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Resumo 

 

O número de fieis evangélicos no Brasil é cada vez maior, ao passo que a articulação 

política entre atores religiosos se fortaleceu no Congresso Nacional. A atuação política e 

o crescimento da população evangélica são frutos da expansão do movimento 

neopentecostal, segmento que se caracteriza ainda pela forte presença midiática. Em 

vista disso, se materializa uma atuação política que visa o travamento de lutas morais e 

os interesses midiáticos. Entende-se que a mídia assume espaço central na vida 

cotidiana. É nesse contexto que o pastor Silas Malafaia se fortalece como líder de 

opinião e influenciador digital: com ampla presença nos meios de comunicação de 

massa, nas mídias digitais e fora da mídia, alimentado por repercussões políticas. O 

trabalho tem como objetivo entender a construção estratégica da retórica de Malafaia 

com objetivo de persuadir sua audiência na rede social do Twitter durante as Eleições de 

2018. Para isso, será utilizado um conjunto de métodos que une a pesquisa 

bibliográfica, a análise de conteúdo e a pesquisa documental. Os principais autores e 

conceitos utilizados para embasar o trabalho são: líder de opinião (LAZARSFELD, 

1944), midiatização (SODRÉ, 2002, 2014), cotidiano (HELLER, 2000), análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), sociologia neopentecostal de Machado (2009) e Mariano 

(2005) e argumentação retórica (DITTRICH, 2008). Como resultado, conclui-se que a 

retórica estratégica empenhada por Malafaia prioriza as emoções, principalmente o 

asco, para persuadir seu público nas mídias digitais ao alimentar uma aversão pública 

contra a esquerda política e a grande imprensa.  

 

Palavras-chaves 

Religião – Política – Mídia – Cotidiano – Líder de opinião – Influenciador digital – 

Mídias digitais – Análise de Conteúdo – Midiatização – Twitter 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Abstract 

 

The number of evangelical believers in Brazil is increasing, while political articulation 

among religious actors has strengthened in the National Congress. The political activity 

and the growth of the evangelical population are the fruit of the expansion of the neo-

Pentecostal movement, a segment that is still characterized by a strong media presence. 

Therefore, their political action materializes that seeks to block moral struggles and 

media interests. We admit that the media takes mais place in everyday life. It is in this 

context that Pastor Silas Malafaia strengthens as a leader of opinion and a digital 

influencer: with a wide presence in the mass media, in digital media and outside the 

media, fueled by political repercussions. The objective of this paper is to understand the 

strategic construction of Malafaia's rhetoric in order to persuade its audience on 

Twitter's during the 2018 Elections. For this, a set of methods will be used that links 

bibliographic research, content analysis and documentary research. The main authors 

and concepts used to support the work are: opinion leader (LAZARSFELD, 1944), 

mediatization (SODRÉ, 2002, 2014), everyday (HELLER, 2000), content analysis 

(BARDIN, 1977), Neo-Pentecostal sociology of Machado (2009) and Mariano (2005) 

and rhetorical argumentation (DITTRICH, 2008). As a result, it is concluded that 

Malafaia's strategic rhetoric prioritizes emotions, especially disgust, to persuade its 

public in digital media by fueling a public aversion against the left politics and the 

press. 

 

Keywords 

Religion - Politics - Media – Everyday life - Opinion leader - Digital influencer - Digital 

media - Content analysis - Midiatization - Twitter  
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Introdução 

O Brasil enfrenta um momento de instabilidade com forte polarização política 

desde as eleições presidenciais de 2014, atravessando o processo do golpe parlamentar 

em abril de 2016, quando a Presidente da República, Dilma Rousseff foi destituída, bem 

como acontecimentos mais recentes, como o vazamento dos aúdios
1
, que envolvem 

políticos em escândalos de corrupção, como o ex-presidente Michel Temer
2
 e a prisão 

do também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado no caso do triplex
3
. É 

também nesse contexto que cresceu o número de parlamentares que compõem a Frente 

Parlamentar Evangélica, também conhecida como Bancada Evangélica ou Bancada da 

Bíblia, bem como a quantidade de candidatos que declararam vinculação a alguma 

insituição evangélica (CUNHA; LOPES; LUI; 2017a, p. 8-9). 

Em 2014, o país teve a maior Frente Parlamentar Evangélica já eleita, 

totalizando 96 parlamentares, em que 93 são deputados federais e 3 são senadores 

(MURAKAWA, 2018). O número é bastante expressivo, considerando que o número 

total de parlamentares é 594, em que 513 são deputados federais e 81 são senadores. 

Apesar de estratégias políticas traçadas por líderes de grandes igrejas evangélicas para 

aumentar esse número – tais quais Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 

Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, Assembléia de Deus e Sara 

Nossa Terra (Ibid.), em 2018 o índice de parlamentares evangélicos eleitos teve uma 

leve queda puxada pela diminuição do número de deputados federais que foi de 77. Já o 

quantitativo de senadores cresceu, passando para seis. O total de parlamentares eleitos 

agora então é de 83. 

 A bancada evangélica busca fortalecer a agenda conservadora, tratando da 

temática antiaborto, antidrogas e em favor da “família natural” ou família tradicional. 

Apesar de ser apresentada como um grupo homogêneo, a bancada apresenta 

representantes de diferentes denominações evangélicas e partidos políticos. Conforme 

será desenvolvido no trabalho, nem sempre os interesses defendidos pelo segmento 

político representam e convergem com os anseios da população evangélica. 

                                                           
1 Entre os meses de abril e maio de 2017 foram divulgados na mídia áudios de conversas antigas de políticos em 
2 O vazamento do áudio de conversa entre Michel Temer e Joesley Batista, um dos maiores empresários do país, 

revela a compra de procurador federal e relação com o ex-deputado federal preso, Eduardo Cunha (CARTA 

CAPITAL, 2017). 
3 O ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem dinheiro por supostamente ter recebido propina de 

empreiteira como troca de benefícios em favor da empresa em contratos da Petrobras (G1, 2018). 
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Cabe salientar ainda que o próprio termo “evangélico” provoca a generalização 

de um grupo social que é bastante diversificado. A religião evangélica é heterogênea 

consituída por diferentes denominações e comunidades evangélicas com hábitos, 

costumes e perfis comportamentais distintos. A diferenciação ocorre devido à 

pluralidade denominacional possibilitada com a Reforma Protestante. Diferentemente 

da Igreja Católica, não há uma centralização ou sistematização geral que define a 

religião. Portanto, com base no entendimento que comunidade pressupõe diversidade, 

concebemos a heterogeneidade do segmento. No entanto, por definir uma identidade 

social, por vezes faremos uso do termo no desenvolvimento do presente trabalho. 

Destaca-se ainda o uso do termo “protestante”. Ambas as palavras se referem 

aos cristãos evangélicos que romperam com a Igreja Católica, porém, são chamados 

“protestantes” os cristãos que pertencem a igrejas tradicionais históricas fundadas 

anteriormente ao século XX. Enquanto o vocábulo “evangélico” nasce na América do 

Norte e está atrelado à defesa e prioridade dos evangelhos do Novo Testamento, 

“protestante” é um termo oriundo do protesto feito por Lutero que culminou no evento 

histórico conhecido como Reforma Protestante em 1517, durante o período medieval. 

A Reforma foi determinante para diversos eventos que envolvem a política e a 

sociedade, tendo como resultado primeiro o questionamento da soberania da Igreja 

Católica, o rompimento com o catolicismo e o surgimento do protestantismo. Dentre as 

principais reivindicações de Lutero estava a separação entre os poderes do Estado e da 

Igreja. Em vista disso, o uso de Weber (2004) e seus estudos sociológicos sobre a ética 

protestante nesse trabalho são fundamentais, em especial, sua reaplicação ao grupo de 

evangélicos neopentecostais. O sociológo definiu o que seria a ética protestante e como 

ela propiciou o desenvolvimento do capitalismo. As posições do autor são definitivas 

em direção à construção do Estado Laico em vista da proposição do termo de 

“secularização”, que veremos no desenvolvimento do trabalho. 

Por conta dos diferentes termos relacionados à identidade social do segmento 

cristão e em especial do evangélico, apresentamos um organograma como forma de 

facilitar a leitura e compreensão dos termos relacionados a esse universo no decorrer do 

trabalho. Posteriormente, serão esmiuçadas as especificidades do segmento evangélico. 

Levando em conta que a comunidade religiosa considera todas as diferenças internas, 

faremos uso do termo “evangélico” como identidade social amplificada de um grupo 

que engloba protestantes históricos e pentecostais. 
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Figura 1 - Organograma das religiões cristãs 

 

 Fonte: Larissa Cesar e Patrícia Saldanha 

A religião evangélica vem ganhando cada vez mais espaço na população 

brasileira, impulsionada, principalmente, pelo crescimento neopentecostal, que tem 

como características notórias a preocupação com a vida presente
4
 imersa em um 

contexto específico, onde a desigualdade social e a ausência do poder público estão 

presentes – o que acaba reverberando na atuação política; além de forte uso midiático. 

Apesar disso, são inúmeras as vertentes evangélicas existentes no país. Por isso, é 

equivocado o tratamento dado como um grupo homogêneo e coeso. 

Atualmente, a religião é a que mais cresce no Brasil, contabilizando 42,3 

milhões de adeptos, de acordo com o Censo do Instituto Brasileito de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010, número correspondente a 22,2% da população do país, ou 

seja, quase a quarte parte dos brasileiros (GAIER, 2012). O segmento obteve um 

crescimento expressivo nos últimos 40 anos, com aumento de 300%, já que em 1970 os 

adeptos representavam apenas 5,2% da sociedade. Estimativas de pesquisa mais recente 

que data do ano de 2016 realizada pelo instituto Datafolha, entretanto, indicam que esse 

número já circula em torno de 29% da população (DATAFOLHA, 2016a), o que 

significa sete pontos percentuais a mais em apenas seis anos, crescimento maior que um 

ponto percentual ao ano. Os dados demonstram a força que a população evangélica tem, 

se apresentando como parcela eleitoral representativa e decisiva para os rumos a serem 

                                                           
4 A expressão é utilizada para se referir à vida terrena, já que de acordo com a crença Cristã, existe vida após a morte 

física. Acredita-se que a vida eterna é conquistada através de Jesus Cristo e materializada no céu. Logo, a vida 

presente é a vida antes da morte física. 
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seguidos no país. De acordo com informações do IBGE noticiadas pelo Valor, o Brasil 

se tornará um país de maioria evangélica em 10 ou 15 anos (ALVES, 2018). 

Os acontecimentos recentes geraram um sentimento de incertezas, frustração e 

falta de credibilidade em grande parte da população em relação às instituições 

tradicionais de poder, tais quais políticas e grandes veículos de comunicação. Por isso, 

pressupõe-se que a internet se assumiu como um espaço muito importante na busca por 

informação com destaque para o protagonismo das redes sociais digitais. De acordo 

com pesquisa desenvolvida pela Kantar Media e difundida pelo IBOPE (2014), 47% dos 

brasileiros utiliza a internet como primeira fonte de pesquisa, o que confere à mídia o 

status de principal fonte de informação para quase metade da população.  

Nesse sentido, por meio da internet, a emissão de opiniões, debates e propagação 

de pensamentos torna recorrente a disputa por quem tem razão, evidenciando o embate 

entre doxa e episteme
5
. As redes sociais viabilizaram e potencializaram o fenômeno de 

divulgação de notícias falsas, conhecido como fake news
6
, caracterizando o período 

chamado de pós-verdade, post-truth
7
. A propagação de notícias falsas torna-se 

preocupante, especialmente, considerando o contexto político e eleitoral, a exemplo do 

que aconteceu nas últimas eleições nos Estados Unidos, em que as informações falsas 

tiveram maior alcance que as reais (G1, 2016), influenciando, por exemplo, a vitória de 

Donald Trump. O fenômeno também vem ocorrendo no Brasil e se fortaleceu em 2018, 

levando em conta o momento político atual de intensa polarização e crise política. 

Considerando a conjuntura de crise, incertezas políticas, econômicas e sociais, 

assim como o aumento do uso da internet, as Eleições de 2018 favoreceram um 

ambiente de imprevisibilidade, tornando o mesmo propício para a manifestação da doxa 

no contexto político pelo uso de opiniões superficiais, pouco fundamentadas, 

diferentemente do que ocorre com a episteme. A disseminação de excessivas fake news 

auxiliadas pelas novas tecnologias marcou o pleito eleitoral que se materializou como o 

mais polarizado capítulo político brasileiro recente, levando em conta a disputa 

presidencial, quando se enfrentaram no segundo turno os candidatos à presidência da 

República: Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. De um lado, um candidato que para uns 

representava o “diferente”, o “novo” e para outros o símbolo da extrema direita e da 

                                                           
5 Dualismo proposto por Platão, em que doxa é a opinião, sendo, portanto, superficial, enquanto a episteme se baseia 

no conhecimento acumulado.  
6 Histórias falsas que parecem ser notícias e são difundidas na internet ou em outras mídias, geralmente, criadas para 

gerar influência política ou visualização de piadas. (tradução da autora) (FAKE NEWS, 2018). 
7 Relacionado à situação em que as pessoas estão mais dispostas a aceitar um argumento baseado em suas emoções e 

crenças do que baseado em fatos. (tradução da autora) (POS-TRUTH, 2018). 
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ameaça à democracia. Do outro lado, o candidato da esquerda representava a 

manutenção dos valores democráticos para alguns, enquanto para outros simbolizava a 

manutenção de um governo já saturado e corrompido. No início da campanha eleitoral, 

pairavam incertezas sobre o candidato que ganharia a eleição. A tentativa do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em candidatar Lula, mesmo preso, e a facada em Bolsonaro, então 

candidato que despontou como favorito atraindo seguidores pelo país, foram episódios 

marcantes no pleito. 

As útimas eleições contaram ainda com surpresas provocadas por resultados 

imprevistos nas pesquisas eleitorais e o deslanchamento do pequeno partido Partido 

Social Liberal (PSL) com o despontar do seu candidato a presidente Bolsonaro 

utilizando amplamenta as plataformas digitais para a realização de sua campanha 

política. As Eleições 2018 obtiveram ainda o maior número de votos nulos desde 1989. 

Considerando o registro de abstenções, votos nulos e brancos, a soma passa de 30% 

(GRANDIN; OLIVEIRA; ESTEVES, 2018). Os dados indicam um cenário de 

insatisfação e descrença social sobre a política. 

Nesse contexto, as redes sociais se apresentaram como uma ferramenta 

importante para a propagação de valores, debates e embates, possibilitando o 

surgimento de diversos porta-vozes evangélicos que se utilizam de suas posições de 

credibilidade como líderes de opinião e autoridades religiosas para tentar influenciar o 

comportamento dos fieis por meio de suas retóricas e ajudar na angariação de votos em 

um cenário nebuloso. Utilizando a formulação do líder de opinião proposta por 

Lazarsfeld (1948) no modelo de comunicação two step flow, ou comunicação em dois 

níveis, atualizado, considerando o cotidiano midiatizado e o contexto da comunicação 

digital, o tema do presente trabalho é o líder de opinião evangélico e a política.  

Pastores, profetas e sacerdotes representam para seus nichos mensageiros da 

Palavra de Deus, pessoas instruídas e utilizadas como instrumentos de Deus na vida dos 

fieis para orientar na caminhada cristã, se apresentando como um líder que representa 

um referencial a ser seguido. Pelo fato do fiel estar mais exposto à figura do líder, que 

tem centralidade na religião evangélica de acordo com a fundamentação bíblica, está 

suscetível a ser influenciado pelo seu posicionamento em diversos aspectos da vida, 

inclusive, no espectro político. Este processo pode ser facilitado e fortalecido a partir da 

internet, por meio das redes sociais, que simula um contato interfacial. Portanto, o 

objeto do trabalho consiste nos líderes de opinião e suas estratégias retóricas que 

buscam influenciar politicamente os fieis nas redes sociais digitais. 
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O pastor Silas Malafaia é uma persona de destaque nessa perspectiva. 

Recorrente em assuntos relacionados à política, o líder evangélico apresenta uma 

retórica marcante que consagrou sua imagem pela linguagem pecualiar e polêmica. 

Malafaia utiliza suas redes sociais na internet como ferramentas de posicionamento 

político. Reconhecido nacionalmente, o pastor da Assembléia de Deus Vitória em Cristo 

e fundador da Associação Vitória em Cristo faz amplo uso de seus perfis oficiais na 

internet para pronunciamentos políticos. Também televangelista há 35 anos e 

empresário, Malafaia é consciente de que influencia os fieis
8
.  

Tendo em vista a conturbada sitação política do país, a qual se reflete também 

nas esferas econômicas e sociais, entende-se a importância das eleições como exercício 

de democracia, cidadania e possibilidade de mudança. Somado a isso, admite-se a 

importância da população evangélica, crescente no país, bem como o fortalecimento da 

Frente Parlamentar Evangélica, em que a parcela passa de espectadora do jogo político a 

atuação política, de fato; com estratégia que tem como pretensão a ocupação do Poder 

Executivo, segundo Christina Vital da Cunha (2017a). Posição que se consolida com a 

eleição do militar e autodeclarado cristão Jair Bolsonaro. 

Torna-se relevante ainda o papel desempenhado por Malafaia, considerando sua 

aproximação com o segmento político, bem como o posicionamento adotado nas redes e 

seu ativismo. Apesar de não ser um político, o pastor se apresenta como um ator 

político, especialmente nas eleições de 2018, em que se somaram aos fatores citados 

anteriormente, a candidatura de Bolsonaro, um político dito cristão, cujo casamento foi 

realizado pelo próprio Malafaia, que já teve em seu roll de membros a primeira-dama 

Michelle Bolsonaro. Além disso, o capitão vem de uma trajetória política desenvolvida 

no Rio de Janeiro, onde o pastor reside e mantém a maior parte de suas igrejas. Por isso, 

o corpus do trabalho compreende a retórica do pastor Silas Malafaia e o uso estratégico 

das redes sociais digitais (Twitter
9
) com o objetivo de influenciar a decisão política dos 

fiéis nas eleições de 2018. O recorte temporal se estende do dia 23 de setembro ao dia 

11 de novembro de 2018, período que envolve a pré/pós campanha eleitoral, 

compreendendo a quinzena anterior ao primeiro turno das eleições – dia 08 de outubro, 

e a quinzena que sucedeu o segundo turno – dia 28 de outubro. 

                                                           
8 Em entrevista concedida ao Portal IG em 2012, o pastor declara: “Tenho a convicção, como pastor, acredito que fui 

levantado para influenciar. Então, vou influenciar o máximo que puder. Ser (político), nunca, mas influenciar, 

sempre!” (MALAFAIA, 2012a). 
9 Microblog que permite o envio de mensagens instantâneas com caracteres reduzidos. O conhecimento sobre a rede 

social digital será aprofundado no capítulo 4. 
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A partir disso, apresenta-se como problema o seguinte questionamento: como 

Malafaia utiliza a retórica enquanto estratégia nas Eleições de 2018 considerando as 

redes sociais digitais e seus desdobramentos? Para além desta indagação, surgem ainda 

questões que norteiam e permeiam o trabalho: (a) Qual a importância da mídia nas 

relações que concernem religião e política? (b) Considerando a ética protestante e as 

bases bíblicas, política e religião devem se relacionar? (c) Como é a atuação do líder de 

opinião no cotidiano midiatizado? (d) Qual a diferença que se estabelece entre líder de 

opinião e influenciador digital? 

A hipótese que se supõe é que o pastor se utiliza de sua posição como autoridade 

religiosa famosa para fazer propaganda política por meio de suas redes sociais, em 

especial no Twitter. Nesse sentido, Malafaia se apresenta não somente como pastor, mas 

também como ator político, funcionando como um líder de opinião, sendo referência de 

valores, ideias e comportamentos para o público evangélico nas mídias digitais, de 

massa e fora deles. Segundo a concepção de imersão em um ambiente que simula um 

contato interfacial, Silas Malafaia faria uso da retórica como estratégia para influenciar 

a opinião política dos fieis, com a adoção de um discurso aparentemente epistêmico, 

fundamentado por meio de notícias, reportagens, argumentos científicos e passagens 

bíblicas. Mas que se configura como doxa, opinião superficial fazendo uso de elementos 

que a fundamentem.  

Diante da ampla presença de candidatos evangélicos compondo o cenário 

político e sua forte atuação, entende-se que o posicionamento das personalidades 

evangélicas é uma importante ferramenta que pode influenciar o pensamento político e 

auxiliar na angariação de votos, devido ao alcance e confiança que, como líderes de 

opinião, possuem em meio a um público crescente. Por isso, o principal objetivo deste 

trabalho é analisar a retórica do pastor neopentecostal Silas Malafaia como estratégia 

política, considerando as redes sociais digitais e seus desdobramentos nas eleições 

brasileiras de 2018. 

Para satisfazer o objetivo geral, serão necessários os seguintes objetivos 

específicos: (a) descrever a população evangélica no Brasil e suas diferentes 

comunidades, compreendendo suas características, participação na mídia e na política, 

além de estudar a origem e difusão do movimento neopentecostal, segmento 

responsável pelo crescimento evangélico brasileiro; (b) entender quem é o pastor, ator 

político e empresário Silas Malafaia, sua igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e 

a importância da mídia em seu ministério; (c) compreender a importância do líder de 
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opinião no cotidiano midiatizado, considerando a comunicação digital e o uso das redes 

sociais digitais para propagação de ideias; (d) entender o contexto dado nas eleições de 

2018 e as relações que envolvem Bolsonaro, Malafaia, a comunidade religiosa, mídia, 

internet e política; e (e) analisar a estratégia retórica empenhada por Malafaia no Twitter 

durante as Eleições 2018. 

Para consolidar os objetivos da pesquisa, será utilizado um conjunto de métodos. 

A pesquisa bibliográfica será estruturante para viabilizar reflexões teóricas necessárias 

ao desenvolvimento do trabalho. Segundo Vergara (2005, p. 48), “a pesquisa 

bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

Serão utilizados na pesquisa autores e ideias basilares do campo de comunicação e da 

temática da pesquisa em si, como os conceitos de líder de opinião (LAZARSFELD, 

1948), midiatização (SODRÉ, 2002; 2014) e cotidiano (HELLER, 2000). Para entender 

melhor a sociologia da religião evangélica e do neopentecostalismo serão utilizadas as 

obras de Maria das Dores Machado (2012), Ricardo Mariano (2005) e o clássico de 

Weber sobre a ética protestante (2004). Serão usadas também as obras de Dittrich 

(2008), Aristóteles (2002) Nussbaum (2006) e Miller (1995; 1997). 

Aliada à pesquisa bibliográfica, será usada a análise de conteúdo que implicará 

na resposta da pergunta central que move o trabalho e consolidação do grande objetivo 

de trabalho que busca entender as estratégias retóricas de Malafaia nas Eleições 2018. A 

metodologia permite a divisão do conteúdo coletado em unidades de registro e o 

atravessamento do material encontrado no corpus de análise aos conceitos trabalhados e 

pertinentes ao desenvolvimento da temática da pesquisa. Apesar de admitir a 

pluralidade de autores que trabalham a análise de conteúdo como metodologia, faremos 

uso de Laurence Bardin (1977) como referência teórica para o desenvolvimento da 

análise. 

A escolha metodológica se deu por permitir analisar um grande volume de 

dados, levando em conta que o período de pesquisa vai do dia 23 de setembro de 2018 a 

11 de novembro de 2018. A análise reune todo o material enviado pelo líder em seu 

perfil oficial no Twitter nesse espaço de tempo, contabilizando um total de 815 posts 

realizados. Apesar de ter perfis oficiais também no YouTube
10

, Instagram
11

 e fanpage 

                                                           
10 Mídia social digital de compartilhamento de vídeos. 
11 Rede social digital de compartilhamento e edição de fotos e vídeos. 
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no Facebook
12

, a seleção se deu por ser o espaço mais usado pelo líder para expor suas 

declarações de cunho político. 

 A mensuração do conteúdo por meio da análise das postagens realizadas pelo 

pastor será de extrema importância. Por esse motivo, a análise de conteúdo também se 

mostra pertinente, permitindo a contabilização e divisão por temáticas abordadas. 

Assim, assume a relevância não só da perspectiva quantitativa, como também da 

qualitativa, por viabilizar a categorização dos dados coletados e proporcionar uma 

análise semântica, em que se percebe o valor simbólico no objeto e a construção de sua 

argumentação. Por fim, permite também a construção de um mapa conceitual dos dados 

analisados, permitindo perceber detalhes que possam revelar importância de conteúdo 

para além do texto. 

 Serão empregados outros recursos metodológicos que auxiliem nos processos 

necessários na análise conteúdo. A ferramenta de busca avançada da rede social do 

Twitter seria importante para captar o conteúdo postado no recorte de tempo estipulado, 

se não fossem as limitações técnicas. Conforme veremos no quinto capítulo, o recurso 

não funcionou de forma eficiente ao desapontar sobre suas expectativas de uso. Logo, 

como será especificado mais à frente, foram utilizadas as ferramentas autônomas 

Tweetstats e Twittonomy que forneceram informações sobre o Twitter de Silas Malafaia 

e se reveleram essenciais para a aplicação da análise. Outra ferramenta online 

empregada no trabalho foi a WordArt, responsável por transformar todo o conteúdo 

textual coletado no perfil oficial do Twitter de Malafaia em unidades de texto e, 

posteriormente, em planilha no Excel. Além disso, a ferramenta se consolida como um 

aporte de humanidades digitais ao permitir a visualização do material textual 

transformado em um mapa conceitual de palavras, em que a disposição quantitativa 

determina a hierarquia dos elementos de texto dispostos, funcionando como base para  

formação das categorias de análise. 

A pesquisa documental também se fará primordial como metodologia nesse 

trabalho por permitir apontamentos factuais que norteiam o contexto em que a pesquisa 

se desenvolve, além de fornecer informações importantes sobre o tema do estudo com o 

uso de notícias e reportagens, principalmente, além de dados fundamentais de institutos 

de pesquisa, como Datafolha, IBGE e Ibope. Durante o trabalho, desenvolveremos 

gráficos com base nos dados para facilitar a visualização. Outro método adotado é a 

                                                           
12 Rede social que conecta usuários e permite o compartilhamento de mensagens, fotos, links e vídeos. 
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entrevista via aplicativo Whatsapp
13

 realizada com o pesquisador de comunicação 

comunitária João Paulo Malerba.  

 É importante destacar ainda que será praticado o conceito metodológico de 

“close enough” ou perto o suficiente (tradução da autora), da antropóloga urbana Joanne 

Passaro (1997, p. 153), que propõe a proximidade do objeto estudado, porém mantendo 

certo distanciamento crítico. A escolha é justificada por considerar que a autora do 

trabalho é evangélica, ocupando, portanto, um lugar de fala de proximidade e 

envolvimento com a religião; entretanto, sem abdicar do senso crítico e objetividade 

necessários ao desenvolvimento da pesquisa. 

 Cabe salientar também que o presente estudo está atrelado à continuidade da 

monografia realizada em 2016, cujo principal objetivo foi estudar a importância da 

comunicação na relação entre religião e política com foco especial na propaganda como 

estratégia de divulgação ao considerar a comunicação eletrônica e a internet. O Twitter 

do pastor Silas Malafaia foi utilizado na ocasião, mas pouco explorado, funcionando 

apenas como exemplo de análise. Desde então, a pesquisa se desenvolveu por meio de 

um novo corpus e outro escopo de estudo que se aprofunda na comunicação política e 

na sociologia da religião evangélica com foco no pastor Silas Malafaia como líder de 

opinião. Por conta desse percurso que fora traçado, lançaremos mão de referências a 

trabalhos anteriores realizados pela própria autora. 

 A pesquisa está atrelada ao Laboratório de Pesquisa em Comunicação 

Comunitária e Publicidade Social, coordenado pela Profª Drª Patrícia Saldanha e 

vinculado ao Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano. O estudo converge 

com a pesquisa realizada pelo LACCOPS à medida que trabalha com os conceitos dos 

processos de mediação e midiatização e suas interferências na sociedade 

contemporânea, além da religião evangélica enquanto comunidade religiosa. 

 Com o fim de obter uma visão geral do trabalho a ser realizado é essencial 

apontar as abordagens e caminhos de cada capítulo. No primeiro, será estudada a 

religião evangélica no Brasil, distinguindo as principais vertentes e entendendo o 

protestantismo histórico, pentecostalismo tradicional, neoclássico e neopentecostalismo. 

Para além das disparidades no campo doutrinário, será importante traçar as diferentes 

características sociais, econômicas, políticas e comportamentais. Ademais, será 

                                                           
13 Aplicativo para dispositivos móveis que permite a comunicação com outros usuários pelo envio de mensagens 

instantâneas quando conectado à internet. É necessário ter o número do contato da pessoa com a qual se comunica. 

Permite o uso de diversos recursos, como envio de documentos, imagens, vídeos e chamadas de voz e vídeo. 
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importante enfocar a expansão do movimento neopentecostal e a importância da mídia e 

da atuação política para o segmento, responsável pela alavancada no crescimento da 

religião e, ainda, vertente em que Malafaia se enquadra. Além disso, a Frente 

Parlamentar Evangélica possui forte atuação de políticos vinculados ao 

neopentecostalismo, das quais se destacam, especialmente, o PRB (Partido Republicano 

Brasileiro), relacionado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e maior partido 

evangélico na contemporaneidade. Para isso, serão utilizadas as ideias centrais sobre 

protestantismo, religião evangélica e neopentecostalismo, respectivamente, de Max 

Weber (2004), Maria das Dores Machado (2012) e Ricardo Mariano (2005). 

 No segundo capítulo, será aprofundado o conhecimento sobre quem é o Silas 

Malafaia. Detalharemos seu histórico de vida, atuação e ocupações. Com amplo uso da 

pesquisa documental, trataremos das facetas do pastor neopentecostal, líder da 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, empresário, psicólogo e líder de opinião, 

apontando a importância da mídia em seu ministério pessoal e institucional, falando 

ainda sobre igreja que preside, a fundação que lidera e os negócios que administra. 

Trataremos ainda dos posicionamentos políticos e apoios alicerçados pelo pastor ao 

longo dos anos, o percurso que traçou como ator político e o uso estratégico das redes 

sociais digitais. 

 No terceiro capítulo, será vista a nova atuação do líder de opinião no cenário da 

comunicação digital, em que as novas mídias assumem protagonismo na vida cotidiana 

dos sujeitos, caracterizado como um cotidiano midiatizado. Na época da construção do 

conceito do líder de opinião, a comunicação se estabelecia pelos meios de massa, 

especialmente por rádio e jornal e, depois, pela televisão. Os líderes funcionavam como 

mediadores entre os meios de comunicação e a população. É necessário entender, então, 

sua atribuição em um contexto distinto na atualidade, em que apesar do uso da televisão 

ainda ser muito forte na sociedade, a internet avança, impulsionada principalmente 

pelos dispositivos móveis. Aqui, será importante também demarcar a diferença entre 

líder de opinião e influenciador digital no novo contexto. 

 Logo, a sociedade atual, diferentemente da do contexto de Paul Lazarsfeld, é 

marcada pela ambiência midiática, tendo como característica a predominância da mídia 

na vida das pessoas. Nesse sentido, a internet e as mídias sociais ocupam espaço cada 

vez maior no cotidiano, sendo fonte de informação importante no processo de 

propagação de ideias. Neste capítulo, será visto como o líder de opinião atua, 

entendendo as especificades da comunicação digital, distinguindo a sociedade 
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midiatizada da de massa. Será relevante ainda estudar como a atuação do líder se 

organiza na nova conjuntura. Os principais conceitos abordados serão os de líder de 

opinião (LAZARSFELD, 1948), midiatização de Muniz Sodré (2002, 2014) e cotidiano 

de Agnes Heller (2000). 

No quarto capítulo, o Twitter será abordado como palanque político e púlpito 

digital, onde Malafaia se apresenta como liderança. Para tanto, falaremos dos usos que o 

pastor faz da rede social, o contexto que se apresentou nas Eleições de 2018, ressaltando 

episódios marcantes que envolvem os fieis evangélicos, a comunicação política, a 

relação entre Bolsonaro e Malafaia e a importância das mídias digitais na disputa 

eleitoral. Será importante compreender as especificidades e características da rede, além 

de apresentar números de seu uso, considerando o cenário brasileiro e, informações 

singulares do perfil de Malafaia. 

No quinto capítulo, estarão situadas todas as análises empíricas realizadas no 

Twitter, no período que compreende as Eleições de 2018 na conta oficial do pastor. A 

partir da análise de conteúdo (BARDIN, 1977) com inferências da autora, será possível 

entender a retórica utilizada por Malafaia com base em Dittrich (2008) e Aristóteles 

(2002). As ocorrências e as prioridades dadas a diferentes assuntos em seu 

posicionamento nas redes sociais por meio da contabilização dos dados coletados 

permitirá uma análise quantitativa. Também será imprescindível uma análise qualitativa 

do material coletado para perceber o conteúdo simbólico das entrelinhas dos dados 

coletados e as escolhas políticas feitas pelo mesmo, traçando um percurso que se cruza 

com as bases teóricas utilizadas. 
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1. Evangélicos, política e mídia no Brasil 

 A religião é marcada pela pluralidade de denominações conquistada a partir da 

Reforma Protestante. Entende-se, então, que a relação entre evangélicos, política e 

mídia é recorrente no cenário brasileiro e possui importância para este trabalho, não 

somente pelo crescimento expressivo da religião no Brasil, como também por sua 

atuação no espaço público: o fortalecimento da atuação política e no âmbito midiático, o 

que envolve interesses da sociedade como um todo. Assim, o capítulo se estrutura em 

três partes: primeiramente, serão estudadas as características gerais da religião, quem 

são os evangélicos, diferenciação das principais vertentes com destaque para a 

neopentecostal; depois, a importância da mídia na expansão dos ministérios e como é 

utilizada no dia a dia. Na terceira parte, trabalharemos a entrada dos evangélicos na 

política, a bancada evangélica e o eleitorado evangélico. Para tanto, serão utilizadas 

como metodologia a pesquisa bibliográfica, com a aplicação de conceitos-chaves de 

Maria das Dores Machado (2012), Ricardo Mariano (2005), Max Weber (2004) e 

Christina Vital da Cunha (2017a); bem como a pesquisa documental, com o uso de 

dados de institutos de pesquisas e reportagens relevantes. 

 

1.1. Características socioeconômicas e o movimento neopentecostal 

O Brasil será um país de maioria evangélica até 2040
 
(ALVES, 2018). É o que 

aponta a pesquisa realizada pelo instituto Datafolha em 2016, intitulada “Perfil e 

opinião dos evangélicos no Brasil”. O próximo Censo Demográfico do IBGE só 

ocorrerá em 2020, mas os pesquisadores avaliam que, atualmente, três em cada dez 

brasileiros são evangélicos, ou seja, 29% da população (DATAFOLHA, 2016b) 

Os números representam um aumento de quase sete pontos percentuais em 

comparação ao último Censo, que aconteceu em 2010
14

. O país atravessa um momento 

de transição religiosa, em que há uma queda no número de católicos e aumento dos 

evangélicos (ALVES, 2017). Em 2010, os católicos vinham perdendo 1% de seus fiéis, 

enquanto os evangélicos registravam um crescimento de 0,7% ao ano. As amostras mais 

                                                           
14 É importante ressaltar as diferenças metodológicas existentes entre o censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e a pesquisa indicada do Datafolha. Enquanto o primeiro faz uma representação probabilística 

(todos os respondentes possuem a mesma probabilidade de serem selecionados para participar da pesquisa) das 

filiações religiosas, a segunda não tem uma amostra probabilística (os participantes da pesquisa não são escolhidos 

aleatoriamente. Não há um controle estatístico de representação do universo, por isso a margem de erro da amostra 

não pode ser calculada); porém, ambas apresentam resultados com indícios semelhantes, o que torna possível, para 

fins deste trabalho, utilizar dados dos dois institutos para avaliar tendências. Entretanto, serão preferidas as 

informações mais recentes para contextualizar a pesquisa da maneira mais fidedigna possível. 
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recentes, porém, apontam que a queda católica já é maior que 1% anual, o que indica 

uma migração de católicos para a religião evangélica, já que 44% dos evangélicos 

respondeu que já foram católicos. A projeção feita a partir dos resultados das últimas 

pesquisas aponta o crescimento no número de evangélicos e o declínio no número de 

católicos e no de cristãos, em geral (Ver Gráfico 1). Conforme o gráfico inserido na 

introdução (Ver página 19), os cristãos embarcam os evangélicos e os católicos. São o 

grupo que confessam a fé em Jesus Cristo. 

Gráfico 1 - Percentagem de católicos e evangélicos na população brasileira de 1994 a 2016 e projeção 

linear até 2040 

 

Fonte: Datafolha (2016b) 
 

 Segundo pesquisa do Instituto Pew (2018), centro de estudos em Washington, 

nos EUA, um em cada cinco brasileiros é ex-católico. Ao procurar os motivos da troca 

de religião na América Latina, a resposta apontada foi a busca por uma maior conexão 

com Deus. Os estudiosos, porém, apontam para mais questões que tornam a análise 

mais complexa, envolvendo desde o fortalecimento neopentecostal à crise econômica 

vivida no país nos últimos tempos, o processo de favelização nos centros urbanos, o 

alcance midiático das denominações pentecostais e ainda a grande facilidade e rapidez 

para se tornar um pregador.  

 Para Cesar Jacob, cientista político da PUC-Rio, a mudança tem a ver com o 

alcance e descentralização das igrejas evangélicas, que conseguem chegar em mais 

lugares pela facilidade e autonomia: “Houve uma mudança na distribuição espacial das 

pessoas. A Igreja Católica é como um transatlântico, que demora muito para mudar um 

pouquinho a rota, devido ao tamanho de sua estrutura burocrática. Já os evangélicos são 

como pequenas embarcações” (2012). O catolicismo, entretanto, continua como 

principal religião no Brasil. O número de pessoas que se definem como sem-religião e 
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de outras religiões também cresceu, ao passo que o de cristãos diminuiu, o que é 

caracterizado como aumento da pluralidade religiosa.  

 Conforme informações do Datafolha (2016b), as regiões com maior número de 

fieis evangélicos são Sudeste, Nordeste e Norte. Metade dos evangélicos brasileiros se 

concentra na região Sudeste (49%), onde está 43% da população total. Atualmente, o 

Estado do Rio de Janeiro está entre os que apresentam crescimento evangélico mais 

expressivo e fica atrás apenas de Rondônia. Enquanto, este possui 71 evangélicos para 

cada 100 católicos, o Rio tem 64 para cada 100. As informações convergem com as do 

último Censo, em que se constatou que a religião evangélica é composta, em sua maior 

proporção, por mulheres e, majoritariamente, concentrada nas áreas urbanas, em 

especial nas periferias. 

 Ao realizar um estudo intitulado “O novo mapa das religiões no Brasil”, Marcelo 

Neri (2009) identifica a emergência de grupos pentecostais como uma nova opção 

religiosa para enfrentar choques socioeconômicos nas cidades, como o desemprego, 

violência, favelização, precarização do trabalho, entre outros. Nessa perspectiva, a 

pesquisa distingue que o catolicismo continua forte na velha pobreza – o autor 

exemplifica as áreas rurais do Nordeste, assistida por programas sociais; enquanto a 

busca pelo pentecostalismo surge como consequência da nova pobreza
15

 – periferia das 

grandes cidades, mais desassistidas. A pesquisadora Maria das Dores Machado destaca 

o papel social desempenhado pelas igrejas evangélicas, especialmente ao se tratar das 

pentecostais, quando chega a lugares onde o Estado não consegue chegar, atendendo 

demandas básicas dos mais necessitados. Nesse sentido, para ela, as lideranças 

evangélicas são mais representativas e se aproximam mais das pessoas que a católica. 

Quantos padres ou bispos negros católicos existem hoje? Muito 

poucos. As igrejas evangélicas buscam seus pastores diretamente nas 

populações mais carentes. Há vários pastores negros e também 

mulheres pastoras e bispas. As igrejas evangélicas criaram um 

caminho de inclusão e ascensão social (2018). 

 O crescimento evangélico é puxado na atualidade, sobretudo, pelo 

fortalecimento pentecostal no país. Os evangélicos pentecostais são 22% da população 

brasileira, enquanto os não pentecostais representam uma fatia de 8% (Ver Gráfico 2). 

Os católicos ainda são 55% dos brasileiros, mas houve uma queda de vinte pontos 

percentuais em vinte anos. Além disso, uma boa parte desse número não é praticante da 

                                                           
15 Velha pobreza: herança de modelos socioeconômicos anteriores à globalização. Nova pobreza: gerada pela 

mudança de modelo, sua crise, ajuste e reestruturação (ARBIX; ZILBOVICIUS; ABRAMOVAY, 2001, p. 294). 
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religião e seus ritos. Para o estudioso da área de sociologia da religião, Ricardo 

Mariano, o crescimento pentecostal demonstra um aproveitamento eficiente do contexto 

socioeconômico, cultural, político e religioso desde a década de 80.  

Cabe destacar, em especial, a agudização das crises social e 

econômica, o aumento do desemprego, o recrudescimento da violência 

e da criminalidade, o enfraquecimento da Igreja Católica, a liberdade e 

o pluralismo religiosos, a abertura política e a redemocratização do 

Brasil, a rápida difusão dos meios de comunicação de massa (2004, p. 

122).  

Gráfico 2 - Quadro religioso brasileiro em percentagem 

 

Fonte: Datafolha (2016b). Gráfico: a autora 

 

Para entender melhor a impulsão de uma vertente em detrimento da outra, é 

necessário compreender as diferenças entre as igrejas evangélicas pentecostais e não 

pentecostais – também chamadas históricas, de missão ou protestantes. São 

consideradas igrejas históricas aquelas fundadas antes do século XX, tais como Batista, 

Anglicana, Luterana, Presbiteriana, Metodista, Congregacional, entre outras. As igrejas 

pentecostais chegaram ao Brasil no início do século XX. Desde então, o 

pentecostalismo já vivenciou três ondas: (a) Clássico, (b) Neoclássico e (c) 

Neopentecostalismo. Trataremos das tipificações posteriormente. No campo doutrinário, 

as históricas priorizam as escrituras bíblicas, enquanto as pentecostais priorizam a 

manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais, como o falar em línguas
16

. 

                                                           
16 “Inspirados pelo Pentecostes, episódio da descida do Espírito de Deus sobre os apóstolos e a igreja primitiva 

reunida 50 dias após a Páscoa, em que Jesus Cristo foi crucificado. O evento é descrito na Bíblia, no livro de Atos dos 

Apóstolos, capítulo 2. A promessa bíblica é de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre 

todos os homens. Todos aqueles que recebem o Espírito Divino, manifestam um dom espiritual, como dom de línguas 

(...) e de profecias. O movimento pentecostal surgiu em meio à necessidade do homem em se aprofundar em uma 

experiência mais próxima e pessoal com o sagrado, produzindo uma doutrina diferente das antigas estruturas 

protestantes, por meio da ampla valorização do emocional, herança de sua origem metodista” (CESAR, 2016, p. 38). 
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Além de terem origens distintas, pentecostais e não pentecostais também se diferenciam 

nos perfis socioeconômico e demográfico.  

Os dados recentes do Datafolha (2016b) mostram que os evangélicos apresentam 

renda familiar mensal abaixo da média nacional – 53%, no país, 49%; ao passo que a 

média dos evangélicos que ganha mais de 5 salários mínimos é menor que no Brasil. 

