do protestantismo histórico e pentecostal 

tradicional, do xamanismo, do espiritismo kardecista, além de outras formas de religiosidade 

esotéricas. Mariano se refere ao uso deliberado desse sincretismo, pois, segundo ele, a 

mentalidade religiosa dos indivíduos não irá se transformar completamente a partir da adesão 

à IURD, o habitus religioso não se transformará instantaneamente, desse modo, fazer uso de 

rituais mágico-religiosos é fazer uso de simbologia familiar à maioria dos frequentadores, que 

não precisarão abrir mão de uma série costumes ao aderir à denominação. Tal afirmação de 

Mariano reforça mais uma vez a contraposição existente entre discurso e prática ritual na 

IURD. Apesar de a narrativa estar sempre permeada de expressões que falam de renovação e 

vida nova a partir da adesão à denominação, o habitus sincrético brasileiro é usado de modo a 

atrair novos fiéis, não exigindo da parte deles o total abandono de antigas práticas, pois a 

IURD as apropria, apenas dando a ela novos significados.  
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 Todos os trechos entre aspas foram extraídos da narrativa do Pastor A durante o culto de libertação espiritual. 
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 A Igreja Universal pratica o que Ari Pedro Oro (2005 – 2006) chama de 

“neopentecostalismo macumbeiro” por dois fatores: a IURD se apropria e resignifica 

elementos de outras religiões, especialmente as de matriz africana, e pelo que ele chama de 

“exacerbação dos elementos e práticas ritualísticas” de tais religiões. Oro também ressalta o 

importante papel do que ele chama de “demonologia da Igreja Universal do Reino de Deus” 

(2005), dada a importância ocupada pela figura demoníaca no discurso empregado nos rituais 

da igreja. Deste modo pode-se afirmar a importância da escolha da Análise do Discurso como 

ferramenta metodológica deste trabalho, pois a compreensão de toda a dinâmica existente na 

IURD passa diretamente pela compreensão do discurso usado nessa denominação, desde o 

dito, até o não dito, da escolha dos termos empregados, à performance praticada em cada 

ritual, até o espaço físico.   

 Os pastores da IURD de Campos, como pôde-se observar na pesquisa de campo, 

mimetizam o discurso de Edir Macedo, o reproduzem de modo que os fiéis também passam a 

mimetizar e reproduzir os mesmos argumentos e estilo de retórica. É muito comum que 

durante suas falas os pastores usem repetidas vezes a expressão “sim ou não, igreja?” 

dirigindo-se ao auditório, expressão que ficou famosa nas pregações televisivas do bispo 

Macedo. O discurso de demonização das religiões de matriz africana, tão presente nos rituais 

da IURD, já foi tema de um best-seller de Macedo: “Orixás, Caboclos e Guias: deuses ou 

demônios?”, publicado em 1987, onde encontra-se um claro ataque às crenças afro-brasileiras: 

“Essa religião que está tão popular no Brasil é uma fábrica de loucos e uma agência onde se 

tira o passaporte para a morte e uma viagem para o inferno” (MACEDO, 1987: p.86). O 

consumo dos livros publicados pela editora da IURD e os programas de rádio e TV facilitam a 

disseminação e a apreensão do ethos discursivo iurdiano.  

 Porém, não apenas os fiéis reproduzem o discurso dos líderes locais e dos líderes 

nacionais, mas também faz parte da estratégia discursiva da IURD que pastores e bispos 

tenham amplo conhecimento sobre o público alvo, como afirma Claudia Swatowiski (2007), a 

liderança da igreja tem bastante clara e definida a imagem do receptor ideal, e o fato de 

recrutar pastores entre os fiéis leigos, sem formação acadêmica, faz com que a grande massa 

de pastores da IURD compartilhe da mesma formação discursiva do público, formação essa 

permeada de sincretismos e simbolismos populares, que não precisam ser abandonados com a 

adesão à denominação. “Se uma pessoa chegar à Igreja no momento em que as pessoas estão 
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sendo libertas, poderá pensar que estão em um centro de macumba, e parece mesmo.” 

(MACEDO, 1987: 135).  

 Acerca do espaço físico da IURD em Campos dos Goytacazes, assim como no Templo 

de Salomão, todo o referencial simbólico exposto remete ao judaísmo, o que não é 

exclusividade da denominação no meio neopentecostal; muitas outras igrejas chegam a usar 

bandeiras do Estado de Israel em seus altares. A IURD de Campos não possui bandeiras em 

seu altar, mas faz uso de demais símbolos da religião judaica, como por exemplo, os vitrais 

que ficam nas paredes laterais, que simbolizam as tribos de Israel, mencionadas na Bíblia no 

Antigo Testamento e na Torá. Edir Macedo costuma usar em seus sermões televisionados 

roupas e acessórios típicos de homens judeus, como o quipá, usado na cabeça, e o talit, uma 

espécie de xale usado por rabinos.  

 São feitas menções constantes à terra santa, a IURD coordena excursões para Israel, 

que incluem em seu pacote batismo simbólico no Rio Jordão, campanhas de oração em locais 

que marcaram passagens bíblicas, entre outras programações turísticas. (CAMPOS, 1997). 

Quem não pode pagar pelas viagens até Jerusalém pode ter acesso a objetos supostamente 

trazidos da terra santa pelos pastores que vão às excursões. Os produtos vindos de Israel são 

dos mais variados: pedras, terra, água do mar morto, etc; e podem ser adquiridos por preços 

variados, e são usados de forma mágico-religiosas, assim como os demais objetos distribuídos 

nos cultos, a eles são atribuídos poderes especiais para propósitos bastante específicos. A 

referência àquela terra também é encontrada em alguns rituais como a Fogueira Santa de 

Israel.  