86% dos adeptos ganha até 5 salários mínimos. Vale ressaltar que os evangélicos 

históricos se concentram nas faixas de renda AB e C, enquanto os pentecostais se 

situam nas classes, C, D e E (Ver Quadro 1). O Censo 2010 do IBGE aponta ainda que 

os evangélicos pentecostais formavam o grupo religioso com mais pessoas que 

recebiam até um salário mínimo (63%), além de estarem entre os grupos de pessoas 

com menor instrução, tendo a maioria dos adeptos o ensino fundamental incompleto e 

apenas 4% possui o ensino superior completo. Em contraste, os históricos apresentam 

melhores níveis de instrução, com índices que atingem o ensino médio completo e 

superior. Quanto à cor da pele, os pentecostais têm maior presença de pardos e os 

históricos, maior proporção de brancos.  

Quadro 1 - Economia das religiões 

 

Fonte: CPS/FGV a partir de microdados da POF/IBGE 

 

As informações sobre renda dos evangélicos brasileiros nos remetem às posições 

weberianas sobre a relação entre economia e religião. Para Max Weber, certos 

princípios protestantes oriundos da ética
17

 cristã propiciaram tipos de atividades que 

favoreceram o desenvolvimento do capitalismo moderno. Se a Igreja Católica 

condenava a acumulação privada do capital, a Reforma Protestante abriu esse caminho. 

                                                           
17 Ethos é uma palavra de origem grega, que significa “caráter moral”. É designada para descrever hábitos e crenças 

que definem um grupo social ou uma nação, caracterizando o comportamento social e os traços culturais de um povo. 

Seu conceito está intimamente relacionado ao valor moral aplicado no âmbito coletivo e social. 
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Para Weber, a ética protestante correlaciona desapego do materialismo capital e 

vocação. Dentro dessa concepção, o trabalho cotidiano é compreendido como a 

possibilidade de realização da “vocação divina”: 

O fenômeno espiritual toma forma e se reflete na vida secular, pois o 

adepto da religião transfere a concepção da vocação divina para sua 

vida pessoal. É majoritária a sua não restrição ao âmbito religioso e 

espiritual. Por isso, o fiel compreende o trabalho como um chamado 

de Deus no mundo, uma oportunidade de sustento e crescimento 

econômico como privilégios dados por Deus. A concepção de trabalho 

passou por um processo de transformação, sendo entendida como uma 

forma de engrandecer o nome de Deus. (CESAR, 2016, p. 29) 

 O sociólogo alemão percebeu em suas pesquisas de campo que as cidades 

europeias mais ricas aderiram ao protestantismo (WEBER, 2004, p. 39-40), 

apresentando correlação entre fé, economia e educação, já que essas cidades também 

possuíam homens com posses e maiores níveis educacionais. Essa associação ainda 

pode ser transposta no Brasil contemporâneo até certa medida, quando considerados os 

protestantes históricos. Entretanto, o contexto brasileiro apresenta outra realidade: a 

expansão pentecostal, com adeptos situados, em sua maior parte, entre baixos graus de 

instrução e baixa renda. Sob essa ótica, a mobilidade social não se apresenta como fruto 

da escolha religiosa; porém, a partir da adesão à Teologia da Prosperidade, se revela 

como anseio.  

 Em conformidade com essa perspectiva, Marcelo Neri propõe uma variação da 

ética protestante no cenário brasileiro: a denominada ética pentecostal. A proposição 

considera o acúmulo privado de capital não do cidadão comum que compõe a igreja, 

segundo propôs a Reforma Protestante. E sim, a acumulação privada de capital através 

das igrejas, em que a instituição se posiciona com espírito empresarial e adoção de 

novas práticas, “tais como estratégias de comunicação através da compra de emissoras 

de televisão e rádio, a adesão de sistema de franquia, uma maior ligação entre a política 

e a igreja, entre outras” (2009, p. 43). Tais particularidades serão esmiuçadas a seguir, 

abordando as principais características do movimento pentecostal no Brasil; e, mais 

adiante, tratando da participação dos evangélicos na mídia e na política. 

 Por ser o pentecostalismo o grande propulsor do crescimento evangélico no país 

e possuir características que favorecem a participação na política partidária, convém 

discorrer sobre o desenvolvimento da vertente no cenário nacional. As três ondas 

pentecostais apresentam suas peculiaridades. Apesar disso, não indicam doutrinas que 
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nasceram em um contexto e tempo específicos e assim permaneceram. Todas coexistem 

na atualidade e se influenciam umas às outras. 

 O pentecostalismo chegou ao Brasil no início do século XX através do primeiro 

missionário pentecostal e gerou o surgimento de centenas de igrejas, que se distinguem 

entre si. Para facilitar o entendimento a respeito das diferenças teológicas e 

comportamentais intrínsecos a este movimento heterogêneo, os pesquisadores o 

classificaram baseados em diferentes momentos históricos. A classificação segue a 

tipificação de ondas pentecostais, segundo Ricardo Mariano (2005). Com o fim de 

ajudar na diferenciação e visualização destes momentos, foi criado um quadro com as 

principais informações sobre os tipos de movimento, períodos históricos, contexto e 

características (Ver Quadro 2). 

Quadro 2 - As três ondas pentecostais 

Ondas pentecostais Pentecostalismo clássico Pentecostalismo neoclássico Neopentecostalismo 

Período 1910 a 1950 Anos 50 e 60 A partir dos anos 70 

Contexto 

Implantação no Brasil, com a fundação 
da Congregação Cristã no Brasil e 

Assembleia de Deus até sua difusão no 
território nacional. 

Chegada de dois missionários norte-
americanos da International Church of 

the Foursquare 
Gospel e criação da Cruzada Nacional 
de Evangelização Fundação das igrejas 
Quadrangular, Deus É Amor, Casa da 

Benção e outras. 

Criação das igrejas Universal do Reino 
de Deus, Internacional da Graça de 

Deus, Renascer em Cristo e 
Comunidade Evangélica Sara Nossa 

Terra. 

Características 

Anticatolicismo, ênfase no dom de 
línguas, radical sectarismo

18
 e 

ascetismo religioso
19

, rejeição do 
mundo. 

Ênfase na cura divina, intenso uso do 
rádio e evangelismo itinerante nas 

tendas de lona. 

Pregação da Teologia da 
Prosperidade, guerra espiritual contra 

o diabo, amplo uso dos meios de 
comunicação de massa, ênfase na 

vida presente (o que favorece a 
participação política), igrejas com 
características empresariais, com 
mercado editorial e investimentos 

midiáticos. 

Fonte: MARIANO (2005). Quadro: a autora 

 Desde a implantação no país, o movimento pentecostal passou por mudanças, 

apesar de existirem denominações que preservam traços de cada fase. É o caso de 

congregações que mantêm práticas fortes de sectarismo característico da doutrina 

primitiva, com a separação de homens e mulheres durante os cultos religiosos e 

associação de cortes de cabelo, depilação, uso de maquiagens, calças compridas e até 

                                                           
18 Vocábulo proveniente de seita; intransigência; intolerância. 
19 Prazeres carnais e psicológicos como pecaminosos. Por isso, a negação e abstenção dos mesmos conduzem a uma 

vida mais pura e santa. 
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acessórios e ornamentos femininos a práticas pecaminosas
20

. A Congregação Cristã do 

Brasil – quarta maior denominação no país, conforme veremos adiante; se manteve 

isolada e preserva essa doutrina, inclusive, não fazendo uso dos meios de comunicação 

até os dias de hoje. Sua doutrina se baseia apenas no evangelho pessoal. Diferente da 

Assembleia de Deus, que está mais aberta a mudanças recentemente com a 

flexibilização de determinados costumes
21

. Nesse sentido, alguns ministérios preservam 

o caráter primitivo, enquanto outros aderem às mudanças. 

 As igrejas neopentecostais são as que mais apresentam mudanças em relação às 

práticas comportamentais do pentecostalismo tradicional. A vertente 

rompeu com boa parte do ascetismo contra cultural tipificado no 

estereótipo pelo qual os crentes eram reconhecidos e, volta e meia, 

estigmatizados. De modo que seus fiéis foram liberados para vestir 

roupas da moda, usar cosméticos e demais produtos de 

embelezamento, frequentar praias, piscinas, cinemas, teatros, torcer 

para times de futebol, praticar esportes variados, assistir a televisão e 

vídeos, tocar e ouvir diferentes ritmos musicais. (MARIANO, 2004, p. 

124) 

 Esse rompimento pode ser entendido pelo viés da ênfase na vida presente com a 

pregação da Teologia da Prosperidade, que prioriza a mensagem de conquistas na vida 

terrena do fiel em detrimento da mensagem de salvação eterna, promovendo a 

prosperidade material, emocional e física na vida do crente, além da resolução de 

problemas financeiros, familiares e amorosos. Mensagem essa que, propagada 

pessoalmente ou em meios eletrônicos, atraem indivíduos que enfrentam tais problemas, 

especialmente, quando marginalizados na sociedade e sofrendo na ausência do poder 

público. 

 Apesar da diversidade de denominações pentecostais e históricas existentes no 

país, destaca-se que Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus e Congregação 

Cristã no Brasil, juntas – todas pentecostais, concentram 48% do quantitativo de 

evangélicos no país, ou seja, quase metade. Esse aspecto permite compreender a 

visibilidade pública dessas igrejas nas esferas política e midiática. A Assembleia de 

Deus – que inclui suas ramificações, como a Assembleia de Deus Vitória em Cristo 

(ADVEC), liderada por Malafaia; é a igreja com o maior número de evangélicos no 

                                                           
20 Aliás, as questões de gênero são bem demarcadas em algumas de3nominações evangélicas que não possibilitam a 

participação da mulher em cargos de liderança. 
21 Em 2011, a Assembleia de Deus modificou a resolução de usos e costumes que restringia às mulheres o uso de 

calças e ornamentos, como joias e bijuterias. A recomendação é não ser extravagante e não recorrer na “indecência” 

(GOSPELPLUS, 2011). 
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Brasil, com 34% de fiéis. Veremos no segundo capítulo, porém, que o pastor se retirou 

da Convenção que reúne as Assembleias de Deus no Brasil. Em seguida, estão a Igreja 

Batista, com 11%, Universal do Reino de Deus, que representa 8% dos evangélicos, 

Congregação Cristã no Brasil com 6% e Quadrangular com 5%. Deus é Amor, 

Adventista, Presbiteriana, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus e 

outras são menos citadas e aparecem cada uma com 2% dos evangélicos.  

Gráfico 3 - Evangélicos brasileiros por denominação 

 

Fonte: Datafolha, 2016b. Gráfico: a autora 

 

 Apesar da liberalidade de determinadas igrejas evangélicas, práticas como o 

consumo de álcool, cigarro, sexo fora do casamento e homossexualidade permanecem 

interpretadas como pecaminosas, no geral. Diferentemente do que ocorre em outras 

religiões, não é usual na evangélica a expressão “praticante”, pois, conforme 

comprovam as pesquisas, quem se diz evangélico, geralmente, segue os ritos da 

religião. A pertença dos fieis se expressa na maior aderência às doutrinas. Sobre a 

recomendação de evitar bebidas alcóolicas, 85% segue em alguma medida, sendo que 

66% segue totalmente, 13% parcialmente e apenas 6% não segue. Já entre os católicos 

que seguem são 37%; dos quais, 20% segue totalmente e 17% parcialmente. O consumo 

de conteúdo impróprio, tanto na televisão como na internet, é recomendado pelas igrejas 

frequentadas para 76% dos evangélicos. Os evangélicos também apoiam as finanças de 

suas igrejas com maior regularidade que em outras religiões. Apenas 11% não costuma 

contribuir. 58% dos fiéis contribui sempre, 24% de vez em quando e 6% raramente. A 

doação mensal média tem valor de R$86. Já na religião católica, o valor médio mensal é 

R$32 e 34% contribui sempre, enquanto 27% nunca contribui. 
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 A pesquisa Datafolha (2016b) indicou ainda a maior assiduidade dos 

evangélicos nas igrejas: 2 em cada 3 evangélicos (65%) vão mais de uma vez por 

semana e 22% vai pelo menos uma vez por semana. Entre os católicos, o número é bem 

menor, já que apenas 17% vai à igreja mais de uma vez por semana e 37% vai pelo 

menos uma vez. Simone Bohn (2002) afirma que esta assiduidade dos evangélicos aos 

cultos religiosos indica um paradoxo da religião, pois ao mesmo tempo em que não 

possui uma centralização institucional, tal qual a existente no catolicismo, os 

evangélicos estão mais expostos à autoridade religiosa pela fidelidade ao local de culto. 

Ou seja, as lideranças evangélicas estão mais presentes na vida cotidiana dos fiéis. 

 Essa presença também pode ser marcada a partir da utilização das mídias. 

Primeiramente, dos meios de comunicação de massa e, recentemente, das mídias 

digitais. Por isso, é necessário compreender como a mídia facilitou a difusão da religião 

evangélica no contexto brasileiro, em especial do neopentecostalismo, e quais as 

relações que têm em sua interface com as estratégias políticas, desnudando como 

religião, mídia e política estão correlacionadas na nossa realidade. 

 

1.2. A expansão da religião e o uso midiático 

 A relação inicial entre mídia e religião evangélica se concebeu nos anos 50, nos 

Estados Unidos. No Brasil, essa relação se consagrou principalmente nos anos 70 e 80 

com a intensificação dos meios de comunicação eletrônicos, com forte uso da televisão, 

o que caracterizou a “nova onda pentecostal”, chamada neopentecostalismo. Os meios 

de comunicação de massa foram aliados na propagação da Teologia da Prosperidade 

que se alastrou nos estratos sociais mais populares e marginalizados, difundindo através 

dos programas religiosos mensagens de curas, vitórias e conquistas. O fenômeno foi 

estudado pelo teólogo brasileiro Hugo Assman, que criou o conceito de Igreja 

Eletrônica (1986). Apesar da aplicação do termo “igreja”, os programas eram 

protagonizados por personalidades, relativamente independentes de suas denominações.  

 Martino (2012) distingue o campo de pesquisa que estuda mídia e religião a 

partir de três vertentes: 1) Como a mídia se apropria da religião 2) Como a religião se 

apropria da mídia 3) Como a mídia se relaciona com o processo de secularização
22

. 

Neste trabalho, passamos em maior ou menor grau pelas três vertentes, nos 

concentrando, especialmente, nas vertentes dois e três. Sob essa perspectiva, o autor 
                                                           
22 Conceito da sociologia dado ao processo que se refere à separação da religiosidade do espaço público. Weber relata 

esse fenômeno como “processo de desencantamento do mundo”, atrelado à construção do Estado laico. 
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(2018) justifica o interesse da utilização midiática pela religião a partir de diversas 

razões que permeiam questões institucionais e teológicas. Elas podem ser resumidas, 

porém, em duas principais: uso do espaço para divulgação da mensagem religiosa – ou 

seja, fins evangelísticos; e, ainda, forma de fortalecimento institucional para aumento da 

visibilidade no espaço público em relação a outras instituições.  

 Ainda que sob a prerrogativa de evangelização possível a partir dos meios, a 

relação entre mídia e religião evangélica acaba por tomar contorno de caráter comercial. 

Se a compra de espaços pode render o fortalecimento institucional por meio da 

conquista de novos fieis, a compra de veículos se constitui como um investimento 

lucrativo para as igrejas. Nessa lógica, há um deslocamento da mensagem evangelística 

– cerne da igreja primitiva, para um nexo mercadológico alicerçado na ética pentecostal 

que vimos no subcapítulo anterior. Desse modo, a igreja investe seus recursos em 

empreendimentos comerciais e é liberada para acúmulo de capital privado que pode 

beneficiar não seus membros, mas a instituição. 

 A presença evangélica se consolidou nos meios de comunicação de massa, seja 

com a produção e veiculação de programas televangelísticos, seja adquirindo veículos 

de comunicação. De acordo com informações do Media Ownership Monitor Brasil 

(MOM, 2017), existe uma alta concentração midiática no país. A participação da 

religião na mídia brasileira cresceu, principalmente a partir dos anos 80, sobretudo na 

radiodifusão. Hoje, entre os 50 veículos pesquisados pelo MOM, nove são de lideranças 

religiosas cristãs muito conhecidas no país. Foram avaliados 11 canais de TV aberta e 

por assinatura, 17 jornais diários e revistas semanais, 10 portais de notícias e 12 redes 

de rádio, considerando alcance geográfico e tamanho de audiência. 

 O trabalho do coletivo Intervozes e Repórteres Sem Fronteiras mapeou quem são 

os donos da mídia no Brasil. O objetivo é dar transparência à propriedade da mídia 

brasileira, na consonância de que a pluralidade da mídia é fundamental para as 

sociedades democráticas. Segundo informações disponíveis no site oficial da 

iniciativa
23

, a pluralidade da mídia é entendida a partir de duas perspectivas: interna, 

quando diferentes grupos culturais e opiniões políticas e ideológicas são representados, 

e externa, referente ao número e estrutura de propriedade dos meios de comunicação. A 

concentração midiática, portanto, vai na contramão da democratização da comunicação. 

                                                           
23 Disponível em: < https://brazil.mom-rsf.org/br/sobre/metodologia/> Acesso em: 19 de setembro de 2018 
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 A programação religiosa segue dominando na televisão aberta, em que ocupa 

21% da grade total, segundo estudo realizado pela Agência Nacional de Cinema 

(ABRATEL, 2016). A rede CNT é a que mais dedica tempo à transmissão de cultos 

religiosos, totalizando 89,6% da programação. Em seguida estão Rede TV (43,7%), 

Record (22,9%) e Band (16,2%). O canal Globo é o que menos dedica tempo à 

programação juntamente com a TV Cultura (0,6%). 

 A igreja com maior controle sobre os veículos de comunicação atualmente é a 

Universal do Reino de Deus (IURD), de propriedade do bispo e líder Edir Macedo e sua 

esposa Ester Bezerra. Fundada por Macedo em 1977, A IURD é a terceira maior 

denominação evangélica do Brasil hoje, segundo o Datafolha (2016b). As estimativas 

da igreja é que são 7.157 templos para sete milhões de seguidores espalhados pelo 

Brasil (BALLOUSSIER, 2017). A liderança conta com 320 bispos e 14 mil pastores 

trabalhando. Em 2013, Edir Macedo foi eleito o pastor mais rico do Brasil com 

patrimônio estimado em dois bilhões de reais, pela Revista Forbes (UOL, 2013). 

 O Grupo Record é formado por cinco grandes veículos, ficando atrás somente do 

Grupo Globo, que possui nove. São eles: RecordTV, RecordNews,  Portal R7, jornal 

Correio do Povo, emissoras de rádio, como as que formam a Rede Aleluia e outros 

veículos menores não listados na pesquisa do MOM. Além da concentração midiática, 

identificamos, então, mais um risco para o pluralismo midiático: a propriedade cruzada 

de meios de comunicação. Ou seja, uma mesma empresa ter posse de veículos 

importantes em diferentes meios de comunicação, como televisão, rádio, impresso e 

online. A Televisão Record é a principal empresa do Grupo e possui três redes abertas 

de televisão, tendo dois canais entre os de maior audiência – Record e Record News, 

que disputam diretamente com os canais da Globo. Isso se torna relevante em um país 

como o Brasil, em que a despeito do crescimento da internet, continua tendo a televisão 

como principal fonte de informação (Ver capítulo 3).  

 Edir Macedo adquiriu o Grupo Record em 1989, apesar do mesmo já estar em 

funcionamento desde 1953. Inicialmente, sua composição continha emissoras de TV e 

rádio que foram continuadas com seus programas comerciais após a transação. Antes 

disso, Macedo já alugava espaços em emissoras de rádio e televisão desde 1980. 

Atualmente, a programação religiosa da Universal na RecordTV é transmitida somente 

no início das manhãs e durante a madrugada. O resto da grade é composto por perfil 

comercial, com a exibição de telejornais, novelas e programas de entretenimento. Os 

dois últimos formatos tem sido um grande investimento da emissora recentemente, que 
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tem se dedicado a novelas de conteúdo bíblico – como Os Dez Mandamentos e 

Apocalipse, além de realities, como A Fazenda, Dancing Brasil e Power Couple. A 

emissora investiu ainda na contratação de personalidades de outras emissoras para 

compor seu elenco, como Xuxa Meneghel e Gugu Liberato. O reposicionamento da 

marca gerou resultados, já que desde 2014 a audiência da TV Record cresceu 24% no 

país (FELTRAN, 2018). Em longo prazo, a emissora foi a única que cresceu em 

audiência na TV aberta.  

Quadro 3 - Audiência televisiva média ao longo dos anos 

 

Fonte: UOL (2018a) 

 Os outros veículos evangélicos levantados pelo MOM são a Rede Gospel de 

Televisão, controlado pelos líderes da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, bispos 

Estevam e Sônia Hernandes; e Rede Novo Tempo de rádio, da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. A Rede Gospel de Televisão possui 25 emissoras em seis estados 

brasileiros, atingindo 46 milhões de telespectadores, aproximadamente. Diferentemente 

da Record TV, a maior parte do conteúdo é religiosa e os principais programas são 

dirigidos por lideranças da Igreja Renascer, com destaque também para dois programas 

conduzidos pelo ex-senador pelo Partido da República (PR) Magno Malta e sua esposa, 

cantora gospel e ex-deputada federal pelo Partido Social Cristão (PSC), Lauriete 

Ramos: Fonte da Vida e Visão da Vida. Ambos são integrantes da Assembleia de Deus. 

 A Igreja Renascer em Cristo, que também se identifica com a vertente 

neopentecostal, foi fundada em 1986 e já teve mais de mil templos em todo o Brasil. 

Atualmente, no entanto, este número se reduziu para 315 templos, sendo a grande parte 

no Estado de São Paulo
24

. A instituição não está entre as denominações mais numerosas 

do país, mas ganhou notoriedade com a realização de grandes eventos 

interdominacionais de projeção nacional, como a Marcha para Jesus, realizada uma vez 

                                                           
24 Disponível em: <https://brazil.mom-rsf.org/br/proprietarios/empresas/detail/company/company/show/renascer-em-

cristo-church/> Acesso em: 02 de outubro de 2018. 
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por ano em São Paulo e em outras cidades brasileiras. O evento conta com lideranças 

não só evangélicas, como também políticas – tal qual pastor Silas Malafaia, o ex-

senador Magno Malta, o na época candidato e atual presidente Bolsonaro, entre outros. 

O casal Estevam e Sônia Hernandes foram indicados pela Forbes entre os cinco pastores 

mais ricos do Brasil, ocupando o quinto lugar (UOL, 2013).  

 Já a Rede Novo Tempo de rádio, é formada por 18 emissoras, presentes em 10 

estados do Brasil e alcançando 893 cidades. O veículo apresenta o programa religioso 

mais antigo do país: A Voz da Profecia, transmitido desde 1943
25

. A programação da 

rádio é dividida nas categorias espiritualidade, economia, saúde, testemunhos, família, 

música, atualidades e jornalismo
26

.  A Igreja Adventista do Sétimo Dia, proprietária da 

rádio, é a sétima maior denominação evangélica brasileira. A instituição foi pioneira no 

uso dos meios de comunicação de massa, entretanto não se caracteriza como 

pentecostal. Sua fundação data de 1863, tendo chegado ao território brasileiro em 

1896
27

. A igreja defende a separação entre Igreja e Estado. Por esse motivo, não apoia e 

nem possui partidos políticos candidatos oficiais, além disso, a denominação  

não permite a realização de reuniões políticas em seus templos; que 

orienta seus membros a participar de eleições e escolher candidatos 

"que defendam os princípios de temperança – o que inclui combate ao 

fumo e bebidas alcoólicas – questões de liberdade de expressão 

religiosa, separação entre Igreja e Estado e que efetivamente tenham 

propostas concretas para melhorar a qualidade de vida da população 

em geral especialmente nas áreas de saúde, educação e família"; e que 

políticos que sejam adventistas se licenciem de suas atividades da 

igreja e não use seu nome nas ações políticas
28

. 

 O estreitamento da relação entre as igrejas, mídia e representação política pode 

contrariar a legislação brasileira, à medida que políticos com mandato legislativo não 

podem “manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público” 

direta ou indiretamente (Art. 54 da Constituição Federal de 1988). O inciso II veda 

ainda que o parlamentar aceite ou exerça cargo, função ou emprego remunerado em 

entidades que se enquadrem em um dos casos citados antes. 

                                                           
25 Disponível em: < https://brazil.mom-rsf.org/br/midia/detail/outlet/rede-novo-tempo/> Acesso em: 02 de outubro de 

2018. 
26 Disponível em: < http://novotempo.com/radio/> Acesso em: 02 de outubro de 2018. 
27 Disponível em: < https://brazil.mom-rsf.org/br/proprietarios/empresas/detail/company/company/show/seventh-day-

adventist-church/> Acesso em: 2 de outubro de 2018. 
28 Disponível em: < https://brazil.mom-rsf.org/br/proprietarios/empresas/detail/company/company/show/seventh-day-

adventist-church/> Acesso em 02 de outubro de 2018. 
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O artigo também veda a propriedade, controle ou direção de empresas que 

mantenham contrato com pessoa jurídica de direito público ou exercer cargo 

remunerado na empresa. Os parlamentares não podem nem mesmo patrocinar causas de 

quaisquer pessoas jurídicas que envolvam o direito público sob a justificativa de 

caracterizar conflito de interesses e para manter a independência entre os poderes, 

evitando o tráfico de influência de políticos em benefício próprio. Ou seja, é 

incompatível com a atividade parlamentar exercer certas ocupações e acumular em seus 

mandatos cargos que envolvam a participação pública. O que seria o caso de 

participação em veículos de comunicação, visto que são concessões públicas. 

 Assim, a criação da IURD remonta a um momento da religião evangélica, 

quando as igrejas que, geralmente, optavam por se afastar das atividades e assuntos não 

religiosos, começaram a se envolver com a mídia e com a política. Em 1986, os 

seguidores evangélicos elegeram 18 candidatos a cargos públicos e na Constituinte de 

1988, eles tiveram um papel crítico na concessão de estações de rádio e TV para igrejas 

e seus líderes, um papel exercido pelo Congresso Nacional. 

 Muitos dos parlamentares evangélicos eleitos são vinculados aos grupos de 

comunicação de suas igrejas – como é o caso dos parlamentares ligados ao Partido 

Republicano Brasileiro (PRB), que tem conexão com a IURD – apesar de a Igreja negar 

sua participação, grande parte da composição do partido está atrelada à ela; dos 26 

congressistas do PRB eleitos, 19 possuem vínculos com empresas de comunicação, 

sendo 14 deles com a Record (BANDEIRA, 2018). Existem também congressistas 

evangélicos que são donos de empresas de radiodifusão, ou participam do comando 

administrativo das emissoras ou são apresentadores de programas populares. Nesse 

caso, a visibilidade alcançada através da mídia pode funcionar como “trampolim” para 

alçar o ingresso na vida política
29

. Bem como a conquista de uma cadeira pode fazer 

esses atores políticos ligados a veículos de comunicação atuar em favor dos mesmos, 

seguindo um ciclo viciante que envolve a troca de favores na emissão de outorgas e 

concessões, indicando um possível conflito de interesses. 

 Para o procurador Regional da República no Rio Grande do Sul, Domingos 

Sávio da Silveira, “uma das grandes tragédias da comunicação social no país é o fato 

dos parlamentares terem o controle gerencial dessas empresas. É um poder que 

                                                           
29 Os veículos de comunicação do bispo Macedo ajudam a projetar diversas lideranças políticas, tal qual o caso do 

bispo Antônio Bulhões em terceiro mandato como deputado federal. Por nove anos, ele participou do principal 

programa da IURD na Record TV, “Fala que eu te escuto”. 
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retroalimenta o controle político” (SILVEIRA, 2018). Em ação intitulada como 

Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 246, que tem como 

base o Artigo 54, entende-se que a prática do coronelismo eletrônico
30

 “viola o direito à 

informação (artigo 5º e 220 da Constituição Federal), a separação entre os sistemas 

público, estatal e privado de comunicação (art. 223), o direito à realização de eleições 

livres (art. 60), o princípio da isonomia (art. 5º) e o pluralismo político e o direito à 

cidadania (art. 1º)” (CARTA CAPITAL, 2014). 

 Destaca-se, nesse sentido, uma resolução de 2018 em que o Supremo Tribunal 

Federal (STF) permite o proselitismo religioso e político nas rádios comunitárias 

(CASADO, 2018) sob a prerrogativa de “liberdade de expressão”. Pode-se compreender 

o proselitismo religioso como uma propaganda autoritária de ideias religiosas, a 

exemplo do que vem acontecendo nas rádios comunitárias nos últimos tempos. Para 

entender melhor as relações de interesse que envolvem a religião evangélica e a 

comunicação comunitária, entrevistamos o pesquisador de comunicação comunitária 

João Paulo Malerba (Entrevista completa no ANEXO A). Para o professor 

(MALERBA, 2018), a resolução legaliza o proselitismo religioso e político-partidário, 

antes proibido pela Constituição de 1988. Além de beneficiar diretamente as religiões 

evangélica e católica. No entanto, quantitativamente mais as igrejas evangélicas. 

 Em um contexto em que atores políticos evangélicos buscam legitimar sua 

colocação no espaço público, essa resolução pode ferir a noção do Estado Laico à 

medida que houver um emparelhamento das rádios comunitárias por instituições de 

alguma religião, o que pode impedir o exercício da pluralidade religiosa (Ibid.). 

Segundo o professor, “um espaço como concessão de rádio e TV tem que ser 

necessariamente plural e refletir a diversidade cultural existente na sociedade” (Ibid.). 

Por isso, a resolução está em sintonia com a realidade de concentração midiática em 

mãos de atores religiosos. Considerando a conjuntura atual brasileira, a relação que se 

estabelece entre mídia e religião ganha contornos de interesses políticos em que o 

argumento da liberdade de pensamento tem sido empreendido por religiosos, como pelo 

próprio Silas Malafaia, para fazer valer suas posições no espaço público.  

 Em vista disso, a visibilidade proporcionada pela mídia pode favorecer o 

ingresso político, bem como o exercício político pode beneficiar a atuação midiática; 

corroborando, então, para um conflito de interesses viabilizado na propagação de 

                                                           
30 O conceito refere-se a um “fenômeno bastante particular, qual seja o da posse e utilização política de estações de 

rádio e de televisão por grupos familiares das elites políticas locais ou regionais”. (MAGALHÃES, 2009) 
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informações e ideias que podem comprometer a livre consciência dos cidadãos, 

especialmente, tratando-se da defesa dos valores morais e da fé cristã. Em vista disso, 

no próximo tópico, discorremos sobre a participação política dos evangélicos no Brasil. 

 

1.3. Evangélicos na política 

 Em sintonia com o crescimento da população evangélica no país, cresceu 

também o número de parlamentares que se declaram evangélicos no Congresso 

Nacional, como resultado de parcela eleitoral representativa que o grupo possui para 

eleger candidaturas, atrelado também à visibilidade que algumas instituições e 

personalidades alcançaram através da mídia. Tanto a participação nos meios de 

comunicação, como o ingresso no mercado editorial e política partidária são resultados 

favorecidos pelo deslocamento das expectativas de salvação para uma vida de graça no 

presente via Teologia da Prosperidade já citada antes. Nessa perspectiva, portanto, é 

necessário situar a entrada dos evangélicos na política, a Frente Parlamentar Evangélica, 

como atuam esses atores políticos e como se posicionam os evangélicos no espaço 

público, considerando seus perfis de ação e pensamentos a respeito de assuntos que, 

normalmente, afetam a moralidade cristã – assuntos como legalização do aborto, 

desarmamento, legalização das drogas e redução da maioridade penal. 

 A Igreja Universal do Reino de Deus apresenta um papel de destaque nesse 

cenário. Encabeçando o sucesso neopentecostal brasileiro, a instituição cresceu muito e 

rápido, adquirindo o Grupo Record e levando a TV Record ao status de segunda maior 

emissora do país. A Igreja é a melhor representação do sucesso da fórmula mídia 

televisiva atrelada à política partidária. A estudiosa Maria das Dores Machado aponta 

esse sucesso como resultado 

de um rápido processo de formação de lideranças e de uma intensa 

socialização dos fieis, fenômenos que expressam revisões nas 

concepções de política e de cidadania dos pentecostais, que se 

destacavam desde os anos 1980 como os grupos evangélicos mais 

competitivos e com maior capacidade de transferirem suas influências 

da esfera religiosa para a esfera política. Um dos pontos mais 

importantes talvez tenha sido a adoção do modelo corporativo de 

representação política com o lançamento de candidaturas oficiais por 

parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse tipo de iniciativa 

ampliou a força política do grupo e, consequentemente, acirrou as 

disputas no interior do campo evangélico fazendo com que outras 

igrejas criassem espaços de debate, socialização e organização das 

iniciativas no campo da política eleitoral (2009, p. 35). 
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 O interesse na relação entre evangélicos e política partidária se estabeleceu nos 

anos 80 e 90 com o estímulo do ingresso de atores pentecostais na política partidária por 

suas lideranças, visando o sucesso nas urnas por meio de uma lógica pragmática como 

resultado de uma vertente em expansão. Dessa forma, os pentecostais adentraram na 

política e ainda na direção de partidos políticos, inicialmente, mais identificados com o 

Partido Liberal – PL (Ibid.), que contou com a participação de bispos e pastores da 

Universal em suas lideranças. Em 2006, o PL se fundiu com o Partido de Reedificação 

da Ordem Nacional (PRONA), formando o Partido da República (PR), em que 

continuou parte dos evangélicos do antigo PL, enquanto outra migrou para o partido 

denominado Partido Republicano Brasileiro (PRB), fundado por uma das principais 

figuras da IURD: bispo Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo e atual prefeito da 

cidade do Rio de Janeiro (MAIA, 2016). A participação de lideranças religiosas da 

Universal estimulou que outros integrantes da instituição se concentrassem também no 

partido, o que gerou uma concentração desse segmento confessional. Logo, apesar da 

IURD não reconhecer o PRB como um partido político oficial da instituição, ele é um 

braço importante na luta por interesses, não apenas de sua atuação religiosa, como 

também midiática e empresarial. 

 Em 2014, o Brasil conheceu a maior bancada evangélica já eleita, com 93 

parlamentares entre os 513 deputados federais e três senadores entre os 81, segundo o 

Valor Econômico (MURAKAWA, 2018). Nas Eleições de 2018, mais de 80% dos 

deputados da Bancada tentou a reeleição, porém menos da metade foi reeleita e voltou 

ao Congresso. É um dos menores índices de renovação dentre as bancadas que 

constituem a Casa Legislativa (TURTELLI; HAUBERT, 2018). Apesar de lideranças 

evangélicas sinalizarem o anseio pela eleição de 150 deputados federais nesse ano, o 

número atingido foi 77 (Ver Gráfico 4). Ficaram de fora protagonistas da Frente 

Parlamentar Evangélica, como Magno Malta e o próprio líder da Frente Parlamentar 

Evangélica, Pastor Takayama. Segundo levantamento feito pela pesquisadora Magali 

Cunha, no Senado houve um aumento de representantes que, agora, são seis (Ver 

Gráfico 5). Predominam os parlamentares da Assembleia de Deus, com 27 deputados, 

da Igreja Universal do Reino de Deus, com 17, e da histórica Batista, com também 17, 

mais outras 10 denominações diferentes (CUNHA, M. 2018a). 

 Na atualidade, dois grandes partidos evangélicos disputam poder político no 

Congresso Nacional, Partido Social Cristão (PSC) e Partido Republicano Brasileiro 

(PRB), que simbolizam também uma concorrência entre igrejas: Assembleia de Deus e 
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Universal do Reino de Deus, que figuram entre as maiores denominações evangélicas 

do país. 

Gráfico 4 - Número de deputados federais evangélicos no Brasil 

 

Fonte: CUNHA, M. 2018a. Gráfico: a autora 

 

Gráfico 5 - Número de senadores evangélicos no Brasil 

 

Fonte: CUNHA, M. 2018a. Gráfico: a autora 

 O PRB, no entanto, vem se fortalecendo. Em 2014, o partido aumentou sua 

bancada no Congresso Nacional em 150% (Cunha, 2017a, p. 9). Em 2016, elegeu 

Marcelo Crivella como prefeito da segunda maior capital do Brasil, Rio de Janeiro, 

além de quase eleger o outro candidato: Celso Russomanno em São Paulo. Atualmente, 

o partido conta com 1.627 vereadores, 104 prefeitos, 38 deputados estaduais, 22 

deputados federais, um senador e um ministro (BANDEIRA, 2018). O número, 

porém, aumentou em 2019 quando tomaram posse os novos integrantes eleitos. O 

partido bateu recorde mais uma vez e conseguiu emplacar 30 deputados federais nas 

Eleições 2018 (PRB, 2018), um aumento expressivo que faz do partido um 

protagonista entre os maiores, desbancando, em números, partidos tradicionais, como 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), DEM (Democratas) E PDT (Partido 

Democrático Trabalhista) (CAESAR, 2018). A pesquisadora Christina Vital da 
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Cunha (2017b) distingue os projetos e inserções das duas instituições em termos 

teológicos e doutrinários. A Igreja Universal tem um modelo institucional mais 

centralizado, que se assemelha à Igreja Católica
31

 e o modelo episcopal – forma 

administrativa que segue hierarquia liderada pelo bispo. Segundo a autora, a 

estratégia político-religiosa que rendeu a eleição de Crivella no Rio consiste ainda na 

não utilização do discurso caracterizado como neopentecostalismo no espaço público.  

 Apesar do aumento da candidatura confessional com nome religioso – puxada 

pelos evangélicos (Ver Gráfico 6), a pesquisa Datafolha endossa o argumento de 

pesquisadores
32

 que procuram diminuir a importância do voto de cajado
33

 ao mesmo 

tempo que comprova sua existência, ainda que para uma minoria, o que não pode ser 

desprezado. Entre as 568 candidaturas com nomes religiosos registrados no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), 524 são de evangélicos – o equivalente a 92,2% do total 

(PRAZERES, 2018). A utilização de termos como pastor (a), missionário (a), irmã 

(o), apóstolo (a), entre outros, busca uma identificação do candidato ao falar com um 

público específico. Christina Vital da Cunha argumenta que “a confessionalização da 

política é um processo no qual os candidatos usam uma identidade religiosa para 

compor o seu capital eleitoral na disputa. É a forma como eles tentam se diferenciar dos 

demais candidatos” (2018b). 

Gráfico 6 - Candidaturas com nome religioso 

 

Fonte: PRAZERES (2018) 

                                                           
31 A título de curiosidade, a palavra “católica” significa universal. 
32 Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha, argumenta que a influência dos líderes é supervalorizada e “que os 

eleitores estão mais autônomos e seletivos, buscando um voto pragmático que ajude na resolução de seus problemas 

cotidianos”. (2017) 
33 Releitura do voto de cabresto. Aqui, o fiel vota de acordo com a orientação de seus líderes religiosos. O cajado é 

em alusão à vara utilizada pelos pastores de ovelhas para orientá-las. 
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Os brasileiros que consideram a opinião política de seus líderes religiosos são 

a minoria, segundo a pesquisa Datafolha (2016b) – 2 em cada 10 brasileiros. No 

entanto, entre os fieis evangélicos, essa parcela é maior que no restante da população 

– apesar de ainda ser a minoria, levando em consideração a totalidade do grupo 

evangélico (Ver Gráfico 7). Para 26% dos evangélicos, a opinião de seus líderes 

religiosos tem importância. No segmento neopentecostal, o número é ainda maior, 

31%. Na prática, 9% dos brasileiros disse já ter votado em alguém indicado por sua 

liderança religiosa. Número notavelmente menor que os evangélicos, em que 16% 

votou em algum candidato seguindo recomendação de suas congregações. No 

segmento neopentecostal, a taxa de fieis que seguiu o voto indicado é de 28%. 

Gráfico 7 - Voto religioso 

 

Fonte: Datafolha, 2016b. Gráfico: a autora 

 A Igreja Católica tem como característica a centralidade, evitando a 

aproximação da política partidária por parte de seus sacerdotes. As igrejas evangélicas, 

por sua vez, possuem como característica a descentralização, a pluralidade; o que 

permite que instituições lancem candidatos próprios que proponham e falem para 

grupos específicos. O fato de a liderança religiosa ter mais impacto na religião 

evangélica também pode ser lido a partir da chave do mais fácil e recorrente acesso a 

esses líderes, conforme vimos no primeiro subcapítulo. Os evangélicos são mais 

assíduos em eventos religiosos, o que garante a maior presença dos seus líderes na vida 

cotidiana. A pesquisa demonstra ainda a rejeição a um possível candidato declarado 

ateu em uma disputa política, sobretudo dos neopentecostais. Isso aponta, como será 

demonstrado ao longo do trabalho, que, ainda que não seja fruto de uma indicação 
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religiosa, os valores morais que envolvem a vida privada de um candidato tem peso na 

escolha política dos religiosos, especialmente, tratando-se de um país em que a maior 

parte das pessoas acredita em Deus. 

 A fim de evitar esteoreotipações de alguns grupos evangélicos em detrimento de 

outros, Christina Vital da Cunha (2017a) distingue os fieis de acordo com perfis 

comportamentais sociais e políticos e não conforme suas denominações. Apesar de 

caracterizarmos o perfil dos evangélicos no primeiro tópico deste capítulo, segundo seus 

traços socioeconômicos, bem como as peculiaridades das principais vertentes 

evangélicas, faremos uso dos tipos de ações para entender a configuração política dos 

evangélicos no espaço público. Essa categorização ajuda a descontinuar o preconceito e 

estigmatização de determinados grupos religiosos, pois entende que mesmo que 

pertença a uma vertente, as pessoas agem de formas distintas. Os três tipos de ações 

propostos são: 1) Extremistas 2) Conservadoras 3) Progressistas.  

 

1) Ações extremistas: incitação à violência, diferentemente de fundamentalistas, 

tal como se referem alguns atores sociais, e que advoga o uso de “medidas 

radicais para alcançar seus objetivos políticos” (ALVES, 2010, p. 32 apud 

CUNHA, 2017a, p. 115). Portanto, esse perfil extremista se caracteriza pela 

“manipulação de uma perspectiva fundamentalista com vistas a punir com as 

próprias mãos aqueles que agem em desacordo com sua leitura bíblica” (Id, 

2017a, p. 115). Essa violência não se restringe à violência física contra o outro, 

mas se caracteriza também como violência psicológica e moral que atinja o 

outro. O que importa é fazer com que a sua “verdade cristã” – valores e crenças, 

prevaleça e se sobreponha aos outros no espaço social, colocando a própria 

moral acima da ética, do bem comum. “Produzem ‘consensos’ e afirmam que a 

democracia é o governo da maioria e não de todos” (Ibid., p. 117) 
34

.  

Consideramos extremistas comportamentos adotados por lideranças da 

Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional; por “pastores 

midiáticos”, que desfrutam de grande espaço em programas de rádio e 

                                                           
34 O atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, é um ator político que se declara cristão e atua nesse sentido. O 

slogan de sua campanha “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, compactua com a posição de que seus valores 

cristãos devem ser sobrepostos a toda população, acredite em Deus ou não, custe o que custar. Em 2017, durante um 

evento político realizado na Paraíba, o então deputado federal, declarou: “Sem essa de Estado laico, somos um Estado 

cristão” (BOLSONARO, 2017). A afirmação indica que por ser o Brasil um país de maioria cristã, a vontade do 

grupo religioso deve prevalecer, contrariando não apenas o princípio religioso do livre arbítrio, como também os 

princípios da ética e da democracia, em que todos – inclusive as minorias têm direito a ter voz e participação no 

âmbito político. Bolsonaro ainda completou: “A minoria que for contra, que se mude” (Ibid.). 
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TV ou são amplamente conhecidos por fazerem de sua intolerância 

religiosa meio de promoção própria e de suas igrejas; e por membros 

de igrejas conduzidas por esses pastores e que atuam diretamente na 

reprodução de suas práticas intolerantes a tudo que difere da leitura 

bíblica (Ibid., p. 114) 
35

. 