 De acordo com Cecília Loreto Mariz (2016) os crentes pentecostais praticam o que ela 

chama de religiosidade do “eu”, e se aproximam do que Weber e Durkheim definem como 

magia, pois valorizam a experiência encantada, que é individualista, subjetivista e emocional, 

até mesmo mística, gerando assim muitas críticas dentro do campo religioso. As soluções 

mágico-religiosas encontradas no caso específico da IURD, exacerbam tal experiência 

encantada, fazendo com quem no campo religioso protestante brasileiro a denominação não 

tenha legitimidade (CAMPOS, 1997).  
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- 2.3 - O sincretismo na IURD de Campos exposta em um ritual 

 

As reuniões de Libertação Espiritual que acontecem às sextas-feiras são um exemplo 

bastante marcante do paradoxo que existe entre o sincretismo e a demonização das religiões 

concorrentes. Nesses dias todos os pastores se vestem de branco, calça e camisa sociais, 

sapato e cinto brancos; os obreiros usam seus uniformes habituais, mas ficam posicionados 

nas portas de entrada segurando bandejas cheias de pequenos copos de plástico contendo o 

que parece ser um pouco de suco de uva, chamado pelo pastor responsável, que é quem dirige 

a reunião, de sangue. É importante que cada fiel que chega pegue seu pequeno copo com o 

“sangue”, pois em diversos momentos da reunião ele terá grande importância ritual.  

 O horário da reunião é estrategicamente escolhido, de onze da manhã ao meio-dia, 

horário em que muitos fiéis podem sair dos seus trabalhos para o almoço; dentro do templo 

completamente lotado é possível notar que grande parte das pessoas está trajando uniformes 

de empresas, comércios da área central da cidade, órgãos públicos, etc. Muitas pessoas levam 

objetos pessoais, fotografias de familiares, currículos, carteiras de trabalho e demais 

documentos para serem “orados” ou “ungidos”. O pastor durante toda sua narrativa interage 

muito com a plateia, começando frases para que os fiéis completem, como em uma sala de 

aula, em tom bastante pedagógico, algumas perguntas são feitas para que a igreja responda 

“sim ou não”, e além disso também incentiva a interação entre os fiéis, pedindo que o 

indivíduo repita o que ele dita para quem estiver sentado no banco ao lado. Em um 

determinado momento a interação entre os fiéis se torna física, o pastor pede para que todos 

molhem a ponta de um dedo no “sangue”, esfreguem nos pulsos e unam aos pulsos dos 

indivíduos sentados nos bancos dos dois lados, formando uma corrente em cada fileira de 

bancos, para que uma oração de libertação seja feita enquanto os pulsos de todos “estão 

unidos pelo sangue”. Esse mesmo “sangue” também é esfregado na nunca, no peito, na testa, 

dependendo do comando do pastor.  

 Pode-se observar em todas as reuniões na catedral da IURD em Campos o uso 

repetitivo das frases, os pastores repetem as mesmas frases duas, três, as vezes até quatro 

vezes. São frases curtas e de efeito, que são repetidas de modo a se fixarem na memória das 

pessoas. Nas reuniões de sexta-feira muitas dessas frases são comandos que os fiéis devem 

repetir em voz alta para completarem o ritual de libertação: “Diga bem alto agora: eu sou 
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livre, eu estou liberto, tudo de ruim que foi feito contra mim naquela encruzilhada está 

quebrado agora, tudo de ruim que foi feito para me matar vai embora agora. Diga: xô!”. São 

frases ditas de forma pausada, para que a plateia possa acompanhar e repetir, nesses 

momentos o pastor altera o tom de voz e passa a falar bem mais alto que o comum, e toda a 

plateia responde no mesmo tom.  

 Manifestações interpretadas pela IURD como demoníacas são muito comuns nessas 

reuniões. É possível observar o forte uso de expressão corporal, todas as falas dos pastores são 

acompanhadas por muitos movimentos do corpo, como andar de um lado a outro do altar 

enquanto falam, gesticular de forma bastante expansiva, descidas do altar em alguns 

momentos para circular pelas primeiras fileiras de bancos, as vezes até mesmo dirigindo 

frases a uma pessoa específica, aparentemente escolhida de forma aleatória, criando uma 

conexão com tal pessoa, fazendo perguntas e falando no singular, como se fosse só para 

aquela pessoa no meio de toda a plateia; algumas dessas pessoas apresentam tais 

manifestações chamadas de demoníacas, algumas são levada até o altar para que seja feita a 

“entrevista com o Demônio”, onde o pastor faz uma série de perguntas, começando pelo nome 

do “Demônio”.  

 O que pôde ser observado no trabalho de campo feito para esta monografia foi um 

padrão nas respostas dadas em tais entrevistas. Quase sempre os nomes dos supostos 

Demônios começavam com Exu, e os objetivos daquele Demônio na vida da pessoa possuída 

variavam entre destruição da vida financeira, tormentos na vida amorosa, destruição da saúde 

até chegar à morte; todas as “entrevistas com o Demônio” assistidas sempre acabavam com o 

encosto respondendo ter por objetivo acabar com a vida da pessoa possuída. Ao fim da 

entrevista o pastor exorciza o encosto com palavras de ordem, o mandando “de volta para o 

inferno”.  

 Doenças como depressão, transtorno de ansiedade, insônia, síndrome do pânico são 

relacionadas no discurso da IURD com suposta falta de Deus na vida do indivíduo doente. 