Já o termo “fundamentalista” designa a interpretação literal dos fundamentos da 

fé cristã presentes na bíblia, rejeita interpretações de textos sagrados, porém não 

necessariamente incorre em violência, apesar de acreditar que a justiça divina virá sobre 

os não partilham da mesma fé. 

 

2) Ações conservadoras: tipo de ação que opera sobre a maioria dos evangélicos 

brasileiros. São resistentes às mudanças e “muitas vezes, se omitem diante do 

extremismo. Nesses casos, podem não se sentir representados pelos políticos e 

líderes religiosos de comportamento extremista, mas não se manifestam 

publicamente contra essas posições” (Ibid, p. 119). Os autores os chamam ainda 

de “amoladores de faca”, pois se omitem perante ações extremistas, contribuindo 

também para o silenciamento de evangélicos progressistas. 

 

3) Ações progressistas: característico pela defesa das minorias, da garantia dos 

direitos humanos e do Estado Laico. Posicionam-se criticamente em relação às 

atitudes extremistas e conservadoras no espaço público, principalmente, quando 

adotadas no âmbito político. Geralmente, são hermeneutas
36

 e defendem uma 

leitura bíblica contextualizada. Atuam de maneira independente ou organizados 

em coletivos. Fazem amplo uso da internet para comunicação, através das redes 

sociais digitais, sites e blogs. Normalmente, quem assim se identifica não recebe 

o apoio de suas denominações, sendo por vezes recriminados e taxados por 

aderirem posições convergentes aos ativistas de esquerda. Logo, a comunicação 

com outros a partir das redes torna-se essencial. 

 

 Contrariando a ideia de coesão entre os evangélicos e a representação do grupo 

religioso pela Frente Parlamentar Evangélica, uma pesquisa aplicada revelou que os 

fieis não são tão conservadores tais quais os políticos cristãos e, diferente do que é 

                                                           
35 Assinalamos que pastor Silas Malafaia se enquadra nessa classificação de perfil de ação extremista, estando 

tipificado ainda como “pastor midiático”, segundo a pesquisadora Christina Vital. 
36 Arte de interpretar o sentido da palavra do autor (DA SILVA, 2007). 



52 
 

compreendido no senso comum, os católicos são mais conservadores que os 

evangélicos. Pesquisas do Datafolha de 2014 e 2015, divulgadas no livro de Christina 

Cunha (2017a, p. 119, 120), apontam ainda que o posicionamento dos políticos da 

Frente Parlamentar Evangélica destoa do adotado pelo público evangélico, sendo 

consideravelmente mais conservador. Sobre a pena de morte, 35,3% dos pentecostais e 

36,1% dos protestantes concorda. Entre os católicos, a concordância foi bem mais 

ampla – 46,4%. Em relação à posse de arma como um direito do cidadão, 27,7% dos 

pentecostais, 30% dos protestantes e 38% dos católicos concorda. 

 Já entre os parlamentares pentecostais, a defesa da legalização de armamento 

pessoal é aprovada por 67,6%, contra 34,9% do restante do parlamento. Sobre os 

sindicatos, os políticos evangélicos possuem maior rejeição que os congressistas, em 

geral. A afirmação “Os sindicatos servem mais para fazer política do que defender os 

direitos dos trabalhadores” (Ibid.) encontrou consonância em 62,6% dos integrantes da 

Frente Parlamentar Evangélica. Entre os pentecostais, esse número chegou a 68%, 

enquanto 41% dos demais parlamentares concordou. 

 O perfil da maioria dos evangélicos é a adoção de posição contrária às pautas 

defendidas pela esquerda. Entretanto, não existe uma fórmula geral que homogeneíze o 

grupo. Conforme as pesquisas demonstram, nem sempre serão os pentecostais os mais 

conservadores. Protestantes e católicos podem assumir posturas mais conservadoras que 

aqueles. Além disso, atores de uma vertente apresentarão perfis comportamentais 

variáveis, o que comprova ser o grupo evangélico difuso e heterogêneo, conforme 

situamos inicialmente. Os parlamentares evangélicos ativam a agenda moral que 

promove sua identificação com este público – ainda que sejam mais conservadores que 

o próprio público evangélico; concomitantemente, atuam em agendas que vão ao 

encontro de seus interesses pessoais, financeiros, institucionais ou midiáticos. 

 Portanto, vemos na contemporaneidade brasileira, o espaço público como lugar 

de disputa dos evangélicos para fazer valer suas posições morais. O que pode ser 

perigoso em uma democracia ao ser defendida apenas a posição de um grupo específico, 

que deve ser estendida ao restante da população. Além disso, estão em jogo interesses 

empresariais, midiáticos e pessoais na execução de mandatos parlamentares 

evangélicos. A acomodação à vida de bem-estar e prosperidade física, psicológica e 

material tomou o lugar das expectativas de redenção e salvação que se revelavam no 

asceticismo precedente. Como resultado, temos o ingresso nos meios de comunicação e 

na política partidária, por meio do qual parte das instituições obtém visibilidade e 
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autoridade. Vemos, então, no cenário brasileiro um afastamento do processo de 

secularização indicado por Weber. Se por um lado, o Estado é laico e houve um 

afastamento institucional da Igreja Católica nas posições tomadas pelo Estado, por 

outro, os evangélicos reivindicam e ocupam em certa parte esse espaço público, 

distanciando-se da ideia de afastamento gradual da religião.  

 Nesse sentido, há um distanciamento também do princípio da separação entre 

Igreja e Estado defendido por Lutero na Reforma Protestante em um contexto de intensa 

interferência da Igreja Católica no período medieval. Em sua concepção, por se tratarem 

de naturezas diferentes, o dualismo mundano e espiritual, uma matéria não deveria 

interferir na outra. Em vista disso, há uma depreciação política, em que a religião e os 

valores morais de um grupo específico são impostos no espaço público para todos. 

Indicando, portanto uma posição que contraria a ética. Para Vazquez (1984, p. 22), a 

ética faz prevalecer o bem humano como fim, admitindo que existem particularidades 

morais – a exemplo do grupo evangélico; mas que devem ser calibradas para se chegar a 

um fim universal. Caso contrário, ela se torna objeto de uma conduta egoísta que visa os 

próprios interesses. 

 Por outro lado, há também uma depreciação teológica na trivialização do 

evangelho ao legitimar que a finalidade do cristão deve ser a participação política – a 

partidária, no caso. Duas passagens bíblicas que dizem respeito a falas de Jesus no 

Novo Testamento apontam para o cumprimento da cidadania terrena e a separação entre 

Igreja e Estado ao esclarecer que o Reino de Deus não se estabelece na terra. Na 

passagem de Mateus 22:21, ao ser questionado sobre o pagamento de impostos por seus 

discípulos, Jesus responde: “Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus”. Devem ser cumpridos os deveres do cidadão, enquanto que a espiritualidade 

deve ser separada, preservada. Na segunda passagem, em João 18:36, durante o 

julgamento precedente à crucificação, Jesus é questionado por Pilatos se seria o rei dos 

judeus. Ao que responde: “Meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos 

lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas, agora, meu Reino não é 

daqui”. Havia um temor de que Jesus tomaria o poder, tornando-se rei. Porém, Ele 

afirma que seu Reino não é terreno, mas refere-se ao espiritual, celestial, à vida eterna.  

 Assim, predominam no neopentecostalismo as expectativas na vida presente, 

ampliadas pelo uso da mídia e intensificado com a entrada das mídias digitais com o 

advento da internet. Além disso, torna-se recorrente a atuação política de religiosos e 

líderes que possuem a mídia como aliada, em especial a digital, por conta de comprimir 
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o espaço e o tempo, o que aumenta a velocidade de espraiamento das informações. É 

nesse contexto que o pastor Silas Malafaia ganha destaque. 
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2.  Silas Malafaia: um pastor midiático 

 Na contramão dos princípios da Reforma Protestante e dos princípios bíblicos 

expostos anteriormente, muitos pastores se aproximam do movimento neopentecostal e 

na acomodação à vida terrena para participação política e para obter visibilidade 

midiática. Como vimos no capítulo anterior, política, religião e mídia possuem uma 

relação estreita. Ainda mais no cenário brasileiro, em que a mídia, especialmente os 

meios de comunicação de massa, é hegemônica e apresenta a televisão como principal 

fonte de informação da população mesmo com o crescimento das mídias digitais. A 

visibilidade midiática garante expressão nacional e até mesmo internacional, 

legitimando relações de interesses e poder. É nesse contexto que o pastor Silas Malafaia 

ganha notoriedade, por meio da intensa participação midiática e política. Para conhecer 

mais sobre Malafaia, neste capítulo faremos uso da pesquisa documental com a 

exploração de dados de portais de notícias e informações, onde sua presença tem sido 

cada vez mais constante. 

  

 2.1. Quem é Silas Malafaia 

 Malafaia é pastor neopentecostal da igreja Assembleia de Deus Vitória em 

Cristo (ADVEC) desde 2010. Formado em teologia e psicologia, o líder evangélico e 

conferencista também é fundador da Associação Vitória em Cristo (AVEC) e ficou 

conhecido por seu programa de televisão “Vitória em Cristo” que está no ar há mais de 

35 anos, exibido em rede nacional e para outros países. Nascido em 14 de setembro de 

1958, Malafaia tem 60 anos recém-completados. Seu pai, Gilberto Malafaia, era oficial 

da reserva, militar da Aeronáutica e se tornou pastor após a aposentadoria. Já sua mãe, 

Albertina Malafaia, é pedagoga e psicóloga. Seus pais desempenharam careiras que 

acabaram por influenciar as escolhas de Malafaia, também pastor e psicólogo. Casado 

com Elizete Malafaia, com quem mantém relacionamento desde os 14 anos, sua 

primeira namorada, e com quem declara ter casado virgem aos 21 anos (MALAFAIA, 

2013), tem três filhos e cinco netos. Seu irmão, Samuel Malafaia, casou com a irmã de 

Elizete, chamada Elizabeth. 

 Silas Malafaia diz ter recebido o chamado evangelístico ainda quando 

adolescente (MALAFAIA, 2011), porém teve dúvidas devido às dificuldades 

financeiras enfrentadas pelos evangélicos que conhecia. Aos 20 anos, recebeu uma 

confirmação percebida por ele como divina através da fala de um amigo. Ele fazia parte 
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de um grupo chamado Coral e Orquestra Renascer junto com sua mulher e amigos. Nos 

finais de semana, alugava uma Kombi para evangelizar os moradores em situação de rua 

e turistas na praia de Copacabana. A família era sustentada pela mulher que trabalhava 

na Caderneta de Poupança Letra. Aos 23 anos, após ter cursado a faculdade de teologia, 

Malafaia se tornou pastor auxiliar na igreja de seu sogro pastor José Santos, a 

Assembleia de Deus da Penha, que mais tarde viria a se tornar Assembleia de Deus 

Vitória em Cristo sob o seu comando. Em seu ofício, ganhava cinco salários mínimos 

mensalmente (Ver ANEXO B). 

 Nos anos 80, Malafaia se inspirou nos programas evangelísticos importados dos 

Estados Unidos e transmitidos na televisão brasileira. Resolveu vender o carro e pedir 

um dinheiro emprestado a um amigo importante da igreja, além de contar com a ajuda 

de Sotero Cunha, um rico empresário evangélico. Assim, foi possível comprar um 

horário na atual CNT, antiga TV Record.  

Com duas câmeras paradas, sentado atrás de uma mesa, Malafaia 

chamava pastores para cantar e palpitava sobre qualquer assunto. Com 

muitas contas a pagar, completava o orçamento com palestras, 

conferências e sermões em igrejas de amigos. Em uma ocasião, 

chegou a pregar noventa vezes em setenta dias. Perdeu a voz. Em 

1990, ele já era o campeão de audiência da emissora. (PINHEIRO, 

2011) 

Paralelamente, Malafaia estudava psicologia, junto com sua esposa, na 

Faculdade Gama Filho, no Rio. Apesar de nunca ter atendido profissionalmente, o curso 

fornece uma base importante para o pastoreio. Na atualidade, o líder sustenta o seu 

diploma para fundamentar sua posição sobre as relações homoafetivas, conforme 

falaremos posteriormente. O pastor organiza ainda eventos como o Congresso 

Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil, Congresso de Avivamento Despertai, a 

Cruzada Vitoriosa para Você e a Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo. 

Malafaia ajuda ainda na organização do evento Marcha para Jesus na cidade do Rio de 

Janeiro, que reúne milhares de evangélicos de diferentes denominações com lideranças 

religiosas e políticas. Ao ser questionado sobre a principal mensagem transmitida no 

evento, curiosamente, o líder não respondeu evangelismo, mas disse que serve para a 

defesa de quatro princípios que podem ser entendidos, fundamentalmente, como 

posições políticas. São eles: defesa da liberdade de expressão, da vida, da liberdade 

religiosa e da “família tradicional” – formada por homem, mulher e filhos 

(MALAFAIA, 2012b). 
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Com frequência, Silas Malafaia defende suas falas como liberdade de expressão, 

manifestações de um cidadão. Isso tem muito a ver com a defesa do que diz ao se opor 

aos direitos dos homossexuais, aos quais ele se refere usualmente de “ativistas gays”. O 

grupo é o maior alvo das críticas de Malafaia, bem como a esquerda, identificada em 

trabalho anterior como culpada por “toda espécie de lixo moral vigente na sociedade”, 

segundo ele (CESAR, 2018b, p. 315). A defesa da família tradicional e a oposição ao 

aborto, em quaisquer circunstâncias também são pautas do pastor, bem como à chamada 

“ideologia de gênero” – identidade de gênero, muito criticada ultimamente, em especial 

após a repercussão gerada pela exposição Queermuseu em 2017. Falaremos deste 

episódio mais à frente, em especial por ter sido um assunto recorrente e decisivo nas 

Eleições 2018. 

O pastor é ainda empresário, dono das empresas editora Central Gospel, 

gravadora Central Gospel Music, serviço de streaming Gospel Play e rede de benefícios 

Saúde Vem que oferece descontos e rede de atendimento a preço reduzido. O líder 

também era dono do portal de notícias Verdade Gospel, desativado recentemente. Todas 

as suas empresas possuem site e perfis nas redes sociais. De acordo com informações do 

site oficial da Central Gospel
37

, a editora foi criada em 1999 com o fim de apoiar o 

ministério de Silas Malafaia. Sua missão é “promover o crescimento das pessoas no 

Brasil e no mundo através da palavra de Deus”. A empresa é referência no mercado 

editorial evangélico, com um portfólio de mais de 650 títulos com produtos 

exclusivamente evangélicos, como bíblias, revistas de escola dominical, livros, DVDs 

de mensagens bíblicas, produtos voltados para o público infantil e e-books (livro 

digital). A editora dá destaque às obras do pastor Malafaia. Um dos produtos recordistas 

de vendas é a Bíblia Leitura Diária com seus comentários, que vendeu mais de 100 mil 

edições em um mês. 

A Central Gospel tem ainda parceria com grandes redes, como Lojas 

Americanas, Avon, Prezunic, Saraiva e Casa & Vídeo. Os valores prezados pela 

empresa são a honra a Deus, ética cristã, respeito, excelência nos produtos e serviços, 

família tradicional e responsabilidade social e ambiental. Conforme o site oficial, sua 

visão é “ser a maior organização cristã do Brasil distribuindo conhecimento a todos os 

segmentos da sociedade”. É importante constatar aqui que a visão empresarial da 

Central Gospel não se atém ao segmento evangélico, mas tem como propósito atingir 

                                                           
37 Disponível em: <https://www.editoracentralgospel.com/institucional#sobre> Acesso em: 23 de outubro de 2018. 
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outros públicos da sociedade. Outra informação em destaque no site da empresa é 

referente à educação, já que prioriza o ensino bíblico com a preparação de revistas para 

escola dominical. Nesse sentido, percebemos uma visão trazida pelo próprio pastor Silas 

Malafaia, que faz questão de diferenciar suas igrejas das grandes neopentecostais, tendo 

como diferencial, não só a parte estrutural, mas também a prioridade do ensino bíblico. 

Em entrevista para a Isto É, ele disse: 

O meu sistema de abrir igrejas não é igual ao do Valdemiro, da 

Universal ou do R.R. Eles têm custo muito baixo, abrem um galpão 

com sala para o pastor, outra para a tesouraria e outra para a secretaria 

e acabou o papo. Eu não, para abrir uma igreja, só de área educacional 

preciso ter no mínimo vinte salas. Toda igreja que abro tem que ter 

esse padrão, não sou caça-níquel (MALAFAIA, 2016a). 

 Atualmente, a Central Gospel possui apenas duas lojas físicas, uma no Rio de 

Janeiro e outra em São Paulo. As vendas são feitas também por e-commerce (loja 

online) através do site oficial da editora e em convênio com as grandes redes de lojas 

citadas anteriormente. É pela editora também que foram lançados diversos livros seus. 

No total, o pastor possui mais de noventa títulos publicados, lançando em média quatro 

livros por ano, todos entre 64 e 72 páginas, pois segundo o pastor “mais do que isso, o 

cara não lê, acha grosso demais” (MALAFAIA, 2011).  

 Já sua gravadora, Central Gospel Music, foi criada em 2005. Com sede no Rio 

de Janeiro, a empresa atende cantores conhecidos no segmento evangélico e no mercado 

fonográfico brasileiro. Fazem parte de seu casting, Eyshla, Régis Danese, Soraia 

Moraes e Nani Azevedo. Outro cantor conhecido que fez parte do time foi Jotta A, que 

se tornou conhecido ainda criança quando participou do programa de calouros de Raul 

Gil. Seu contrato com a Central Gospel Music foi assinado após vencer o programa. A 

cantora Perlla também já passou pela gravadora durante o período em que se dedicou à 

carreira gospel. A nora do pastor, Rachel Malafaia, também é um dos nomes da 

gravadora.  

 O portal Gospel Play foi lançado em 2016 e se trata de uma plataforma de 

exibição de vídeos online com conteúdo exclusivamente evangélico
38

. Uma espécie de 

“netflix gospel”. O conteúdo disponibilizado vai desde filmes e clipes até desenhos e 

pregações cristãs. O serviço de assinatura mensal possui dois pacotes: o padrão e o 

premium. A diferença entre eles, além do valor, é o números de dispositivos que podem 

ser assistidos simultaneamente. O pacote padrão custa R$14,99 e transmite em até dois 

                                                           
38 Disponível em: <https://www.gospelplay.com/> Acesso em 20 de outubro de 2018. 
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dispositivos. Já o pacote premium transmite em até quatro dispositivos e o valor é 

R$19,99. A exibição pode ser feita em qualquer dispositivo desde que esteja conectado 

à internet: smartphones
39

, televisão, tablets
40

 e computadores. O cadastro oferece acesso 

ilimitado ao conteúdo do site. Assim como o Netflix, os usuários podem testar o serviço 

gratuitamente por um período de tempo. No Gospel Play, o teste é feito durante 15 dias. 

No canal, são disponibilizados mais de 300 filmes e séries com temática gospel, além de 

séries e pregações de Silas Malafaia. O serviço, porém, não é pioneiro no segmento 

evangélico e concorre com o canal digital de Edir Macedo, chamado Univer Vídeo, 

lançado no mesmo ano (JUNIOR, 2016). 

 O portal Verdade Gospel foi criado em 2011, no entanto, foi retirado do ar em 

novembro de 2018 (Ver Figura 2). No Twitter do portal foi noticiado que o mesmo seria 

acoplado a um novo site de pastor Silas Malafaia que será lançado. O site contava com 

notícias do meio evangélico, do Brasil e do mundo, destacando a cobertura dos eventos 

idealizados por Malafaia e suas instituições, bem como seus produtos e serviços. Na 

página inicial, eram encontrados anúncios do Gospel Play e da Central Gospel. O pastor 

também utilizava o meio para manifestar suas posições políticas através da divulgação 

de vídeos em que se posicionava sobre assuntos polêmicos em alta na sociedade. Os 

vídeos eram reunidos na tag intitulada Fala Malafaia dentro da aba WebTV. Essa aba 

englobava conteúdo audiovisual agregado de diversos programas evangélicos, incluindo 

o de Malafaia – Vitória em Cristo, e o de sua esposa Elizete – Mulher Vitoriosa. Outro 

destaque do site era a criação de uma aba somente com entrevistas feitas com 

personalidades evangélicas.  

Figura 2 - Mudança no portal Verdade Gospel 

 

Fonte: Twitter do portal Verdade Gospel (16 de novembro de 2018) 

                                                           
39 Celular multifuncional que opera ligações, recursos da internet e aplicações que se assemelham a um computador. 
40 Assemelha-se a uma prancheta em formato digital com tela sensível ao toque, acesso à internet e possibilidade de 

organização pessoal, leitura de livros e lazer. 
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O portal foi criado para ser um veículo “de notícias com ética jornalística, 

credibilidade e compromisso em informar com decoro e responsabilidade, se pautando 

pela verdade. (...) prima pelos valores cristãos, abordando os fatos com seriedade 

elevada à última potência, preservando o evangelho e a família” (GREGÓRIO, 2011). 

Apesar de se intitular como portal de notícias, o site funcionava mais como um 

agregador de conteúdo, visto que a maior parte das notícias publicadas tinha origem em 

outros portais, como G1, O Globo, Notícias ao Minuto e Correio Braziliense. Na 

verdade, era feito um filtro com as notícias que atendessem à editoria do portal de 

Malafaia. Foi o que se viu nas eleições, quando foram divulgadas notícias que 

beneficiavam o candidato Bolsonaro e depreciavam outros candidatos, sobretudo, da 

esquerda, na figura do PT, Lula e Dilma, alvos recorrentes do pastor, conforme vimos 

em trabalhos anteriores (CESAR, 2016; 2018b). Inclusive, até recentemente, o site 

contava com uma enquete na página inicial perguntando sobre a prisão de Lula, 

conforme é possível ver na figuras abaixo. 

Figura 3 - Portal Verdade Gospel 

 

Fonte: Verdade Gospel (setembro de 2018) 

Figura 4 - Resultado da enquete sobre Lula 

 

Fonte: Verdade Gospel (setembro de 2018) 
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Na atualidade, o pastor ficou conhecido através da fórmula: manifestações 

polêmicas, política e mídia, por meio de seu próprio programa ou através de entrevistas 

concedidas a programas de televisão, onde tem garantido bons níveis de audiência com 

suas declarações, com destaque para “De Frente com Gabi”, programa veiculado pelo 

SBT e apresentado por Marília Gabriela
41

, “Na Moral”, de Pedro Bial, transmitido na 

Rede Globo, e “Conexão Repórter”, com Roberto Cabrini, também do SBT. 

As mídias digitais têm sido as principais aliadas do pastor para divulgar suas 

mensagens. Ele explora muito o conteúdo audiovisual que propaga a sua imagem junto 

a sua retórica virulenta nas próprias redes sociais. Possui perfis oficiais no Twitter, 

Youtube, Facebook e Instagram, onde faz postagens regulares diariamente. O pastor 

está entre os dez líderes evangélicos brasileiros mais influentes, segundo Favretto 

(2016). O subtítulo da matéria diz que as opiniões emitidas por estas personalidades 

“são levadas em consideração por milhares ou até milhões de brasileiros”. Isto porque 

com o advento da internet, estabeleceram-se redes de sociabilidade, em que é possível 

“seguir”, “curtir”; em suma, acompanhar de perto e até mesmo interagir com 

personalidades. Somando os números de seguidores de todas as mídias sociais, Malafaia 

acumula mais de cinco milhões de seguidores
42

. Em trabalho realizado no início de 

2017 (CESAR, 2018a, p. 132), verificamos que a soma do seu número total de 

seguidores era de 4 milhões, ou seja, em pouco mais de um ano, o líder acumulou mais 

de um milhão de seguidores. 

Apesar de a maioria das postagens ser repostada em seus diferentes canais, 

verificamos que existe conteúdo adaptado conforme a mídia social utilizada, 

demonstrando uma estratégia de comunicação bem planejada e eficaz, mais uma 

característica de sua percepção da religião como lógica empresarial. Em todas elas são 

feitas várias postagens por dia, com a exploração de vídeos, que podem ser editados ou 

não; artes que, normalmente, são empregadas para divulgação dos produtos de sua 

editora ou gravadora e eventos promovidos com a sua participação, seus familiares ou 

artistas contratados pela Central Gospel Music.  

Em todos os seus perfis, o pastor acompanha o conteúdo de pessoas e páginas 

seleto, público específico de personalidades evangélicas e políticas e/ou empresas que 

de alguma maneira tem ligação e afinidade com seu papel como pastor, empresário ou 

                                                           
41 O programa, que colocava o entrevistado no papel de protagonista, saiu do ar em 2015. Disponível em: 

<https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2018/02/3-anos-sem-de-frente-com-gabi-relembre-

todas-as-fases-do-talk-show-de-marilia-gabriela> Acesso em: 19 de outubro de 2018. 
42 Informação coletada em 17 de outubro de 2018. Podendo sofrer alterações. 



62 
 

ator político. São lideranças evangélicas, pastores, cantores e bandas evangélicas; 

lideranças e movimentos políticos, incluindo Bolsonaro e toda a sua família; o 

Movimento Brasil livre, MBL; e empresas, tais quais veículos de comunicação, como 

Globo, SBT, Folha de São Paulo e Veja, além de suas próprias instituições. 

Apesar de estar presente nas redes sociais rotineiramente, é raro ver o pastor 

interagindo com seus seguidores. Quando o faz, geralmente, é de forma genérica 

respondendo a ataques coletivos. As respostas rápidas são mais comuns no Twitter, rede 

social que o pastor realiza mais postagens por dia e em qual expõe de maneira mais 

clara e espontânea o seu posicionamento político. Abordaremos essa rede social de 

maneira mais profunda adiante. Apesar do uso direto do líder nas postagens mais 

espontâneas, Malafaia recebe auxílio na administração das redes socais. Afinal, o 

conteúdo postado representa uma carga diária intensa e em quatro diferentes 

plataformas. Quem cuida de suas redes sociais é a sobrinha, publicitária, Sarah Alencar. 

Formada recentemente, a jovem também faz parte da Assembleia de Deus Vitória em 

Cristo e cuida do marketing do pastor Silas Malafaia. A mãe de Sara, Elba Alencar, é 

diretora executiva da Central Gospel e cunhada de Malafaia. 

Figura 5 - Malafaia e a sobrinha publicitária 

 

Fonte: Instagram oficial de Malafaia (13 de setembro de 2017) 

Apenas no Facebook, o líder reúne mais de dois milhões e trezentos mil 

seguidores
43

. Esta é a rede social onde tem o número mais expressivo de seguidores. As 

                                                           
43 Informação coletada em 16 de janeiro de 2019. Podendo sofrer alterações. Disponível em: <https://pt-

br.facebook.com/SilasMalafaia> Acesso em: 16 de janeiro de 2019. O número de seguidores não sofreu modificações 

expressivas desde 2018. 
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páginas curtidas por seu perfil oficial se restringem às suas empresas, sua igreja, 

familiares e personalidades evangélicas agenciadas por sua gravadora. Anúncios de 

produtos e de eventos nessa rede social não são divulgados com artes, pois o próprio 

Facebook viabiliza call to action
44

 para compras, assim como a criação de eventos, que 

são fixados no início da página. Textos com mensagens bíblicas são postados de vez em 

quando. Assim como nas outras redes sociais, o pastor recebe muitos comentários em 

suas postagens, sejam positivos ou negativos, onde, comumente é criticada a postura 

política do pastor e seu suposto esquecimento da Palavra de Deus. Comentários críticos 

relacionados à mercantilização da religião e aproveitamento da fé alheia também são 

usuais. Os comentários positivos mencionam o pastor como uma bênção, agradecem o 

seu posicionamento e pedem que “Deus o abençoe”. Na figura abaixo, é possível ver 

uma das raríssimas vezes em que o pastor responde a alguém em suas redes sociais. 

Figura 6 - Comentário de Malafaia no Facebook 

 

Fonte: Facebook oficial de Malafaia 

A rede social mais recente do pastor é o Instagram. Criado em 2014, a 

plataforma sofreu intensa transformação de uso. Inicialmente, era utilizada, 

principalmente, para direcionar o público para o canal oficial do pastor no Youtube, 

anunciar o programa Vitória em Cristo e divulgar produtos de suas empresas e eventos 

da ADVEC. Em análise transversal, se percebeu que as postagens com conteúdo bíblico 

eram bem mais frequentes do que é possível ver hoje. Além disso, manifestações 

políticas eram raras de serem feitas por meio de seu perfil nessa rede. 

                                                           
44 Técnica publicitária que consiste em direcionar os usuários para realizar uma ação. Geralmente, faz uso de links, 

como por exemplo: “clique aqui”, “saiba mais” e “assista aqui”. 
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O que se nota é que a partir de 2017, houve uma mudança na tática de 

comunicação feita no Instagram. Buscando uma maior aproximação e interação, foram 

lançadas duas tags, em que duas vezes por dia o pastor entrava ao vivo para interagir 

com o público através do “Vamos orar juntos?” e “Ao vivo com Malafaia”. 

Diariamente, o pastor anunciava em todas as redes o horário em que entraria ao vivo no 

Instagram para falar sobre um assunto específico. A hora combinada, em geral, 

coincidia com o horário de almoço, enquanto a oração coletiva acontecia na parte da 

noite e era transmitida também no Facebook. As transmissões eram iniciadas com uma 

breve interação com aqueles que estavam acompanhando o ao vivo. Ambas as tags 

deixaram de ser usadas gradualmente. O que mudou também foi o maior uso da rede 

para fins políticos, o que já acontecia nas outras redes sociais, sobretudo no Twitter e 

Youtube, que são a marca mais forte do pastor. Após essa mudança de posicionamento, 

o seu Instagram foi “turbinado” e alcançou rapidamente a marca de um milhão de 

seguidores. Atualmente, já são um milhão e 600 mil o número de pessoas que o seguem, 

enquanto as publicações já são quase sete mil no total
45

. Percebe-se ainda um cuidado 

mais recente em relação à identidade visual de sua página inicial, adequando-se à 

tendência da rede de organizar o feed (página inicial das redes sociais), já que a 

estrutura visual é um componente importante do Instagram. 

No Youtube,  Malafaia possui mais de 596 mil inscritos e 764 vídeos 

publicados
46

. É relevante assinalar que o número de seguidores cresceu muito no último 

ano, assim como o número de publicações foi intensificado. Ao acompanharmos as 

redes sociais do líder em 2017, averiguamos que seu canal oficial no Youtube tinha 288 

mil inscritos, ou seja, em pouco mais de um ano, o número cresceu 84%. Os envios 

somavam 427 vídeos desde a sua criação. Desde então, quase 300 novos envios foram 

feitos, o que demonstra o fortalecimento da sua atuação. Além disso, é possível afirmar 

que a mídia social apresenta um papel estratégico, já que a o uso da imagem e da 

retórica explorados por meio do audiovisual são fundamentais na expressão de suas 

ideias e transmissão de confiança. 

                                                           
45 Informação coletada em 16 de janeiro de 2019. Podendo sofrer alterações. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/pastormalafaiaoficial/?hl=pt-br> Acesso em: 16 de janeiro de 2019. A informação foi 

verificada primeiramente em 27 de outubro de 2018. Até hoje, Malafaia acumulou mais de 300 mil seguidores. 
46 Informação coletada em 16 de janeiro de 2019. Podendo sofrer alterações. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/user/SilasMalafaiaOficial> Acesso em: 16 de janeiro de 2019. Vale salientar que 

coletamos a informação também em 27 de outubro de 2018. Na ocasião, o pastor apresentava 530 mil inscritos e 723 

envios de vídeo. Desde então, Malafaia já enviou mais de 40 novos vídeos e alcançou quase 70 mil novos inscritos, 

números expressivos em um curto período de tempo menor que três meses. 
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O canal tem os vídeos organizados em seções. As temáticas são: pregações, 

polêmica, pregações que marcaram, programa Vitória em Cristo, participações na TV, 

debates, destaques do canal e Fala Malafaia. Alguns destes vídeos são repostados em 

outras redes sociais a fim de propagar o conteúdo para um público maior de pessoas e 

direcionar as pessoas para o canal. Os vídeos com mais visualizações e por 

consequência maior alcance, geralmente, são referentes a polêmicas, divididos em 

playlists intituladas: polêmica, participações na TV e debates. 

O vídeo mais visualizado do canal desde sua criação foi postado durante as 

Eleições de 2018. Trata-se de uma visita do pastor Silas Malafaia ao presidente Jair 

Bolsonaro enquanto este estava no hospital se recuperando de cirurgia após ser 

esfaqueado. Falaremos mais do episódio no quarto capítulo. O título do vídeo é: “Pastor 

Silas Malafaia comenta: VERGONHA! A imprensa desrespeita a recuperação de 

Bolsonaro”. Até o momento, a publicação conta com mais de 2 milhões e 700 mil 

visualizações, 20 mil comentários, 203 mil likes e 13 mil dislikes
47

.  

Recentemente, o pastor lançou o livro “Silas Malafaia em foco”, abordando 

temáticas contemporâneas que envolvem assuntos polêmicos e, por vezes, são 

considerados tabus tais quais: aborto, depressão, política, sexo, família e dízimo. Em 

suas próprias redes, foram colocados anúncios da publicação, em que o líder se coloca 

na posição de “o pastor mais polêmico do Brasil”. A frase também está na capa do livro. 

Menos de um mês após o lançamento, o livro figurava na lista dos mais vendidos de não 

ficção da Veja, ocupando a sexta posição
48

 

Figura 7 - Fanpage de Silas Malafaia 

 

Fonte: Facebook oficial de Malafaia (setembro de 2018) 

                                                           
47 Informação coletada em 24 de outubro de 2018. Podendo sofrer alterações. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WQ_65LyYGcA> Acesso em: 24 de outubro de 2018. 
48 Lista de livros mais vendidos até o dia 24 de outubro de 2018. Podendo sofrer alterações. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/livros-mais-vendidos/nao-ficcao/> Acesso em: 22 de outubro de 2018. 
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 Em 2013, Malafaia apareceu na revista Forbes como um dos pastores mais ricos 

do mundo atrás apenas de Edir Macedo e Valdemiro Santiago. A listagem, divulgada 

em janeiro, baseou-se em uma investigação do patrimônio líquido declarado dos líderes 

e estimativas de suas propriedades privadas. Segundo a revista, o líder da Vitória em 

Cristo possuía, até então, uma fortuna estimada em 300 milhões de reais. Malafaia 

negou veementemente as informações sobre sua renda, dizendo se tratar de uma 

“safadeza”. Para ele, trata-se de um jogo que pretende “denegrir pastores evangélicos a 

fim de que a sociedade tenha uma ideia de que pastor é um malandro usurpando 

dinheiro de imbecis e idiotas a fim de se locupletar” (VERDADE GOSPEL. 2013a). 

Por meio de seu portal de notícias – Verdade Gospel, Malafaia respondeu que 

seu faturamento somado às receitas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e da 

associação não resultam nem na metade disso. No mês seguinte à divulgação da Forbes, 

o pastor compareceu ao programa De Frente com Gabi, do SBT, onde falou sobre o 

assunto, inclusive, levando papeis que, segundo ele, seriam suas declarações de imposto 

de renda. Também foram abordadas outras temáticas polêmicas, como a 

homossexualidade, que rendeu ao programa a sua melhor audiência até então. Na 

ocasião, o pastor disse “eu não acredito que dois homens e duas mulheres tenham a 

capacidade de criar um ser humano” (Id., 2013b). A entrevistadora Marília Gabriela 

ficou visivelmente incomodada com as declarações do convidado e se manifestou: “Que 

o meu Deus, que não sei se é o mesmo que o seu, te perdoe”. No Youtube, o vídeo da 

entrevista na íntegra tem mais de sete milhões de visualizações
49

. Ainda sobre a revista 

Forbes, o pastor processou o veículo por calúnia e difamação e o processo continua 

tramitando (LIMA, 2018).  

 Silas Malafaia declara que sua renda vem principalmente da editora Central 

Gospel, que fatura 50 milhões de reais por ano, além da venda de suas publicações e 

mensagens. Segundo o líder, somente a Avon comprou 500 mil de seus livros em 2011. 

Livros estes que costumam vender mais de um milhão por ano (MALAFAIA, 2013). 

Ele afirma que não recebe salário como pastor da Vitória em Cristo, pois abriu mão de 

seu direito para ajudar no projeto de abrir mais igrejas. Como pastor de uma igreja em 

expansão em nível nacional e de forte expressão midiática e atuação política, Malafaia 

também recebe altas ofertas que vão desde presentes, como uma mercedes-benz 

                                                           
49 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Myb0yUHdi14> Acesso em: 18 de outubro de 2018. 
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blindada de 450 mil reais, até dois milhões de reais de oferta de um fiel (Ibid.) (Ver 

ANEXO C). Segundo o líder, 20% das pessoas que fazem ofertas não são evangélicas 

(Id., 2011). 

Em 2016, o pastor foi indiciado em inquérito da Operação Timóteo
50

 por ter 

recebido um cheque no valor de 100 mil reais de um escritório investigado em esquema 

de corrupção. A operação deflagrada pela Polícia Federal apontou que ele recebeu 

dinheiro ilícito em suposto esquema de corrupção na cobrança de royalties da 

exploração mineral. Malafaia foi conduzido coercitivamente para depor no dia 16 de 

dezembro de 2016, mesmo dia do indiciamento por “uma série de delitos contra a 

administração pública, especialmente lavagem de dinheiro" (POLÍCIA FEDERAL, 

2017). O indiciamento significa que o delegado responsável vê indícios concretos de 

que o investigado tenha cometido o crime. Na ocasião, ele criticou a operação e a 

condução coercitiva
51

, dizendo tratar-se de uma oferta de um membro da igreja de um 

pastor amigo, do qual ele tinha desconhecimento. Em 2017, foi inocentado sob o 

argumento de desconhecer a origem do dinheiro recebido (JM Notícia, 2017). 

A Associação Vitória em Cristo foi fundada em 1982 pelo pastor para propagar 

o evangelho através da televisão. Inicialmente, o programa se chamava “Impacto”, 

depois mudou para “Renascer” e, finalmente, o nome que continua até hoje: “Vitória em 

Cristo”. De acordo com o portal oficial, a Associação alcança mais de 200 países 

através da transmissão do programa
52

. Depois, a instituição ampliou sua atuação que 

envolve também assistência pessoal por meio de projetos sociais, além da promoção de 

eventos evangelísticos e capacitação de lideranças evangélicas. Conforme a aba “Quem 

Somos”
53

 do portal oficial da fundação, a Associação Vitória em Cristo apresenta como 

missão “investir em pessoas, defender a vida, a família tradicional e os valores cristãos”. 

A visão é “estar entre as instituições que mais capacitam pessoas e apoiam obras 

sociais” e seus valores são: responsabilidade social, seriedade, evangelismo, família 

tradicional, lideranças e pessoas. 

                                                           
50 O nome da operação faz alusão à passagem bíblica do livro bíblico de I Timóteo que diz assim nos versículos nove 

e 10 do sexto capítulo: “Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos 

descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é 

raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si 

mesmas com muitos sofrimentos”. 
51 Nesse sentido, resgatamos que no mesmo ano, porém em março, o pastor comemorou a condução coercitiva do ex-

Presidente da República, Lula. Na ocasião, ele falou: “Só para lembrar: o juiz Sérgio Moro não cometeu nenhuma 

ilegalidade ao convocar, coercitivamente, Lula para depor. Só falácia de petistas” (MALAFAIA, 2016b). Ao estar na 

mesma posição, o líder mudou de discurso. 
52 Disponível em: <https://www.vitoriaemcristo.org/projetos-sociais/> Acesso em: 27 de outubro de 2018. 
53 Disponível em: <https://www.vitoriaemcristo.org/quem-somos/> Acesso em: 27 de outubro de 2018. 
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 Na atualidade, o programa Vitória em Cristo é exibido na Rede TV nacional, 

todo sábado às 09h e em emissoras estaduais da Rede TV e Band. Em 2011, o pastor fez 

uma campanha com o objetivo de arrecadar um bilhão de reais para sua igreja com o 

intuito de criar uma emissora de televisão global com transmissão da programação para 

137 países (UOL, 2013). Por conta de disputas midiáticas, ele se desentendeu com dois 

grandes nomes do segmento neopentecostal: Valdomiro Santiago e Edir Macedo. 

Mantenho distância dos dois por causa das posturas desleais que 

ambos tiveram comigo. O Valdemiro comprou o meu horário na TV, 

oferecendo uma quantia maior. Defendo o cara no meu programa 

quando outros descem o pau nele e ele vai por trás e compra o meu 

horário? (Indignado) Tenho princípio de caráter e moral, amigo. O 

Macedo eu defendi, sem ter me pedido, quando ele foi preso. Marquei 

minha posição. Aí, ele aumentou quase dez vezes o valor do horário 

que eu tinha na emissora dele para me colocar para fora porque não 

quis participar de um esquema político
54

 (MALAFAIA, 2012b). 

Em 2016, Malafaia havia cancelado o contrato com a Rede TV por conta de 

dívidas¸ que chegavam a um milhão e 800 mil reais (CHAGAS, 2016). Um comunicado 

oficial foi enviado aos associados contribuintes comunicando sobre a falta de recursos e 

pedindo para que as pessoas continuem contribuindo para manter as verbas dos projetos 

sociais. O cancelamento do programa foi justificado no comunicado como adequação 

dos gastos à receita. O programa então passou a ser exibido na Band até o final de 2018. 

Ano em que o programa foi reduzido pela metade e passou a ter somente trinta minutos. 

Em comunicado emitido no site oficial da Associação, Malafaia fala da dificuldade de 

manter um programa de uma hora na televisão depois do advento das redes sociais 

(MALAFAIA, 2018a).  

 As empresas de Malafaia também foram afetadas pela crise econômica que se 

instaurou no país nos últimos anos (FELTRAN, 2016). Alvo do suposto esquema de 

corrupção que teve sua imagem em condução coercitiva veiculada nos grandes veículos 

de comunicação, a credibilidade do líder pode ter sido afetada, o que também gerou 

consequência em seus negócios.  A venda de seus livros e sua editora apresentaram uma 

queda bruta, além de ter que renegociar dívidas da igreja. Por conta da crise financeira, 

40% dos funcionários de sua editora foram demitidos. “É lamentável. As pessoas não 

estão consumindo. Estão ficando desempregadas e, como outras empresas, sentimos a 

crise. O sol se levanta e a chuva cai para o justo e o injusto. Veio para todos”, declarou 

Malafaia (MALAFAIA, 2015a). O plano de expansão de sua igreja, Vitória em Cristo, 

                                                           
54 O esquema político em questão é um convite feito por Macedo e destinado a Malafaia para ser deputado.  
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implantado desde que se tornou pastor-presidente, também foi afetado nesse contexto, 

limitando os investimentos da denominação em novos templos (CHAGAS, 2017).  