Tristeza e depressão são descritas como uma coisa só e são narradas como fraquezas do 

espírito de quem precisa encontrar Deus para ser forte e não sofrer de “doenças da alma”. A 

falta de Deus faria o homem “inseguro, fraco, ansioso, deprimido, inquieto, sem paz e sem 

conseguir dormir.” Sempre que temas como doenças psicológicas ou psiquiátricas são 

mencionadas o pastor enfatiza a diferença da vida com e sem Deus, das artimanhas do Diabo 
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refletindo diretamente na saúde emocional do indivíduo, portanto, segundo a narrativa, quem 

era fraco passa a ser forte, quem era triste passa a ser feliz, quem era depressivo passa a ser 

alegre, quem não tinha paz terá paz. Todas as patologias emocionais são narradas como 

problemas espirituais, provocado por falta de fé ou por algum encosto ou maldição que 

precisa ser expurgado e a IURD pode ajudar o fiel a alcançar êxito, e para todo o tipo de 

problema um objeto ou ritual mágico-religioso é apresentado. 
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- Capítulo 3 - Dinheiro 

 

A última questão escolhida para analisar neste trabalho acerca das dinâmicas 

predominantes na IURD em Campos dos Goytacazes, refletindo o que se pode observar 

também nos cultos televisionados da igreja, é o lugar que o dinheiro ocupa no discurso dos 

líderes da Igreja Universal e sua importância nos rituais. Para tanto, é importante que o 

contexto social, político e econômico brasileiro da metade do século XX seja situado para 

que, dessa forma, a compreensão do surgimento da IURD e de seu crescimento rápido e 

expressivo seja melhor explicado, pois segundo autores como Diana Nogueira de Oliveira 

Lima (2007; 2010), Leonildo Silveira Campos (1997), Ricardo Mariano (2004) e Claudia 

Swatowiski (2012) esse crescimento meteórico está diretamente relacionado com o momento 

histórico que o país atravessava.  

O templo proporciona um espaço acolhedor, um ambiente de proteção e de conforto 

espiritual, itens muito valorizados numa sociedade como a brasileira, em que houve, 

no último quartel de século, mudanças profundas, que alteraram sua fisionomia. 

Entre elas, citamos o êxodo rural intenso, a urbanização acelerada e a 

industrialização incompleta. Atualmente, o País se encontra numa fase de 

assimilação da tecnologia de ponta, recentemente surgida no mundo, e de inserção 

na economia mundial globalizada. Isso tem criado complicações no mercado de 

trabalho, com a imposição de novos interesses no interior das intricadas redes 

sociais nas micro-regiões econômicas, justamente no momento da chegada de 

milhões de jovens ao mercado de trabalho. Essa coincidência de fatores multiplicou 

o número de desempregados e excluídos do sistema econômico vigente. 

Nos últimos cinquenta anos, desmontou-se um cenário que, bem ou mal, oferecia às 

pessoas um mínimo de integração, proteção e conforto. Como resultado disso a 

pessoa comum atualmente experimenta, nessa sociedade, um alto grau de 

desconforto e desproteção, principalmente nas camadas médias e pobres da 

população, entre as quais cresce o sentimento de desamparo e de incertezas quanto 

aos rumos da vida. Tal perspectiva provoca uma cômoda entrega das esperanças na 

mãos de planos econômicos “milagrosos”, “Plano Cruzado”, “Plano Collor” e 

“Plano Real”, na eleição de políticos neopopulistas, como Collor, na crença fácil em 

palavras de milagrosos “homens de Deus”, dos quais Edir Macedo é o melhor 

exemplo. (CAMPOS, L, 1997: 134-135) 

 Diana Lima (2010: p. 355) afirma que é na década de 1990 que a IURD alcança o 

crescimento de 25% ao ano, e se torna uma das maiores denominações neopentecostais no 

Brasil. Segundo a autora, o contexto dos anos de 1990 foi fundamental para tal crescimento. 

O agravamento da crise econômica e social; o aumento da pobreza e criminalidade; ao mesmo 

tempo em que a política neoliberal era introduzida de forma aberta no país, com o governo 

Collor, que promoveu ampla propaganda de valorização de tal sistema econômico; a 

valorização midiática das trajetórias individuais de sucesso, onde algumas figuras 
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economicamente emergentes figuravam como exemplos de trabalho e determinação; foram, 

segundo ela, o terreno fértil para a legitimação do discurso triunfalista e a valorização da 

mensagem individualista de sucesso da IURD. Para ela, as esferas da vida não andam 

separadas, portanto, não é possível analisar uma questão social descolada de seu contexto. 

 A ideologia neoliberal é amplamente difundida pela mídia de grande alcance, 

especialmente a televisão, e também através da Teologia da Prosperidade, que alcança as 

classes mais pobres urbanas brasileiras. Lima destaca a grande semelhança entre a semântica 

usada pelos economistas neoliberais e os pastores da Teologia da Prosperidade. O vocabulário 

do mercado se difundiu no Brasil nos anos 90, legitimando assim o discurso de “sócio de 

Deus” e de “empresário cristão”, carros chefes da estratégia discursiva da IURD. 

 A pobreza sempre foi um problema social brasileiro, porém foi na última década do 

século XX, a partir da valorização das vitórias individuais pela mídia e pelo governo 

neoliberal que a população das classes mais baixas passou a vislumbrar a possibilidade de 

ascensão social (LIMA, 2010: p. 356). Nesse cenário, o carisma da mensagem individualista 

da Teologia da Prosperidade, que atribui valor positivo às coisas materiais, está em 

conformidade com a perspectiva midiática e governamental, de meritocracia. Sendo assim, 

para a autora, a adesão à IURD se dá por meio de um processo de racionalização da vida. É 

por meio de escolha racional que o indivíduo adere à denominação em busca de mudança de 

vida, aceitando e acolhendo a retórica de batalha espiritual para alcançar as bênçãos 

merecidas, através da força performativa das palavras como estratégia para vencer o demônio.  

A busca do novo céu e da nova terra, fora do munda e da história, é uma opção 

limitada e não mais atrai a totalidade dos excluídos econômica e socialmente. Há, 

neste momento, uma massa emergente de indivíduos que se sentem à margem do 

mercado, querem usufruir do conforto proporcionado pelo consumo e, por tal 

motivo, optam por uma ética centrada no “aqui-e-agora”. Tendem estas a abandonar 

todo templo, que proponha uma “comunidade renunciante” e preferem outras 

alternativas, que lhes acenem com uma “comunidade integradora” e lhes prometa 

uma alternativa tipo “indivíduo-no-mundo”, porém que mantenha uma retórica 

levemente rebelde, do tipo “indivíduo-contra-o-mundo”. (CAMPOS, L, p. 135-136).  