 

 2.2. A Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo 

A Igreja foi fundada em 20 de maio de 1959 e teve como primeiro presidente o 

pastor José Pimentel de Carvalho
55

. Na maior parte do tempo, a igreja foi pastoreada 

pelo pastor José Santos, sogro de Silas Malafaia, que liderou a instituição no bairro da 

Penha por 58 anos. Primeiramente chamada Assembleia de Deus na Penha, a igreja 

começou com 129 membros fundadores e sete congregações espalhadas pelas 

localidades de Taborari, Proletária, Morro da Fé, Morro do Sereno, Vila da Penha, 

Marcílio Dias e Rua Coimbra. Conforme se expandiu, foi necessária a construção de um 

novo templo, inaugurado em 30 de novembro de 1996, na Rua Montevideo, onde 

permanece a sede até os dias de hoje (Ver ANEXO E). 

No dia 3 de fevereiro de 2010, o pastor José Santos faleceu. Um mês depois, 

pastor Silas Malafaia foi indicado por unanimidade pelo ministério da igreja para 

assumir a liderança. Na época, a ainda chamada Assembleia de Deus na Penha possuía 

15 mil membros. Logo nos primeiros meses após a sua posse, Malaia mudou o nome do 

ministério, que passou a mencionar o seu programa de televisão, Vitória em Cristo. A 

denominação permaneceu a mesma, a Assembleia de Deus. A mudança no nome foi 

justificada para evitar confusões em relação a nomes de bairros, por exemplo, uma 

Assembleia de Deus na Penha no bairro de Jacarepaguá. Outra medida tomada pelo 

pastor foi a saída da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB)
56

, 

da qual era vice-presidente. A renúncia foi justificada pela responsabilidade de 

pastorado de assumir a Vitória em Cristo e anunciada em nota oficial emitida pelo 

próprio pastor (MALAFAIA, 2010a). O líder aproveitou para esclarecer que continuaria 

sendo pastor com doutrina bíblica da denominação. 

                                                           
55 As informações sobre a história da igreja foram retiradas do site oficial da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. 

Disponível em: <https://www.advec.org/igreja-da-palavra/> Acesso em: 26 de outubro de 2018. 
56 Convenção que organiza a denominação, determinando diretrizes estabelecidas nas Assembleias Gerais. Dentre as 

principais atividades realizadas pela CGADB estão a Escola de Missões das Assembleias de Deus (EMAD), a Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) e o Conselho Político da Convenção, que “desenvolve a consciência 

política na liderança das Assembleias de Deus no Brasil e gerencia o lançamento de candidatos oficiais da 

denominação nos pleitos eleitorais em todo Brasil”. A CGADB possui ainda uma instituição de ensino, denominada 

Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia da (FAECAD). Todas as informações estão 

disponíveis no site oficial. Disponível em: < http://www.cgadb.org.br/2018a/index.php/inst/historia-da-cgadb.html> 

Acesso em: 16 de janeiro de 2019. 
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Historicamente, a Assembleia de Deus inaugura o movimento pentecostal 

brasileiro. A denominação, que na atualidade é a maior do país, conforme vimos no 

capítulo primeiro, não apresenta, no entanto, uma centralidade, tendo em vista que as 

congregações diferem-se entre si. O ministério Vitória em Cristo não está entre as 

igrejas que mantiveram o asceticismo e o sectarismo que caracterizaram a Assembleia 

de Deus no início de sua história. 

Antes, a instituição apresenta características de pertença ao movimento 

neopentecostal, especialmente, na liderança de Malafaia. Hoje, a igreja está expandindo 

seu ministério com a inauguração de congregações em diferentes Estados do Brasil e 

uma filial internacional, tipificando um caráter empresarial. Além disso, a igreja, por 

meio da persona de Malafaia, faz uso dos meios de comunicação eletrônicos, prega a 

teologia da prosperidade e estimula a participação política, ressaltando o caráter do 

“viver aqui e agora”. O próprio Malafaia declara que o ministério Vitória em Cristo não 

faz parte das congregações da Assembleia de Deus que mantêm os costumes inflexíveis. 

Referindo-se ao pastor como um “bem-sucedido CEO
57

 da fé”, a Exame reuniu lições 

empresarias a serem aprendidas com o líder, em que a primeira consiste em se 

modernizar, sem abandonar as tradições (Ver ANEXO D). 

Desde que assumiu a presidência do ministério em 2010, Malafaia priorizou a 

sua expansão. Hoje, a instituição possui 35 mil membros, mais de 110 congregações e 

está presente em nove Estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa 

Catarina. No Rio, está o maior número de igrejas: 91 congregações espalhadas por todo 

o Estado. Entretanto, a maior concentração está na zona norte carioca principalmente no 

entorno da sede, que fica na Penha e nos bairro de Irajá (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Siga em inglês que significa Chief Executive Officer, ou seja, Diretor Executivo de uma empresa (CEO, 2013). 
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Figura 8 - Concentração da ADVEC na zona norte carioca 

 

Fonte: Site ADVEC 

São Paulo é um alvo de crescimento recente, tendo a primeira congregação 

inaugurada no ano de 2016. Vale destacar que o Estado é um reduto das grandes igrejas 

neopentecostais, como IURD, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de 

Deus e Renascer. Por isso, a chegada do líder demonstra o anseio de demarcar território 

no meio da concorrência paulista, já que é o Estado brasileiro mais populoso e 

importante economicamente. Na ocasião da inauguração, entrevistado pela Exame, 

Malafaia falou sobre o projeto de abrir mil novas igrejas no Brasil nos próximos 10 

anos. Ele completa: “Claro que terei um olhar especial para o Estado de São Paulo, mas 

quero abrir igreja em tudo quanto é canto, do Amapá ao Rio Grande do Sul, não importa 

se é lugar de bacana ou não” (2016a). Para o presidente da Associação Brasileira de 

Empresas e Profissionais Evangélicos (Abrepe), Marcelo Rebello, a chegada de 

Malafaia em São Paulo é muito mais política e empresarial que eclesiástica. “Em sua 

campanha para se tornar um líder reconhecido, é notória a importância de estar na 

cidade com o maior PIB do país, onde estão os principais concorrentes. É uma grande 

vitrine e acho até que demorou para ele tomar esta decisão”, disse Rebello (2016). 

 Em 2018, a Igreja abriu sua primeira filial internacional, na cidade de Lisboa, 

em Portugal, que contou com a presença do líder Malafaia na inauguração. Além, é 

claro, do idioma semelhante, o que facilita a comunicação, é importante lembrar que 

com as recentes crises políticas e econômicas vivenciadas no Brasil, muitos brasileiros 

têm procurado as terras portuguesas como destino para recomeçar suas vidas. Ao 

mesmo tempo, o país, que se encontrava em estagnação, voltou a crescer. Dados 

recentes apontam que o número de imigrantes brasileiros que vivem no país aumentou 

5,1% (FOLHA DE S. PAULO, 2018). O país tem ainda políticas que incentivam os 

investimentos de empresários no local (FONSECA, 2018). 
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 Silas Malafaia tem aproximadamente 1.500 funcionários trabalhando na Vitória 

em Cristo, incluindo pastores, engenheiros, funcionários administrativos e outros, que 

se encontram, principalmente, em terras cariocas, onde está a maior parte das 

congregações da Igreja (SEBBA, 2016). Costumeiramente, o líder fala a respeito dos 

bons salários que seus pastores ganham. Tendo como uma das características o 

tratamento empresarial à instituição religiosa, não poderiam faltar técnicas de 

marketing. O que nos remete aos conceitos de ética protestante de Weber (2004) e a 

outra proposta de ética de Neri (2009), em que não somente o cidadão comum se torna 

livre para acumular bens, mas igrejas se tornam livres para acumular através da lógica 

empresarial que a religião assume.  

 O pastor, geralmente, busca destrelar a ideia de que os evangélicos, em especial 

os membros de sua igreja, são, em sua maior parte, pessoas com baixa renda. Em 

entrevista a Isto É, Silas Malafaia, com sua retórica peculiar, conta vantagem sobre ter 

no rol de membros da Vitória em Cristo, pessoas bem-sucedidas financeiramente e 

inteligentes ao mesmo tempo que  

A minha igreja tem desembargador, procurador, caras com doutorado. 

Vai dizer que a igreja evangélica só tem babaca, analfabeto, operário? 

Hoje a igreja evangélica é o extrato da sociedade: tem pobre, classe 

média e rico. Eu ganhei no meu aniversário uma Mercedes-Benz 

blindada de R$ 450 mil de um fiel, empresário rico, e não de um 

imbecil. Um dia, entro na minha empresa e está lá o carro com um 

laço em cima. Esse cara é um babaca que precisou ir à igreja para ficar 

rico? O cara é dono de uma frota de mais de 200 caminhões! É tolice 

achar que na minha igreja, onde tem desembargador e procurador, o 

malandro aqui está tomando dinheiro dessa turma (MALAFAIA, 

2013). 

 Parte do marketing de Malafaia consiste também em divulgar os bons ganhos 

dos pastores que trabalham na Vitória em Cristo. Em entrevista ao Portal IG, o líder 

disse que os que exercem ministério de pastoreio em sua Igreja podem ganhar entre 4 e 

22 mil reais. Caso seja necessária a mudança de cidade, todas as despesas são pagas 

pela instituição, como contas de água, luz, escola dos filhos e gasolina. “Dou dignidade 

aos caras. Não trabalho com zé bobão”, de acordo com suas palavras (MALAFAIA, 

2012b). Esses recursos também são utilizados por outras igrejas que oferecem toda a 

estrutura para o desempenho de seus pastores. 

 O presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo também costuma investir 

na capacitação de lideranças, com promessas de custeamento de cursos universitários 
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em Harvard e faculdades privadas brasileiras financiadas com recursos da igreja. Para 

ele, a qualificação do líder é importante, pois o pastor deve estar preparado para 

aconselhamento pessoal e aplicação teológica. Em 2016, Malafaia bancou 4 milhões de 

reais no evento que organiza para preparação de líderes, Esvalec, Escola de Líderes da 

Associação Vitória em Cristo. Os investimentos se referem principalmente à 

contratação de pregadores importantes, como T.D. Jakes, bispo americano que 

discursou no funeral de Whitney Houston e conselheiro de Barack Obama (BATISTA 

JR., 2016). Isso demonstra que conhecimento e qualificação são componentes 

importantes para Malafaia. De certa forma, são componentes que preparam para 

possíveis discussões, além de conferir legitimidade ao discurso proferido. 

  A lógica empresarial adotada na Igreja também se mostra na avançada estrutura 

de recolhimento de dízimos e ofertas com o uso de máquinas de cartão de débito e 

crédito para facilitar o processo. Segundo o pastor, a Vitória em Cristo arrecada dos 

fíeis 50 milhões de reais por ano. Número que, para ele, é pouco perto do que ganham 

R.R. Soares, Valdemiro Santiago e Edir Macedo em suas respectivas igrejas. Malafaia 

estima que a Internacional da Graça de Deus e a Mundial do Poder de Deus devem 

arrecadar 600 milhões de reais, enquanto a Universal pode chegar a 2,2 bilhões de reais 

(MALAFAIA, 2013). Grande parte do sucesso da instituição é consequência do 

conhecimento de Malafaia nas esferas midiática e política. 

 

 2.3. De pastor a ator político 

 Mesmo nunca tendo se candidato a nenhum cargo político, Silas Malafaia é um 

ator político e declara apoio aberto a candidatos, assim como realiza propaganda 

política e atos políticos, tem os próprios candidatos, pessoas de sua confiança, tanto na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), com seu irmão e 

deputado estadual do Estado do Rio, Samuel Malafaia, como no Congresso Nacional, 

com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Seu debruçamento sobre a mídia é 

essencial para conferir sua expressão política. Conforme vimos no capítulo anterior, a 

mídia legitima força política e vice-versa. 
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Figura 9 - Post de divulgação do livro “Silas Malafaia em foco”, onde fala de política 

 

Fonte: Instagram oficial de Malafaia (1º de outubro de 2018) 

 

Seu envolvimento político se intensificou a partir de 2006, quando passou a ser a 

principal voz pública contra o Projeto de Lei de criminalização da homofobia, 

defendendo uma de suas principais bandeiras: a família tradicional brasileira. Porém, 

sua relação com a política já era iminente antes disso. Em 2002, Malafaia fez parte do 

grupo de lideranças evangélicas que apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva 

(Ver ANEXOS F e G). O então candidato realizou um evento numa churrascaria carioca 

que reuniu 900 pessoas, incluindo representantes de diversas igrejas evangélicas, como 

Metodista, Batista, Sara Nossa Terra e, até mesmo, a Universal, que tanto o demonizou 

na eleição contra Collor e depois contra Fernando Henrique Cardoso (CRISTINA, 

2002). No início dos anos 2000, a população evangélica brasileira já estava em intenso 

crescimento. Na imagem a seguir, é possível ver Lula e sua esposa, Marisa Letícia, ao 

lado esquerdo e a sua direita, pastor Silas Malafaia e Magno Malta, pastor e político de 

carreira que tentou a candidatura ao senado nas Eleições de 2018 pelo Estado do 

Espírito Santo, mas não obteve votos o suficiente. 

Figura 10 - Lideranças evangélicas, como Malafaia, apoiam Lula em 2002 

 

Fonte: MOURA (2014) 
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Apesar da oposição histórica de diversas lideranças evangélicas contra a 

esquerda, o comunismo e socialismo, personificados em Lula e no PT, após ser eleito, o 

presidente tomou medidas para beneficiar o público evangélico por meio de suas 

lideranças, que, pela primeira vez, foram convidadas pela Presidência da República para 

fazer parte do governo brasileiro. Dentre as medidas, destacamos a expansão midiática, 

com o aumento de concessões de rádio e televisão para parlamentares evangélicos; 

parcerias entre o governo federal e as igrejas evangélicas na área social e alteração do 

Código Civil que mudou a personalidade jurídica das organizações religiosas através da 

sanção da Lei 10.825 – proposta e defendida pela Frente Parlamentar Evangélica. Essa 

Lei garante maior independência estatutária às instituições religiosas, tornando-se mais 

autônomas na estruturação interna
58

 (MARIANO, HOFF, DANTAS, 2006, p. 66). 

O apoio político de Malafaia a Lula permaneceu em 2006. Nas Eleições de 2010, 

foi cabo eleitoral de José Serra, após ter declarado apoio à presidenciável Marina Silva, 

então do Partido Verde (PV). A mudança ocorreu nas vésperas da eleição e apenas três 

dias após a declaração de seu apoio à candidata Marina Silva, quando o líder (2010b) a 

acusou de “dissimular” suas ideias sobre a liberação do aborto e da maconha, 

chamando-a de “pessoa que se diz cristã” pelo fato da candidata defender um plebiscito 

popular para decidir as questões, posição que a mesma defende até hoje. Na ocasião, 

Malafaia já marcava oposição ao PT, que tinha como candidata a Dilma Rousseff. As 

críticas ferrenhas de Malafaia ao PT começaram a ser feitas, segundo ele, a partir da 

tentativa da PL 122, projeto de lei que criminaliza a homofobia; após o Programa 

Nacional de Direitos Humanos – PNDH3
59

, especialmente por se opor à garantia de 

direitos aos diferentes gêneros; e por repudiar a legalização do aborto. Esses foram os 

motivos justificados pelo pastor em carta respondida ao Partido dos Trabalhadores em 

2010 após polemizar contra o Partido em vídeo divulgado no YouTube. Na publicação, 

o líder citou ameaças do PT contra deputados que votassem contra a legalização do 

                                                           
58 Ver mais sobre a Lei 10.825 em Direito Eclesiástico. Disponível em: <http://www.direitoeclesiastico.com.br/a-

nova-estrutura-estatutaria-no-direito-eclesiastico-nos-termos-da-lei-10-825-03.asp> Acesso em: 01 de novembro de 

2018. 
59 O programa foi apresentado em 2009, no Governo Lula, e consiste em propostas a serem discutidas no Congresso 

Nacional para serem aplicadas, em caso de aprovação, tornando-se leis. Dentre os pontos polêmicos, estão a 

legalização do aborto, a garantia da liberdade sexual de acordo com a identidade de gênero, a proibição de símbolos 

religiosos em lugares públicos, tendo em vista que o Estado é laico e a instituição da Comissão da Verdade, com o 

intuito de investigar torturas e desaparecimentos durante o período da ditadura militar. Após sofrer duras críticas de 

setores religiosos, rurais, militares e da comunicação, o plano sofreu algumas alterações. Disponível em: 

<https://www.pndh3.sdh.gov.br/public/downloads/PNDH-3.pdf> Acesso em: 01 de novembro de 2018.  
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aborto (GUIAME, 2010). Em contrapartida, José Serra se posicionou a favor da união 

civil e da adoção de crianças por casais homossexuais
60

, além de ter tratado do aborto 

como tema de saúde pública e ter assinado regra técnica do SUS ordenando regras para 

aborto garantido em lei até o quinto mês de gravidez, quando foi Ministro da Saúde em 

1998 (NASSIF, 2010). A esses fatos, Malafaia se silenciou, apesar de justificar suas 

escolhas em argumentos morais, sobretudo, contra Dilma Roussef e Marina Silva. 

Nas Eleições de 2014, inicialmente, o líder da Vitória em Cristo apoiou a 

candidatura de pastor Everaldo, do Partido Social Cristão (PSC). Após o resultado das 

pesquisas apontarem declínio na expressão de votos do candidato, Malafaia retirou o 

apoio de Everaldo e passou a defender Marina Silva, no Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) – anteriormente rechaçada por ele, da qual retirou o apoio em 2010. Na ocasião, o 

pastor promoveu um “tuítaço”
61

 em defesa da candidata do PSB através da hashtag
62

 

#MarinaResistenteVaiSerPresidente. A pressão religiosa sobre o posicionamento de 

Marina permaneceu, quando o líder ameaçou fazer um duro discurso contra ela caso não 

revisse o seu programa de governo, que propunha a criminalização da homofobia e o 

apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Um dia após a ameaça, o programa foi 

revisto (CESAR, 2016, p. 56). Como Marina Silva encerrou a disputa do primeiro turno 

em terceiro lugar, Malafaia apoiou o candidato Aécio Neves, do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), no segundo turno. 

À época, ele postou um vídeo no Youtube com cinco motivos para não votar na 

Dilma Rousseff, dizendo ser Aécio “desde criancinha” (MALAFAIA, 2014). Disse 

ainda: “Eu desconfio que não tenho essa autoridade para influenciar o voto evangélico, 

mas tenho o feeling (intuição) de que o voto evangélico será despejado no Aécio” 

(Ibid.). O pastor permaneceu em campanha ferrenha contra Dilma até o golpe de 2016, 

quando foi destituída do cargo, através do processo de impeachment. A comunicação 

feita por Malafaia em seu Twitter naquele contexto apontou que suas manifestações 

políticas prevaleciam sobre as de cunho religioso (CESAR, 2018a).  

                                                           
60 Apesar de sua posição pessoal, Serra se comprometeu em vetar a lei da homofobia após apoio de Malafaia e da 

Convenção da Assembleia de Deus. Ver mais em Carta Capital. Disponível em: 

<https://www.cartacapital.com.br/politica/eleicoes-2010-e-os-aproveitadores-da-boa-fe-da-crueldade-evangelica> 

Ver também: <https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/serra-e-o-culto-da-homofobia> Acesso em: 01 de novembro 

de 2018. 
61 Onda de postagens no Twitter com o objetivo de elevar um tema aos assuntos mais comentados da rede social, 

também chamado trending topics, por meio de uma hashtag. 
62 Palavra-chave antecedida por uma cerquilha (#), símbolo também conhecido como “jogo da velha”. Referem-se a 

marcações de temas em comum compartilhados nas redes sociais. Ao clicar em uma hashtag, é possível acompanhar 

o conteúdo compartilhado por outros usuários. 
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Silas Malafaia tem ainda duas vozes consonantes diretamente ligadas a ele nos 

legislativos estadual e federal: Samuel Malafaia e Sóstenes Cavalcante: ambos do 

Democratas
63

. Para demonstrar seu apoio político, além de usar as mídias digitais e seu 

programa Vitória em Cristo, ele usa também a mala direta e venda de seus produtos 

evangélicos (livros, CDs e DVDs) para fazer propaganda política de seus candidatos 

(MALAFAIA, 2012a). Em 2016, o deputado federal Sóstenes Cavalcante utilizou a 

plenária para discursar contra o procurador do Ministério Público, Jefferson Aparecido 

Dias, acusando-o de perseguição religiosa “por se fazer valer de seus valores” ao “abrir 

uma representação vergonhosa contra o pastor Silas Malafaia” (CAVALCANTE, 2016) 

de incitação de homofobia. 

Isso porque foi retomado em 2015 o processo contra Malafaia por declarações 

homofóbicas dadas em seu programa, Vitória em Cristo, em 2011. A Band também é 

alvo do processo, por veicular o programa. Ao falar sobre a Parada Gay e a utilização de 

imagens religiosas no evento, disse o pastor: “Os caras na Parada Gay ridicularizaram 

símbolos da Igreja Católica e ninguém fala nada. É pra Igreja Católica entrar de pau em 

cima desses caras, sabe? Baixar o porrete em cima pra esses caras aprender (sic). É uma 

vergonha” (MALAFAIA, 2015b). O procurador declarou que “As gírias ‘entrar de pau’ 

e ‘baixar o porrete’ têm claro conteúdo homofóbico, por incitar a violência em relação 

aos homossexuais, desrespeitando seus direitos fundamentais baseados na dignidade da 

pessoa humana” (DIAS, 2015). O autor da representação disse ainda que “como líder 

religioso, o réu Silas Malafaia é formador de opinião e moderador de costumes” e “mais 

do que expressar uma opinião, as palavras do réu em programa veiculado em rede 

nacional configuram um discurso de ódio não condizente com as funções 

constitucionais da comunicação social” (Ibid.). O Ministério Público Federal pediu para 

que o pastor não incitasse violência na televisão e veiculasse uma retratação em seu 

programa, entretanto a defesa de Malafaia argumentou que caso acatasse esse pedido, 

violaria sua liberdade de expressão para manifestar ideias e opiniões. O líder perdeu o 

prazo para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o processo deve voltar à 

primeira instância (RACANICCI, 2018). 

                                                           
63 O partido foi considerado o mais corrupto do Brasil, segundo dossiê do Movimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral (MCCE), organizado com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados referem-se ao 

número de políticos cassados devido ao envolvimento em esquemas de corrupção por partido político. Disponível 

em: <http://www.prpa.mpf.mp.br/institucional/prpa/campanhas/politicoscassadosdossie.pdf> Acesso em: 01 de 

novembro de 2018. 
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Desde que o Projeto de Lei 122, que criminaliza a homofobia, tornou-se pauta de 

discussão no Congresso Nacional em 2006, Silas Malafaia se fez uma das vozes mais 

dissonantes sobre o assunto. Desde então, o pastor fez uso de seu aporte midiático para 

marcar oposição e alimentar o debate público contra a PL 122 através do próprio 

programa de televisão
64

, em entrevistas concedidas e participações em programas 

televisivos
65

, nas mídias sociais e, inclusive, em audiência pública realizada no 

Senado
66

. O projeto equipara o crime de preconceito por motivos de orientação sexual e 

de gênero aos outros já previstos em lei, como o crime racial. As argumentações de 

Malafaia giraram em torno do ferimento dos valores tradicionais da família e do 

princípio de liberdade de expressão pelos sujeitos que discordam da prática 

homossexual. Nesse contexto, o pastor utilizou suas redes sociais para incentivar seus 

seguidores a assinar um abaixo-assinado (FELICIANI, 2017, p. 95), além de pedi-los 

para enviar e-mails e fazer ligações insistentes aos parlamentares que apoiavam o 

projeto. Malafaia organizou ainda um protesto que reuniu 50 mil pessoas em frente ao 

Congresso Nacional, em Brasília (PINHEIRO, 2011). 

Segundo ele, o projeto privilegiaria os homossexuais em relação aos outros 

segmentos sociais, além de limitar a atuação evangélica com base na interpretação 

bíblica que entende a prática homossexual como pecaminosa. Malafaia argumentou que 

os pastores poderiam ser obrigados a partir da lei a realizarem casamentos gays e serem 

proibidos de pregarem a homossexualidade como pecado e ainda “serem presos”, caso 

reclamassem de beijos entre duas pessoas do mesmo sexo no espaço público da igreja 

(2011). O pastor, que também é psicólogo, utiliza sua titulação para fundamentar suas 

argumentações e busca explicar a homossexualidade a partir da ciência como uma 

questão comportamental. Por conta disso, ele já passou por algumas tentativas de 

cassação do registro de psicólogo junto ao Conselho Regional de Psicologia (Ibid.).  

Em 2011, no auge dos debates sobre a PL 122, o pastor foi confrontado sobre o 

Brasil ser o país que mais mata homossexuais no mundo. Na ocasião, desqualificou os 

números, comparando-os ao restante de assassinatos que ocorrem no país. Hoje, esses 

números são ainda maiores, tendo chegado a 445 casos em 2017 (BORTONI, 2018). 

                                                           
64 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y14C0Kg4cCY> Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
65 Em 2010, o Programa do Ratinho colocou frente a frente a ex-deputada federal e autora do projeto, Iara Bernardi, e 

o pastor Silas Malafaia para debater a PL 122. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-

U93hmwUhQ4> Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
66 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Wv3Zn9pVCoU> Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
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Não desejo que ninguém morra, ok? Mas os homossexuais dizem que 

foram assassinados 260 deles no ano passado. Cinquenta mil pessoas 

foram assassinadas no Brasil no ano passado. O número de 

homossexuais mortos representa 0,52%. Um dado que eles não falam: 

grande parte das mortes é resultado de briga de amor entre eles. Que 

papo é esse? No mínimo, uns 50%. Homofobia é falácia de ativista 

gay para manter verbas para suas ONGs para fazer propaganda de que 

o Brasil é um país homofóbico. Homofóbico uma vírgula, amigo 

(MALAFAIA, 2012b). 

 Depois da pressão exercida pelos setores religiosos, incluindo a forte 

mobilização do líder, o projeto de lei foi arquivado. Desde as discussões e polêmicas 

sobre o assunto, Silas Malafaia passou a ter segurança armada. Sobre outro tema 

polêmico, o aborto, que debateu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 

Malafaia enfatiza: “Eu não debato tema polêmico usando religião. Eu uso a ciência, a 

biologia, a medicina, por isso não conseguem me contestar” (Id., 2011). Isso demonstra 

que o pastor busca legitimar suas posições, ainda que sejam movidas pela religião, 

baseadas em argumentos científicos, o que confere uma falsa aparência de episteme. O 

que significa que, apesar de representar uma opinião de cunho moral – a qual se 

confirma como doxa, os recursos científicos empenhados no discurso demonstram 

conhecimento para os seus seguidores. 

 Logo, vemos que o aporte midiático de Malafaia não só o tornou conhecido, 

como foi fundamental para expandir seu ministério e suas empresas, bem como 

propagar suas ideias e pensamentos políticos, a fim de tentar consolidar uma estratégia 

de influência sobre seus seguidores no que diz respeito as suas opiniões. As mídias 

digitais potencializaram a visibilidade do pastor Silas Malafaia e elevaram o seu status a 

ator político, tendo em vista que suas posições políticas o consolidaram como liderança 

influente no espaço público. Em vista disso, o pastor se tornou referência que transpassa 

o caráter religioso e/ou espiritual, principalmente com as redes sociais digitais, onde o 

pastor é acompanhado por milhões de seguidores que acompanham o conteúdo 

compartilhado por ele. Logo, Malafaia é considerado um influenciador digital, pois 

apesenta uma atuação relevante na rede. 

 No entanto, o pastor também se apresenta como referência fora das mídias 

digitais, o que é possível por seu programa de televisão e sua atuação que movimenta 

pessoas em sua igreja, em outras igrejas evangélicas e, inclusive, em Brasília, onde já 

reuniu milhares de manifestantes e participou de audiências públicas. Seu 

posicionamento dentro e fora da mídia o caracteriza como um líder de opinião por ser 
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ponto de influência para a população menos informada. O conceito será desenvolvido e 

atualizado no próximo capítulo. Sabe-se, no entanto que, apesar de usar suas redes 

sociais como estratégia e com objetivo de influenciar, não necessariamente incorrerá em 

um processo de influência. Primeiramente, não podemos medir em que medida isso 

ocorre, já que não trabalharemos com estudos de recepção e em segundo lugar, porque 

há uma negociação de sentido que ocorre entre líder e liderado, onde nem tudo que é 

falado, é acatado.  
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3. O líder de opinião e o cotidiano midiatizado 

 A formulação do conceito de líder de opinião foi feita em um momento em que 

predominava a cultura de massa. Os estudos de Lazarsfeld em 1940 apontaram a 

relevância do papel de influência do líder na sociedade de massa. As mídias digitais 

modificaram as formas de comunicação, consumo e cultura da sociedade, configurando 

novas formas de comunicação e interações sociais a partir da ambiência da mídia no 

fenômeno constituído como midiatização. Nesse sentido, a proposta do capítulo é traçar 

um caminho do surgimento do conceito do líder de opinião aos dias atuais. Para isso, 

será utilizada a abordagem metodológica da revisão bibliográfica, por meio da qual é 

possível o tratamento de ideias e conceitos a partir de diferentes autores e teorias. O 

embasamento teórico será dado a partir do conceito de midiatização de Muniz Sodré 

(2002), um dos principais referenciais neste processo, e cotidiano de Agnes Heller 

(2000). Será resgatado o conceito de líder de opinião de Paul Lazarsfeld, readequando 

sua aplicação na contemporaneidade. Para entender o contexto das mídias digitais será 

utilizado Luís Martino (2014), que reúne diferentes teorias das novas mídias, bem como 

Raquel Recuero (2012) estruturando a conversação nas redes sociais. Assim, o capítulo 

será estruturado em três partes: primeiramente, será resgatado modelo de comunicação 

em dois níveis com a formulação do líder de opinião, lançando um olhar sobre o 

contexto de sua criação; na segunda parte, o trabalho analisará a comunicação digital, 

considerando as mídias digitais na vida cotidiana; e, finalmente, será discutida a atuação 

do líder de opinião a partir do advento da internet, diferenciando suas características da 

do influenciador digital. 

 

3.1. O modelo de comunicação em dois níveis 

 A concepção do líder de opinião se deu no contexto da segunda guerra mundial, 

com a utilização dos meios de comunicação de massa. Lazarsfeld, Berelson e Gaudet 

estudaram de que forma os líderes de opinião influenciavam o voto das pessoas na 

Comunidade de Ohio, nos Estados Unidos, durante a eleição presidencial de 1940. O 

estudo foi denominado The People’s Choice. How the Voter Makes Up his Mind in a 

Presidential Campaign, “A escolha das pessoas. Como o eleitor elabora suas decisões 

numa campanha presidencial”.  

A proposta parte do entendimento que as dinâmicas sociais se cruzam com o 

processo de comunicação, em que o líder de opinião exerce um importante papel de 
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influência na sociedade. Segundo Mauro Wolf (2003), a abordagem faz parte dos 

estudos de comunicação designado “abordagem empírica em campo” ou, ainda, “efeitos 

limitados”, que reconhece a fragilidade dos efeitos dos meios de comunicação por si só, 

desconsiderando as dinâmicas sociais que ocorrem no processo da recepção das 

mensagens veiculadas.  

De acordo com a proposição do modelo de comunicação em dois níveis, ou two 

step flow of communication, o líder de opinião funcionaria como um mediador entre os 

meios de comunicação de massa e os indivíduos menos informados (Ver Figura 11). O 

modelo se constitui em dois níveis, em que o primeiro consistiria na transmissão das 

mensagens dos meios de comunicação de massa aos líderes de opinião (a), enquanto o 

segundo relaciona-se ao processo de influência do líder de opinião na apreensão dos 

outros indivíduos (b). 

Figura 11 - Modelo de comunicação em dois níveis 

 

 

 

 

 

 

Arte: a autora 

Onde MCM, entende-se meios de comunicação de massa; LO, líder de opinião. 

Diferentemente da teoria hipodérmica (Ver Figura 12), cuja ideia central baseia-

se no esquema estímulo e resposta. A suposição determinista partiu de estudos 

elaborados em 1910 por Lasswell no contexto entre a Primeira e a Segunda Guerras 

Mundiais – da primeira década até a metade do século XX. Tratando-se de um dos 

primeiros estudos comunicacionais sobre os efeitos da mídia na sociedade, o modelo se 

fundamentava na manipulação, acreditando que a mensagem veiculada pelos meios de 

comunicação surtiria um efeito direto, assim que fosse recebida pelo indivíduo. 

Acreditava-se, então, na onipotência dos meios de massa, à medida que a propaganda 

emitida surtiria o efeito desejado ao ser recebida, sendo absorvida imediatamente, como 

se a mensagem fosse injetada nos receptores com uma agulha: a agulha hipodérmica. 

O receptor foi intitulado de “homem-massa”, característico pela alienação, 

uniformidade e isolamento social. Esses seriam sujeitos passivos sem capacidade 

reflexiva e sem interferência da opinião de outros. De acordo com a teoria, o indivíduo, 

LO MCM 
(a) 

(b) 
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em contato direto com os meios de comunicação, estaria afastado das instituições 

tradicionais, tais quais: família, religião e trabalho e, portanto, sem se comunicar com 

outras pessoas a respeito da mensagem recebida. Ademais, entenderiam a mensagem da 

mesma forma uns que os outros. Esse modelo consiste no esquema emissão-mensagem-

receptor.  

Figura 12 - Modelo Estímulo-Resposta 

 

 

 

 

 

Arte: a autora 

Onde MCM, entende-se meios de comunicação de massa (ou emissor), que 

geram um estímulo (ou mensagem), o qual, por meio de um processo de persuasão, 

atinge o receptor isolado; desta forma, gerando uma resposta. Essa última, no caso, seria 

o convencimento da mensagem emitida, a resposta desejada pelo emissor. Logo, se na 

teoria hipodérmica, o esquema se constituía pela manipulação, no modelo de 

comunicação em dois níveis se fundamenta na influência, não necessariamente pela 

mídia, mas a partir dos relacionamentos entre os sujeitos, da qual os meios de 

comunicação de massa também fazem parte.  

Na Teoria dos Efeitos Limitados, os líderes de opinião são os indivíduos com 

muito interesse e envolvimento a respeito de um tema, representam a “parcela da 

opinião pública que procura influenciar o resto do eleitorado e que demonstra uma 

capacidade de reação e resposta mais atentas aos acontecimentos” (Ibid., p. 38). Os 

líderes de opinião são sujeitos mais ativos no que concernem assuntos políticos e mais 

decididos no processo de formação de voto. A opinião deles pesa mais do que a dos 

próprios meios para a apreensão da opinião dos indivíduos, ao passo que estabelecem 

um contato pessoal maior que os meios de comunicação de massa.  

Emerson Cervi (2011, p. 22) defende que o líder de opinião é um dos 

componentes integrantes do processo de formação e transformação da opinião pública, 

pois ocupa uma posição privilegiada no espaço público, capta informações de interesse 

público provenientes de fontes distintas, reformula seus significados e retransmite aos 

demais integrantes da esfera pública. Assim, a influência do líder de opinião diminui a 

influência direta dos meios de comunicação.  

MCM 

Estímulo 

Receptor 

Resposta 
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Para ele, o indivíduo opera com maior liberdade de escolha que nas sociedades 

que ainda não conviviam com a mídia. Isso porque é possível escolher os interlocutores 

pelos quais o sujeito deseja se informar, a fim de formar sua opinião. Antes, as relações 

sociais baseavam-se no grupo social ao qual o indivíduo pertencia e suas opiniões, por 

consequência, também formadas nessa estrutura. Na contemporaneidade, a opinião de 

um indivíduo é constituída como resultado da união dos elementos informação e 

predisposição. Nesse caso, a informação é responsável por formar uma imagem mental 

sobre um assunto, enquanto a predisposição estimula conclusões a respeito dessa 

mesma imagem. (Zeller, 1992 apud CERVI, 2011, p. 8) 

Estudos posteriores, como de Merton (1949 apud WOLF, 2003, p.42, 43) 

buscaram ainda caracterizar os líderes de opinião de acordo com sua articulação e 

formas de influência em uma comunidade específica, distinguindo entre dois tipos: o 

líder de opinião local e o cosmopolita. O líder local está inserido na vida da comunidade 

e não apresenta competências específicas, por isso, exerce influência sobre diversas 

esferas temáticas, denominado, então, como polimórfico. Além disso, tem contato 

interpessoal com o maior número possível de pessoas, o que define seu papel de 

influência constituído mais em conhecer muita gente do que por dominar uma temática 

específica. Durante o processo de retransmissão das mensagens consumidas nos meios 

de comunicação de massa, enfatiza, sobretudo, o “lado humano” e consome meios mais 

populares, como rádio e jornal. 

Já o líder de opinião cosmopolita prioriza a qualidade e seleção de sua rede de 

contatos e domina competências específicas, exercendo autoridade para falar de 

temáticas particulares. É chamado de líder monomórfico. Passou a maior parte da vida 

fora da comunidade e retorna como um “estrangeiro”, sendo um pouco conhecido por 

todos, embora seu ciclo social seja mais seleto. Consome meios de comunicação 

considerados mais “elevados”, como revista, escolha que pode ser entendida também 

por sua característica de segmentação e tratamento de assuntos específicos de interesse.  

Nesse sentido, conclui-se que a diferença entre os líderes de opinião local e 

cosmopolita se dá entre as formas de consumo dos meios de massa, aos motivos que o 

tornam influente e às estruturas sociais em que estão inseridos. Outra conclusão 

importante do estudo é que o líder de opinião influencia em outras esferas de interesse 

que ultrajam a temática política, conforme o estudo empírico anteriormente realizado 

por Lazarsfeld. 



85 
 

Se Merton distingue os líderes de opinião entre locais e cosmopolitas, Cervi 

(2011), em estudos mais atuais sobre o líder de opinião e os MCM, diferencia-os como 

líderes verticais e horizontais, dando enfoque ao segundo e à folkcomunicação, ou 

comunicação popular. O chamado líder vertical ocupa posições sociais de alta 

visibilidade nos meios de comunicação de massa, tais como âncoras de telejornais, 

políticos ou representantes de segmentos sociais com presença contínua nos meios de 

comunicação, sendo líder ou representante de alguma organização social. Já o líder 

horizontal ou folk comunicador desempenha o papel de difusor de informação em 

pequenos grupos, desenvolvendo capacidade de persuasão por sua credibilidade, 

respeito e carisma pessoal. 

Os líderes de opinião vertical ocupam posições privilegiadas nos meios de 

massa, porém, geralmente, não tem acesso aos meios de comunicação popular, já os 

líderes horizontais são o contrário, não possuem instrumentos de difusão de massa, 

estando mais presentes na comunicação popular. São mais sensíveis que os demais 

integrantes e sentem necessidade de se manifestarem a respeito de assuntos de interesse 

público, funcionando como mediadores para os cidadãos comuns menos interessados no 

debate público. 

O líder de opinião horizontal, também chamado popular, recebe a mensagem dos 

meios de comunicação e adequa seus significados para retransmitir o conteúdo de 

acordo com a realidade das camadas populares, tornando-a acessível e compreensível 

para os receptores, tendo em vista que a mídia transmite um conteúdo padronizado sem 

distinção de grupos sociais específicos. Logo, o líder de opinião folk é responsável por 

interpretar o conteúdo comunicacional dos meios de massa e estimular a participação 

social na formação da opinião em pequenos grupos sociais. 

Cervi argumenta que mesmo que receba o conteúdo das mensagens diretamente 

da mídia, “o público precisa, na maioria das vezes, de referenciais com os quais possa se 

identificar socialmente e buscar auxílio na intepretação de códigos não totalmente 

adaptados à realidade de cada grupo social.” (Ibid., p. 24) Essa atribuição é exercida 

pelo líder de opinião horizontal, que transforma a mensagem transmitida pela mídia 

para a recepção local, funcionando como “formadores de percepções, apropriações e 

aceitações de conteúdo”. 

A divisão da comunicação em dois níveis implicou numa redução do papel 

determinista dos meios de comunicação como difusores de informação, em que a 

mediação e as relações sociais que se estabelecem entre o líder de opinião e os liderados 



86 
 

importam no processo de formação de opinião. Por isso, os efeitos gerados pelos meios 

de comunicação de massa “dependem das forças sociais que prevalecem num 

determinado período” (LAZARSFELD, 1940, p. 330 apud WOLF, 2003, p. 37). Wolf 

afirma ainda que só é possível verificar a eficácia da comunicação de massa quando 

analisados os vínculos dos processos inerentes à estrutura social em que vive o 

indivíduo, visto que existe uma relação de dependência.  

 É importante resgatar que na construção proposta por Lazarsfeld, a partir 

dinâmica de influência do líder de opinião sob o restante da população, são possíveis 

três efeitos distintos. O primeiro, (a) efeito de ativação, em que uma possível tendência 

torna-se um voto efetivo; o segundo, (b) efeito de reforço, em que a opinião do líder 

serve para confirmar a decisão já tomada pelo indivíduo; e o terceiro, (c) efeito de 

conversão, relacionado à mudança de opinião referente a um candidato. Wolf (Ibid.) 

destaca que este último torna-se mais difícil, visto que, geralmente, os sujeitos com 

opiniões mais solidificadas são aqueles que estão mais expostos e, portanto, mais 

ligados às campanhas eleitorais, ao passo que os mais incertos e inseguros em relação à 

decisão eleitoral, são os menos atentos. 

  Joseph Klapper afirma que “a capacidade de influência da comunicação de 

massa limita-se sobretudo ao reforço de valores, comportamentos, opiniões, mais do 

que a uma capacidade real de modifica-los ou manipulá-los” (1960 apud WOLF, 2003, 

p. 43). Isso, porque, conforme indica Wolf (2003, p. 41), a comunicação interpessoal 

assume importância como ponto fundamental na pesquisa, considerando que a 

credibilidade da fonte interfere na eficácia da mensagem persuasiva, o que colocaria os 

meios de comunicação em desvantagem por sua característica impessoal. Além disso, 

nas relações interpessoais, o objetivo de persuasão não é tão explícito conforme o é em 

uma mensagem de campanha eleitoral. Fator que corrobora para a influência pessoal em 

relação à mídia, limitando seus efeitos.  

 O autor oferece ainda dados importantes em relação ao contexto da formulação 

do líder de opinião que merecem destaque na construção teórica proposta no presente 

trabalho. Nos anos 40, a oferta de meios de comunicação de massa disponíveis na 

sociedade era baixa, sendo mais evidente o papel do líder de opinião no exercício da 

função de mediador e difusor de conteúdo na comunicação interpessoal.  

Apesar de na atualidade, existir uma oferta muito maior de meios de massa, com 

o protagonismo da televisão, o líder de opinião continua exercendo papel de influência; 

porém sua zona se deslocou do nível interpessoal para o ambiente midiático.  Para 
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Isabel Morgado (2005, p.15), o líder de opinião midiático continua atuando como o 

líder local, assumindo o papel de intérprete da voz do poder público junto aos que este 

influencia, mantendo-os informados sobre os acontecimentos. 

O processo é mais complexo do que aparenta. A configuração social e dos meios 

de comunicação mudou desde a formulação do líder de opinião proposta por Lazarsfeld 

em 1940, no contexto de uma sociedade de massa ainda incipiente, o que só cresceria 

com a expansão da televisão. A mídia ganhou espaço central na experiência cotidiana 

dos sujeitos, tornando-se ponto de contato entra as pessoas (Martino, 2014, p. 235), 

especialmente a partir do advento da internet. Por isso, para entender a atuação do líder 

de opinião contemporâneo, é necessário entender a nova configuração social e 

tecnológica que se estabelece, estudando o conceito de midiatização. 

 

3.2. O cotidiano midiatizado 

Os estudos sobre midiatização se fortaleceram, principalmente, a partir dos anos 

2000. Por se tratar de um campo teórico em construção recente, não há um consenso 

sobre o que é a midiatização, de fato. Porém, existem linhas de pesquisa bem definidas 

que, inclusive, foram discutidas no II Seminário Internacional de Pesquisa em 

Midiatização e Processos Sociais, realizado na Unisinos, no Rio Grande do Sul em 

2018. O evento, que tem como objetivo, situar o Brasil nas pesquisas sobre a 

midiatização, tratou da tensão do campo entre as duas epistemologias: uma que parte do 

Sul, em países como Brasil e Argentina; e outra dos países do Norte, como França, 

Dinamarca, Inglaterra, Estados, Unidos, entre outros
67

. 

No trabalho, opta-se por definições que privilegiem o contexto latino-americano 

e brasileiro, por isso as abordagens teóricas, principalmente, a partir de autores dessa 

realidade, como Barbero e Sodré. Ainda existe uma confusão epistemológica entre os 

conceitos de mediação e midiatização causada pelos usos distintos da palavra mídia ou 

media, suas origens e aplicações. Ambas as definições, mediação e midiatização, são 

pertinentes e necessárias no trabalho desenvolvido, visto que incorrem na relação entre 

mídia e sociedade, em que a religião também ocupa um espaço importante.  

Mediação é o “processo cultural complexo de negociação de sentido entre 

produtores e receptores de uma mensagem” (Martino, 2014, p. 236). O conceito foi 

                                                           
67 Ver mais no portal oficial do evento. Disponível em: < http://www.unisinos.br/eventos/ii-seminario-internacional-

de-pesquisa-em-midiatizacao-e-processos--ex123394-00001> Acesso em 15 de abril de 2018. 
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formulado pelo latino-americano Martín Barbero e introduzido na década de 80 na 

Teoria das Mediações. A concepção funciona como uma brecha em relação à 

onipotência dos meios de comunicação de massa. Isso, porque admite-se o 

entendimento de que os meios de massa não são os as únicas fontes de difusão de 

conhecimento e informação, visto que que as relações sociais e estruturas que se 

formam em relação com os meios também importam.  

Distanciando-se da ideia de manipulação, Barbero propõe que existe uma 

articulação entre os significados transmitidos nas mensagens midiáticas e o que será 

apreendido no cotidiano dos sujeitos. Segundo a proposição latino-americana, para além 

da mídia, existem mais instituições mediadoras, tais como igreja, escola, sindicato e 

outras relações de sociabilidade que ocorrem no cotidiano e que podem provocar 

mudanças nas pessoas. Para ele, há um espaço entre o estímulo e resposta, o qual as 

instituições mediadoras ajudam a preencher, configurando crenças, costumes e 

pensamentos, onde, de fato, a comunicação acontece.  

Para além da recepção de produtos simbólicos midiáticos, essas instituições 

também difundem conhecimento e afetam o sujeito. Nesse sentido, mesmo com o peso e 

importância da mídia na sociedade contemporânea, as mediações que incorrem na vida 

cotidiana ajudam a moldar o pensamento, com destaque aqui para os líderes de opinião 

e as igrejas evangélicas (no plural, para evitar a ideia aparente de bloco coeso, 

homogêneo e organizado institucionalmente), elementos fundamentais neste trabalho. 

Assim, existe uma negociação de sentido entre a mídia e o sujeito. 

O conceito de midiatização propõe o ganho de vida própria pela mídia, 

assumindo centralidade na vida cotidiana dos indivíduos. A concepção ganhou força 

especialmente com a popularização da televisão e, recentemente, da internet. Segundo 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no final de 

2017, a televisão está presente em mais de 90% dos domicílios do país, aparecendo na 

média nacional em 97,4% dos lares. Em detrimento do crescimento da internet, ainda é 

o meio preferido de fonte de informação para 63% dos brasileiros, de acordo com 

relatório realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE).  

A internet, entretanto já ocupa o segundo lugar na pesquisa, despontando como 

meio preferido para 47% dos entrevistados, deixando para trás o rádio, jornal e revista. 

O número vem crescendo significativamente, conforme será abordado no tópico 

posterior e demonstra a ampla presença da mídia na rotina das pessoas, funcionando, 
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inclusive, como meios fundamentais para busca de informação. Informação essa que 

pode ser transformada em opinião.  

Existem duas correntes que tratam sobre a midiatização: a institucionalista e a 

sócio construtivista. A primeira linha de pensamento defende a mídia como instituição 

capaz de ditar regras de sistemas sociais, enquanto a segunda trata de uma construção 

social midiatizada, com enfoque nos aspectos culturais e especificidades de cada mídia 

(FRANCO; LEÃO, 2016, p. 293). Um dos principais estudiosos do fenômeno, Stig 

Hjavard, defende a partir da perspectiva institucionalista, que a midiatização seria a 

independência institucional da mídia exercendo influência sobre as demais instituições 

sociais.  

No Brasil, Muniz Sodré é o principal teórico da área. Em sua obra, “A 

Antropológica do Espelho”, o autor propõe que a mídia se compõe como uma nova 

forma de vida. Sodré faz uma releitura dos três tipos de vida, ou bios, propostos por 

Aristóteles no livro “Ética a Nicômaco”, em que a primeira é a vida guiada pelo prazer; 

a segunda, a vida política e a terceira forma de vida é a contemplativa. A mídia seria o 

quarto tipo de vida ou bios. Dentro desta concepção, a mídia apresenta poder para 

ultrajar as relações sociais, tornando-se aparato social para a modulação de ideias, 

valores, pensamentos e comportamentos de acordo com os interesses do mercado. 

As relações humanas e práticas sociais se articulam com a mídia na vida 

cotidiana na contemporaneidade, de forma que os meios de comunicação alteram essas 

atividades e suas apropriações passam a ser tão naturalizadas que se tornam 

invisibilizadas. É o que Martino (2014, p. 239) define como processo de midiatização e 

permite concluir, a partir de diferentes teóricos, que nos encontramos em uma sociedade 

midiatizada.   

Em uma das primeiras obras que trata sobre a midiatização, Sodré (2002, p. 21) 

define o termo como uma espécie de mediação realizada no âmbito da comunicação 

com um tipo específico de interação constituído a partir das tecnologias, chamada de 

“tecnointeração”. Em sua obra mais recente, “A Ciência do Comum”, entretanto, o 

fenômeno é tratado como sobreposição às mediações socioculturais, visto que estas têm 

sido absorvidas para serventia da lógica do mercado, apresentando poder para ganhar 

vida própria no tecido social, ultrajando os meios de comunicação, pautando a 

sociedade, produzindo sentido e remodelando valores que ajudam a moldar a opinião 

pública de forma cada vez mais rápida. (SALDANHA, 2017, p. 193) 
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Nessa perspectiva, o capitalismo se apropriou dos aparatos tecnológicos, 

suprimindo o espaço pelo tempo, enquanto a midiatização “passou a gerir sentimentos, 

emoções e afetos e, consequentemente, a comunicação assumiu papel estratégico, uma 

vez que é capaz de produzir riquezas materiais e imateriais, que são substanciais para a 

manutenção do vigor das relações humanas.” (Ibid., p. 192) 

Logo, as instituições mediadoras também são afetadas por esse processo, 

considerando que a mídia atravessa as relações sociais, estando presentes no cotidiano 

escolar, com tentativas insistentes das tecnologias de informação no processo 

educacional; nos partidos políticos, com horário gratuito nos programas de televisão e 

migração para as mídias digitais, mais forte a cada eleição; e até mesmo a midiatização 

da religião, presente em inúmeros canais de comunicação, com instituições religiosas 

donas de canais de televisão e rádio, conforme indicamos no primeiro capítulo, e ampla 

atuação nas mídias digitais, inclusive de líderes religiosos, em especial os evangélicos, 

como o pastor Silas Malafaia e a lógica empresarial que perpassa todas as suas 

instituições como vimos antes. 

O papel desempenhado pelo líder de opinião e a sua atuação em uma sociedade 

midiatizada possibilita estabelecer um paralelismo entre os elementos envolvidos na 

propagação de mensagens, valores e a cotidianidade. A transmissão de informações se 

transformou a partir do processo de midiatização (SODRÉ, 2002), revelando o cotidiano 

como midiatizado. Com o advento da internet e das redes sociais, o processo acontece 

de forma mais imediata. A forte presença dos brasileiros nas redes sociais demonstra o 

caráter hierárquico da cotidianidade, onde a mídia ocupa um espaço alargado na vida 

dos sujeitos. É nesse contexto que Malafaia, como líder de opinião evangélico, 

estabelece-se na rede, utilizando valores importantes que caracterizam os mecanismos 

utilizados pelos sujeitos nas relações sociais da vida cotidiana. 

O cotidiano é vivenciado pelo homem com todos os aspectos de sua 

individualidade e é caracterizado por ser heterogêneo, já que a vida possui esferas de 

conteúdo e significação distintas entre si; e hierárquica, dada à priorização de 

determinadas atividades em detrimento de outras, conforme circunstâncias mutáveis. 

Agnes Heller diz que: 

A vida cotidiana é a vida de todo homem. (...) o homem participa na 

vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 

personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus 

sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 

manipulativas, seus sentimentos, suas paixões, ideias, ideologias. (...) 
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A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso, sob vários 

aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou 

importância de nossos tipos de atividade. (...) Mas a significação do 

conteúdo, tal como seu conteúdo, não é apenas heterogênea, mas 

igualmente hierárquica. (...) O homem nasce já inserido em sua 

cotidianidade (2000, p. 17-18). 

Logo, todo homem nasce inserido na vida cotidiana. Para a autora, os 

pensamentos e atividades nesse cotidiano heterogêneo e hierárquico são operados por 

diversos mecanismos fundamentais para que o homem viva na cotidianidade, tais quais 

o economicismo, a ultrageneralização, a entonação e a mimese. Heller aponta ainda que 

todo indivíduo é ser genérico e particular. Por particularidade, ela afirma que as suas 

características são unicidade e irrepetibilidade, o que demonstra o modo singular do 

indivíduo. Entretanto, este também é homem-genérico, sendo fruto das relações sociais 

que o compõem, o que constitui um atributo importante, em vista das possibilidades de 

afeto do líder de opinião.  

A autora afirma que o cotidiano pode funcionar como um espaço propício à 

alienação, apesar de isso não ocorrer necessariamente. Isto se justifica pelo elemento 

espontaneidade, apontado pela pesquisadora como característica dominante na vida 

cotidiana. Refere-se ao agir de forma mecânica, automatizada. Os usos desses 

mecanismos são feitos para facilitar o deslocamento do sujeito no cotidiano. Heller 

disserta sobre o pensamento cotidiano estar vinculado às atividades; por isso, as ideias 

necessárias ao cotidiano não se elevam ao nível da teoria. Nesse sentido, a fé e a 

confiança desempenham papel muito importante na vida cotidiana, já que esta possui 

um caráter pragmático. O pensamento do cotidiano, então, é o da ultrageneralização, 

que consiste na utilização de juízos provisórios para agir de forma mais rápida possível. 

Confiança e fé se distinguem, ao passo que a primeira refere-se a um agente externo, a 

última está vinculada a princípios interiores, particulares.  

Por isso, torna-se imprescindível apreender que o sujeito é constituído a partir 

das relações sociais. O cotidiano ambientado pela mídia facilita a transformação da 

informação difundida pelo líder em opinião que possibilita orientar o liderado por meio 

de um processo de influência, que se baseia na confiança e também na fé, no caso dos 

religiosos, tais quais os evangélicos.  

O processo de intensificação da mídia provocou uma mudança no espaço e no 

tempo, de forma que a partir da tecnologia eletrônica há uma supressão do tempo numa 

lógica do imediatismo. Assim, “o tempo se encurta e o espaço se encolhe” (SODRÉ, 
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p.76). Essas mudanças também resultam em um afeto da própria cognição dos sujeitos, 

já que há uma redução reflexiva ocasionada pelas alterações espaço-temporais. Sodré 

afirma que “O futuro recai tecnologicamente sobre o presente, e este, por meio do 

tratamento digital das imagens, parece equivaler ao passado. Não há tempo de recuo, 

nenhuma ‘espessura’ para refletir ou especular” (Ibid.). O fundamento afeta, portanto, a 

vida cotidiana propiciando de forma mais intensa sua materialização como um espaço 

de alienação e busca por mecanismos que facilitem a locomoção, tais quais a fé e a 

confiança. As mídias digitais intensificaram a midiatização. 

Na sociedade midiatizada, há uma exacerbação dos meios de comunicação que 

perpassam a vida cotidiana dos sujeitos e instituições, de forma que provoca a 

ampliação da realidade existente e naturalização do uso da tecnologia, além do 

estabelecimento de regimes de poder a partir das indústrias de mídia. A midiatização 

começou a ser estudada no contexto dos meios de comunicação de massa, porém o 

fenômeno também é uma realidade com as novas mídias, inclusive se fortaleceu, 

tratando-se da natureza de transformação rápida e ubíqua inerentes às mídias digitais.  

 

3.3. Comunicação digital, influenciador digital e o líder de opinião 

contemporâneo 

 Como em todos os estudos, existem divergências a respeito da conceituação de 

mídias digitais, que não apresenta uma unanimidade. Luís Martino (2014, p. 10), 

entretanto, destaca que a expressão é uma tentativa de diferenciar as novas mídias das 

analógicas, também chamados de meios de comunicação de massa, como televisão, 

rádio e jornal. A diferença substancial reside no aparato concreto para o funcionamento 

das mídias analógicas. As mídias digitais operam a partir de sequências de números ou 

dígitos interpretados por computador, o que permite o compartilhamento, 

armazenamento e conversão dos dados.  Logo, o aparato físico praticamente desaparece. 

 O autor esquematiza um quadro conceitual compilando as principais 

características das mídias digitais elaboradas com base em autores e pensamentos que 

deram importantes contribuições para entender mais sobre a cultura digital. Dentre elas, 

destacam-se para este trabalho a interatividade, segurança e vigilância, ubiquidade, 

velocidade e virtualidade. A interatividade permite a interação entre diferentes usuários 

por meio de diferentes formas através da comunicação digital. Referente à segurança e 

vigilância destaca-se o fato que as mídias digitais proporcionam uma comunicação mais 
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viável de identificação e rastreamento pelos dados. Ubiquidade e velocidade, em que a 

comunicação digital está presente em todos os lugares conectando através da rede 

pessoas em diferentes espaços físicos e tempos por intermédio de uma conexão rápida e 

articulável com diferentes atividades da vida cotidiana.  

 Um estudo realizado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) e divulgado recentemente revelou que o Brasil já é o 

quarto país em número de usuários na internet (2017). Com 120 milhões de pessoas 

conectadas, o país fica atrás somente de Estados Unidos, Índia e China. Comparados 

proporcionalmente à população brasileira, os dados da União Internacional de 

Telecomunicações mostram que o país possui 59% de usuários na internet. Número 

bastante inferior se comparado ao do Reino Unido, que tem o maior número de usuários 

comparado à população, 94% (Ibid.). 

 O Brasil, entretanto, é o país em que a população passa mais tempo na internet e 

o segundo no acesso às redes sociais, segundo estudo da organização We Are Social 

(2016). Cada brasileiro gasta em média cinco horas e 12 minutos por dia em 

computadores e três horas e 55 minutos em dispositivos móveis. Os altos índices 

brasileiros podem ser comprovados pela maior disponibilidade de dispositivos móveis, 

como smartphones e tablets, na vida cotidiana A principal plataforma de acesso à 

internet no Brasil é o smartphone, o que corrobora para os argumentos de interatividade, 

velocidade e ubiquidade das mídias digitais. O quesito interação torna-se ainda mais 

relevante para tratar da proposta do trabalho, visto que possibilita a atuação do líder de 

opinião entre diferentes usuários como um influenciador nas mídias digitais, 

principalmente, nas redes sociais.  

Segundo dados do IBGE (2018), o número de lares brasileiros com acesso à 

internet chegou a 70, 5%, um total de 49, 2 milhões de domicílios conectados. O 

smartphone é o principal responsável pelo crescimento do acesso à internet no país, já 

que 69% das pessoas disseram se conectar pelo celular.  Os índices comprovam como a 

internet está presente na rotina das pessoas, modificando a forma de difusão de 

informação, a cultura, as relações sociais, o consumo e, também, a comunicação 

política. 

As Eleições de 2018 foram as que a população mais esteve conectada. Isso altera 

a escolha política dos eleitores que agora possuem maior liberdade de escolha no 

conteúdo a ser buscado na rede digital. A eleição de Bolsonaro indica a influência da 

internet no pleito eleitoral. Com pouco espaço na televisão e amplo uso das mídias 
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digitais, o político manteve a estratégia que já utilizava antes da candidatura à 

presidência: forte campanha via internet. O militar sustentou campanhas nas redes 

sociais com intenso uso do Whatsapp, meio ao qual seus eleitores recorreram para fazer 

campanha, muitas das vezes baseadas em fake news (PASSOS; HOUS, 2018). Em um 

contexto em que as instituições tradicionais, como as de mídia, perdem credibilidade, a 

internet se apresentou como importante fonte de informação, inclusive, política. Nesse 

sentido, as próprias convicções e relações de confiança estabelecidas via rede digital 

ganham sentido e espaço. 

Alguns debates se formam em torno da individualização provocada pela 

comunicação digital. Porém, as discussões não são novas. Desde o século XX, com o 

uso da televisão, os pesquisadores falavam de isolamento em teorias da comunicação 

primordiais, como a da agulha hipodérmica. Uslaner (2000 apud Marques, 2016, p. 39) 

defende a ideia que, apesar do distanciamento do indivíduo da família e de outros ciclos 

sociais, a conversação em rede cria novos espaços que geram a aproximação de outros 

indivíduos e criação de laços comunitários, construídos a partir da confiança e do 

compartilhamento de interesses em comum. 

O pensamento de Cervi (2011) utilizado no início deste capítulo reafirma esta 

proposição quando fala dos meios de comunicação de massa e individualização, em que 

as opiniões e grupos sociais do sujeito são escolhidos a partir de suas preferências 

pessoais, o que não acontecia anteriormente na era pré-midiática. Na verdade, a internet 

acentua essa realidade, em vista que facilita a pesquisa e busca por pessoas com 

interesses e pensamentos em comum. 

 Recuero (2012, p. 16) defende a ideia de que as redes sociais são construídas no 

ambiente digital a partir da apropriação da técnica e das ferramentas da internet para 

comunicação fundamentada na interação entre diferentes pessoas. Portanto, as redes 

sociais não seriam os sites e a ferramenta em si, mas a construção social e a produção de 

sentindo a partir da utilização da tecnologia. A ampla incorporação de dispositivos 

digitais como práticas de comunicação no cotidiano das pessoas proporcionou espaços 

conversacionais, ou seja, “espaços onde a interação com outros indivíduos adquire 

contornos semelhantes àqueles da conversação, buscando estabelecer/manter laços 

sociais” (Ibid.) 

 A internet proporcionou então uma simulação de um ambiente interfacial, onde 

por meio da apropriação da técnica, é possível manter laços que se assemelham ao 

contato interpessoal, gerando aproximação entre diferentes pessoas, ainda que separadas 
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de um mesmo espaço físico. Esta construção social viabiliza um ambiente propício para 

o líder de opinião atuar por meio de conversações em rede com outras pessoas em um 

ambiente de proximidade, onde é possível relações serem estabelecida. 

O conceito de cultura participativa busca empreender o argumento que a partir 

das mídias digitais qualquer pessoa apresenta potencialidade para ser produtor de 

conteúdo e difusor de informação. A concepção é coerente, ao passo que a internet abriu 

canais de comunicação que viabilizam a emergência de diferentes vozes. Porém, a 

produção de conteúdos por quaisquer indivíduos não garante que a opinião e informação 

emitida nas redes culminará em um processo de influência. Especialmente considerando 

a hegemonia de grandes empresas de comunicação e informação estabelecendo uma 

cultura digital voltada para a alimentação do mercado e propiciando um cenário em que 

algoritmos podem interferir no conteúdo e para quem chega uma informação. 

É importante ressaltar que, na atualidade, com a difusão das mídias digitais 

atravessando o cotidiano do cidadão comum de maneira imediata, surgiu o termo 

denominado influenciador digital. O nome é recente e no uso comum tem sido 

intercambiado por outros vocábulos, como formador de opinião e, até mesmo, líder de 

opinião. No desenvolvimento deste trabalho, entende-se uma diferença limítrofe entre 

os conceitos de influenciador digital e líder de opinião, apesar de apresentarem algumas 

semelhanças entre si. Essas distinções serão demarcadas, a fim de entender o porquê do 

uso do conceito de líder de opinião na presente pesquisa. 

Por ser um vocábulo recente, ainda carece de maior solidificação no campo 

teórico, porém já existem contribuições para entender o conceito, sobretudo, da 

perspectiva do marketing. A literatura sobre a temática se aproxima ainda dos estudos 

sobre celebridades, em que a atuação do influenciador está relacionada à lógica 

mercadológica. Em pesquisa que endossa a discussão sobre o conceito e as práticas do 

influenciador digital, Issaaf Karhawi (2016) registra a evolução do termo a partir de 

outros já conhecidos, tratando o “eu como mercadoria”.  

O vocábulo começou a ser mais difundido a partir de 2015 com o amplo uso de 

diferentes plataformas pelos influenciadores digitais (Id., 2017, p. 53), até então 

denominados de acordo com a plataforma originária de atuação, tais quais blogueiros
68

, 

vlogueiros
69

, instagrammers
70

, youtubers
71

 e creators
72

. O termo, advindo do inglês 

                                                           
68 Produtor de conteúdo para blog. 
69 Produz conteúdo de blog em formato de vídeo. 
70 Produtor de conteúdo para o Instagram. 
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digital influencer, abarca os que utilizam várias redes numa atuação multiplataforma 

(Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat etc.) para produzir e difundir conteúdo. 

 Essa lógica admite a cultura participativa como processo em que todos podem 

influenciar, já que há uma diferença entre a sociedade de massa e a de rede. Na 

primeira, a transmissão da mensagem ocorre de um para muitos, enquanto na segunda, 

existem diversos nichos, pequenos grupos, e se fala de muitos para muitos. Os 

influenciadores atuam em nichos e se destacam por dois motivos principais, segundo a 

autora: 1) são necessários como filtro da informação que chega aos diferentes públicos 

da rede e 2) reúnem atributos que conferem a eles credibilidade, reputação e prestígio. 

Influenciador digital dá nome a uma prática profissional que está atrelada a relações 

com marcas, empresas e pessoas convertidas em ganhos monetários. (Ibid., p. 62)  

Ou seja, ele usa sua imagem como moeda de troca, monetizando a exibição, não 

só dela como também do conteúdo que produz. Logo, pode se conformar como uma 

profissão, o que não ocorrerá necessariamente com o líder de opinião. Este pode ser um 

influenciador digital, mas nem todo influenciador digital é um líder de opinião. 

Ademais, o influenciador digital se consubstancia como prática profissional no 

ambiente digital, enquanto o líder de opinião pode ser influente extrapolando as mídias 

digitais, sendo conhecido em outras mídias ou até fora delas. Entende-se que Malafaia é 

influenciador digital por utilizar suas redes para práticas mercadológicas e expansão 

comercial de suas empresas, mas também líder de opinião, já que é conhecido nos meios 

de comunicação de massa, mídias digitais e extrapola os meios, apresentando-se como 

referência nos púlpito, por exemplo. O influenciador digital atua em seu ninho digital, 

enquanto o líder de opinião ultraja seu nicho, influenciando a opinião pública.  

 No escopo dos influenciadores digitais, assume-se que há sempre produção de 

conteúdo. (Ibid., p. 54) Conteúdo este que será convertido em capital material. Além 

disso, há uma diferença que pode ser qualificada a partir dos níveis operantes da 

comunicação propostos por Sodré, sendo eles vinculação, relacional e crítico-cognitivo 

(2014 apud SALDANHA, 2017, p. 192). Saldanha argumenta que a vinculação 

promove a união afetiva de um grupo, estabelecendo um diálogo recíproco que 

extrapola a ordem midiática e se distingue da relacional, proveniente da interação 

promovida pela rede que se mantém na lógica que atende os interesses do mercado.  

                                                                                                                                                                          
71 Produtor de conteúdo para o Youtube. 
72 Nome que denomina quem conteúdo. 



97 
 

Nesse sentido, o influenciador digital se localiza no nível comunicativo 

relacional, em que a relação social que se estabelece é estruturada de forma epidérmica 

e superficial na ordem do mercado, apesar de uma interação construída na falsa 

aparência de vínculo, pois o fim é a monetização da imagem e do conteúdo. O nível 

operacional em que atua o líder de opinião é o do vínculo, à medida que se estabelece 

uma relação de confiança unindo comunidade, vinculação e comum. 

A comprovação de uma nova configuração de afetos entre mídia, cultura e 

sociedade daqueles vividos à época da formulação do líder de opinião na década de 40 

demanda uma reconfiguração do conceito, considerando o processo de midiatização e a 

comunicação digital. Por isso, este trabalho evoca o modo de atuação contemporâneo do 

líder de opinião (Ver Figura 13), o qual se estabelece não com função de filtro dos 

meios de comunicação de massa somente. Atualmente, o público também tem acesso 

direto aos meios. O líder continua liderando a opinião pública, porém, como referência 

nos meios de comunicação de massa, mídias digitais e ainda fora das mídias. Entretanto, 

concomitantemente aos meios de massa, existem as mídias digitais, onde também atuam 

os influenciadores digitais em interação com o público em uma via de mão dupla. Estes, 

todavia, nem sempre agem como líderes de opinião na grande mídia, pois atuam no 

nível relacional da interação. Houve, portanto, um deslocamento do líder de opinião que 

age dentro e fora da mídia, pois a questão ultraja os meios e está no que ele representa 

para o público. 

Figura 13 - Líder de opinião contemporâneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Patrícia Saldanha. 
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mídia, como, por exemplo, Malafaia no púlpito e no espaço público
73

. MD são mídias 

digitais, em que estão também os influenciadores digitais. Os liderados não tem a 

limitação de acesso aos meios, como no contexto estudado por Lazarsfeld, apesar disso, 

seguem a representação do líder opinião. Líderes e liderados estão ambientados no 

fenômeno da midiatização. O líder de opinião, conforme adiantado por Cervi em tópico 

anterior, funciona como referencial para a sociedade.  

Na internet, os dados compartilhados permitem uma mensuração das redes de 

contato, possibilitando estabelecer personalidades que apresentam níveis de influência 

maior que outros. Metodologias de redes sociais indicadas na obra de Recuero (2012, p. 

17) mostram que os usuários deixam rastros em suas interações e conversas firmadas no 

espaço digital. Conversas que se tornam mais coletivas, públicas e rastreáveis. 

Características que permitem “delinear redes, trazer informações sobre sentimentos 

coletivos, tendências, interesses e intenções de grandes grupos de pessoas” a partir dos 

dados deixados pelos usuários.  

 A empresa de Big Data
74

 brasileira Stilingue elencou os 20 maiores 

influenciadores políticos na rede social do Twitter no ano de 2016. A pesquisa dos 

nomes, ao contrário do que se pensa no senso comum, não se dá a partir do número de 

seguidores, mas a partir da repercussão adquirida pelas postagens realizadas, permitindo 

medir a interação do influenciador com sua comunidade. Ou seja, a partir do 

compartilhamento, respostas e alcance da informação. Nos quatro primeiro lugares, 

encontram-se, respectivamente, Felipe Moura Brasil (colunista da Veja), George 

Marques (jornalista), Monica Iozzi (atriz) e o pastor Silas Malafaia. A coleta de dados 

como esses só é possível por causa dos rastros referidos por Recuero anteriormente. 

 É importante averiguar neste processo, que assim como os líderes de opinião de 

Lazarsfeld exerciam influência nos ciclos sociais dos quais faziam parte em sua 

comunidade local a partir dos meios de comunicação de massa, a internet abre espaço 

para se pensar em uma transfiguração dos três efeitos propostos pelo autor: ativação, 

reforço e conversão (Ver página 86); sendo este último mais difícil de aplicabilidade, 

considerando a união de pessoas a outras com interesses em pensamentos em comum. 

No que concerne à política, Marques (2016, p. 39) aborda a questão de “pregar para 

                                                           
73 É importante ressaltar que o esquema proposto trata-se de uma construção coletiva de reflexão teórica juntamente 

com a orientadora deste trabalho, referência nos estudos de comunicação comunitária e publicidade social com 

enfoque na midiatização: Professora Drª Patrícia Saldanha; bem como com a contribuição de Magali Cunha, 

referência nos estudos de mídia, religião, política e cultura, após encontro ocorrido no II Seminário Internacional de 

Pesquisa em Midiatização e Processos Sociais, realizado na Unisinos, no Rio Grande do Sul. 
74 Ato de recolher e armazenar grande quantidade de dados para análise.  



99 
 

convertidos”, em que a internet seria um espaço em que os sujeitos tendem a se isolar 

em grupos que reforçam suas próprias visões de mundo, configurando as informações 

que desejam receber e evitando conteúdos divergentes de seus pensamentos. Assim, é 

gerado o fenômeno denominado como likeminded (Brants, 2002 apud Marques, 2016, p. 

40), grupos com percepções de mundo semelhantes.  

 Dessa maneira, a internet fornece um espaço mais favorável para que o líder de 

opinião exerça maior influência de comportamentos e valores no sentido de ativar 

opinião de pessoas com predisposição a determinados tipos de pensamento, bem como 

de reforçar pensamentos, do que modificá-los e converter uma opinião. Nesse sentido, 

são importantes também os conceitos de homifilia e heterofilia.  

O primeiro diz respeito interesses em comum de indivíduos em interação, 

podendo basear-se em distintas causas, como vizinhança, grau de parentesco e 

interesses em comum. A heterofilia é o antônimo da homifilia, e geralmente acontece 

entre sujeitos com níveis sociais e culturais divergentes (ROGERS, 1971 apud NETO, 

p. 52). Ou seja, a transferência de ideias ocorre com mais frequência e fluidez quanto 

maior a semelhança entre fonte de informação e receptor, ou ainda, quanto mais 

interesses em comum e linhas de pensamento aproximadas, quanto maior o grau de 

homifilia. 

A internet modificou a comunicação e o relacionamento interpessoal, dando ao 

usuário maior liberdade na escolha do conteúdo a ser consumido e compartilhado. Com 

esse modelo, o líder de opinião se transpôs em pessoa mais acessível, que pode ser 

acompanhado por muitos de maneira não programática, em especial, a partir das redes 

sociais, ultrapassando distâncias em um curto espaço de tempo, e reunindo seguidores 

que possuem interesse prévio na persona ou conteúdo e ideias por ele compartilhados, 

creditando confiança no mesmo em um cenário onde interação e influência se afetam. A 

relação pode se estreitar concebendo o líder evangélico e a manutenção de seu vínculo 

com a comunidade. 

A liderança é figura fundamental na bíblia, tendo os pastores e profetas uma 

centralidade para a propagação do evangelho e cuidado com os fiéis. Nesta conotação, o 

pastor, cuidador de ovelhas, é instituído para apascentar e guiar as ovelhas, os cristãos, 

assumindo posição de liderança e carregando consigo a responsabilidade de instruir os 

fieis como uma autoridade religiosa e divina. A bíblia orienta os fieis a seguirem seus 

líderes e acompanharem seus exemplos de vida: “Lembrem-se dos seus líderes, que lhes 
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falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a 

sua fé” (Hebreus 13:7). 

A respeito dessa liderança, Simone Bohn (2004, p. 294) disserta sobre sua 

importância como autoridade religiosa na vida cotidiana dos fieis, levando em conta a 

assiduidade aos eventos religiosos, o que permite brechas para atuação das lideranças 

evangélicas com perspectiva em outras esferas que não a religiosa e espiritual somente, 

mas também de influência política pautada no vínculo estabelecido.  

Tal conclusão permite dizer que o líder evangélico consubstancia características 

de diferentes definições citadas no início deste capítulo. O líder de opinião local que 

influencia em diversos assuntos, mas ao mesmo tempo não deixa de ser autoridade em 

uma área específica. No caso dos neopentecostais, a exemplo do pastor Malafaia, 

possuem posição privilegiada não só nos meios digitais, como também nos meios de 

comunicação de massa. Além disso, transformam a informação política advinda de 

outras instituições e retransmite o conteúdo das mensagens adequando à realidade de 

seu grupo social de interesse: os evangélicos. 

Portanto, a formulação do líder de opinião concebida por Lazarsfeld se deu em 

um cenário que se difere muito do vivido na contemporaneidade. A década de 40 é 

caracterizada pela massa, tanto na cultura, quanto na sociedade e comunicação. Nem 

todos tinham meios de comunicação, o que tornava a atribuição do líder de opinião 

como um importante filtro para a difusão de informação no âmbito interpessoal. O uso 

da televisão ainda era incipiente e prevaleciam o rádio e jornal. Com a crescente 

popularização dos meios de comunicação de massa e o fortalecimento da indústria da 

mídia nos anos que se sucederam, gradativamente, as relações sociais e a vida cotidiana 

foram atravessadas por esses meios, sendo afetadas e moduladas por valores, 

pensamentos e até comportamentos inseridos em uma relação de poder, em que a mídia 

se apresenta como instituição que atua sobre as demais.  

O líder de opinião contemporâneo não mais é filtro de informação entre os meios 

de comunicação e as outras pessoas na comunicação interpessoal. Ademais, sua posição 

é de referência de comportamento e valores para outros, à medida em que ambos se 

encontram no interior da ambiência midiática. A apreensão da opinião emitida varia 

conforme os interesses em comum que unem influenciador e influenciado. A partir de 

tais interesses, as noções de ubiquidade e velocidade podem facilitar a criação de laços 

sociais desses sujeitos por meio da conversação em rede, gerando maior aproximação 

por meio do fenômeno likeminded, citado anteriormente. 
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As mídias digitais e a internet permitiram certa horizontalização na emissão e 

difusão de conteúdo entre as pessoas. Entretanto, alguns indivíduos continuam 

exercendo maior influência em detrimento de outros. Essa influência pode se basear no 

vínculo ou na interação. Considerando a midiatização da sociedade contemporânea em 

um contexto político de polarização em que o segmento evangélico se constitui como 

população eleitoral decisiva, analisar a retórica de Malafaia, um dos maiores 

influenciadores políticos da rede e líder de opinião, torna-se necessário para 

compreender como se forma o processo de influência dos fieis.  
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 4. Do púlpito ao palanque no Twitter: pastor Silas Malafaia como liderança 

nas Eleições 2018 

 A atualização do conceito de líder de opinião proposta no terceiro capítulo com 

o entendimento do atravessamento da midiatização na sociedade, inclusive, na religião, 

em que a mídia ocupa um espaço alargado no cotidiano dos sujeitos – especialmente 

com as mídias digitais, emerge a necessidade de estudar o cenário das Eleições de 2018. 

Entende-se que Silas Malafaia se enquadra nos conceitos de influenciador digital e de 

líder de opinião propostos, atuando nos meios de massa, nas mídias digitais e fora da 

mídia: no púlpito. Nessa lógica, admite-se a mídia como uma instituição hegemônica 

que atende à lógica de mercado e modifica a cognição dos sujeitos, facilitando a não 

reflexão. Esse processo aliado à perda de credibilidade das instituições tradicionais em 

uma conjuntura que opera a pós-verdade e captura da subjetivação das consciências pelo 

neopentecostalismo – em que a própria religião assume propósitos mercantis, facilita a 

rápida disseminação de ideias e pensamentos a partir das mídias digitais. Mídias essas 

que, de acordo com a exposição feita no capítulo anterior, ganhou espaço na vida 

cotidiana da população e foi amplamente utilizada como estratégia de comunicação 

política nas Eleições de 2018. Isso porque a população brasileira nunca esteve tão 

conectada e a internet se tornou importante fonte de informação. Por isso, é necessário 

analisar como a retórica estratégica de influência do líder de opinião Silas Malafaia se 

estabelece no período das Eleições de 2018. Em vista disso, nesse capítulo falaremos 

sobre o cenário que se estabeleceu, destacando fatos importantes recentes para a 

compreensão de um panorama geral que envolve o pastor Silas Malafaia, os evangélicos 

e a política partidária, com atenção especial aos detalhes que marcam a candidatura 

confessional cristã de Jair Bolsonaro. Para isso, faremos uso da pesquisa documental.  

 

 4.1. Eleições 2018 

 O contexto político do Brasil contemporâneo é conturbado. Com uma 

democracia recente ainda frágil e um passado de ditadura militar ainda não muito 

distante, a crise que se instaurou no país tem início a partir das Jornadas de Junho
75

, em 

                                                           
75 Onda de protestos que marcaram o mês de junho de 2013. Inicialmente, foi provocado pelo aumento de passagem 

de ônibus na cidade de São Paulo de R$3,00 para R$3,20 e organizado pelo Movimento Passe Livre, movimento não 

vinculados a partidos políticos que defende a gratuidade no transporte para estudantes. O movimento se espalhou por 

diversas cidades brasileiras, levando para as ruas um número tão grande de manifestantes desde o movimento que 

pedia o impeachment do presidente Fernando Collor, na década de 90. A motivação da passagem logo culminou em 
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2013 durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores 

(PT). O cenário se agrava com a deflagração de investigações que expuseram esquemas 

de corrupção estruturais e organizados, envolvendo políticos, partidos políticos e 

empresas renomadas, tanto públicas como privadas – a exemplo da Operação Lava-

Jato
76

, principal investigação, nesse sentido, e empresas como a de construção civil 

Odebrecht e a estatal Petrobras. 

 A insatisfação da população com as instituições tradicionais, assim como a 

fadiga das elites em relação ao longo tempo de permanência do governo de esquerda no 

poder levaram a uma intensa polarização, conforme foi possível ver nas Eleições de 

2014, quando Dilma Roussef saiu vitoriosa após um pleito apertado contra Aécio 

Neves, candidato do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), apoiado por Silas 

Malafaia. Apesar de sua vitória, a presidente por pouco tempo permaneceu no governo. 

Manifestações foram organizadas pedindo sua saída em 2015 e início de 2016. De verde 

e amarelo, os manifestantes ficaram conhecidos pela utilização de camisas brasileiras, 

simbolizando a devoção à pátria em detrimento de partidos políticos, o que procurava 

dar aparência de neutralidade ao movimento. Tendo ainda como lema a luta contra 

corrupção e o enaltecimento dos militares e de policiais, que viraram celebridades 

durante os atos, com quem as pessoas pediam por uma foto. Diferentemente dos atos 

que conclamam a luta por direitos sociais, as manifestações ocorriam em locais 

estrategicamente elitistas – como em frente à FIESP (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo), em São Paulo; praia de Copacabana, no Rio de Janeiro e Icaraí, 

em Niterói; com forte presença da classe média. 

Limitada por um Congresso que desejava a sua saída através “de um grande 

acordo nacional com o Supremo, militares e tudo” para “estancar a sangria” da 

corrupção, tendo como “solução mais fácil” colocar o Michel Temer
77

, Dilma Rousseff 

                                                                                                                                                                          
outras reivindicações sob a pauta “não é por R$0,20”, demonstrando insatisfação com problemas sociais e políticos 

do país. Ver mais em Nexo. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-

afinal-as-Jornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram> Acesso em: 17 fev. 2018. 
76 Maior investigação contra a corrupção já instaurada no Brasil. Envolve crimes financeiros com o uso de recursos 

públicos e envolvimento de grandes empresas públicas e privadas no país, principalmente, empreiteiras. Usou a mídia 

como estratégia para ganhar apoio popular a favor da investigação, soltando áudios e conversas pessoais de políticos 

renomados. Ver mais em Folha de S. Paulo. Disponível em: <http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/> 

Acesso em: 18 de janeiro de 2019. 
77 Paráfrase do diálogo entre o senador Romero Jucá, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e 

Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. O áudio foi vazado em maio de 2016 e revela a articulação dos 

bastidores para retirar Dilma Rousseff da presidência e aplacar as investigações contra esquemas de corrupção e 

deflagra ainda esquema envolvendo o então senador Aécio Neves, presidenciável em 2014 com grande apoio de 

lideranças evangélicas, a exemplo do pastor Silas Malafaia. Ver mais em Folha de S. Paulo. Disponível em: 
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foi destituída do cargo para o qual foi eleita democraticamente no início de 2016, 

acusada de pedaladas fiscais. Apesar do golpe parlamentar consolidado com a sua saída 

e entrada do vice-presidente, Michel Temer, que reclamou anteriormente ser um “vice 

decorativo”, Dilma não teve seus direitos políticos cassados
78

 e, posteriormente, o 

Ministério Público concluiu que não houve pedaladas fiscais
79

.  

 Á época da votação do prosseguimento do processo de impeachment de Dilma 

na Câmara dos Deputados em Brasília, muitos dos brasileiros tiveram contato com 

parlamentares pela primeira vez em uma votação histórica transmitida durante mais de 

dez horas na televisão aberta para todo o país. Chamou atenção as poucas menções ao 

suposto crime pelo qual a presidente era acusada e a falta de preparo e argumentação 

dos deputados. O que ficou em evidência foi a justificativa do voto de grande parte dos 

parlamentares: contra a corrupção, pelo Brasil, pela família e por Deus. Não por 

coincidência, esses também foram lemas que moveram e decidiram o pleito presidencial 

nas Eleições de 2018. 

 Em estudo sobre a admissibilidade do processo de impeachment de Dilma 

Roussef na Câmara dos Deputados, os pesquisadores Reginaldo Prandi e João Luiz 

Carneiro (2016, p. 1) identificaram que 93,8% dos componentes da chamada Bancada 

Evangélica (também denominada Frente Parlamentar Evangélica) votaram a favor do 

prosseguimento do processo, enquanto, no geral, o número foi de 67,7%. Um número 

que fala mais sobre a expressão da bancada do que propriamente sobre os evangélicos. 

Como vimos anteriormente, não se trata de um grupo homogêneo e, muitas das vezes, o 

posicionamento da bancada é mais conservador que dos fieis. Assim também como os 

católicos, geralmente, apresentam um perfil mais conservador que os evangélicos. Na 

votação, foram identificadas 58 menções a Deus nas falas de 50 deputados federais, o 

que representa quase 10% dos parlamentares, enquanto a família foi a justificativa de 

voto para 74 parlamentares, mencionada mais de 110 vezes (REIS, 2016). 

                                                                                                                                                                          
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-

avanco-da-lava-jato.shtml> Acesso em: 28 de novembro de 2018. 
78 O mandato de Dilma Rousseff foi cassado, mas seus direitos políticos foram preservados por meio de votação, o 

que gerou um desconforto no governo que assumiu, pois de certa forma, amenizou sua suposta “culpa” e 

irresponsabilidade nas pedaladas fiscais. Ver mais em Uol. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/31/apos-ter-mandato-cassado-dilma-rousseff-mantem-

os-direitos-politicos.htm> Acesso em: 28 de novembro de 2018. 
79 Ver mais nas matérias. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/06/pericia-conclui-que-

dilma-nao-participou-de-pedaladas-fiscais.html> Acesso em: 29 de novembro de 2018. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-mp-pedaladas-do-governo-dilma-nao-sao-crime,10000062862> 

Acesso em: 28 de novembro de 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1786059-

dilma-agiu-para-liberar-credito-mas-nao-em-pedaladas-diz-pericia-do-senado.shtml> Acesso em: 28 de novembro de 

2018. 
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 Em trabalho realizado anteriormente sobre a comunicação empreendida por Silas 

Malafaia através de seu Twitter no período que compreende a votação do impeachment 

na Câmara dos Deputados, verificamos a posição do líder religioso contra o governo 

Dilma, Lula e o PT e a defesa de Michel Temer como sucessor da presidência na 

ocasião. Como vimos no segundo capítulo do presente estudo, Malafaia apoiou a 

esquerda no início de seu governo em 2002. Apoio esse que perdurou durante os dois 

governos de Lula. Sua mudança de posição foi justificada publicamente a partir das 

diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos. Entretanto, verificamos algumas 

contradições nas justificativas de suas posições em relação aos seus apoios políticos. 