 A IURD, mais que as outras igrejas da Teologia da Prosperidade, emprega um tom 

pedagógico aos seus cultos, ensina o fiel a transformar sua situação de precariedade em 

perseverança e desafio da fé, para que a vitória seja alcançada (LIMA, 2007, p. 135). Tanto 

nas reuniões nos templos da IURD, quanto nos programas televisivos e até mesmo no site que 

a denominação mantém na internet, são encontradas palestras motivacionais sobre 
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empreendedorismo e vida vitoriosa, destacando sempre os aspectos materiais de uma vida 

plena, aliados a fé e a adesão à IURD. No site www.universal.org podemos encontrar, por 

exemplo, resumos de palestras como “O perfil de um vencedor”, onde o Bispo Edson Costa 

“destaca 5 pontos que fizeram de Davi o maior conquistador de todo os tempos.”: 

Se fosse possível hoje você se sentar com Davi e receber dele conselhos para, assim 

como ele, se tornar um conquistador, certamente ele daria os 5 seguintes a você. 

Veja: 

1. Seja forte e destemido 

(...) 

2. Seja de guerra 

(...) 

3. Sisudo em palavras 

(...) 

4. Tenha um aspecto gentil 

(...) 

5. O Senhor é com ele  

(...) 

Quer aprender a enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e se tornar uma 

pessoa vencedora? Então não perca o Congresso Para o Sucesso, que acontece às 

segundas-feiras, na Universal. Para encontrar uma Universal mais próxima de você, 

acesse www.universal.org/enderecos. (O perfil de um vencedor – Universal.org)  

 

 Durante os cultos alguns pastores usam o humor constantemente, fazendo piadas, 

anedotas, além de criar uma aproximação com o público chamando-os por expressões como: 

“meu amigo”, “minha amiga”, “meu irmão” e “minha irmã”, esses dois últimos, léxicos muito 

comuns em qualquer denominação protestante, mas com uso ainda mais habitual em meios 

pentecostais, trazendo a ideia de que os crentes são filhos de um mesmo Deus, portanto 

irmãos, enquanto os não-crentes são apenas criaturas de Deus.  

 Em determinados momentos o assunto da oferta é introduzido sem prelúdio algum, já 

em outros momentos existe uma espécie de contexto criado para que se fale na entrega dos 

dízimos e ofertas. Uma das formas presenciadas no trabalho de campo realizado para esta 

monografia foi o Pastor A falar repetidamente sobre os benefícios materiais que o fiel alcança 

quando encontra o que ele chama de “tesouro”, que seria encontrar a igreja e 

consequentemente encontrar Jesus. Em outros momentos o mesmo pastor pede para que os 

fiéis preparem um pedido especial para a vida e crescimento espirituais, incentiva que um 

“voto” seja feito pela vida espiritual e que tal voto exige um sacrifício material. Usando esse 

tipo de argumento ele pede para que os fiéis peguem envelopes com os obreiros para que 

entreguem uma “oferta especial de sacrifício”, no momento do culto ou em uma próxima 

http://www.universal.org/
http://www.universal.org/enderecos
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reunião, para que o pedido feito pela vida espiritual seja atendido, deixando claro que a 

conquista do pedido está sujeita a entrega da oferta: “Se tiver que vender alguma coisa venda, 

prove seu amor a Deus, e se quiser passar o cartão, a maquininha está aqui na frente com o 

obreiro.” A todo o momento a entrega de dinheiro é narrada como prova de amor, obediência 

e fidelidade, quanto maior a oferta, maior a fé e maior a recompensa pela fé.  

 O líder iurdiano é afetado diretamente pela ideologia, aqui no sentido pensado pelo 

filósofo Louis Althusser, que afirma que ideologia é “uma representação da relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência” (Althusser: 1980: p.77); 

pelo ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2011a) da denominação, que prega uma vida 

vitoriosa ainda nesse plano, e não somente salvação na vida após a morte, e é a partir dessa 

afetação que esse sujeito fala. A ideologia da Teologia da Prosperidade iurdiana está intricada 

na Formação Discursiva (SILVA; EFKEN; AZEVEDO, 2015: p. 37) do indivíduo; o que um 

líder local diz é profundamente afetado por tudo que ele ouviu e ouve desde sua adesão à 

Igreja Universal; desde a importância que se dá à vida próspera até o vocabulário escolhido 

para cada ritual.  

 Especificamente no que se trata do dinheiro, o vocabulário empregado nos cultos varia 

entre a linguagem secular, com o uso de muitos termos do mercado, em especial nas reuniões 

de segunda-feira, que são voltadas à vida financeira e em muito se assemelham a palestras 

motivacionais de empreendedorismo (LIMA, 2007: p. 135). Porém, o Diabo e seus intentos 

continuam presentes no discurso iurdiano sobre a vida financeira, sempre narrado como 

entidade que atrapalha a prosperidade do crente:   

Você só será bendito, uma pessoa abençoada, se você obedecer, se você não 

obedecer você não vai ser bendito. Sem obediência da sua parte o que você faz não 

tem a benção de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quem falou: “trazei 

todos os dízimos à casa do tesouro” foi Deus. A maior prova são as experiências 

amargas que vocês já viveram, tocou no que era de Deus a maldição e a desgraça 

veio. Não tocou no que era do Bispo Macedo, da Igreja Universal, mas no que era de 

Deus.
16

  

 A relação entre o fiel e Deus é descrita como uma “sociedade”, os fiéis dizimistas são 

chamados de “sócios de Deus” e por manterem sua fidelidade e obediência têm o direito de 

cobrar de Deus sua parte na sociedade. Se o crente está em dia com os dízimos e as ofertas, 

Deus também deve estar em dia com esse fiel, fazendo-o prosperar em todos os sentidos da 
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 Trecho extraído da narrativa do Pastor A em um culto 
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vida. Os fiéis são, inclusive, encorajados pelos pastores a darem seus dízimos e ofertas de 

acordo com a renda que desejam ter, não com as que têm, pois desta forma poderão “cobrar” 

de Deus a fidelidade já demonstrada por parte do indivíduo, segundo Diana Lima essa relação 

seria a “mercantilização do sagrado”. Tal relação, de “sociedade com Deus”, também pode ser 

pensada como a Dádiva de Marcel Mauss (2003), onde o fiel dá, sendo um bom crente e 

contribuindo para obra, recebe de Deus as bênçãos desejadas, e retribui com ainda mais 

fidelidade, dedicação, dízimos e ofertas. 