Com a primeira candidatura confessional evangélica à Presidência da República 

em 2014 – de pastor Everaldo, do Partido Social Cristão (PSC), os evangélicos deram o 

primeiro passo de espectadores a players do jogo político, como previu a pesquisadora 

Christina Vital da Cunha e conforme Edir Macedo demonstrou em seu livro “Plano de 

poder – Deus, cristãos e a política”. O anseio foi puxado principalmente pela ala 

neopentecostal. Ser do poder executivo seria uma forma de “colocar Deus à frente do 

país” em um paralelo direto com a passagem bíblica usada com recorrência nesse 

contexto: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”. A passagem se encontra no livro de 

Salmos capítulo 33, versículo 12.  

Admitindo uma leitura contextualizada, no entanto, cabe destacar que a 

passagem situada no Antigo Testamento bíblico se refere a um período de vigor da 

teocracia, onde se estabelecia o governo de Deus em Israel. À época de Jesus, Israel não 

era um Estado formado, mas seu território atual era governado pelos romanos, que 

procuraram manter a estrutura estabelecida antes do seu domínio, o que inclui a 

comunidade judaica e o judaísmo. Como foi visto no primeiro capítulo (Ver página 53), 

ao ser perguntado sobre o anseio de ser o Rei dos Judeus, Jesus Cristo nega e responde 

que o seu reino não é terreno, mas um reino eterno, remetendo à vida eterna e salvação. 

Nos dias atuais, o Brasil também não vive em uma teocracia, diferentemente de 

determinados países orientais, onde essa é uma realidade. Vivemos em uma democracia, 

onde o Estado é laico oficialmente. Isso quer dizer que não existe uma religião oficial 

adotada pelo Estado. Antes, existe a liberdade de culto dada a todas as religiões e as 

mesmas precisam ser respeitadas. Apesar disso, posições tomadas no plano político 

como as que partem da Bancada Evangélica, remetem ao questionamento do Estado 

Laico brasileiro. É o que ocorre também com o posicionamento do agora presidente, 

conforme veremos a seguir. 
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A candidatura de Jair Bolsonaro começou a ser desenhada ainda em 2016
80

, 

enquanto Dilma era retirada da presidência do Brasil. Mas seu estreitamento com o 

público cristão começou bem antes, em 2011. Apesar de se declarar cristão católico, seu 

discurso e suas ações estiveram majoritariamente alinhados com parte do público 

evangélico, identificado com conservadores e, principalmente, com os fundamentalistas. 

Em uma mescla de símbolos e significados que produzem sentido para um público, 

veremos a seguir alguns pontos de convergência entre a eleição de Jair Bolsonaro, os 

evangélicos e Silas Malafaia no cotidiano midiatizado. A começar pelo seu nome que 

contém uma importante conotação e referência para os cristãos: Jair Messias Bolsonaro. 

Para a cultura judaica, segundo profecias anunciadas no Antigo Testamento, o Messias é 

o salvador prometido por Deus para libertar, redimir e salvar o mundo. Os judaicos, 

entretanto, não creem ser Jesus Cristo o Messias. Na crença cristã, Jesus é o Messias. 

Há um significado nos acenos indicados por Bolsonaro, visto que existe uma 

organização de símbolos que fazem sentido para os fieis cristãos que optaram 

politicamente pelo militar. Esses símbolos demarcados pelo ator político se 

fundamentam na dimensão de um comum do religioso. Sodré (2014, p. 270) diz que o 

símbolo organiza, funcionando como um eixo abstrato que une os sujeitos a uma 

dimensão comum (Ibid., p. 275). O símbolo por si só é uma abstração, mas ganha 

significado dentro de um contexto. Assim, o processo de simbolização está presente nas 

trocas que se comunicam no comum, permitindo o reconhecimento no outro (Ibid., p. 

278, 279) e a possível criação de um vínculo a partir do comum. Em vista disso, os 

símbolos ativados por Bolsonaro fazem sentido para muitos religiosos cristãos, tanto 

católicos, como evangélicos. 

O slogan de campanha do presidente foi: “Brasil acima de tudo, Deus acima de 

todos”. O bordão conversa com um símbolo comum no meio cristão que diz respeito a 

colocar Deus como prioridade, em primeiro lugar na vida pessoal dos fieis. A afirmação 

pode ser fundamentada na passagem bíblica de Mateus 6:33 “Mas buscai primeiro o 

Reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas”. Os 

significados entre ensinamento e slogan se comunicam e podem fazer sentido no meio 

cristão. Apesar da produção de sentido no caráter religioso, pode representar uma 

ameaça no caráter político, pois ameaça a noção de Estado Laico, em vista de 

representar a visão apenas do cristianismo. 

                                                           
80 Bolsonaro disse em 2016 que seria candidato a presidente em 2018 mesmo a contragosto dos outros 

(BOLSONARO, 2016). 
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Outro exemplo é o batismo do presidente. Em 12 de maio de 2016, Bolsonaro se 

batizou nas águas do Rio Jordão, em Israel, mesmo lugar onde Jesus Cristo foi batizado 

por João Batista, de acordo com a bíblia. Um batismo no Rio de Jordão por si seria um 

símbolo sem significado fora do contexto cristão, mas ganha sentido no Cristianismo. 

Segundo a doutrina católica, todos devem ser batizados após o nascimento, pois se 

considera que o ser humano já nasce concebido em pecado. Já na tradição evangélica, os 

ritos realizados seguem aqueles realizados por Jesus. Portanto, quando recém-nascida, a 

criança costumeiramente é apresentada no templo pela família, assim como Maria 

apresentou seu filho Jesus. Já o batismo nas águas acontece, geralmente, em um período 

quando o ser humano já adquiriu consciência própria, discernindo a noção do que é 

pecado. Por isso, muitas igrejas evangélicas não batizam crianças até certa idade, mas 

apenas adolescentes e adultos por já considerá-los aptos a discernirem o que é pecado. 

O significado do batismo nas águas é a mortificação da carne simbolizada pela imersão 

na água e vivicação no Espírito ao emergir das águas
81

. A data de batismo de Bolsonaro 

coincide com o período de votação do processo de abertura de impeachment de Dilma 

no Senado Federal. As imagens foram divulgadas em suas redes sociais e amplamente 

repercutidas em portais de notícias, inclusive evangélicos que se dividiram em relação a 

sua postura, por uns vista como conversão, por outros vista como estratégia política ao 

jogar para um público cada vez mais numeroso e, logo, decisivo nas eleições. 

Figura 14 - Batismo de Bolsonaro no rio Jordão 

 

Fonte: Extra (2016) 

                                                           
81 O simbolismo e significado do batismo costumam ser os mesmos nas igrejas evangélicas, entretanto, nem sempre o 

ritual é realizado da mesma maneira. Pode ser feito por imersão ou aspersão. Imersão é o ato de imergir nas águas e 

pode ser realizado em praias, rios, cachoeiras, lagoas, piscinas, em ambientes externos, templo religioso, ou até 

mesmo em batistério, no interior do templo. Já o batismo por aspersão é o ato de borrifar ou espalhar água somente 

sobre a cabeça da pessoa batizada. 
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O batismo foi realizado por pastor Everaldo, político e pastor da Assembleia de 

Deus. Apesar de sua impopularidade após a participação no pleito presidencial de 2014 

devido à inconsistência de suas falas e rasas argumentações, pastor Everaldo é um 

importante articulador nos bastidores da política partidária. Na ocasião do batismo, uma 

comitiva de políticos do PSC visitou o país, convidados para participar da cerimônia de 

celebração dos 68 anos de independência de Israel. O presidente fazia parte do mesmo 

partido e já era uma das principais personalidades da Bancada Evangélica, impulsionado 

principalmente pelas mídias digitais, onde, mesmo antes de ser eleito, já era o político 

mais influente, de acordo com a FSB Comunicação (2018). Seu nome já era cotado para 

a Presidência da República naquele contexto. Apesar de ser político desde 1990, sua 

notoriedade é recente com a eclosão da internet e redes sociais digitais, em especial com 

os smartphones, principal ferramenta de acesso (Ver página 88). 

O simbolismo de Israel também é ressonante para o público evangélico, o qual é 

o grupo religioso que mais possui afinidade com o judaísmo, em contrapartida tem 

menor afinidade com o candomblé e a umbanda, segundo informações do Datafolha 

(2016b). Isso se dá pelo Cristianismo ter origem no judaísmo, já que se acredita ser 

Jesus o Messias prometido no Antigo Testamento. Essa primeira parte da bíblia conta a 

história judaica antes da vinda de Jesus, com personas elementares em comum na 

cultura judaica e cristã. Além disso, a segunda volta de Jesus é esperada também em 

Jerusalém, para onde se voltam às atenções sobre os sinais e prodígios do Apocalipse, 

ou fim do mundo. Em vista disso, existe uma produção de sentido em comum na 

aproximação do símbolo de Israel, no uso de sua bandeira e na promessa de 

transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o que 

significa o não reconhecimento do território como neutro e compartilhado com 

palestinos, mas o reconhecimento da cidade santa sobre posse do Estado de Israel. 

Figura 15 - Bolsonaro com a bandeira de Israel 

 

Fonte: News BA. 
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 A relação entre Bolsonaro e o líder evangélico Silas Malafaia não é recente. O 

pastor se refere ao atual presidente como amigo. A atual esposa do presidente, Michelle 

Bolsonaro, já foi membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja que Malafaia 

preside, onde o capitão também ia como visitante ocasionalmente. Em março de 2013, o 

pastor realizou o casamento do casal na cidade do Rio de Janeiro (GOMIDE, 2013). 

Michelle e Jair Bolsonaro já viviam juntos há seis anos e a filha do casal já era nascida e 

tinha dois anos na ocasião. No período da Operação Timóteo (Ver página 67), Michelle 

saiu da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Atualmente, ela é membro da Igreja 

Batista Atitude, presidida pelo pastor Josué Valandro e localizada na Barra da Tijuca. 

Assim como acontecia na Vitória em Cristo, o capitão vai de vez em quando. 

Figura 16 - Malafaia celebra casamento de Michelle e Jair Bolsonaro 

 

Fonte: GOMIDE (2013) 

 Se inicialmente, havia um mistério sobre o apoio de Malafaia a Bolsonaro nas 

Eleições de 2018, depois o pastor se conformou como um de seus maiores defensores. 

A dúvida existia por conta de um desentendimento entre o pastor e o capitão. Na pré-

campanha, o pastor apoiou a pré-candidatura de João Dória (PSDB) – que acabou 

concorrendo ao governo do Estado de São Paulo. Havia ainda incertezas sobre a filiação 

partidária de Bolsonaro – que acabou concorrendo pelo PSL (Partido Social Liberal)
82

.  

O desentendimento entre eles se fundamentou em declarações recentes do pastor 

demonstrando seu descontentamento em relação a Bolsonaro. Malafaia divulgou um 

vídeo em 2017
83

 criticando o que ele mesmo chamou de “direita radical”, dizendo ser 

                                                           
82 Em agosto de 2017, Bolsonaro foi anunciado como presidenciável pelo PEN (Partido Ecológico Nacional), com a 

condição da mudança do nome do partido para Patriota. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/eleicoes/jair-

bolsonaro-concorrera-a-presidencia-em-2018-pelo-patriota/> Acesso em: 12 de dezembro de 2018. Apesar disso, em 

janeiro de 2018, foi anunciada pré-presidência pelo PSL. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-sera-candidato-a-presidente-pelo-psl/> Acesso em: 12 de dezembro de 

2018. 
83 Trata-se de uma live. O vídeo original não foi encontrado, por isso resgatamos em forma de uma coletânea onde 

também é possível ver quando o pastor Silas Malafaia joga uma indireta sobre Bolsonaro durante um culto na 
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“aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional” 
84

. Apesar de não citar o 

nome de Jair Bolsonaro diretamente, as falas claramente se referem a ele. O pastor ainda 

disse que Bolsonaro era despreparado para a presidência e não reunia três características 

fundamentais para um bom governo com o sarcasmo e ironia peculiares de sua retórica: 

competência administrativa, política e integridade. 

 Ao ser questionado sobre isso em 2018, porém, Silas Malafaia disse que estava 

ressentido com o capitão na época, justificando que esperava que o mesmo tivesse o 

defendido durante a investigação Operação Timóteo, da qual foi falada no segundo 

capítulo. Em entrevista à Folha de São Paulo, Malafaia falou: “Na tribuna da Câmara, 

achei que a defesa dele foi fraca. Ele sabe que não tive envolvimento algum com essa 

vagabundagem. Quem toma a pancada é que sabe a dor”. O líder esperava uma defesa 

pública mais forte, enfática e completou dizendo: 

Ele me defendeu, mas não me defendeu como deveria, por isso fiquei 

invocado. Foi por isso, eu estava com raiva, quando a gente está com 

raiva fala umas bobagens e eu estava indignado. Porque eu defendi ele 

na questão da Maria do Rosário, que chamou ele de estuprador. Na 

hora que chegou a minha vez, deu um depoimento lá no Congresso, eu 

falei: é isso, cara? Tinha que meter nas redes sociais. Depois que 

acabou tudo, vem gravar uma live, aí agora eu não quero 

(MALAFAIA, 2018b). 

 As pazes foram seladas em março de 2018 quando a candidatura de Dória a 

presidência não se consolidou. A reconciliação aconteceu na sede da Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo com a ajuda de Magno Malta – outra persona importante na 

ponte entre Bolsonaro e os evangélicos. Afinal, o pastor seria um porta-voz importante 

durante a campanha do agora presidente. Apesar da relação não tão recente, verificamos 

em análise transversal que a primeira postagem de Malafaia sobre Bolsonaro no Twitter 

aconteceu em abril de 2013. O tweet referia-se a vídeo em que o então deputado federal 

se manifestava sobre o “ativismo gay”. Depois disso, a próxima postagem referente à 

Bolsonaro no Twitter do pastor só aconteceu em outubro de 2014, quando foi reeleito a 

deputado federal com o maior número de votos no Rio de Janeiro (UOL, 2014). 

Suas manifestações em favor do candidato se intensificaram, conforme o nome 

de Bolsonaro foi se fortalecendo na sociedade, principalmente a partir de suas 

                                                                                                                                                                          
Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fnPBGnxrX0U> Acesso 

em: 13 de dezembro de 2018.  
84 Na década de 90, Bolsonaro declarou ao Programa Câmera Aberta que fecharia o Congresso se chegasse à 

presidência. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ndeXXxoMtcI> Acesso em: 13 de dezembro de 

2018.  
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manifestações polêmicas e posicionamento anti-esquerda e anti-PT
85

. De 2015 em 

diante, com a maior projeção alcançada por Bolsonaro, os tweets sobre ele se tornaram 

mais frequentes. O pastor chegou a prever uma possível eleição de Bolsonaro para 

presidente em 2015 (Ver Figura 17). Entretanto, os posts sobre o agora presidente se 

intensificaram de fato a partir de 2016. 

Figura 17 - Malafaia cogita Bolsonaro como presidente ainda em 2015 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (10 de outubro de 2015) 

 Desde então, o pastor se posiciona em favor do político constantemente por meio 

das ferramentas estratégicas que possui: suas redes sociais, programas de televisão, 

matérias jornalísticas e nos eventos que participa, tanto que no contexto eleitoral de 

2018, Malafaia foi visto pela mídia como o articulador entre Bolsonaro e o público 

evangélico. O presidente participou de culto na igreja de Malafaia, a Assembleia de 

Deus Vitória em Cristo, compareceu à Editora Central Gospel (Ver Figura 19), 

participou da Marcha para Jesus, evento organizado pelo líder, e gravou vídeos, 

entrevistas e transmissões ao vivo amplamente difundidas pelo líder em suas redes. 

O pastor foi ainda um dos primeiros a visitar Bolsonaro após o atentado em que 

o capitão foi esfaqueado em Juiz de Fora. Junto com Magno Malta e Flávio Bolsonaro, 

Malafaia o visitou no dia seguinte ao atentado, fez uma oração por ele e transmitiu o 

conteúdo em suas redes sociais. O vídeo divulgado no Youtube tem quase um milhão de 

visualizações
86

. O pastor fala sobre “milagre” de Deus para Bolsonaro estar vivo. 

Figura 18 - Malafaia visita Bolsonaro após atentado 

 

Fonte: Instagram oficial de Malafaia (7 de setembro de 2018) 

                                                           
85 Destaca-se a contraposição aos direitos da população homossexual, a exaltação do Coronel Ustra – torturador de 

Dilma Rousseff; durante a votação do impeachment, e a declaração dada à deputada federal pelo PT, Maria do 

Rosário, de que a mesma não merecia ser estuprada. 
86 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=5DgGHTxeilo> Acesso em: 20 de novembro de 2018. 
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Figura 19 - Bolsonaro em visita a empresa de Malafaia junto com seu filho e Magno Malta 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (6 de março de 2018) 

 

Figura 20 - Bolsonaro, Malafaia e Magno Malta, da esquerda para a direita na Marcha para Jesus em 2015 

 

Fonte: UOL (2018b) 

 

 Silas Malafaia foi ainda a primeira pessoa a entrevistar Bolsonaro no hospital no 

final de setembro. O vídeo foi divulgado em seu canal no Youtube e se tornou sua 

publicação mais visualizada com três milhões de visualizações
87

. O pastor aproveitou a 

oportunidade para atacar a imprensa que trazia à tona escândalos familiares em que o 

militar teria ameaçado de morte sua ex-mulher. Malafaia falou ainda que a imprensa 

privilegiava informações sobre Lula ao invés de pressionar a investigação sobre o 

atentado do capitão. 

Já na quinta-feira anterior ao primeiro turno das eleições, menos de um mês após 

o atentado contra o capitão, o pastor realizou uma transmissão ao vivo em seu perfil 

oficial no Facebook, onde também estavam presentes o pastor Claudio Duarte – 

                                                           
87 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCEoslUVXeGLIFtyp9ZfnGug> Acesso em: 28 de setembro 

de 2018. 
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conhecido por suas pregações sobre família, Magno Malta, Bolsonaro e seu filho
88

. No 

mesmo dia, acontecia o último debate entre os presidenciáveis na emissora Rede Globo. 

Bolsonaro, então candidato, não compareceu alegando motivos médicos. 

Figura 21 - Transmissão ao vivo de Malafaia com Bolsonaro 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (4 de outubro de 2018) 

 Ainda no dia 04 de outubro, Bolsonaro concedeu sua primeira entrevista após a 

saída do hospital com exclusividade à Record TV. Conforme foi tratado no início desse 

trabalho, a emissora pertence a Edir Macedo, dono da Igreja Universal, que na mesma 

semana declarou apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Apesar de justificar limitações 

físicas, demonstradas pela presença constante do enfermeiro ao seu lado e inúmeros 

cortes para pausas na fala durante a entrevista, o capitão, aparentemente abatido nos 

dois vídeos (apesar de o enfermeiro, a fala enfraquecida e as pausas não terem marcado 

presença durante os mais de trinta minutos de transmissão de Malafaia), teve um dia 04 

de outubro movimentado e polêmico, já que a emissora evangélica é uma concessão 

pública e, portanto, deveria conceder o mesmo espaço de tempo para todos os 

candidatos. A entrevista de Bolsonaro foi caracterizada por especialistas como 

propaganda política (CERIONI, 2018). O acontecimento marca mais um episódio da 

relação entre Bolsonaro e a religião evangélica. No contexto eleitoral, divulgou-se na 

mídia que jornalistas da emissora estariam sendo pressionados para beneficiar o 

candidato na produção jornalística. As denúncias foram parar no Sindicato dos 

Jornalistas do Estado de São Paulo (SJSP) (CATRACA LIVRE, 2018). 

                                                           
88 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CVE00nx7tMg> Acesso em: 04 de outubro de 2018. 
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 Já no segundo turno, o pastor Silas Malafaia fez uma participação estratégica no 

Programa Raul Gil
89

, exibido na emissora SBT no dia anterior ao segundo turno das 

Eleições 2018. Na ocasião, o líder da Vitória em Cristo fez declarações explicitamente 

políticas, onde participou do quadro “Para quem você tira o chapéu”
90

.  Silas Malafaia 

tirou o chapéu para o juiz Sérgio Moro – Ministro da Justiça no Governo Bolsonaro, o 

qual exaltou sua atuação na Operação Lava Jato, além da jurista e deputada estadual 

eleita com recorde de votos em São Paulo, Janaina Paschoal (PSL). Ambos tiveram 

protagonismo contra o PT e contra a esquerda. O primeiro exaltado pelos processos que 

culminaram na prisão do ex-presidente Lula, aliado a um forte apelo midiático durante 

as operações realizadas; já a segunda, foi uma das responsáveis pelo pedido de 

impeachment de Dilma Rousseff. Malafaia também tirou o chapéu para o presidente 

norte-americano Donald Trump. 

Figura 22 - Malafaia convida seus seguidores a assistir sua participação no Programa Raul Gil 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (26 de outubro de 2018) 

Em contrapartida, o líder não tirou o chapéu para inúmeros políticos de 

esquerda, tais quais os ex-presidentes Lula e Dilma (PT), Marina Silva (REDE) e Jean 

Willys (PSOL). Em sua participação no programa de sábado à tarde, o pastor ainda 

declarou que pastor não é dono do voto dos fieis, apesar de dizer anteriormente que 

                                                           
89 Participação do pastor Silas Malafaia no Programa Raul Gil na íntegra. Disponível em: 

<https://www.sbt.com.br/raulgil/videos/categoria/PLe4SRK_nvwoQKVQFktGue4832CFJ6uMP1/c-fhz3v1VyE/Pra-

Quem-Voc%C3%AA-Tira-o-Chap%C3%A9u-com-Silas-Malafaia-Completo-Programa-Raul-Gil-271018.html> 

Acesso em: 12 de dezembro de 2018. 
90 No quadro em questão, os convidados se encontram em frente a um painel com diversos chapéus dispostos e 

escolhe para quem irá tirar o chapéu ou não. Os nomes para quem o convidado irá tirar o chapéu, gesto que significa 

dar honra ao outro, são aprovados pelo mesmo. Já os nomes para quem o convidado não irá tirar o chapéu são 

desaprovações e desafetos do convidado.  
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influencia “o máximo que puder” (MALAFAIA, 2012a) e que elege inúmeros de seus 

candidatos através de seu apoio. 

Ainda no dia anterior às eleições, tanto no primeiro como no segundo turno, 

Malafaia divulgou no Twitter a “cola” com o número de todos os candidatos apoiados 

por ele (Ver Figura 23), incluindo seu irmão Samuel Malafaia – deputado estadual 

(DEM-RJ), seu braço direito Sóstenes Cavalcante – deputado federal (DEM-RJ), Flávio 

Bolsonaro (PSL) e Arolde de Oliveira (PSC) para senadores e para cargos executivos: 

Eduardo Paes (DEM) para governo do Estado do Rio e Bolsonaro para presidente. 

Figura 23 - Candidatos apoiados por Malafaia com Bolsonaro 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (6 e 27 de outubro de 2018) 

 Todos foram eleitos, exceto Eduardo Paes. Na contramão dos setores 

conservadores e extremistas que apoiaram em sua maior parte o juiz Wilson Witzel 

(PSC), o pastor apoiou o ex-prefeito carioca, participando, inclusive, do horário político 

eleitoral gratuito na televisão. Para o pastor, Eduardo Paes foi “um dos melhores 

prefeitos da história do Rio” (2018c). Contraditoriamente da posição adotada em relação 

a outros atores, sobretudo da esquerda e do PT, Malafaia minimizou as acusações de 

corrupção contra o ex-prefeito, saindo em sua defesa em um programa de rádio. Em tom 

de “não troque o certo pelo duvidoso”, o líder desprezou a aproximação do candidato de 

Sérgio Cabral – ex-governador do Rio acusado de participar de inúmeros esquemas de 

corrupção durante seu mandato, ao afirmar que:  

O outro candidato, ex-juiz, também é amigo de gente ligada a Sérgio 

Cabral. Esse não é o viés para decidir seu voto. O viés é: quem tem 

competência, quem está preparado. Ou você vai votar em alguém que 

vai mudar a história desse estado porque tem uma prova como 
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prefeito, ou então você vai apostar numa aventura (MALAFAIA, 

2018d). 

 A divulgação dos candidatos apoiados por Malafaia aconteceu ainda por 

divulgação de santinhos na área externa da sede de sua igreja e por mala direta junto ao 

envio dos produtos de suas empresas (ANDRADE, 2018). Na véspera do primeiro 

turno, Malafaia realizou um culto para homens na Assembleia de Deus Vitória em 

Cristo, onde não mencionou nome de candidatos no púlpito, mas defendeu a ativa 

participação dos evangélicos na política “A igreja evangélica brasileira está 

intercedendo. Nós temos que estar na cultura, na política, na educação, nas artes, nas 

ciências, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Nós temos uma arma poderosa 

que ninguém tem: o poder da oração” (MALAFAIA, 2018e).  

 Considerando o panorama aqui estabelecido, em que procuramos ressaltar os 

eventos mais marcantes do pleito eleitoral de 2018, como foco em especial na 

candidatura de Bolsonaro e sua relação com o líder de opinião Silas Malafaia e parte da 

religião evangélica no Brasil, será esmiuçada a metodologia utilizada para analisar a 

retórica estratégica de Malafaia nas mídias digitais nesse contexto com o uso do Twitter. 

Antes disso, entretanto, convém explicar um pouco mais sobre essa rede social, seus 

usos, funcionamento e o perfil dos usuários brasileiros. Além disso, foram levantadas 

também informações sobre o perfil de uso da rede social pelo pastor Silas Malafaia. 

 

 4.2. Twitter: rede social, usos e especificidades 

 O Twitter foi fundado em 2006 e caracteriza-se por ser um microblog, em que os 

usuários postam em tempo real textos com caracteres reduzidos – 280, a partir do final 

de 2017. Até então, o número máximo de caracteres era 140. Por este motivo, é 

considerada uma plataforma de caráter imediato, muito utilizada através de dispositivos 

móveis, como smartphones e tablets. A palavra twitter tem dois significados em inglês 

que estão associados ao conceito e dinâmica da rede social. São eles: “uma pequena 

explosão de informações inconsequentes” e “pio de pássaros” (SMAAL, 2010). 

As postagens realizadas na rede são denominadas tweets. Além de “tuítar”, os 

usuários podem seguir uns aos outros, acompanhar as novidades, além de comentar, 

curtir e retuítar. O retweet consiste na replicação de uma postagem realizada por outro 

usuário. Uma das ferramentas da rede social é o trending topics. Em tradução livre, 

significa tópicos da moda ou os tópicos mais discutidos do momento divididos por 

região ou no mundo todo.  
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 São 335 milhões de usuários ativos no mundo todo (RIGA, 2018), ou seja, 

usuários que possuem conta na rede social e a utilizam constantemente. Atualmente, o 

Brasil é o segundo país com maior número de usuários no Twitter, atrás apenas de 

Estados Unidos. A rede social é a sexta mais utilizada no país, subindo para o segundo 

lugar no âmbito empresarial (IDEAL MARKETING, 2018). As operadoras Vivo e TIM 

oferecem acesso gratuito ao Twitter sem consumo no plano de dados, o que ajuda a 

aumentar o engajamento dos usuários (AGRELA, 2018). Em 2015, a empresa revelou o 

perfil dos usuários brasileiros na rede social (Ver Figura 24) e constatou que os homens 

são a maior parte, com idade que varia de 21 a 44 anos, de classe média e sem crianças 

em casa, apesar de casados serem a maioria. Além disso, a maioria esmagadora utiliza a 

internet pelo smartphone (83%) e quase todos têm o hábito de assistir televisão 

diariamente, o que demonstra que, mesmo em tempos de crescimento da internet, a 

televisão como meio de comunicação de massa ainda continua forte na sociedade. 

Figura 24 - Perfil do tuiteiro brasileiro 
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(continuação da Figura 24) 

 

Fonte: Twitter (2015) 

A rede social digital se consolida ainda como uma fonte de informação política 

relevante, especialmente, por conta da personalização dos políticos com seus perfis 

oficiais. Em 2018, o Twitter realizou uma pesquisa para entender como a rede social 

funciona enquanto plataforma política e indicou que os usuários procuram a rede para se 

manterem informados politicamente, além de contribuir com a tomada de decisão 

política através das ideias defendidas por candidatos em seus perfis. Quase 70% dos 

entrevistados acessam a rede social regularmente para se atualizar sobre a política 

nacional. Desses, 47% usam a plataforma frequentemente, 22% a utilizam 

ocasionalmente e 13% usam pouco. 18% dos entrevistados disse não recorrer ao Twitter 

para se informar sobre política. Dentre os principais motivos para a escolha da 

plataforma como fonte de informação, destaca-se o acompanhamento de notícias em 

tempo real e a confiabilidade de obter informações diretamente da fonte (TWITTER, 

2018). 

 

 4.3. O perfil oficial de Silas Malafaia no Twitter 

Em seu perfil oficial no Twitter, Malafaia tem um milhão e 380 mil seguidores, 

mais de 38 mil tweets e quase dez mil publicações entre fotos e vídeos
91

. Por conta do 

imediatismo que dá sentido a essa rede social, é a plataforma mais utilizada para 

manifestações espontâneas do pastor, onde expressa seus pensamentos e 

posicionamentos com mais liberdade, especialmente os de cunho político. Por este 

motivo, a escolha dessa rede social como corpus de pesquisa. O Twitter foi ainda a 

primeira mídia social que o líder aderiu, tendo ingressado em março de 2010, enquanto 

                                                           
91 Informação coletada em 04 de dezembro de 2018. Podendo sofrer alterações. Disponível em: 

<https://twitter.com/pastormalafaia> Acesso em: 04 de dezembro de 2019. 
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no Facebook seu acesso se deu somente em junho de 2011, no Youtube, em abril de 

2014 e no Instagram, seu perfil mais recente, em julho de 2014. 

Com o auxílio de ferramentas online gratuitas de análise do Twitter, 

conseguimos identificar o perfil de uso do pastor Silas Malafaia que indicaram 

informações relevantes sobre a sua atuação na rede social
92

, como principais dias e 

horários de postagens, plataformas utilizadas para postagens e dias mais ativos de 

tweets. Segunda e terça-feira são os dias em que o pastor menos realiza postagens, 

enquanto sexta-feira e sábado são os dias que o líder é mais ativo. Em relação aos 

horários dos tweets, a maior parte foi feita às 15h da tarde e às 20h da noite.  

Gráfico 8 - Horário de tweets de Malafaia 

 

Fonte: Twittonomy 

Sobre os dispositivos e plataformas utilizados para as postagens, destaca-se o 

uso do aplicativo Postcron, por onde são feitas quase metade do total de tweets do perfil. 

O app tem como objetivo programar postagens em redes sociais, como Facebook, 

Instagram e o próprio Twitter, para automatizar as publicações. Possivelmente, o 

aplicativo é utilizado para agendar os posts “não espontâneos”. Conforme vimos no 

capítulo 2, Malafaia tem alguém para ajudá-lo no gerenciamento de suas redes sociais e 

faz uso de artes e layouts prontos para divulgação de produtos, eventos e serviços seus, 

de suas empresas, de sua igreja ou associação. Portanto, concluímos que a ferramenta é 

utilizada para esses fins. 

 

 

                                                           
92 As informações são referentes à média do ano de 2018 e foram coletadas com o auxílio da ferramenta online 

Twittonomy. Para a busca em outros recortes de tempo, é necessário obter uma versão paga. Entretanto, admitimos 

que as informações fornecidas são suficientes para caracterizar o uso que Silas Malafaia faz da rede social. 
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Gráfico 9 - Plataformas utilizadas para tweets de Malafaia 

 

Fonte: Twittonomy 

 A segunda plataforma mais utilizada no perfil oficial do líder é o iPad (table) da 

marca Apple), seguida de web (acesso pelo navegador) e iPhone (smartphone da marca 

Apple), o que significa que a considerável parte de suas postagens é feita via 

dispositivos móveis, apesar do uso do computador também aparecer com significância. 

Há ainda um número expressivo de postagens em forma de anúncio, o que demonstra o 

uso de caráter comercial na rede social com abordagem de tweets em tom de conversa.  

 A ferramenta ajudou ainda a identificar quais foram os cinco tweets mais 

retweetados de Malafaia nesse ano. Todos eles se referem ao pleito eleitoral de 2018. O 

mais compartilhado se trata de um vídeo compartilhado pelo líder sobre a reação de sua 

igreja em culto noturno no domingo em que Bolsonaro venceu as eleições. O pastor 

estava no púlpito à frente do culto e comunicou que o militar foi eleito. A igreja toda 

comemorou. 

Figura 25 - Tweets mais retweetados do perfil de Malafaia 
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(continuação da Figura 25) 

 

Fonte: Twittonomy 

Identificamos ainda quais foram os outros usuários que o pastor mais 

mencionou. Em primeiro lugar disparado está a instituição que lidera, responsável por 

quase metade das menções feitas por Malafaia. Em segundo, está sua mulher, Elizete 

Malafaia, seguida do pastor Luciano Subirá, Jair Bolsonaro e Eyshla. Com exceção de 

Bolsonaro, todos os outros se tratam de menções relacionadas à divulgação de seus 

negócios e programação de sua igreja.   

Gráfico 10 - Usuários mais mencionados no perfil de Malafaia 

 

Fonte: Twittonomy 

 Em pesquisa anterior, constatamos que mesmo em período considerado 

“neutro”, quando não aconteciam na sociedade grandes eventos políticos, 

predominavam nos tweets de Malafaia as mensagens de conteúdo político (CESAR, 

2018a). Durante todo o ano de 2018, o ápice de postagens diárias do pastor Malafaia no 

Twitter se deu em duas datas que, não por coincidência, são marcadas por eventos 

políticos. O dia que Malafaia mais postou foi 27 de outubro de 2018, ou seja, um dia 

antes do segundo turno eleitoral, quando foram tuitadas 41 mensagens, conforme é 

possível ver no gráfico seguinte. Nesse mesmo dia, foi veiculada no SBT sua 

participação no Programa Raul Gil falado anteriormente. O segundo dia quando mais 

tweets foram enviados é 04 de agosto de 2018, data da entrevista de Bolsonaro para a 

Globo News. Além disso, a data também é marcada pela audiência pública no Supremo 

Tribunal Federal sobre o aborto. 
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Gráfico 11 - Tweets de Malafaia no decorrer de 2018 

 

Fonte: Twittonomy 

Sua interação a respeito de política é tamanha que o ápice de suas postagens na 

rede social se deu no mês de setembro de 2014 (Ver Gráfico 12), um mês antes da 

polarizada eleição presidencial de 2014, onde se opuseram Dilma Rousseff e Aécio 

Neves no segundo turno. A interação foi bruscamente maior que nos outros meses desde 

que o pastor criou sua conta no Twitter, atingindo a marca de 2.145 tweets em um só 

mês. Prevaleciam, sobretudo, posts com oposição ferrenha à Dilma, PT e esquerda 

numa tentativa de atribuir a esses componentes políticos toda a culpa da crise, “perda de 

moral” e corrupção vigentes no país.  

Gráfico 12 - Recorde mensal de tweets no perfil de Malafaia 

 

Fonte: Tweetstats 

Depois de setembro de 2014, o maior número de tweets foi registrado em 

outubro do mesmo ano, mês em que ocorreram, de fato, as eleições, com 1930 tweets. O 

terceiro maior registro de postagens mostra um número relevantemente menor que os 

dois maiores índices: 1203 tweets em junho de 2013, durante as Jornadas de Junho de 
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2013. Momento esse também muito político, no qual diversas manifestações tomaram 

conta do país. Os números são bem acima da média de tweets verificada no perfil oficial 

de Malafaia. Com o auxílio do site Tweetstats
93

, verificou-se que o registro médio 

mensal é de 381 tweets, enquanto o diário é 15
94

.  

O estudo se insere na área de pesquisa de mídia e cotidiano, considerando os 

discursos políticos que emergem nas práticas sociais. Partindo deste ponto, o trabalho 

que tem como objeto de estudo o líder de opinião evangélico e a política, concebendo 

Silas Malafaia como um líder de opinião inserido em um cotidiano midiatizado nas 

Eleições de 2018, utiliza a análise de conteúdo como metodologia para analisar a 

estratégica retórica empreendida pelo pastor no Twitter, costurando com as bases 

bibliográficas já explicitadas anteriormente, debruçando-se sobre os conceitos de 

religião, comunicação política, mídia e cotidiano. A escolha de Malafaia se deu por sua 

ressonância nacional como liderança evangélica e sua articulação não só midiática, 

como política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Ferramenta online de análise do Twitter. 
94 Análise disponível em: <http://www.tweetstats.com/graphs/pastormalafaia> Acesso em: 04 fev. 2018. 
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 5. Análise de conteúdo dos posts de pastor Silas Malafaia no Twitter nas 

Eleições 2018 

A escolha da análise de conteúdo como percurso metodológico se deu por 

permitir analisar um grande volume de conteúdo e por admitir não apenas uma 

abordagem qualitativa, como também quantitativa, apontando expressões mais 

recorrentes que indicam a prioridade ou hierarquia de determinadas categorias temáticas 

em detrimento de outras, suscitando dessa maneira a estratégia retórica empenhada pelo 

pastor. Como foi dito na introdução, o corpus compreende as postagens do pastor Silas 

Malafaia no Twitter no recorte de tempo que se estende do dia 23 de setembro de 2018 

a 11 de novembro de 2018, quinzena anterior ao primeiro turno eleitoral e posterior ao 

segundo turno. 

“A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação.” 

(Berelson; Larzarsfeld, 1954 apud Bardin, 1977, p. 18). Essa colocação sintetiza o que é 

a análise de conteúdo. A metodologia permite o cumprimento do principal objetivo do 

trabalho. Para tanto, faremos uso da Laurence Bardin (1977) e de autores e conceitos já 

trabalhados anteriormente, a fim de fundamentar as análises qualitativas com a pesquisa 

bibliográfica. 

A metodologia possibilita a sistematização do material coletado nas postagens 

do Twitter do líder e sua posterior categorização a partir da apreensão do conteúdo 

simbólico das mensagens através do explícito e implícito e as consecutivas inferências 

associadas aos conceitos trabalhados na pesquisa e interpretações. De acordo com a 

metodologia de Bardin (1977), a análise de conteúdo se organiza em três pólos. São 

eles: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados, com as 

inferências e interpretações. 

 

 5.1. Pré-análise 

A primeira fase consiste na organização, preparação do material, 

compreendendo uma leitura inicial do material escolhido na busca de sistematizar as 

ideias iniciais para operações posteriores em um plano de análise. Para Bardin (Ibid., p. 

95), essa fase possui três objetivos: escolha dos documentos a serem analisados, 

formulação de hipóteses e objetivos e elaboração de indicadores que baseiem a 

interpretação final. Fazem parte da etapa de pré-análise: a leitura flutuante, quando se 
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entra em contato com o material a ser analisado, “deixando-se invadir por impressões e 

orientações” (Id.) que irão fazer emergir hipóteses. Depois é recortado o material a ser 

analisado que se constitui como corpus de pesquisa. Aqui já são elaborados os 

indicadores e estabelecidas as regras de recorte, categorização e codificação suscetíveis 

à análise. Para a sua análise, são estabelecidas quatro regras a serem seguidas: 1) 

Exaustividade; 2) Representatividade; 3) Homogeneidade; e 4) Pertinência.  

 Segundo a regra da exaustividade, todos os elementos presentes no material 

selecionado para constituir o corpus devem ser analisados. A regra é complementada 

pela não seletividade. Ou seja, não haverá seleção de elementos em detrimento de 

outros, pois tudo será analisado. A regra de representatividade se refere a uma amostra 

material que represente o universo inicial. Haverá, nesse caso, uma generalização dos 

resultados conforme as descobertas das amostras. Sobre a regra da homogeneidade, diz 

respeito a seguir critérios de escolha que não deem margem para o surgimento de muitas 

singularidades. Por fim, a regra da pertinência é sobre o material de análise 

corresponder ao objetivo do estudo. 

 

 5.2. Exploração do material 

 Na segunda etapa, o material é explorado. Trata-se da fase mais longa e 

trabalhosa da metodologia, quando são aplicadas as decisões tomadas na pré-análise, 

onde já foi realizada a leitura flutuante, escolha do corpus de pesquisa e a definição de 

categorias. Consiste em “operações de codificação, desconto ou enumeração, em função 

de regras previamente formuladas” (Idem).  

 

a) Codificação 

 Sobre o tratamento do material, refere-se a sua codificação. A organização deste 

processo compreende três escolhas, conforme Bardin (Ibid., p. 104): a escolha das 

unidades de registro – a saber: o recorte, o corpus, a enumeração e a escolha das regras 

de contagem a ela relacionadas e, por fim, a escolha das categorias que consiste na 

classificação e agregação. Segundo a autora, o recorte do texto em unidade de registros 

deve manter os elementos completos em si mesmo. Isso quer dizer que deve haver 

coerência e pertinência no material. 
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b) Unidades de registro e contexto 

A unidade de registro é “a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a 

contagem frequencial” (Ibid., p. 104). Sua natureza pode ser diversa e variável, 

obedecendo a critérios semânticos ou linguísticos, como quando se escolhe a divisão do 

material em tema ou palavras, orações e frases. A categorização pode ser também 

sintática com a definição de categorias a partir de adjetivos, substantivos e verbos. 

Acima das unidades de registro devem constar as unidades do contexto que equivalem 

unidades mais amplas que as de registro e permite situá-las dentro de uma representação 

que permite interpretá-la. 

Como veremos a seguir, no presente trabalho, optou-se pela divisão das unidades 

de registro em palavras, seguindo o critério linguístico. Partindo dessa escolha, Bardin 

(Ibid., p. 105) propõe que todas as palavras podem ser levadas em consideração ou 

somente aquelas consideradas palavras-temas, fazendo a distinção entre palavras plenas 

e palavras vazias, que não tenham relevância de ocorrência e sentido na análise do 

material coletado. 

 

c) Regras de enumeração 

Existem ainda as regras de enumeração das unidades de registro. Em nosso 

trabalho, utilizaremos a regra de frequência, a qual é, geralmente, a mais utilizada, 

segundo a autora. De acordo com essa regra, a importância de uma unidade de registro 

aumenta quanto maior for sua frequência de aparição. Ou seja, quanto mais vezes uma 

palavra aparecer, maior é sua importância e hierarquia no material analisado. Nesse 

caso, nos tweets do pastor Silas Malafaia. 

 

d) Categorização e qualidades das categorias 

 Após o processo de codificação, que consiste na divisão em unidades registros, é 

feita a categorização, que tem como objetivo “fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos” (Ibid., p. 119). O processo que consiste no 

reordenamento das unidades de registro em torno de um título genérico é definido pela 

autora da seguinte forma: 
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 A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registo, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 

efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. (Ibid, p. 