 Cecília Loreto Mariz (2016) ressalta que as igrejas pentecostais perceberam a 

necessidade de incluir em seu discurso argumentos racionais, não encantados, para obter 

legitimidade social e no campo religioso. Desenvolvem assim uma linguagem secular. Muitos 

dos líderes pentecostais também são políticos eleitos e/ou líderes de grandes projetos sociais, 

portanto são interlocutores no mundo secular, precisam dominar a linguagem de outros 

campos, além do religioso. Mariz define discurso como prática social que se produz no 

processo de troca e relações sociais, desse modo cada sujeito social possui múltiplos 

discursos, que se adequam aos campos onde circula. Os líderes pentecostais dominam esses 

discursos dos diferentes campos onde estão inseridos. Em sua pesquisa ela constata que por 

dominarem diversas estratégias discursivas, ao falarem com ela como pesquisadora, os líderes 

religiosos adequam seu discurso, adotam tom defensivo, por se sentirem em situação de 

desigualdade frente ao mundo acadêmico de domínio das coisas seculares, e optam pela 

crítica ao mundo laico e as coisas seculares, sem deixarem de demonstrar domínio de 

argumentos que revelam competência discursiva e fluência na linguagem secular.  

 Na entrevista feita com o Pastor B, pode-se observar, assim como na pesquisa feita por 

Mariz, respostas evasivas ao ser questionado sobre as condições de vida material e prática do 

pastor da IURD: 

Os pastores da IURD tem carteira assinada, já que se dedicam exclusivamente? 

Pra quando for se aposentar, por exemplo.  

Viver pela fé, nós vivemos pela fé, quando se vive pela fé, Deus não deixa faltar 

nada. É até morrer, não aposenta, acho que, acho que até morreria se ficasse em 

casa, é que o prazer é esse, a gente vai até o último dia, até o fim. Completar nossa 

carreira.  

Quando o pastor falece, a família tem algum tipo de auxílio? 
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Olha essa eu pergunta eu vou te... eu vou deixar pra próxima. Entendeu?
17

  

 Para Mariz o discurso religioso é facilmente adaptável ao discurso político, por isso é 

tão facilmente absorvido quando os campos se perpassam. Promove-se nas igrejas 

pentecostais uma relação entre evangelização e promoção de mudança social, pois a vida das 

pessoas está indo mal por estarem longe da “verdade” da igreja, por estarem dominados por 

espíritos obsessores, portanto, promover a evangelização é libertar as pessoas de tais 

obsessões e promover assim mudança e justiça social.  

Aí eu peguei e tomei a decisão e falei com Deus, se realmente Deus transformasse a 

minha vida, eu ia me batizar na igreja universal... me batizar e me entregar pra Jesus, 

para ajudar as pessoas, porque o meu intuito era esse, porque eu via o sofrimento das 

pessoas, assim como eu estava sofrendo, eu via também o sofrimento das pessoas 

então, quando a igreja veio aqui pra Campos, eu me tornei... fui a primeira pessoa 

que cheguei e ali me lancei, entendeu? De corpo e alma, porque aí levei 6 meses na 

igreja sem batizar, aí quando teve o primeiro batismo, eu me batizei, aí tomei minha 

atitude e daí pra cá eu não quis mais saber de nada, só Deus na minha vida, Jesus... 

caminhando, fazendo a obra dele, procurando fazer, viver o melhor né, porque a 

gente tem que dar o melhor também pras pessoas né, tem que tá preparado né... 

então eu fui, lutei muito, andei muito, evangelizava e pra mim era maior alegria né 

que eu sentia né, porque eu tinha achado, encontrei Jesus e Ele tinha mudado a 

minha vida, porque eu já estava... num tinha mais problema na minha vida de saúde, 

meu marido já tava trabalhando, Deus abriu as portas pra gente, então tudo mudou, 

então quando eu prometi a Deus que se ele mudasse a minha vida que eu iria ser 

uma serva do Senhor que iria trabalhar pra Ele, senti logo a mudança, 

transformação, então nessa transformação eu me segurei, entendeu?
18

  

 A mudança da linguagem mágica para uma linguagem com mais validade no mundo 

secular, onde o discurso religioso possa ser compreendido por interlocutores não religiosos se 

dá a partir da entrada dos neopentecostais no campo político e da ascensão social de seus 

líderes, sempre vinculando a ética religiosa à ética do trabalho (WEBER, 2013).  

 A importância da ética do trabalho, do esforço individual e da responsabilidade do 

indivíduo é muito enfatizada no discurso ouvido na IURD de Campos: 

Você colheu o que você plantou. 

Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. 

Por que Deus honra um e outro não? Porque quem tá com a vida 100% no altar não 

arruma desculpa e se torna ele a própria oferta, a pessoa se entrega, não vê barreiras. 

Se tem greve de ônibus monta num cavalo e vem, mas vem, nada é desculpa pra 

faltar seu compromisso na igreja. 
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 Entrevista Pastor B 

18
 Entrevista Obreira A  
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O ser humano gosta de culpar os outros pelos seus fracassos. Ninguém tem culpa, só 

você mesmo.
19

  

“Ninguém tem culpa do resultado da minha vida, eu sou o responsável, depende do tipo de 

oferta que eu sou. Minha vida é resultado da oferta que eu apresento e ninguém tem culpa.”, 

ressalta o Pastor A ao dizer que não basta ao crente dar ofertas, mas que ele precisa ser fiel a 

ponto de ele mesmo, sua vida, se tornar uma oferta agradável a Deus, pois Deus merece o 

melhor. A vida na igreja é incentivada a ser priorizada, em detrimento de qualquer outro 

aspecto da vida, pois “Deus rejeita quem faz o que dá na telha, a prioridade é Ele.”. 

 Existe ainda outro aspecto recorrente no discurso dos pastores quando se trata da vida 

financeira, sucesso material e a relação de tal sucesso com a fidelidade com os dízimos, que 

são as consequências sofridas por quem supostamente não é fiel. Muita ênfase é dada e muito 

tempo dos cultos são gastos para se falar sobre as consequências da infidelidade, ou do que os 

pastores da IURD chamam de “roubar de Deus”: 

Você colheu o que você plantou. 

Pague pra ver, tenha temor, não brinca com Deus, não entra nessa de que Deus 

entende, Deus não inocenta culpado, você colhe o que planta, até o rei Davi pagou. 

Eu quero que você tenha o temor. 

Com Deus não se brinca, fez vai pagar, vai sofrer as consequências dos atos. Pensa 

duas vezes antes de você fazer uma coisa errada, porque é você que vai pagar. Pega 

aqui seu alforje sagrado.
20

  

 Nesses momentos os fiéis são convidados a contarem suas experiências sobre as 

consequências em “mexer no que é de Deus”: 

Mexi no dízimo porque precisava de dinheiro pra pagar passagem, não tinha mais 

nenhum. Senhor, eu vou pegar R$5,00 e no final da tarde ponho de novo. – Quais as 

consequências? – Desempregada por cinco meses, adquiri uma dívida de R$20 mil, 

vim pra Igreja Universal, me corrigi e hoje paguei a dívida e trabalho de domingo a 

domingo. O pastor continua: Se isso aqui não fosse sagrado, se fosse do Bispo 

Macedo, como dizem por aí, isso não acontecia.
21

  

Outra pessoa conta que mexeu no dízimo e a casa onde morava pegou fogo e o pastor enfatiza 

sobre as consequências em “não tocar no que é de Deus”. Mais uma fiel pede para dar seu 

testemunho, e o obreiro que leva o microfone até ela diz que “esse a igreja precisa ouvir 
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 Trecho extraído do discurso do Pastor A durante um culto 

20
 Continuação da fala do Pastor A 

21
 Testemunho do Fiel A 
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porque é muito forte”. A Fiel B conta que ela e o marido mexeram no dízimo para pagar a 

gasolina do carro, e no mesmo dia sofreram um acidente, onde a filha se machucou e o sangue 

dela escorreu em cima da Bíblia aberta justamente no livro dos Gênesis, em uma passagem 

sobre a desobediência. 

 A junção entre fidelidade aos mandamentos divinos acerca dos dízimos e uma vida 

dedicada a trabalhar duro, sempre buscando ser o melhor em tudo o que fizer, formam a 

receita iurdiana para o sucesso. A prosperidade não se restringe, porém à vida financeira, o 

fiel também deve ser próspero nos relacionamentos amorosos, deve gozar de boa saúde, ser 

enfim, uma pessoa bem sucedida em todos os aspectos da vida material, pois isso seria a 

prova da prosperidade espiritual. A vida material, portanto, reflete diretamente o estado 

espiritual do indivíduo, sua dedicação e fidelidade à obra de Deus. As trajetórias cristãs 

costumam ser narradas como carreiras profissionais, onde se começa de baixo para alcançar 

lugares altos, valorizando a vocação (dom), hierarquia e obediência, crescimento gradual e 

individual. (CAMPOS, R. 2013). O trabalho é o caminho para a prosperidade, não o Estado 

ou os estudos, porém, sem abandonar a fé e a igreja, que são aliadas na batalha espiritual para 

vencer os “espíritos obsessores da preguiça”, do “comodismo” e do “conformismo”.  

 As religiões chegam onde o Estado não chega, ou onde o Estado falha, e lançam mão 

de um discurso que se pretende “detentor da verdade”, atuando em espaços de extrema 

desigualdade, conseguindo atingir o que Joanildo Butity (2008) chama de “perdedores da 

sociedade”, pessoas que de algum modo sentem que falharam diante da sociedade capitalista 

de consumo. Para essas pessoas as religiões oferecem recursos simbólicos de mudança de 

vida. Para Burity, os evangélicos atuam no que ele chama de “sociedade civil eclesial”, 

exercendo um papel mediador entre o Estado, a sociedade civil e o mercado. Pôde ser 

observado em um dos cultos o Pastor D cita alguns exemplos de pessoas que confiaram e 

adquiriram vários bens materiais como casas, carros, empresas, cirurgias plásticas, etc.  

 Nos cultos observados na Catedral da IURD em Campos dos Goytacazes pode-se 

presenciar a venda de alguns itens durante os rituais, como as Bíblias do Bispo Edir Macedo, 

que podem ser adquiridas por R$300,00 com a capa de madeira, R$250,00 com a capa de 

couro ou ainda por R$20,00 em edição especial para doação feita nos presídios, onde a IURD 

é bastante atuante. Tanto os itens vendidos como os dízimos e ofertas podem ser pagos em 

dinheiro, ou com cartões de crédito e débito, um obreiro fica com a máquina de cartão, 
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posicionado próximo ao altar. Nesses momentos o indivíduo também é responsabilizado pelas 

consequências do que entrega ou não a Deus: “Tem gente que Deus não honra por causa da 

oferta que apresenta a Deus.”; “A pessoa só dá o que tem, por isso que tem gente que só dá 

porcaria. É o que ela tem pra dar.”; “Pra dar presente ao marido e ao filho é do mais caro, mas 

pra Deus é sempre o pior. Você pensa que Deus não tá vendo isso?”; “Pastor, tá faltando gás. 