117) 

Tal agrupamento de elementos em comum pode ser feito a partir de diferentes 

critérios, que variam desde tema, sintaxe e léxico. Para efeitos da análise no presente 

trabalho, será lançada mão do critério temático para categorias e subcategorias, cujos 

temas serão estabelecidos a partir de conceitos e teorias abordados neste trabalho, como 

por exemplo, a categoria “midiatização da religião”. 

A categorização pode ser feita a partir da leitura dos dados ou com categorias 

definidas a priori. Neste trabalho, as categorias foram definidas em decorrência da 

leitura inicial do material recortado. Para as categorias serem boas devem possuir as 

seguintes características: 1) Exclusão mútua; 2) Homogeneidade; 3) Pertinência; 4) 

Objetividade e fidelidade; 5) Produtividade.  

 Segundo a qualidade de exclusão mútua, cada elemento não deve se repetir em 

diferentes categorias. Antes, deve se enquadrar em apenas uma divisão. Para que isso 

aconteça, as regras de classificação devem ser bem claras para que cada elemento não 

esteja suscetível a ser cooptado em mais de uma categoria. O princípio da exclusão 

mútua depende da homogeneidade. Um único princípio de categorização deve 

prevalecer. Um conjunto de categorias homogêneas considera uma única dimensão de 

análise. O critério de pertinência se refere à pertinência da categoria em relação ao 

material de análise escolhido e ao quadro teórico fundamentado. A característica de 

objetividade se refere à clareza dos critérios de classificação utilizados na análise. O 

último princípio a ser seguido para alcançar uma boa categorização do material é a 

produtividade. Um conjunto de categorias é considerado produtivo quando fornece 

informações férteis para futuras inferências e interpretações. 

 

 5.3. Tratamento dos resultados 

 O terceiro e último polo da análise de conteúdo é o tratamento dos resultados e 

interpretações. Refere-se à transformação dos dados brutos em informações 

significantes e válidas. O tratamento de dados pode ser feito através de técnicas 
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qualitativas ou quantitativas. A autora diferencia as duas abordagens de uma maneira 

simples: 

A abordagem quantitativa funda-se na frequência de aparição de 

certos elementos da mensagem. A abordagem não quantitativa recorre 

a indicadores não frequenciais suscetíveis de permitir inferências; por 

exemplo, a presença (ou a ausência), pode constituir um índice tanto 

(ou mais) frutífero que a frequência de aparição. (Ibid., p. 114) 

A análise qualitativa se fundamenta na presença do índice (no caso desse 

trabalho, a palavra) e não sobre a frequência de sua aparição. Já os dados quantitativos 

podem estabelecer resultados mais simples, desde quadro de resultados, gráficos e 

tabelas, até análises fatoriais (Ibid., p. 101). Finalmente, nessa terceira fase são 

apontados os resultados, com operações estatísticas e inferências, que são as 

interpretações dos elementos e das categorias dentro de um contexto de análise. 

 

 5.4. A análise de conteúdo aplicada à pesquisa 

A primeira fase da análise de conteúdo consiste na pré-análise, quando é feita a 

leitura flutuante do material, bem como definição de recorte, escolha de corpus e 

direções de análise. Conforme vimos antes, o líder Malafaia é presente em distintas 

redes sociais e muito ativo em todas elas. Por isso, foi necessário estipular qual rede 

social seria a fonte de material a ser colhido, bem como o recorte de tempo estipulado 

para a análise. Como já foi adiantado, a escolha do Twitter se deu por sua intensa 

atividade, inclusive para fins políticos, justificada pelo imediatismo inerente e a 

primeira rede social da qual o pastor fez parte.  

 

 5.4.1. Pré-análise e a preparação do material 

 a) Leitura flutuante e definição do corpus de pesquisa  

 A escolha do corpus no período do dia 23 de setembro de 2018 a 11 de 

novembro de 2018 se deu após os desdobramentos do pleito eleitoral e a importância 

que o público cristão e, em especial, evangélico, adquiriu durante a disputa. Desde o 

início desse estudo, admite-se a importância do público no contexto brasileiro, devido 

ao seu crescimento populacional, assim como o aumento da representação política no 

Congresso. Mesmo assim, o pleito eleitoral adquiriu um contorno ainda mais espesso e 

complexo com um candidato à presidência que adotou um discurso abertamente voltado 
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para o público cristão, em afinidade com os fieis evangélicos em um cenário de 

intensificação das mídias, principalmente, a partir das mídias digitais. Inicialmente, o 

corpus proposto para o estudo compreendia as Eleições de 2016, quando se destacou o 

anseio da conquista de espaço evangélico no executivo de uma das maiores cidades 

brasileiras, o Rio de Janeiro, com Marcelo Crivella (PRB) – ex-bispo da Igreja 

Universal, cantor gospel, missionário e sobrinho de Edir Macedo.  

 Na ocasião, seu embate com Marcelo Freixo, representante da esquerda, 

personificava a luta, supostamente, entre “bem” e “mal”, valores conservadores e 

progressistas, “Deus” e o “diabo”. Apesar de ser publicamente oposto a Marcelo 

Crivella, Edir Macedo e à Igreja Universal, Malafaia se uniu em torno de sua 

candidatura em prol de “um bem comum”: combater a esquerda “nojenta” e “do capeta” 

(CESAR, 2018b). O episódio se tornou curioso, já que nas Eleições de 2014, quando 

Marcelo Crivella disputou o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, ambos 

protagonizaram uma polêmica discussão no meio de uma comitiva de imprensa em 

frente às câmeras, onde Malafaia acusou Crivella de “mentiroso” e de obedecer aos 

mandos e desmandos de Edir Macedo
95

. Na época, Malafaia apoiava a candidatura de 

Luiz Fernando Pezão (MDB), braço direito de Cabral, preso recentemente por estar 

envolvido em esquemas de corrupção. 

 Acreditava-se até então que as Eleições de 2016 seriam o contexto ideal para 

analisar tais discursos que envolviam a religião evangélica e os interesses políticos e 

midiáticos. Porém, as Eleições de 2018 demonstraram o completo acirramento da 

polarização que já se via no contexto político brasileiro desde 2014, fazendo efervescer 

o predomínio do discurso moral em detrimento do discurso político. Nesse sentido, o 

fundamentalismo cristão, especialmente, evangélico, objetivamente por conta de 

interesses específicos dessa pesquisa, floresceu no espaço público, tendo o cotidiano 

midiatizado como lugar para seu alastramento.  

Ademais, a atuação do pastor Silas Malafaia ficou ainda mais em evidência, 

sendo apontado como articulador entre Bolsonaro e o público evangélico, visto que 

existia notório laço de amizade entre ambos, conforme já vimos no capítulo anterior. 

Por isso, foi escolhido como recorte do tempo o período que compreende a quinzena 

anterior ao primeiro turno das eleições e a quinzena posterior ao dia do segundo turno 

das eleições. Ou seja, do dia 23 de setembro ao dia 11 de novembro de 2018.  

                                                           
95 Disponível em: < https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,debate-de-candidatos-no-rio-tem-bate-boca-

entre-crivella-e-malafaia,1573530> Acesso em: 06 de dezembro de 2018. 
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 5.4.2.  Exploração do material 

 a) Amostras de textos 

A coleta dos tweets se deu com o auxílio da ferramenta de busca avançada do 

próprio Twitter, por onde foi possível coletar somente os tweets enviados no período de 

tempo estabelecido no perfil oficial do pastor Silas Malafaia (@pastormalafaia). O 

conteúdo foi passado para forma de texto e armazenado em um documento em formato 

Word. A partir de então, o texto completo foi lançado na ferramenta online WordArt
96

 

que auxiliou no processo de ocorrência das palavras no texto. Além de possibilitar a 

visualização online, a ferramenta permite o download dos registros em forma de 

planilha no Excel. Após esse processo, foi necessária uma limpeza das palavras vazias 

de sentido para recuperarmos as amostras plenas presentes no texto, conforme apontado 

por Bardin. 

No total, foram enviados por Malafaia e coletados para fins de pesquisa 815 

tweets que totalizaram quase 20 mil palavras. A seleção do material não foi feita de 

forma aleatória. Optou-se pela seleção de todos os tweets, seguindo a regra de 

exaustividade, que contempla todo o material coletado.  

Inicialmente, a ferramenta de busca avançada do Twitter seria a principal forma 

de coleta dos dados selecionados. Entretanto, detectamos que ao estipularmos o período 

de tempo e lançarmos na ferramenta de busca, um equívoco em relação ao número de 

tweets ocorreu, o que poderia suscitar uma análise desacertada, irreal e inconsistente. O 

fato inesperado nos levou à conclusão de que a própria ferramenta no site do Twitter 

não era confiável para a consolidação do estudo. Por isso, recorremos a ferramentas 

autônomas que se utilizam de dados da rede social, mas funcionam com independência, 

para auxiliar na coleta de dados, etapa essencial do trabalho. O site Twittonomy foi 

importante para ajudar na detecção de diferenças entre os tweets apresentados pelo 

Twitter e a totalidade de tweets de fato enviados pelo pastor Silas Malafaia. 

Durante o processo de pesquisa na ferramenta de busca avançada do Twitter, 

comparamos os tweets buscados pela ferramenta da rede social com a quantidade de 

posts diários enviados, segundo a ferramenta Twittonomy e foi descoberto que a busca 

avançada do Twitter filtra tweets apresentados no período, não exibindo sua totalidade, 

                                                           
96 Disponível em: <https://wordart.com/create> 
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mas um número bem menor de postagens que o originalmente enviado. Não se sabe 

quais os critérios da ferramenta da rede social. Pressupõe-se que tweets sem imagens e 

com menor alcance e/ou envolvimento não sejam a prioridade de exibição. No entanto, 

é necessário um aprofundamento na pesquisa para responder aos questionamentos, pois 

a atual pesquisa se torna insuficiente para averiguar as perguntas suscitadas pelo erro. 

Com o auxílio do Twittonomy, verificamos que no período foram enviados pelo pastor 

Malafaia 815 tweets, porém a rede social só nos dava 360, número consideravelmente 

menor que o total de postagens feitas pelo pastor, não configurando nem 50% dos 

tweets reais.  

Por isso, optamos por realizar uma busca por dias separados, com o objetivo de 

verificar se o quantitativo coincidia com o indicado na ferramenta autônoma. Foi 

realizada uma busca em cada dia que compreende o período de análise e o resultado foi 

afirmativo, o que indica que a rede social faz uso de algum mecanismo limitante em 

pesquisas com longo recorte de tempo. A brecha encontrada pode servir para estudos 

realizados no futuro. Para realizar a função de busca avançada não é necessário ter um 

perfil no Twitter.  

 

 b) Codificação e regras de enumeração 

 A divisão das unidades de registro segue o critério de linguística, em que se 

optou pela divisão do material em palavras. Para uma análise mais contundente, 

entretanto, foram retiradas as palavras vazias de significado, tais quais preposições – de, 

que no, em etc. Foram privilegiadas as palavras plenas com valor semântico, como 

substantivos, adjetivos e verbos que não os de ligação, antes os de estado e ação. 

Foram codificadas as palavras-tema com maior incidência no texto. Fizemos uso 

de duas regras de enumeração: frequência e presença. A seleção dessas regras é 

fundamental para entender a opção pelos dois tipos de abordagem no tratamento dos 

resultados (quantitativa e qualitativa), conforme veremos mais à frente. A primeira diz 

que quanto maior a frequência da unidade de registro, maior a sua importância no texto 

dado. Entretanto, também consideramos importante verificar a presença ou ausência de 

alguns termos no texto, pois podem ser indicadores significativos da estratégia retórica 

utilizada pelo líder Silas Malafaia. Palavras com incidência igual ou menor que três 

foram excluídas da codificação.  
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Quadro 4 - Codificação dos tweets de Malafaia 

Unidade Freq. Unidade Freq. Unidade Freq. Unidade Freq. 

Bolsonaro 301 Dica 14 Flávio 7 Contrário 5 

Haddad 219 Tática 14 Ibope 7 Político 5 

Assista 211 Governador 14 País 7 Pau 5 

Vídeo 169 On 13 Conhece 7 Espírito 5 

Pt 130 Line 13 Telefone 7 Cgospelmusic 5 

Imprensa 130 Valor 13 Prefeito 7 Tomou 5 

Contra 111 Sociais 13 Acabou 7 Sonho 5 

Divulgue 84 Quer 13 Magno 7 Grave 5 

Povo 83 Edcentralgospel 13 Editoracentralgospel 7 Espiritual 5 

Imperdível 70 Cambada 13 Jogo 7 Questão 5 

Evangélico 69 Vergonhoso 13 Força 7 Moro 5 

Brasil 67 Maioria 13 Valeu 7 Esposa 5 

Pastor 64 Manifestações 13 Calúnia 7 Programação 5 

Folha 58 Safadeza 13 Vencedor 7 Quentíssimo 5 

Veja 53 Olha 13 Participação 7 Brasília 5 

Livro 52 Conferência 13 Rei 7 Espalhado 5 

Presidente 48 Amigo 13 Atualidade 7 Aceita 5 

Corrupto 45 Jesus 12 Crescimento 7 Oportunidade 5 

Palavra 44 Governo 12 Ordem 7 Usando 5 

Jornalismo 43 Moral 12 Samuel 7 Mudei 5 

Lula 40 Cínico 12 Dá 7 Mediocridade 5 

Vitória 39 Inescrupuloso 12 Santa 7 Fim 5 

Verdade 38 Mundo 12 Detona 7 Membro 4 

Sp 38 Perder 12 Tentando 7 Apoiamos 4 

Vergonha 38 Filho 12 Zadoque 7 Ajuda 4 

News 38 Fazendo 12 Derrubar 7 Motivo 4 

Todo 36 Mostrar 12 Gravíssima 7 Ciro 4 

Fake 36 Band 12 Alerta 7 Pedir 4 

Votar 34 Cara 12 Sbt 7 Ler 4 

Rio 34 Esquema 12 Desafio 6 Próxima 4 

Parcial 34 Livraria 12 Plataformas 6 Hipócritas 4 

Turno 33 Lado 12 Digitais 6 Mão 4 

Esquerdopata 33 Convide 12 Penha 6 Casamento 4 

Janeiro 33 Paulo 12 Bom 6 Aborto 4 

Advecoficial 33 Psol 12 Gênero 6 Condenado 4 

Igreja 33 Absurdo 12 Sociedade 6 Principais 4 

Participe 32 Querem 12 Canal 6 Limpa 4 
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(continuação do Quadro 4) 

Candidato 31 Obrigado 12 Fizeram 6 Votamos 4 

Maior 31 Postar 12 Roubalheira 6 Espalha 4 

Silasmalafaiaemfoco 31 Espalhe 12 Aguardem 6 Rumo 4 

Também 31 Coisa 12 Trump 6 Comandada 4 

Prova 30 Desmascarando 12 Inscreva 6 Bênção 4 

Assistir 30 Show 12 Inteligência 6 Eslavec 4 

Atenção 29 Lei 11 Ganhar 6 Liderança 4 

Brasileiro 29 Confira 11 Whatsapp 6 Destruir 4 

Pesquisa 29 Destaque 11 Monopólio 6 Isenta 4 

Cristão 29 Mentiroso 11 Importância 6 Atentado 4 

Enganar 29 Lava 11 Posicionar 6 Pergunta 4 

Rj 27 Jato 11 Parcialidade 6 Estadão 4 

Fora 27 Importante 11 Cidadania 6 Relação 4 

Globo 26 Dizer 11 Recuperação 6 Falam 4 

Ver 26 Revista 11 Começa 6 Gospel 4 

Malafaia 26 Medícre 11 Chefe 6 Partido 4 

Esquerda 26 Comunista 11 José 6 Govs 4 

Vida 25 Entrevista 11 Dirceu 6 Escola 4 

Culto 24 Processado 11 Alguns 6 Expo 4 

História 24 Honra 11 Projeto 6 Pernambuco 4 

Gay 23 Federal 11 Paes 6 Caixa 4 

Corrupção 23 Bíblia 11 Assuntos 6 Imaginem 4 

Apoio 23 Denegrir 10 Petista 6 Bandida 4 

Discurso 23 Reunião 10 Esclarecimento 6 Malta 4 

Deputado 23 Sede 10 IrmÃ£o 6 Vice 4 

Mentira 22 Evento 10 Quadro 6 Covarde 4 

Institutos 22 Post 10 Desse 6 Desesperado 4 

Eleições 22 Precisamos 10 Influência 6 Capitão 4 

Junto 21 Bem 10 Duarte 6 Mourão 4 

Favor 21 Morais 10 Processar 6 Eleito 4 

Bandido 21 Casa 10 Polêmico 6 Terrena 4 

Crianças 21 Louvor 10 Resposta 6 Vivo 4 

Estado 20 Mostra 10 Bate 6 Cair 4 

Família 20 Representa 10 Papo 6 Leve 4 

Denúncia 20 Nenhuma 10 Senador 6 Acontecendo 4 

Lançamento 20 Espero 10 Petralha 6 Organização 4 

Foto 20 Fantoche 10 Cavalcante 6 Credibilidade 4 

Programa 20 Sabe 10 Ceia 6 Disse 4 
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(continuação do Quadro 4) 

Notícia 20 Desespero 10 Usam 6 Cadeia 4 

Pessoa 20 Sensacional 10 Apoiar 6 Liberar 4 

Precisa 20 Urna 10 Erraram 6 Influenciar 4 

Advec 19 Decidir 10 Argumentações 6 Adquira 4 

Onde 19 Lançar 10 Esquecer 6 Cidades 4 

Silas 19 Farsa 10 Macedo 6 Mostro 4 

Foco 19 Pior 9 Mudar 6 Luciano 4 

Bandidagem 19 Tema 9 Raul 6 Subirá 4 

Campanha 19 Site 9 Gil 6 Ministro 4 

Piada 18 Ideologia 9 Utiliza 6 Difamação 4 

Mensagem 18 Falando 9 Utilizou 6 Miriam 4 

Página 18 Ridículo 9 Enem 6 Leitão 4 

Grande 18 Vergonhosa 9 Tendencioso 5 Quantidade 4 

Falar 18 Processo 9 Presença 5 Camarada 4 

Novo 18 Justiça 9 Ouça 5 Compromisso 4 

Dar 18 Melhor 9 Tentar 5 Ninguém 4 

Matéria 17 Tomar 9 Gratuito 5 Aprende 4 

Outubro 17 Eleitor 9 Manifesto 5 Divulgar 4 

Nunca 17 Perca 9 Serviço 5 Perdeu 4 

Falo 17 Jairbolsonaro 9 Conta 5 Derrotar 4 

Eleições 17 Convite 9 Jornais 5 Votação 4 

Possível 17 Estadual 9 Semana 5 Santo 4 

Pai 17 Vota 9 Eua 5 Vote 4 

Número 17 Dizendo 9 Pessoal 5 França 4 

Informação 16 Poder 9 Condições 5 Crítica 4 

Jornal 16 Engana 9 Virar 5 Quieto 4 

Vamos 16 Provo 9 Rindo 5 Ajudar 4 

Sempre 16 Stf 8 Aguarde 5 Senhor 4 

Cristo 16 Inscrição 8 Aconteceu 5 Carta 4 

Kit 16 Dilma 8 Escrúpulo 5 Líder 4 

Toda 15 Lixo 8 Começo 5 Objetivo 4 

Lavada 15 Preso 8 Recebe 5 Juiz 4 

Rede 15 Empate 8 Derrotado 5 Sérgio 4 

VERDADEIRO 15 Técnico 8 Caravana 5 Jair 4 

Voto 15 Israel 8 Dubai 5 Saiba 4 

Participar 15 Silasmalafaia 8 Jordânia 5 Desmontando 4 

Ex 15 Falou 8 Eventospastorsilas 5 Malandragem 4 

Importantíssimo 15 Dando 8 Erotizar 5 Autografar 4 
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(continuação do Quadro 4) 

Educação 15 Sóstenes 8 Cristão 5 Chegou 4 

Incrível 15 Eleitor 8 Jornalista 5 Derrota 4 

Diabo 15 Shopping 8 Governar 5 Desmascaro 4 

Acesse 14 Parque 8 Nação 5 Conseguir 4 

Política 14 Elizetemalafaia 8 Lançando 5 Abençoe 4 

Gente 14 Mente 8 Respeita 5 Esqueceram 4 

Nada 14 Fala 8 Falta 5 Mentirosa 4 

Ministrar 14 Apoia 8 Escolha 5 Mostram 4 

Especial 14 Advecsaopaulo 8 Denunciado 5 Vitoriosa 4 

Tudo 14 Reportagem 7 Corja 5 Enganado 4 

Pregar 14 Lisboa 7 Verdadeira 5 Comprove 4 

Saber 14 Convido 7 Autoridade 5 Confundir 4 

Diz 14 Artistas 7 Espalhar 5 Eleitorado 4 

Mulher 14 Youtube 7 Eduardo 5 Arrependi 4 

Brasileira 14 Abençoado 7 Exclusivo 5 Perdedor 4 

Encontro 14 Mínimo 7 Asneira 5 Limpar 4 

Facebook 14 Venezuela 7 Olhos 5 Ignição 4 

Leitura 14 Acreditar 7 Batista 5 Belo 4 

Ministério 14 Datafolha 7 Chegando 5 Horizonte 4 

Debate 14 Recado 7 Cláudio 5   

 Fonte: a autora 

 c) Categorização 

 O texto foi dividido em 532 unidades de registro. A partir dessa codificação, as 

unidades foram dividas em pré-categorias gramaticais entre substantivos, verbos e 

adjetivos para identificar os nomes, ações e qualidades empenhadas na retórica do 

pastor Silas Malafaia. Depois, essas unidades foram reagrupadas dentro de categorias 

temáticas com outros elementos verificados em padrão. As categorias foram escolhidas 

após a leitura flutuante dos dados presentes nos tweets de Malafaia e a identificação de 

elementos em comum, mas também estão de acordo com os conceitos previamente 

trabalhados nesse trabalho.  

Quadro 5 - Substantivos 

SUBSTANTIVOS 

Bolsonaro Haddad PT Imprensa Vídeo Povo 

Evangélico Brasil Pastor Folha Veja Livro 

Deus Presidente Palavra Jornalismo Lula Vitória 
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(continuação do Quadro 5) 

Verdade Sp Vergonha Fake News Rj Turno 

ADVEC Igreja Candidato 
#SilasMalafaia

EmFoco 
Prova Brasileiro 

Pesquisa Cristão Globo Malafaia Esquerda Vida 

Culto História Corrupção Apoio Discurso Deputado 

Mentira Instituto Eleição Favor Bandido Criança 

Estado Família Denúncia Lançamento Foto Programa 

Notícia Pessoa Silas Foco Campanha Piada 

Mensagem Página Outubro Pai Número Jornal 

Cristo Kit Lavada Rede Voto Ex 

Educação Diabo Política Gente Encontro Facebook 

Leitura Minsitério Debate Dica Tática Governador 

Online Valor Social EdCentralGospel Cambada Manifestação 

Safadeza Conferência Amigo Jesus Governo Moral 

Mundo Filho Band Cara Esquema Livraria 

Lado Paulo PSOL Processo Justiça Eleitor 

Convite STF Inscrição Dilma Lixo Israel 

Informação Sóstenes Eleitor Parque Shopping Elizetemalafaia 

Lisboa Artista Youtube Roubalheira Trump Inteligência 

Whatsapp Monopólio Importância Parcialidade Cidadania Recuperação 

Chefe José Dirceu Projeto Paes Assunto 

Petista Esclarecimento Irmão Quadro Influência Duarte 

Resposta Bate Papo Senador Cavalcante Ceia 

Macedo Argumentação Venezuela Datafolha Flávio Ibope 

País Telefone Prefeito Magno Jogo Força 

Calúnia Participação Rei Atualidade Crescimento Ordem 

Samuel SBT Desafio Plataforma Digital Penha Gênero 

Sociedade Canal Eduardo Asneira Olho Batista 

Cláudio Político Espírito CGospelMusic Sonho Questão 

Moro Esposa Programação Brasília Oportunidade Mediocridade 

Fim Lei Destaque Lava Jato Revista Comunista 

Entrevista Honra Bíblia Reunião Sede Evento 

Post Bem Moral Casa Louvor Fantoche 

Desespero Urna Farsa Site Ideologia Raul Gil 

Enem Presença Manifesto Serviço Conta Jornal 
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(continuação do Quadro 5) 

Semana EUA Pessoal Condições Escrúpulo Caravana 

Dubai Jordânia Jornalista Nação Falta Escolha 

Corja Autoridade Eleitorado Ignição Belo Horizonte  

Fonte: a autora 

Quadro 6 - Verbos 

VERBOS 

Assistir Divulgar Votar Participar Conferir Dizer 

Denegrir Precisar Mostrar Representar Esperar Saber 

Decidir Lançar Utilizar Ouvir Tentar Virar 

Rir Acontecer Começar Receber Erotizar Governar 

Respeitar Comprovar Confundir Arrepender Limpar Enganar 

Ver Falar Acessar Pregar Querer Olhar 

Perder Convidar Postar Desmascarar Tomar Poder 

Enganar Provar Mentir Inscrever Ganhar Posicionar 

Começar Processar Apoiar Usar Errar Esquecer 

Mudar Acreditar Conhecer Acabar Detonar Derrubar 

Chegar Aceitar Comandar    

Fonte: a autora 

Quadro 7 - Adjetivos 

ADJETIVOS 

Contrário Imperdível Corrupto Parcial Esquerdopata Maior 

Mentiroso Importante Medíocre Processado Federal Sensacional 

Pior Tendencioso Gratuito Derrotado Cristão Denunciado 

Verdadeira Vitoriosa Enganado Perdedor Gay Junto 

Grande Novo Possível Verdadeiro Incrível Especial 

Vergonhoso Cínico Inescrupuloso Absurdo Ridículo Melhor 

Estadual Preso Técnico Polêmico Petralha Show 

Abençoado Santa Gravíssima Bom Exclusivo Pau 

Espiritual  

Fonte: a autora 

Os verbos foram transformados para o infinitivo a fim de padronizar a 

codificação. Palavras com sentido semelhantes para o locutor foram incluídas no mesmo 

grupo ao que se referem as unidades de contexto, ou seja, os textos analisados só terão 
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sentido no contexto do Twitter e na data estipulada no corpus de trabalho. Também 

fizemos uso da classificação por equivalência, que consiste na homogeneização de 

termos com sentidos semelhantes, como “mentira”, “farsa” e “dissimulação”, por 

exemplo. Assim, as palavras com o mesmo sentido foram classificadas dentro do 

mesmo conceito.  

 Verificou-se no texto decorrente dos tweets que os elementos do texto se 

dividiam em dois grandes temas, onde imperavam a temática política e os assuntos 

relacionados à religião, à igreja e/ou empresas de Malafaia, o que nos levou a duas 

categorias: a religião como mercado; e o fundamentalismo religioso e o asco como 

emoção política. Dentro dessas categorias, foram identificadas especificidades que 

deram origem a subcategorias: 

A religião como mercado: 

1) mensagens religiosas 

2) divulgação de produtos/serviços/eventos 

O extremismo religioso e o asco como emoção política: 

1) A suposta neutralidade da direita 

2) Questionamento das instituições de pesquisa 

3) Fora esquerdopatas e mídia hegemônica 

 

Entende-se ainda que a categorização abarque de maneira mais ampla os 

conceitos de mídia e cotidiano que perpassam todo esse trabalho, admitindo-se a ideia 

do cotidiano midiatizado, o que nos leva à seguinte organização categórica de análise: 

Figura 26 - Categorias de análise 

 

Fonte: a autora 

Cotidiano midiatizado 

A religião como mercado 

Mensagens religiosas 

Divulgação de 
produtos/serviços/eventos 

O extremismo religioso e o 
asco como emoção política 

A suposta neutralidade da 
direita 

Questionamento das 
instituições de pesquisa 

Fora esquerdopatas e 

mídia parcial 
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 5.4.3. Tratamento dos resultados 

 Nessa análise, optou-se pelo uso das abordagens qualitativa e quantitativa em 

vista que não somente a frequência dos elementos é considerada importante, mas 

também a ausência ou presença de termos indica um sentido significante. A análise 

qualitativa permite um tratamento heurístico do corpus selecionado. Isso significa que 

os termos mais frequentes em uma amostra de texto oferecem indicadores que possuem 

um significado a ser observado por meio da análise. Já a análise qualitativa fornece a 

possibilidade de uma análise minuciosa a partir de termos que foram citados ou não no 

texto e que também oferecem indicadores conforme sua ausência ou presença, como por 

exemplo, a ausência de termos que remetem ao partido de Jair Bolsonaro, o Partido 

Social Cristão (PSL). 

 

5.4.3.1. Análise quantitativa 

O texto coletado no Twitter oficial de Malafaia foi transformado em uma nuvem 

de palavras – ou tag clouds ou word cloud; com a ajuda da ferramenta online WordArt. 

A visualização é fundamentada na relevância de palavras que apareceram de acordo 

com o número de sua ocorrência no texto, tratando-se de um mapa conceitual com base 

quantitativa. Trata-se de uma técnica de humanidades digitais que apresenta de maneira 

resumida os dados presentes no texto estudado. As palavras se constituem em níveis de 

hierarquia: as de maior destaque são aquelas que foram mais citadas no texto. Por isso, 

“Bolsonaro” aparece maior que “Lula”, por exemplo, pois a primeira palavra foi citada 

301 vezes, enquanto a segunda 40 vezes. 
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Gráfico 13 - Mapa quantitativo feito com a ajuda da ferramenta WordArt 

 

Fonte: WordArt 

 A apresentação dos elementos de texto em forma de palavras permite visualizar 

as unidades de registro quantificadas e codificadas anteriormente. As informações nos 

fornecem indicadores que serão aprofundados na análise qualitativa. Chama a atenção 

os dois nomes em evidência: “Bolsonaro” e “Haddad”, os dois principais candidatos à 

presidência da república nas eleições e as duas palavras plenas com maior número de 

ocorrências nos dias de análise. O que indica algo já trabalhado em estudos anteriores 

em períodos díspares: o Twitter de Malafaia é pouco utilizado para fins evangelísticos. 

Palavras relacionadas ao universo cristão aparecem com pouco ou quase nenhum 

destaque em sua retórica, exceto pelas palavras “Deus” e “pastor”. A primeira foi 

mencionada 50 vezes, enquanto a segunda ocorreu 64 vezes. 

Destacam-se ainda “Folha”, “Sp” (Os termos indicam Folha de São Paulo), 

“Globo”, “Veja”, “Imprensa”, “jornalismo”, “fake”, “News” (fake news) e “parcial”. 

Todos esses elementos indicam o conteúdo de mensagens do pastor sobre a imprensa, 

que foi alvo de fortes ataques do pastor durante todo o período eleitoral, principalmente 

o jornal Folha de São Paulo, citado por Malafaia como “rei do fake News da imprensa”. 

O pastor vociferou contra a dita parcialidade dos veículos de imprensa que faria 

“ativismo político” para a esquerda e teria se posicionado contra Bolsonaro. O número 

de ocorrências do vocábulo “imprensa” é o sexto maior, considerando todas as palavras 

plenas, totalizando 130 menções. “Folha” tem 58 registros, enquanto “Veja” possui 53. 

Ambos foram os veículos alvos dos maiores ataques. 



141 
 

Além das acusações de difusão de fake news pela mídia hegemônica, o líder 

também apontou o Partido dos Trabalhadores (PT) como produtor de fake news. A 

palavra “PT”, aliás, também desponta como uma das unidades de texto com maior 

ocorrência. É a quinta palavra mais recorrente com 106 menções diretas, além de outras 

menções que também são referentes ao partido, como “petralha”, “petista” e o próprio 

“Lula”. Seu nome ocorre em 40 circunstâncias. Outro indicador notório é a ocorrência 

maior do elemento “esquerdopata” invés de “esquerda” para se referir a corrente política 

de esquerda. Enquanto o primeiro termo se mostra em 33 ocorrências, o segundo se 

apresenta em 26. Na análise qualitativa, falaremos mais sobre o significado do termo 

“esquerdopata” e seus usos. 

 A ocorrência dos termos mostra uma tática utilizada por Malafaia distinta da 

acompanhada desde 2014, quando, geralmente, o termo mais frequente em seus 

discursos políticos se tratava do candidato contra qual ele se posiciona. Apesar de um 

número quantitativo de ocorrências significativo sobre “PT”, “Haddad”, “Lula”, 

“esquerdopata” e todos os termos e nomes que personificam a oposição, “Bolsonaro” 

foi mais citado que “Haddad”, candidato do Partido dos Trabalhadores que se 

consolidou como maior opositor do militar na disputa eleitoral. 

A escolha dos termos utilizados por Malafaia não são aleatórios, mas são pilares 

de construção de sua retórica. O pesquisador em retórica e argumentação Ivo José 

Dittrich, disserta que “a retórica é a faculdade de ver, teoricamente, aquilo que, em cada 

caso, pode ser capaz de gerar a persuasão” (DITTRICH, 2008, p. 22). O autor se 

fundamenta em Aristóteles (2002) e na argumentação baseada em elementos lógicos 

(logos), patéticos (pathos) e éticos (ethos) para propor a reflexão da retórica a partir de 

três diferentes ordens: técnica, emotiva e representacional. A primeira está enfocada no 

discurso, a segunda no auditório e a última no próprio orador. A primeira aguça a 

racionalidade, a segunda ativa a sensibilidade, enquanto a terceira a confiabilidade. 

Nessa lógica, a palavra se torna fundamental para a construção do discurso que 

busca aderência do público para qual se fala e busca persuadir. Bakthin define que a 

palavra é “o material privilegiado da vida cotidiana” (1981, p. 24) podendo “preencher 

qualquer espécie de função ideológica” (Ibid.), inclusive moral e religiosa. Para o autor, 

as palavras não podem ser dissociadas de sua criação ideológica. Logo, as palavras 

utilizadas na retórica se baseiam em diferentes tipos de argumentação para conquistar o 

público, mas também revelam o discurso interior do orador e explicitam seu lugar de 

fala, no caso desse estudo, o pastor Silas Malafaia. 
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Ao analisar as ocorrências de texto coletadas no Twitter do líder, são percebidos 

argumentos das três ordens. O orador busca legitimar o seu discurso com uso de 

elementos técnicos que transmitam a racionalidade. Para isso, são empenhados 

argumentos científicos especializados que pautam seu discurso. Conforme o próprio 

pastor disse anteriormente (Ver página 79), há elementos que comprovam uma 

preocupação do uso técnico da medicina, da biologia e da ciência. Nesse caso, sua 

formação em psicologia o ajuda. 

Ao mesmo tempo, Malafaia trabalha com a argumentação representacional, em 

que se coloca como autoridade para dissertar sobre determinados assuntos. Nesse 

sentido, importa a sua condição de produção, pois fala de uma determinada posição 

social institucionalizada que busca sustentar (DITTRICH, 2008, p. 32). Nesse caso, 

Malafaia se apresenta como autoridade religiosa com posição privilegiada na mídia e na 

comunicação política, estabelecendo uma ordem hierárquica de poder fundamentada na 

fé e na confiança. Tanto os argumentos lógicos e éticos demonstram o conhecimento de 

uma aparente episteme. 

No entanto, se percebe uma predominância do uso de argumentos patéticos 

empenhados em sua argumentação. Ou seja, são priorizados elementos textuais que 

trabalham com paixões, as emoções, inclusive a do asco como veremos mais à frente. 

Segundo Dittrich, as enunciações emocionais não valem apenas pelo que significam, 

mas também pelas sensações e paixões que provocam; “além dos sentidos que 

veiculam, despertam a sensibilidade do interlocutor, motivando-o para a crença e, até 

mesmo, para a ação” (2008, p. 29). Desse modo, o emissor ou orador cria sujeitos da 

enunciação que promovem identificação com o público para o qual se fala, 

configurando o chamado sujeito falado. Quando o público se reconhece na imagem 

criada pelo emissor (PINTO, 1999, p. 31). 

Portanto, o despertar das emoções faz o público se identificar com os enunciados 

e promove aderência e mobilização ao discurso por meio da argumentação emocional. 

A valorização das paixões e a conquista do público pela emoção pode, nesse sentido, 

favorecer a emissão da doxa a ser compartilhada no senso comum. 

O orador demanda mais esforços de ordem afetiva, a fim de 

impressionar (e mobilizar) o auditório e recorre a expressões que 

geram impacto emocional, organiza enunciados que projetam ideias 

de sofrimento, ameaça, injustiça, conforme os interesses que estiver 

defendendo (DITTRICH, 2008, p. 31) 
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 É o que se vê nas falas de Malafaia com unidades de texto que ativam o asco 

como emoção política, a fim de mobilizar seu público contra a esquerda e a imprensa. 

Concomitantemente, a escolha de suas palavras explicita o lugar de fala ideológico do 

líder religioso: contra a esquerda e os valores do socialismo e em favor da direita e de 

uma ideologia neoliberal na economia, mas restritiva na moralidade. Esses valores são 

empenhados na análise do conteúdo explicitado a seguir. 

 

5.4.3.2. Análise qualitativa 

Cotidiano midiatizado 

Concebemos a ideia do cotidiano como um espaço heterogêneo, hierárquico e 

propício à alienação. O que só acrescenta às mudanças de espaço, tempo e cognição 

provocadas pelo processo de intensificação da mídia que favorece a não reflexão dos 

sujeitos. Sob essa perspectiva, as mediações sociais são afetadas. Logo, acredita-se que 

esses mecanismos favorecem a retórica estratégica de Malafaia nas redes sociais, 

fazendo uso de senso comum, das emoções e de uma aparente episteme em sua retórica 

como estratégica na tentativa de persuadir seus seguidores que utilizam como elementos 

de mobilidade no cotidiano a fé e confiança no pastor. Essa característica engloba as 

categorias criadas. Traços da midiatização do cotidiano também são apreendidos nas 

falas de Malafaia com o uso de constantes abreviações para adequação aos caracteres 

reduzidos da rede social, com o uso de hashtags e códigos da internet, como a risada 

“kkkkk”, amplamente utilizada por ele. 

Como líder de opinião, o pastor se apresenta como um referencial de 

comportamentos e ideias que constrói sua narrativa para influenciar, especialmente, no 

que se trata de política no recorte de tempo analisado. O pastor reconta os fatos 

adaptando-os à linguagem do público evangélico em especial, procurando chamar a 

atenção por meio de sua influência. Em seus tweets são comuns o uso de vocativos que 

buscam esse interlocutor e sua identificação com o enunciador: o sujeito falado 

(PINTO, 2000, p. 30). O registro “povo” está entre os dez elementos mais frequentes no 

texto do líder com 82 ocorrências. Malafaia utiliza a palavra para se direcionar ao “povo 

de Deus”, “povo evangélico” e “povo brasileiro”. O registro também se encontra em 

outras circunstâncias, ora como sujeito passivo “povo enganado” ou “manipulado”, ora 

como sujeito ativo: “o povo não é bobo”. 
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Nesse sentido, o elemento “evangélico” possui 69 ocorrências no texto, 

apresentando-se como unidade de contexto político, alvo do discurso proferido por 

Malafaia para qual ele fala: “todo evangélico precisa assistir a este vídeo”, “exclusivo 

para evangélicos”, “esclarecimento aos evangélicos” e “alerta aos evangélicos”. Notou-

se ainda uma tentativa de aproximação dos católicos ao buscar como interlocutor o 

público cristão, de forma mais ampla, cujo registro apresenta 29 ocorrências. O pastor 

diz que “apesar das diferenças teológicas” entre católicos e evangélicos, ambos estão 

juntos contra o PT. 

Em seus tweets, Malafaia utiliza recursos que legitimam suas falas e posições, 

explorando de forma ampla o conteúdo audiovisual que consagrou a retórica imponente 

atrelada a sua imagem na televisão. O pastor constrói uma narrativa dos acontecimentos 

políticos mais importantes quase diariamente, disponibilizando vídeos diretamente na 

conta do Twitter ou direcionando os outros usuários para o seu canal no Youtube. Por 

isso, são frequentes os termos “assista”, “postar”, “canal” “Youtube” e “vídeo”. As 

figuras de estilo também são muito exploradas pelo pastor que faz uso de gírias, 

sarcasmo e da ironia frequentemente, a fim de dar mais drama e expressão à sua 

retórica, como na colocação “chupa essa manga”. 

Apesar de não termos codificado advérbios, são registrados no texto passagens 

de tempo para situar o interlocutor avisando o dia e a hora em que serão postados os 

vídeos sobre determinado assunto: “Hoje”, “amanhã”, mais “tarde”, daqui a “pouco”. 

Ele faz uso de termos que expressam fundamentação e legitimação de suas falas, 

trazendo para seu discurso argumentos científicos e históricos ao falar em “provas”, 

“mostrar”, “provar” e “comprovar” fatos. O elemento “foto” também é relevante, nesse 

sentido, já que por vezes o pastor diz que irá provar o que fala através das imagens, seja 

foto ou vídeo. Em muitas circunstâncias, percebe-se o uso de terrorismo com os 

registros “denúncia”, “alerta”, “atenção”, “grave”, “esclarecimento”, “importantíssimo”, 

“incrível”, “sensacional” e “quentíssimo”, como o pastor utiliza uma voz de comando 

para chamar a atenção de seus usuários. 
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Figura 27 - Malafaia e os argumentos racionais 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (26 de outubro de 2018) 

Na figura a seguir, o pastor postou na semana do primeiro turno das eleições um 

trecho de uma de suas pregações onde legitima a relação entre política e religião a partir 

do desenvolvimento ocidental. O conteúdo diz que “se não fosse a religião cristã, o 

ocidente seria uma terra de bárbaros”, concluindo que o cristianismo é responsável pelo 

crescimento do ocidente. O exemplo demonstra o uso de fatos históricos como 

argumento lógico que aponta para uma aparente episteme, mas que se revela como 

doxa, pois conforme vimos no início do trabalho, um dos pilares da Reforma Protestante 

foi a separação entre a religião e a política, sobretudo na relação entre Estado e Igreja. 

Além disso, é ocultado de sua fala como muitos religiosos usaram a fé e o nome 

de Deus para cometer atos desumanos em prol de suposto desenvolvimento. Sua visão é 

hierarquizante, já que o outro é entendido como “pior” e menos desenvolvido corrobora 

ainda para o uso do asco como emoção política, conforme veremos posteriormente. 

Geralmente, o líder solicita e estimula a difusão do conteúdo produzido por ele, 

comprovado pela ocorrência dos termos “divulgue” e “espalhe”. 

Figura 28 - Malafaia e o uso de argumentos técnicos 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (2 de outubro de 2018) 
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Ainda que o enfoque da codificação tenham sido os substantivos, adjetivos e 

verbos, observamos também o uso estratégico de generalizações e interjeições na 

retórica do líder religioso. O que, por vezes, o levam a afirmações baseadas em 

inverdades e podem levar os seus seguidores à desinformação. Mais uma vez, o uso de 

uma aparente episteme que pode conduzir à doxa em larga escala. Na amostra de texto, 

foram recorrentes os termos “nenhum”, “nunca”, “sempre”, “tudo”, “toda”, “maioria” e 

“nada”. Por isso, essas eleições renderam a ele o título de “campeão de fake News”, de 

acordo com o Portal Exame
97

. Isso se deu por conta do grande número de 

compartilhamento de notícias falsas publicadas por ele. O estudo foi feito por USP, 

UFMG e Agência Lupa. A interjeição “Atenção” tem em 29 ocorrências e aparece como 

recomendação do pastor Malafaia aos seus seguidores sobre o conteúdo político emitido 

por ele mesmo. Para qualificar o conteúdo de seus vídeos e chamar a atenção dos 

usuários, o pastor utiliza ainda adjetivos como “incrível”, “imperdível”, “quentíssimo” e 

“importantíssimo”, especialmente, tratando-se da divulgação de seus vídeos. Nesse 

sentido, é utilizada a argumentação representacional, em que o próprio orador se coloca 

como foco do discurso, sustentando sua autoridade para falar do assunto. 