Vai ficar faltando! Se usar o dinheiro do dízimo é roubar de Deus, e Deus odeia a iniquidade 

do roubo.”; “Pega aqui esse envelope nas mãos dos obreiros, pega e traz no domingo que 

vem, dentro desse envelope, R$100,00, pra você demonstrar que sua vida está 100% no altar, 

que você está 100% entregue.”; “Você só será bendito, uma pessoa abençoada, se você 

obedecer, se você não obedecer não vai ser bendito. Sem obediência da sua parte o que você 

faz não tem a benção de Deus, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus.”. “Ponha nesse 

envelope que os obreiros estão distribuindo uma oferta de R$21,00. Tem que ser esse valor, 

porque representa as vinte e uma horas de jejum que eu fiz pela vida de vocês.” O tom 

imperativo e as mudanças de tom de voz, aumentando o volume para dar ênfase em algumas 

palavras como “obediência”, “bendito” e “Deus” são constantes, bem como começar as frases 

em tom mais baixo e aumentar o volume gradativamente, terminando com a última palavra 

dita em tom altíssimo, demonstrando desse modo, que existe estratégia discursiva não apenas 

na escolha de palavras, mas também no tom empregado a elas.
22
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- Conclusão 

 

 A partir da análise do material do campo, este trabalho buscou apresentar três 

características da IURD em Campos dos Goytacazes. A primeira característica foi o carisma, 

utilizando os autores clássicos da sociologia, Weber e Bourdieu, uma forma de intersecção 

ente o tipo ideal de dominação carismática do Weber e o conceito de carisma do Bourdieu, ele 

é, simultaneamente, objetivo e subjetivo, dando uma especial ênfase a instituição em 

detrimento a seus líderes locais. Mostra-se importante destacar que a utilização dos conceitos 

de Weber e Bourdieu, não como conceitos antagônicos, mas sim como convergentes e 

complementares, são essenciais para compreender as dinâmicas de dominação existentes na 

IURD de Campos. Ao longo de todo este trabalho de monografia foi buscado o objetivo de 

demonstrar que a compreensão da complementariedade dos conceitos, aliados à AD como 

ferramenta metodológica, são fundamentais para a análise da atuação da denominação na 

cidade, através de seus fiéis e líderes.  

 Outro ponto exposto neste trabalho foi o sincretismo religioso presente nos cultos. 

Embora toda a estratégia discursiva seja a de dicotomia entre o bem e o mal, sendo a 

comunidade da IURD a fiel representante do bem e as demais religiões a projeção do mal, a 

IURD utiliza de diversas representações próximas as religiões afro-brasileiras. Em suma, é 

um paradoxo entre a narrativa de demonização de outras religiões, em especial as de matrizes 

africanas, e a ressignificação e o uso dos simbolismos e rituais destas mesmas religiões 

durante os cultos com a oferta de soluções mágico-religiosas dominadas pela IURD. 

 No capítulo final, observou-se a importância do dinheiro para a instituição e o que se 

pode concluir é a utilização da Teologia da Prosperidade como reflexo de uma vida espiritual 

saudável, os fiéis não devem se envergonhar das conquistas materiais, muito pelo contrário, 

os fiéis devem perseguir o sucesso financeiro, pois, a Igreja Universal não aceita nada menos 

do que seus fiéis merecem. Ela busca atender as ambições materiais das pessoas, não é 

aceitável que um escolhido não tenha o que lhe foi reservado. 

 Conforme exposto nesta monografia, a observação feita na Catedral da Igreja 

Universal em Campos dos Goytacazes reforça o que a literatura existente sobre a 

denominação afirma: a IURD usa de estratégia proselitista triunfalista, enfatizando a 

importância das conquistas materiais, incentivando o indivíduo a ser próspero ainda nessa 
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vida, usando termos que mesclam a linguagem do mercado secular com a linguagem 

neopentecostal, destacando o importante papel da fé e da obediência a Deus e à igreja para a 

obtenção do sucesso pretendido. Para tanto, o carisma da instituição, que se sobrepõe ao 

carisma pessoal dos líderes locais e está ancorado na liderança carismática de Edir Macedo, 

mostra-se fundamental para a obtenção de resultados positivos no que diz respeito à adesão de 

novos fiéis. A junção da compreensão dos conceitos de carisma, do habitus e narrativa 

sincréticos, em paradoxo com o discurso de demonização de outras religiões, e a importância 

do sucesso material, formam o cerne da estratégia discursiva encontrada na IURD de Campos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



56 

 

- Referências Bibliográficas: 

Obras Citadas:  

ALMEIDA, Ronaldo. A expansão pentecostal: circulação e flexibilidade. In: F. Teixeira e 

R. Menezes (Org.). As religiões no Brasil: continuidades e rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006. 

ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. 3ª edição. Lisboa, 

Portugal: Editorial Presença/Martins Fontes, 1980.  

AMOSSY, Ruth. (Org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: 

Contexto, 2005.  

BARBIERI JUNIOR, Walter. A Troca Racional com Deus: A Teologia da Prosperidade 

praticada pela Igreja Universal do Reino de Deus analisada pela perspectiva da Teoria 

da Escolha Racional. Mestrado em Ciências da Religião, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo: 2007. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.  

________________. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.  

BURITY, Joanildo A. Religião, política e cultura. In: Tempo Social: revista de sociologia da 

USP, v. 20, nº. 2, nov./2008.  

CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um 

empreendedorismo neopentecostal. Petrópolis, RJ: Vozes; São Paulo: Simpósio Editora e 

Universidade Metodista de São Paulo, 1997.  

CAMPOS, Roberta Bivar Carneiro; JUNIOR, Cleonardo Maurício. As formas elementares 

da liderança carismática: o verbo e a magnética na circulação do carisma pentecostal. In 

MANA, Rio de Janeiro, 19(2): 249 – 276: 2013. 

_____________________________. O profeta, a palavra e a circulação do carisma 

pentecostal. In Revista de Antropologia, São Paulo, USP, v. 54 nº2: 1013 – 1049: 2011. 



57 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: LARA, Gláucia 

Muniz Proença; MACHADO, Ida Lúcia; EMEDIATO, Vander. Análises do Discurso Hoje, v. 

1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.  

DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na 

Austrália. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

FRESTON, Paul. Protestantes e política no Brasil: Da Constituinte ao Impeachment. 

Campinas: Unicamp, 1993a, tese de doutoramento.  

LIMA, Diana Nogueira de Oliveira. “Trabalho”, “mudança de vida” e “prosperidade” 

entre fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. In: Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 

27(1): 2007.  

_____________________________. Alguns fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. In: 

Mana 16(2): 2010.  

MAFRA, Clara; SWATOWISKI, Cláudia; SAMPAIO, Camila. O projeto pastoral de Edir 

Macedo: Uma igreja benevolente para indivíduos ambiciosos? In: RBCS Vol. 27 nº. 78 

Fevereiro/2012.  

MAINGUENEAU, D. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel; SALGADO, Luciana 

(Org.). Ethos discursivo. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2011a.  

MARIANO, Ricardo. Expansão Pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal. In 

Estudos Avançados 18(52): 121 – 138: 2004. 

__________________. Os Neopentecostais e a Teoria da Prosperidade in Novos Estudos, 

nº 44, mar., SP: Cebrap: 1996. 

MARIZ, Cecília Loreto. Ação social de pentecostais e da renovação carismática católica 

no Brasil: o discurso de seus líderes. In: RBCS Vol. 31 nº 92 outubro/2016.  

MAURÍCIO JÚNIOR, Cleonardo. Revisando o conceito de carisma: líderes pentecostais, 

entre o virtuosismo e o capital religioso, da dominação à performance. In Revista 

Todavia, Ano 2, nº. 2, jul. 2011.  



58 

 

MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. In: MAUSS, Sociologia e Antropologia. São 

Paulo: Cosac Naif, 2003.  

ORLANDI, Eni P.. Análise do Discurso: Princípios e Procedimentos. Campinas: Pontes, 

2005.  

ORO, Ari Pedro. A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e 

político brasileiros. In RBCS, Vol. 18 nº 53: 53 – 176: 2003. 

__________________. A demonologia da Igreja Universal do Reino de Deus. In: Debates 

do NER, Porto Alegre, Ano 6, nº. 7. Jan./Jun. 2005.  

__________________. O Neopentecostalismo Macumbeiro in Revista USP, nº 68, 

dezembro/fevereiro, São Paulo: USP: 2005-2006. 

SILVA, Dalexon Sérgio da; EFKEN, Karl Heinz; AZEVEDO, Nadia Pereira Gonçalves de. 

Uma análise das formações discursivas do discurso dos membros da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus. In: Revista Trama, Vol. 11, nº. 22, 2º semestre de 2015.  

SWATOWISKI, Claudia Wolff. 2007. Textos e contextos da fé: o discurso mediado de 

Edir Macedo. In Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 27(1): 114 – 131.  

UNIVERSAL.ORG. O perfil de um vencedor. Publicado em 23/01/2017. Disponível em: 

http://universal.org/noticia/2017/01/23/o-perfil-de-um-vencedor-39026.html. Acesso em: 10 

ago. 2017.  

WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Vol. 2. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009 reimpressão.  

____________. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 

2013.  

Obras consultadas: 

FREITAS, Renan Springer. A Sociologia da Religião como recapitulação da Teologia 

Cristã: Weber e as raízes proféticas do racionalismo ocidental. In: RBCS Vol. 22 nº. 65 

outubro/2007. 

http://universal.org/noticia/2017/01/23/o-perfil-de-um-vencedor-39026.html


59 

 

MAINGUENEAU, D. Gênese dos discursos. Trad. Sírio Possenti. Curitiba, PR: Criar 

Edições, 2005.  

___________________. Cenas da Enunciação. Org. de Sírio Possenti e Maria Cecília Perez 

de Souza-eSilva. São Paulo, SP. Parábola Editorial, 2008. 

 ___________________. Polifonia e cena da enunciação na pregação religiosa. In. LARA, 

G. M. P. [et alli] (Orgs.) Análises do discurso hoje. v. 01. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 

2008. 

MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São 

Paulo: Loyola, 1999 

. 

MESQUITA, Wania Amélia. Sociabilidade pentecostal e ordem violenta em favelas. In: 

Antropolítica, Niterói, nº. 33, 2 sem. 2012.  

PIERUCCI, Antonio Flavio. O desencantamento do mundo: todos ao passos do conceito 

em Max Weber. São Paulo: USP, Curso de Pós-Graduação em Sociologia/Ed.34, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

- Apêndice: 

 

 

 

Figura 1: Garrafa de água distribuída gratuitamente nos cultos para que os fiéis usem no banho antes de 

irem à igreja.  
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Figura 2: Material gráfico distribuído gratuitamente nas reuniões de Libertação Espiritual 
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Figura 3: Adesivo distribuído gratuitamente para que os fiéis colem em uma garrafa de água mineral, 

também distribuída na igreja. 

 

 

  

Figura4: Fita distribuída gratuitamente para que seja usado no pulso.  

 

 



63 

 

 

Figura 5: Embalagem para fronhas de travesseiros.  
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Figura 6: Imagem completa da embalagem para fronhas que devem ser levadas na Terapia do Amor.  
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Figura 7: Folder distribuído como convite para um ritual que aconteceria na sexta-feira 13.  
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Figura 8: Envelope para dízimos e ofertas.  
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Figura 9: Bolsa feita de tecido, chamada de alforje sagrado, para entrega de dízimos e ofertas.  