Outra unidade de texto com bastante proeminência é o advérbio de negação 

“não”. A palavra “não” aparece 229 vezes e, assim como “contra” que foi utilizada 111 

vezes, é amplamente utilizada nas falas de Malafaia para marcar seu posicionamento e 

incitar uma posição de seu público, como nas falas retiradas de seus tweets: “Nós não 

podemos ficar quietos!”, “Não enganam mais o povo brasileiro!”, “Não podemos ficar 

quietos”, “Não representam” e “Estamos juntos contra o PT”. “Contrário”, adjetivo e 

unidade de equivalência que utilizamos para o registro “contra” demarca posição 

daquilo que se discorda em grande parte, mas também se apresenta como argumentos 

utilizados “contra Bolsonaro”. “Brasil”, “brasileiro”, “povo”, “você” e “evangélicos” 

são unidades de texto que apontam os interlocutores das falas de Malafaia e são os 

sujeitos falados de quem ele busca chamar atenção por meio de suas falas, promovendo 

uma identificação com sua audiência. 

 

                                                           
97 Disponível em: < https://exame.abril.com.br/brasil/quais-fake-news-vao-confundir-o-eleitor-nesta-quinta-feira/> 

Acesso em: 17 de dezembro de 2018. 
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a) A religião como mercado 

O processo de midiatização, conforme apresentado anteriormente, atravessa 

todas as esferas sociais e com a religião não seria diferente. A intensificação da mídia 

afeta as mediações sociais estruturantes da religião e a relação do pastor com seus 

seguidores. Apreendemos a importância da mídia para o pastor Malafaia no segundo 

capítulo, o que se reflete também em seu Twitter. O pastor utiliza a ferramenta de forma 

estratégica para expandir seus negócios, divulgando produtos, serviços e eventos. Nessa 

lógica, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo é tratada com uma perspectiva 

comercial, assemelhando-se às outras empresas comandadas pelo pastor. Através do 

Twitter, a marca dos produtos de Malafaia é difundida e fortalecida. Sob essa ótica, são 

confirmadas as características inerentes ao neopentecostalismo com o intenso uso da 

mídia e a igreja assumindo caráter empresarial. Além disso, a mensagem pregada visa 

promover um bem-estar pessoal com aspectos da Teologia da Prosperidade.  

 

a.1) Mensagens religiosas 

Seguindo o conceito que leva o nome de seu programa televisivo e de sua igreja, 

as mensagens propagadas por Malafaia muito têm a ver com vitória ao acompanhar o 

conteúdo compartilhado por ele em suas mídias. No período de análise, verificamos 

que, apesar do uso de algumas expressões religiosas em sua retórica, mesmo quando o 

foco das mensagens não era religião, são poucas as postagens com teor cristão ou 

evangelístico proporcionais à totalidade dos posts. 

Expressões comuns utilizadas por cristãos tiveram pouca ou nenhuma 

ocorrência. É o caso de palavras como “amém”, “graça”, “pecado”, “salvação” e 

“aleluia”, sem nenhuma menção. “Glória”, que se refere à expressão “dar glórias a 

Deus” só ocorreu uma vez em contexto de agradecimento pela reeleição do membro de 

sua igreja, o deputado federal Sóstenes Cavalcante. A sentença “em nome de Jesus”, 

também comum no universo religioso, foi registrada apenas duas vezes e em contexto 

político: em uma ocasião para “determinar” a vitória de Jair Bolsonaro e outra para 

“determinar” a mudança no Brasil. Essa expressão costuma ser bastante utilizada de 

maneira em conformidade a passagem bíblica em que Jesus fala em João capítulo 14 

versículo 14: “O que pedirem em meu nome, eu farei”.  

 O nome “Cristo” ocorre em 17 circunstâncias. Apesar disso, a maioria dos 

registros é referente à citação da instituição que o pastor lidera “Vitória em Cristo”. Já 
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“Jesus” apresenta 12 ocorrências. A maior referência à pessoa divina é o registro 

“Deus” com 50 ocorrências. As unidades “Espírito” e “Santo” também aparecem no 

texto, apesar de ser empenhada em contexto político para “alertar” aos que possuem o 

Espírito Santo
98

 a não votarem em Haddad. Assim também acontece com o registro 

“bíblia”. Com 11 ocorrências, a palavra é utilizada em sua grande maioria para 

fundamentar semelhança entre o diabo e Haddad, segundo o pastor. 

 Registramos a palavra “vida” com 25 ocorrências. O pastor costuma falar em 

suas mensagens religiosas sobre o que Deus tem para a vida das pessoas. Nessa 

perspectiva, são apresentados os elementos “alegria”, “triunfo”, “paz”, “bênção”, 

“mudança”, “transformação”, “amadurecimento”, “promessa” e “sonho”. A palavra 

“espiritual” também é adotada no contexto de “vida espiritual”. 

Figura 29 - Mensagens religiosas 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (9 e 16 de outubro de 2018) 

 Apesar de constar também o elemento “adversidade” no texto coletado, a ótica 

pregada por Malafaia, ao menos em seu Twitter e no período de análise, consiste em um 

evangelho voltado para satisfazer os interesses e o bem-estar das pessoas na vida 

terrena. Isso também se confirma com a própria defesa da relação entre religião e 

política e da cidadania terrena por diversas vezes. Por isso, aparecem os elementos 

“cidadania”, “escolha” e “voto”. O pastor estimula a participação política dos 

evangélicos com fundamentação bíblica, como é possível ver em trecho do seu livro 

                                                           
98 Os cristãos acreditam na trindade de Deus. Desta forma, Deus é formado pelo Pai, Filho (enviado pelo Pai em 

forma humana: Jesus Cristo) e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. De acordo com a doutrina, ao reconhecer em 

Jesus o filho de Deus – enviado ao mundo para salvar a humanidade do pecado, conceder libertação e vida eterna – 

como único e suficiente salvador, a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. 
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abaixo postado pouco antes do segundo turno. Trata-se do uso de argumentos lógico 

que tem como foco a racionalidade do discurso. 

Figura 30 - Trecho do livro “Silas Malafaia em Foco” sobre cidadania terrena 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (26 de outubro de 2018) 

Foi encontrada uma única mensagem que dá enfoque na mensagem de salvação 

proposta por Jesus Cristo, de fato. O post é do Dia de Finados e fala do amor de Deus 

Pai através de Jesus e a promessa de vida eterna, baseado em João capítulo 3: 16. 
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Figura 31 - Mensagem sobre vida eterna 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (2 de novembro de 2018) 

Observamos ainda mensagens religiosas sugestivas dentro de um contexto 

específico, como é o caso dos dois tweets a seguir. O primeiro fala sobre influenciar na 

véspera da eleição do segundo turno, enquanto o segundo fala sobre os benefícios da 

mudança para crescer no período pós-eleitoral, o que tem sentido após longos anos da 

esquerda no poder e a vitória de Bolsonaro. 

Figura 32 - Tweets sugestivos 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (26 de outubro e 5 de novembro de 2018) 

 

a.2) Divulgação de produtos/serviços/eventos 

 Como vimos no segundo capítulo do livro, Malafaia é pastor-presidente da 

Assembleia de Deus Vitória Cristo (ADVEC). Desde que assumiu a liderança da 

instituição tem como objetivo a expansão de seu ministério. Como parte desse plano, 
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está a televisão, com a vinculação do nome de seu programa televisivo ao nome da 

igreja e propaganda da instituição também na programação, além de ampla divulgação 

na internet, por meio de perfil próprio nas redes sociais, sites e ampla divulgação dos 

eventos oferecidos no Twitter de Silas Malafaia. 

Por este motivo, a ocorrência do registro “pastor” em 64 ocasiões. Malafaia 

divulga conferências, programas especiais e cultos com a presença de outros líderes 

religiosos conhecidos em sua instituição. Destaca-se no período de análise uma 

conferência de Homens Vencedores (para os homens), da Mulher Vitoriosa (voltada 

para mulheres), Ignição (para os jovens) e um evento realizado somente para pastores, 

denominado “Pastores Juntos”, publicizado diversas vezes por Malafaia. O encontro 

gratuito é voltado para a orientação de pastores evangélicos e contou com a ministração 

do também pastor Luciano Subirá, outro famoso líder evangélico que se posicionou em 

favor de Bolsonaro nessas eleições.  

Figura 33 - Encontro Pastores Juntos 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (13 de outubro de 2018) 

Também são recorrentes os registros “evento”, “conferência”, “reunião” e 

“encontro” para divulgação desses eventos. Ademais, os registros “esposa”, 

“Elizetemalafaia” e “vitoriosa” dizem respeito à divulgação do programa da esposa do 

pastor que possui um canal próprio no Youtube destinado às mulheres, bem como a 

conferência promovida na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Elizete Malafaia é 

responsável pelo Ministério de Mulheres da instituição. 
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Referente a esta subcategoria, também aparecem os registros “palavra” e 

“mensagem” que quer dizer Palavra de Deus ou mensagens pregadas nos cultos. O 

primeiro registro é referente aos anúncios dos cultos postados em seu perfil e ocorre 44 

vezes. “Culto” aparece em 24 ocorrências e “mensagem” em 18. “Vitória” também se 

apresenta, nesse sentido, pois a palavra é referente à divulgação de um culto especial 

denominado “Culto da Vitória” ou então da exibição de seu programa “Vitória em 

Cristo”. O registro “programa” aparece em 20 ocasiões e a palavra “band” também é 

citada 12 vezes. Nos posts de divulgação de seu programa, o pastor anuncia a 

mensagem que será exibida.  Já a palavra “participação” é citada para o anúncio de sua 

presença no Programa Raul Gil no SBT. Sobre o episódio, aparecem também “Raul 

Gil”, “quadro” e “SBT”. Malafaia divulga ainda mensagens que ele pregou disponíveis 

online utilizando os elementos “plataforma” e “digital” 

Figura 34 - Divulgação do Programa Vitória em Cristo 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (20 de outubro de 2018) 

 Apesar de o registro “advecoficial” aparecer apenas 33 vezes, “advec” teve 66 

ocorrências no total. A primeira é referente à marcação do perfil oficial da instituição 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Twitter. Porém, são citadas congregações 

específicas inúmeras vezes, como a de São Paulo, Lisboa, Belo Horizonte, Brasília e a 

sede na Penha. Malafaia as cita para divulgar a programação e convidar a todos para 

participar. Por isso, apresentam-se ainda os termos “participar” por 15 vezes e “convite” 

em 9 ocorrências, além de “convidar”, “família” e “amigos”. São registrados ainda os 

termos “inscrição” e “gratuito” para os eventos organizados pelo pastor, além de 

“louvor”, “pregar” e “ceia”. 
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Outro termo com grande número de ocorrências é “livro” com 52 menções. O 

período de análise coincide com o lançamento do seu novo livro “Silas Malafaia em 

Foco”. Como a edição aborda os assuntos polêmicos retratados por ele, entendemos que 

o seu lançamento no período eleitoral segue uma tática de marketing, já que sua 

visibilidade aumenta devido às eleições, além do interesse maior do público em saber 

mais sobre assuntos sob a ótica de uma liderança religiosa. A hashatg 

“#SilasMalafaiaEmFoco” foi utilizada 33 vezes e foi enquadrada como unidade de 

registro. Referentes ao lançamento do livro aparecem ainda os termos: “novo”, “lançar”, 

“lançamento”, “livraria”, “leitura”, “Silas”, “Malafaia” e “foco”. “Assunto”, “polêmico” 

e “atualidade” também ocorrem para situar o livro e destacar o seu conteúdo. 

Figura 35 - Lançamento do livro “Silas Malafaia em foco” 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (1° de novembro de 2018) 

 Também são recorrentes os anúncios de eventos promovidos por Silas Malafaia, 

como viagens em caravana para destinos religiosos, passando por países como Israel, 

Dubai e Jordânia com a presença do pastor. A viagem sai a partir de aproximados cinco 

mil dólares e o pagamento é facilitado com a divisão de parcelas no cartão de crédito, 

incluindo desde guia em português, passagens de ida e volta a partir do Rio e até 

hospedagem em hotéis de luxo com café da manhã e jantar. O registro “Israel” ocorre 

11 vezes, enquanto “Dubai” e “Jordânia” aparecem 5 vezes cada. 
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Figura 36 - Venda de pacotes de viagem 

  

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (2 de novembro de 2018) 

 Como empresário que também é, Silas Malafaia aproveita o perfil no Twitter 

não só para promover a instituição que lidera, mas para fazer publicidade e divulgar 

suas empresas com anúncios de promoções da Editora Central Gospel e enfoque nos 

artistas do selo Central Gospel Music. Por isso, as ocorrências “Edcentralgospel” e 

“CGospelMusic”. 

Figura 37 - Publicidade da Editora Central Gospel 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (9 de novembro de 2018) 

 

b) O extremismo religioso e o asco como emoção política 

 A categoria temática segue a conceituação proposta por Christina Vital da Cunha 

(2017a) apresentada no primeiro capítulo do trabalho. Parte-se do entendimento que as 

ações extremistas se caracterizam como posicionamento de combate físico, moral e 

psicológico dos valores e pessoas dos quais se discorda. Nesse sentido, identificamos as 

posições de Malafaia como extremistas através da utilização de uma leitura 

fundamentalista da bíblia, visando medidas que consolidam seu posicionamento político 

no espaço social. 
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 Nesta categoria, torna-se explícita a construção argumentativa do pastor Silas 

Malafaia fundamentada no pathos, paixões e emoções, as quais não apenas representam 

as suas próprias, mas buscam despertar a sensibilidade do público e mobilizá-lo para 

aderir às suas crenças e opiniões. Percebe-se que os valores ideológicos de Malafaia são 

externalizados por meio das palavras (Bakhtin, 1981, p. 25) se conformando como doxa 

à medida que representam sua opinião, sem embasamento científico. Seguindo essa 

linha, utilizaremos o conceito de asco como uma emoção política, pois visa exterminar 

o que se discorda, adotando uma posição hierarquizante em relação ao outro, 

considerado como pior e alvo de limpeza moral. O conceito será aprofundado mais à 

frente. 

As referências à participação política e ao processo eleitoral se mostram muito 

presentes nos registros dos tweets de Malafaia. O pastor incita a participação dos 

evangélicos como um ato de cidadania se baseando na bíblia, além de se voltar 

especificamente para o nicho, utilizando expressões como “eleitorado evangélico”, 

conforme vimos antes. Sobre o pleito eleitoral, apreendemos registros textuais como 

“urna”, “turno”, “eleitorado”, “eleitor”, “eleição” “política”, “escolha”, “decidir”, 

“posicionar” e “votar”. A palavra “número” também aparece, já que o líder indica os 

números dos candidatos apoiados por ele. “Apoio” e “apoiar” também indicam os 

apoios envolvidos na política partidária. Percebe-se então um posicionamento que vai 

além da simples participação cidadã de Malafaia, mas uma participação, de fato, na 

política partidária. Apesar do mesmo não ser filiado a nenhum partido, ele atua 

diretamente na política, defendendo pautas, estabelecendo alianças com políticos, 

pedindo votos e manipulando pautas de acordo com suas ideias e interesses. 

 

b.1) A suposta neutralidade da direita 

Ao analisar as posições de Malafaia, percebe-se o seu alinhamento com as ideias 

de direita, apesar de já ter apoiado a esquerda, possivelmente por ser a primeira 

oportunidade de aproximação de um governo (de Lula, no caso). Além de pastor, 

Malafaia é empresário. Portanto, seu posicionamento não pode ser desvinculado de seus 

interesses que vão além do plano religioso, mas envolve também o plano empresarial e, 

consequentemente, econômico. Conforme Bakthin (1981), as palavras não podem ser 

dissociadas das posições ideológicas. Percebe-se então um posicionamento conservador 

na moral e liberal na economia. Apesar de enquadrar a esquerda e o Partido dos 
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Trabalhadores em uma posição desqualificada em grande parte de sua retórica, o pastor 

pouco ou não fala sobre partidos e práticas da corrente política de direita e menos ainda 

da extrema direita, o que acaba incorrendo em um ocultamento e neutralidade de 

informações importantes para o público. 

É interessante constatar que antes de fazer uma “limpeza” no texto resultado dos 

tweets de Malafaia no período compreendido, apenas algumas poucas palavras básicas 

de coesão, consideradas para fins de análise palavras vazias, foram mais citadas que 

Bolsonaro. São elas: “de”, “que” e “da”. A primeira palavra plena considerada é 

justamente o nome do presidente eleito que aparece 301 vezes na amostra de texto, 

enquanto seu primeiro nome “Jair” foi citado 14 vezes. 

 Em oposição à numerosa aparição de elementos de texto relacionados à 

esquerda, identificamos apenas três ocorrências da palavra “direita”, nenhuma 

ocorrência da palavra “liberal” e apenas uma de “mercado”. “Economia” ocorre no 

texto, mas atrelada a um contexto de “destruição econômica” provocada pelo PT, 

segundo Malafaia. Isso indica um apagamento da ideologia neoliberal tão representativa 

nas ideias defendidas por Bolsonaro. Ou ainda uma tentativa atrelar ideologia somente a 

ideias que representem a esquerda, o que, por consequência, faz a direita política manter 

uma aparência de neutralidade e seus candidatos manter a aparência de um 

“apartidarismo” em tempos de descrença em instituições tradicionais, sobretudo se 

tratando de partidos políticos. 

 A despeito das inúmeras menções ao Partido dos Trabalhadores, não houve 

nenhuma ocorrência textual sequer sobre o partido de Bolsonaro, o PSL, nem sobre o 

PP (Partido Progressista) que afiliou o atual presidente por tanto tempo ou sobre o 

DEM, partido de outros candidatos apoiados por Silas Malafaia, como Eduardo Paes, 

Sóstenes Cavalcante e Samuel Malafaia. Não há menção também ao MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) e apenas duas ocorrências do PSDB. Em contrapartida, há 

ocorrência do termo “PSOL” (Partido Socialismo e Liberdade) que aparece doze vezes 

no texto, PC do B (Partido Comunista do Brasil) é citado duas vezes e PCO (Partido da 

Causa Operária), PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) e PTC 

(Partido Trabalhista Cristão) aparecem uma vez cada. O que se percebe é que há uma 

forte tentativa de deslegitimar a esquerda, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, 

mencionado, geralmente, com o uso de generalizações, como o “partido mais corrupto 

da história”. 
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A ampla defesa de Bolsonaro por Malafaia inclui valores intrínsecos ao universo 

religioso, retratando-o como um homem “de Deus” e com valores positivos. Por isso, 

diferentemente do tratamento dado à oposição, o registro “Bolsonaro” aparece muitas 

vezes em contexto de injustiça proporcionada pela mídia e pelos institutos de pesquisa. 

Apesar de verificarmos que em contraposição aos trabalhos anteriores, o candidato que 

se apoia é mais mencionado que aquele que se opõe, é possível apreender a partir de um 

panorama amplo que o apoio a Bolsonaro se dá pela desconstrução e ataque à oposição. 

Grande parte dos registros é referente ao que Malafaia se opõe, como é possível 

ver principalmente a partir da leitura dos verbos e adjetivos em evidência. Nesse 

sentido, sua estratégia retórica continua se baseando na distinção amigo-inimigo 

(Schmitt, 1992). O discurso é construído fundamentado na existência do inimigo (no 

caso, Haddad, o PT, a esquerda e Lula). Verificamos que mesmo quando se refere ao 

então candidato Jair Bolsonaro, Malafaia ataca a esquerda, os institutos de pesquisa e a 

mídia hegemônica por meio de um discurso inflamado e altivo que consagrou sua 

figura. É o que é possível observar até no tweet em que o pastor comemorou a eleição 

do militar como presidente do país. 

Figura 38 - Malafaia comemora a vitória de Bolsonaro 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (28 de outubro de 2019) 

 

 Percebe-se a construção de uma narrativa em que Bolsonaro representa a 

“verdade” e a oposição representa a “mentira” como em uma sutil guerra espiritual, em 

que o capitão representa o bem, injustiçado e perseguido, sobretudo, após o atentado em 

que foi esfaqueado. A oposição entre verdade e mentira também se mostra em relação à 

difusão de fake news, as quais são responsabilidade sempre da esquerda, segundo Silas 

Malafaia. A palavra “verdade”, inclusive, passa a ser utilizada por Bolsonaro a partir do 

primeiro turno como slogan de sua campanha rumo ao segundo turno. O então 

candidato se utiliza da passagem bíblica do livro de João capítulo oito versículo 32 em 

que Jesus fala: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. 

Conforme a reinterpretação dessa metáfora, Bolsonaro seria a verdade que 

liberta o país, enquanto Haddad seria a mentira que o aprisiona. De acordo com o 
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versículo 44 do mesmo livro e capítulo, Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. 

Portanto, o militar representaria um símbolo de redentor, enquanto Haddad e toda a 

esquerda, o diabo. Será possível fundamentar melhor essa averiguação quando falarmos 

da estratégia utilizada pelo pastor ao retratar as semelhanças entre Haddad e o capeta. 

As ocorrências referentes ao militar são feitas em um contexto de sua defesa por 

Malafaia. Por isso, o registro “contra” se faz presente aqui para falar de confabulações 

“contra Bolsonaro”, tanto no que diz respeito à imprensa e institutos de pesquisa, como 

também a manifestações contra ele. Destaca-se a saída do pastor em sua defesa no 

confuso episódio que envolve acusações da ex-mulher de Bolsonaro amplamente 

veiculadas na imprensa
99

. Na ocasião, Bolsonaro ainda estava em recuperação pós-

facada, por isso é colocado pelo pastor em posição de vítima frente aos denominados 

“ataques covardes” da imprensa. O registro “recuperação” e “atentado” se mostram no 

texto. A questão da imprensa será aprofundada a seguir. A palavra “debate” também é 

utilizada por Malafaia para defender a ausência do então presidenciável nos debates. 

Bolsonaro compareceu em apenas um e depois justificou sua ausência por motivos 

médicos. 

Figura 39 - Malafaia defende Bolsonaro da imprensa 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (30 de setembro de 2018) 

Malafaia também utilizou seu perfil para divulgar entrevistas, transmissões ao 

vivo e aparições do agora presidente em sua igreja. Por isso, aparecem os registros 

“bate” e “papo”, expressão que o pastor utiliza para as transmissões que realizou ao lado 

de Bolsonaro: bate-papo, dando um tom de conversa, diálogo e acessibilidade para o 

capitão em meio à fama que ganhou de “fugir” dos debates. O tweet mais curtido e 

repostado do período de análise se refere ao momento em a vitória de Bolsonaro é 

anunciada na igreja de Malafaia durante o culto noturno do domingo de segundo turno 

eleitoral. 
                                                           
99 No episódio, a ex-mulher de Bolsonaro acusou o ex-marido de ocultação de milhões de reais em forma de 

patrimônio pessoal na prestação de contas, furto de cofre e “comportamento explosivo” até mesmo com alegações de 

ameaça de morte. Inicialmente, a ex-mulher confirmou algumas informações, mas depois negou. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/ex-mulher-acusou-bolsonaro-de-furto-de-cofre-e-

agressividade.shtml> Acesso em: 26 de dezembro de 2018.  
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Figura 40 - Malafaia anuncia a vitória de Bolsonaro em sua igreja 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (29 de outubro de 2018) 

A palavra “dica” é apresentada em 14 ocorrências em que Malafaia fala sobre 

candidatos indicados por Bolsonaro a serem votados nas eleições do Rio de Janeiro. É 

interessante notar que o uso da palavra sugere um tom de informalidade ao invés da 

adoção de termos como indicação, apoio ou até mesmo propaganda política. Os 

candidatos indicados são os apoiados por Malafaia: Sóstenes Cavalcante, deputado 

federal, e Samuel Malafaia, deputado estadual, dos quais já falamos anteriormente. O 

mesmo é feito com Flávio Bolsonaro, filho de Jair, e eleito senador pelo Rio de Janeiro, 

sempre presente ao lado do pai e também apoiado por Silas Malafaia. A pretensão é 

“um surfe” na “onda Bolsonaro” que conseguiu grande adesão durante o pleito eleitoral. 

Os políticos reeleitos também se apresentam no texto nos registros “deputado”, 

“estadual”, “Samuel”, “federal”, “Sóstenes” e “Cavalcante”. 

O registro “crescimento” também aparece vinculado a Bolsonaro para tratar 

sobre seu crescimento nas pesquisas. Apesar de o principal enfoque da retórica de 

Malafaia ser o ataque à esquerda, o pastor agrega adjetivos ao capitão que podem ser 

vistos especialmente após a sua vitória. Logo após o resultado do pleito e os discursos 

proferidos pelos dois opositores, Malafaia lança vídeo que divulga no Twitter 

comentando sobre o “show de Bolsonaro” e “mediocridade de Haddad”. O registro 

“show” ocorre em 12 ocasiões. Sobre as qualidades atreladas a Bolsonaro estão 

“vencedor”, “humildade”, “energia”, “garra”, “otimismo”, “verdade”, “preocupação”, 

“prosperidade” e “dependência de Deus”. Ainda aparecem os elementos: “limpa”, que 
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se refere à vida limpa do militar e “bem”, sobre a preocupação dele com o bem-estar da 

população. 

Enquanto a oposição e a imprensa simbolizam tudo o que é ruim, os candidatos 

de Malafaia são apresentados como aquilo que é bom. O registro “melhor” também 

ocorre associado a Bolsonaro, assim como “condições”, sobre o então candidato ter 

“condições morais” mínimas para ser presidente, o que nas entrelinhas, quis dizer que 

outros não teriam, já que seus tweets apontam críticas a Haddad, Ciro Gomes, Alckmin 

e Boulos. Não constam registros sobre Amoedo, Álvaro Dias ou Meirelles. Além de 

todos não apresentarem intenções de voto representativas, nenhum deles era de 

esquerda, tal qual Boulos que, mesmo com intenções mínimas de voto, fora citado, 

ainda que somente em três ocorrências. 

Figura 41 - Valores de Bolsonaro 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (3 de novembro de 2018) 

 Aparecem ainda vinculados a Bolsonaro os registros “EUA” e “Trump”, os 

quais Malafaia utiliza para apontar semelhanças entre ambos e elogiar o governo 

americano que, atacado pela imprensa, assim como Bolsonaro no Brasil, segundo o 

pastor, está fazendo um ótimo trabalho com enfoque no índice de desemprego. Silas 

Malafaia cita ainda o forte apoio ao capitão, ocultado pela imprensa. Em vista disso, a 

palavra “manifestação” se apresenta sobre as manifestações de apoio a ele no país. 

 Em conformidade com o que já foi falado antes, é possível perceber a 

espiritualização do apoio de Malafaia a Bolsonaro. Após sua vitória, o pastor divulgou 

um vídeo em que recebe uma profecia, um anúncio, de que seria o conselheiro do 

próximo presidente do Brasil. No dia seguinte à eleição, o militar compareceu na sede 

da igreja de Malafaia durante um culto. Na ocasião, o pastor orou por ele e deu uma 

oportunidade para ele falar à congregação. Foi quando foi falada a expressão que se 

tornou bordão no meio evangélico: “Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os 
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escolhidos”. O momento foi transmitido ao vivo no Instagram e depois registrado nas 

demais redes sociais.  

Figura 42 - Profecia que Malafaia seria o conselheiro do presidente brasileiro 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (1° de novembro de 2018) 

 

Figura 43 - Bolsonaro no programa e na igreja Vitória em Cristo 

   

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (31 de outubro e 2 de novembro de 2018) 

 O material coletado aponta que mesmo após o período eleitoral e a vitória do 

candidato que defendeu implacavelmente durante o pleito, Malafaia continuou se 

posicionando em favor do novo presidente e, inclusive, opinando já sobre as pautas do 

governo e nomes de futuros ministros. Em seu Twitter, Malafaia comemorou nome do 

juiz Sérgio Moro para ministro da justiça. Moro ficou conhecido por comandar a 

Operação Lava-Jato que rendeu a prisão de políticos como o ex-presidente, Luiz Inácio 

Lula da Silva, através de operações ancoradas na mídia e aderidas pela população. 

 Outra interferência do pastor Malafaia disse respeito ao Ministério da Educação. 

Falaremos melhor sobre em outra subcategoria por envolver muitos registros referentes 

à esquerda. 
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Figura 44 - Malafaia comemora Moro no Ministério da Jusitça 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (1° de novembro de 2018) 

 Apesar de grande enfoque na presidência, não aparecem registros somente 

relacionados a Bolsonaro. Apesar de serem uma grande parte na presente categoria, 

também ocorreram os elementos “governador”, “Eduardo”, “Paes”, “prefeito”, “estado” 

e “rj”. O pastor carioca e residente no Rio de Janeiro também fez campanha para o ex-

prefeito do Rio, candidato a governador do Estado do Rio da Janeiro, especialmente no 

segundo turno. Percebeu-se, porém, que Malafaia evitou mencionar repetidas vezes o 

nome de Eduardo Paes. Enquanto “Eduardo” tem 5 ocorrências e “Paes” 6, 

“governador” se apresenta 14 vezes. Sabe-se que o líder contrariou a linha de 

pensamento de parte dos evangélicos que viram mais coerência na “novidade” proposta 

a partir da candidatura de alguém considerado de fora da política: Wilson Witzel. 

Malafaia opta por utilizar expressões como “ajuda para decidir a eleição para 

governador no RJ”, contornando possíveis menções a Paes. Outra estratégia empenhada 

é o foco no preparo político do candidato do DEM a despeito de seu opositor por meio 

de indagações, como “Ex-prefeito ou ex-juiz?”.  

 Destaca-se nessa categoria ainda o adjetivo “abençoado” que, mesmo se tratando 

de um termo de cunho religioso, foi empenhado para fins políticos em ocasiões onde o 

pastor enviou recados para estados específicos sobre candidatos que deveriam ser 

votados. Malafaia utilizou como vocativo “povo abençoado”. Passado o pleito eleitoral, 

o pastor tuita orgulhoso sobre a ajuda que deu para a eleição dos candidatos que apoiou 

em todo o Brasil, incluindo o presidente, três governadores, seis senadores e doze 

deputados. 

Figura 45 - Malafaia comemora a eleição de seus candidatos 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (29 de outubro de 2018) 
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b.2) Questionamento das instituições de pesquisa 

 A indagação sobre a confiabilidade dos institutos de pesquisas por Malafaia é 

baseada em dois argumentos: Bolsonaro estaria sendo mais apoiado que as pesquisas 

mostravam e os votos destinados a Haddad estariam sendo supervalorizados. Em vista 

disso, ele expõe supostos erros cometidos pelos institutos de pesquisa, especialmente do 

primeiro para o segundo turno, quando as instituições apontavam que Bolsonaro tinha 

menos votos do que realmente teve. O mesmo aconteceu no segundo turno. O que 

também aconteceu em outros cenários, além do presidencial. É o caso do governo do 

estado do Rio, em que o ex-juiz eleito não despontava como preferido entre as intenções 

de voto do primeiro turno e no segundo turno ganhou de Eduardo Paes com bastante 

vantagem. Outro cenário inusitado foi o de senadores, já que Arolde de Oliveira, um dos 

candidatos de Malafaia junto com o filho de Bolsonaro, ultrapassou Lindbergh Farias 

(PT) e Chico Alencar (PSOL) que estariam na frente, segundo as pesquisas. 

 O pastor faz questão de tuitar a esse respeito em tom de alerta à população com 

receio de que votos de Bolsonaro fossem transferidos para outro candidato em função 

dos resultados das pesquisas. Foram encontrados, portanto, registros textuais nesse 

sentido no Twitter de Malafaia. “Pesquisa” é o elemento com maior ocorrência, citado 

30 vezes, enquanto “instituto” apresentou 22 ocorrências. Aparecem ainda “Ibope” e 

“Datafolha”, principais institutos de pesquisa. “Empate” e “técnico” também são 

elementos apresentados pelo líder para contrariar o que pesquisas apontavam no 

primeiro turno, acusando os institutos de “errar” e de “mentirosos”. Malafaia diz ainda 

que eles fazem isso com o apoio da “imprensa parcial”. 

Figura 46 - Malafaia critica institutos de pesquisa 
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(continuação da Figura 46) 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (20 de outubro de 2018) 

 

b.3) Fora esquerdopatas e mídia hegemônica; 

 Antes de aprofundarmos a análise nessa subcategoria, convém justificar a 

escolha por mesclar na mesma classificação mídia e a corrente política de esquerda. 

Inicialmente, os dois temas formavam categorias distintas, porém, conforme o mergulho 

nos dados do texto percebeu-se um padrão na estratégia utilizada por Malafaia sobre o 

conteúdo referente à esquerda e à imprensa. Logo, concluiu-se que o pastor entende a 

mídia hegemônica como ativista política de esquerda, o que confere o mesmo 

tratamento dado à corrente política ser dado também à imprensa. Portanto, a mesma 

argumentação é utilizada com a utilização de substantivos e adjetivos em comum, tais 

quais: “imoral”, “esquerdopata”, “bandida” etc.  

Figura 47 - Imprensa de esquerda 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (30 de setembro de 2018) 

 Sem dúvidas, os elementos relacionados a essa subcategoria são os que mais se 

apresentam no texto de Malafaia no período analisado. Conforme adiantamos 

anteriormente, mesmo sendo a unidade de registro “Bolsonaro” a que apresenta o maior 

número de ocorrências, as unidades referentes à esquerda e à imprensa formam um 
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quantitativo muito maior e significativo. Por meio da coleta material, é possível 

perceber a retórica estratégica traçada pelo líder de opinião e também influenciador 

digital, pastor Silas Malafaia, no ataque ao “inimigo”: Haddad, o PT, a esquerda e a 

imprensa. Desse modo, o pastor procura despertar as emoções e sensações do público 

por meio de uma retórica emocional. 

 O registro “Haddad” foi o elemento desta categoria mais citado no texto com 

219 ocorrências. Ao contrário do que ocorre com os elementos de direita, em nenhum 

momento Haddad é desvinculado da esquerda, do Partido dos Trabalhadores e de Lula. 

Se no primeiro caso, há uma tentativa de ocultar e neutralizar partidos e ideias políticas, 

aqui há um escancaramento e tentativa de desconstrução das ideias de esquerda, 

vinculando-as não somente a imoralidade, mas ao que não é cristão, ou seja, do diabo. 

Isso se torna perceptível a partir da apreensão das unidades de registro, em especial dos 

verbos e adjetivos que qualificam a esquerda. 

 O adjetivo “esquerdopata” foi o mais utilizado para se referir à esquerda com 33 

ocorrências. Mas outros termos também ocorrem, como “esquerda” (26), “petista” (6), 

“petralha” (6) e “comunista” (11). Destacamos aqui os termos “esquerdopata” e 

“petralha”. O primeiro trata-se de neologismo criado pelo jornalista Reinaldo Azevedo 

(2017a) para referir-se àqueles que têm posicionamento político à esquerda, alinhado a 

pensamentos de justiça e bem-estar social, vinculando-o a uma patologia ou doença 

mental grave denominada como “esquerdopatia”. O vocábulo “petralha” também se 

trata de um neologismo criado por Azevedo (2017b) que une os termos PT (Partido dos 

Trabalhadores) e “metralha” (alusão aos Irmãos Metralhas da Disney, que tentavam 

roubar o dinheiro do Tio Patinhas). Trata-se de um modo pejorativo de chamar supostos 

simpatizantes ou apoiadores do PT, ou, simplesmente, os que têm pensamento 

progressista com ideias alinhadas à esquerda. 

 Cabe esclarecer que consideraremos Haddad como a personificação da esquerda. 

O próprio Malafaia explicita essa relação e a representação do candidato do Partido dos 

Trabalhadores. Haddad é citado como “fantoche”, “marionete” e “poste” de Lula, figura 

representativa para os que se afinam com as ideias progressistas. 

Figura 48 - Malafaia chama Haddad de poste 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (28 de outubro de 2018) 
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Lula é citado como o comandante da “maior roubalheira da história do Brasil” e 

“maior corrupto do Brasil”. Aparecem vinculados a ele os registros “chefe” e 

“comandar”. Trata-se, entretanto, de inverdade para atribuir a Lula o comando e 

organização de esquemas de corrupção no país, o que não foi comprovado. A fala indica 

a doxa compartilhada entre o enunciador e a audiência, cristalizando os próprios valores 

no senso comum. Os elementos “preso” e “condenado” também aparecem associados ao 

ex-presidente da República. 

Figura 49 - Lula é acusado por Malafaia de ser o maior corrupto da história 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (19 de outubro de 2018) 

 O adjetivo “maior” e o substantivo “história” são utilizados em tom de 

generalização ao fazer uso por diversas vezes de expressões como “maior esquema de 

corrupção do país” e “maior corrupto da história política do país”. Nessa mesma linha, 

está o adjetivo “pior” o qual Malafaia utiliza para chamar Haddad de “pior prefeito da 

história de SP”. 

 A adoção do discurso de “combate à corrupção” é uma das principais 

justificativas para o não voto em Haddad e no PT. O registro “corrupto”, aliás, é citado 

em 45 ocasiões se apresentando como o adjetivo mais utilizado na fala de Malafaia. Na 

mesma linha, aparecem os termos “corrupção”, “esquema”, “roubalheira”, “justiça” e 

“lava”, “jato”. O pastor destaca ainda processos em que Haddad estaria envolvido 

utilizando os registros “processo” e “denunciado”. Sabe-se, porém, que sua denúncia na 

Lava-Jato aconteceu somente após aumentarem as especulações sobre a confirmação de 

seu nome como candidato oficial do Partido dos Trabalhadores depois da impugnação 

da candidatura de Lula. 

 Os valores morais também são acionados por Malafaia que acusa Haddad de ser 

o “pai do kit gay” e a esquerda a grande responsável por apoiar a “ideologia de gênero”, 

“casamento gay”, “liberação de drogas”, “aborto”, “erotização de crianças” e outros 

supostos “lixos” da sociedade. Todas as expressões entre aspas foram utilizadas por ele 

e, por isso, também se tratam de registros codificados no trabalho. O registro “moral” 

apresenta 16 ocorrências, a palavra “gay” é citada 23 vezes, “lixo” aparece em 8 
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ocasiões e gênero, assim como “erotizar” em 6. A moralidade também é acionada ao se 

manifestar a respeito do Enem e do Ministério da Educação. Conforme adiantamos 

anteriormente, Malafaia opinou sobre o assunto no período pós-eleitoral. 

Após a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), houve uma forte 

repercussão sobre questões da prova sobre temas como feminismo, ditadura militar e a 

redação sobre “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da 

internet”. Os textos utilizados na prova de Redação faziam referência à utilização de 

dados dos usuários por grandes empresas e solicita ao aluno que construa uma 

argumentação propondo uma “intervenção que respeite os direitos humanos” (Ver 

ANEXO H). Destaca-se, no contexto, que às vésperas das eleições brasileiras, milhões 

de contas no Facebook foram invadidas (SENRA, 2018). Além disso, telefones de 

usuários foram alvos de disparos de conteúdo em massa contra o PT pelo Whatsapp (EL 

PAÍS, 2018). O esquema divulgado às vésperas do segundo turno coincide com o tema 

abordado na prova. 

A partir de então, muitos começaram a questionar o que seria um “ativismo de 

esquerda” no Ministério da Educação. Houve então uma reivindicação e uma 

expectativa por parte da bancada evangélica sobre a pasta que deveria ser assumida por 

alguém que representasse os anseios “conservadores” (utilizamos as aspas, pois de 

acordo com as conceituações comportamentais, não seria mais conservador e sim 

extremista). Ou seja, ensino do criacionismo, apoio do Escola Sem Partido e o não 

exercício da educação sexual. Além disso, o Ministério da Educação se trata de um 

ministério grande e importante, o que simbolizaria um lugar de destaque dos 

evangélicos no governo. 

Figura 50 - Malafaia pede “limpeza” no Ministério da Educação 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (7 de novembro de 2018) 
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Através de seu twitter, Malafaia pediu ao novo presidente que fosse feita uma 

“limpeza” na “cambada” que coordena o Enem e um “fim” da “bandidagem” da 

esquerda no Ministério da Educação. Na ocasião, chegaram a surgir na imprensa boatos 

de que Malafaia estaria sendo cotado para assumir o Ministério devido a sua forte 

atuação na defesa da candidatura de Bolsonaro (DIMENSTEIN, 2018).  Publicamente, 

por meio de seu Twitter e de entrevista, o pastor se posicionou em favor do procurador 

Guilherme Schelb para assumir a pasta (COLETTA, 2018). O nome também era do 

agrado da bancada evangélica. Apesar disso, o escolhido pelo militar foi Ricardo Velez 

Rodrigues (CHAGAS, 2018). 

 Considerando essa conjuntura, apreendemos os registros “ministério”, 

“educação”, “Enem”, “absurdo” “fim” “limpar”, “partido”, “questão”, “escola”, 

“família”, “pai”, “erotizar”, “ideologia” e “gênero”. De acordo com o pastor, a esquerda 

quer tentar tirar a autoridade dos pais através da erotização de crianças e da “ideologia 

de gênero” na escola. Malafaia chamou ainda de absurdo “a vergonha do Enem”. 

Percebemos então como os valores morais estão impregnados na retórica do líder que 

atua diretamente no espaço público para fazer valer seu posicionamento.  

Figura 51 - A representação do voto em Haddad 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (24 de outubro de 2018) 

 O líder de opinião discorre ainda sobre votar em alguém que defenda: “valores 

morais”, “valores cristãos” e “valores da família”. Se Haddad e a esquerda não 

representam isso, Bolsonaro representa, segundo sua perspectiva. Isso mais uma vez nos 

leva para a conceituação do extremismo religioso. A partir do momento que Malafaia 

discorda das questões de gênero, casamento homoafetivo, legalização das drogas e do 

aborto, ele se vale de suas posições morais e de sua posição pública de destaque para 

lutar contra direitos, fazendo a moral prevalecer sobre a ética. Para tanto, o pastor se 
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utiliza de uma fundamentação bíblica descontextualizada para legitimar suas posições e 

tentar convencer seu público. 

É o que vemos através da comparação entre Haddad e o diabo. A palavra 

“diabo” possui 15 ocorrências e em todas elas, o pastor fala sobre a tática “mentirosa” e 

“manipuladora” utilizada por Haddad, assim como o diabo fez com Jesus. A referência 

bíblica é a tentação de Jesus Cristo no deserto após o batismo nas águas. A estratégia 

retórica de Malafaia consiste em trazer elementos de sensibilidade que dizem respeito à 

fé e a espiritualidade para uma escolha política. O que seria “ruim” politicamente 

assume outro significado no campo religioso, acionando uma figura emblemática para 

muitos cristãos, especialmente, ao considerar que vem de uma autoridade religiosa, uma 

referência para muitas pessoas. 

Figura 52 - Semelhanças entre Haddad e o diabo 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (26 de outubro de 2019) 

Percebe-se então uma tentativa de demonizar a esquerda, o que tem relevante 

valor quando se trata de público evangélico. Aqui, o inimigo não é apenas uma 

conotação, mas é o próprio capeta
100

. A esquerda derrotada significa também o capeta 

derrotado. No recorte de tempo em questão, Malafaia insiste em desvincular o 

comunismo do cristinianismo, fazendo explicitações por meio de vídeos e destacando o 

porquê um “verdadeiro cristão” não pode votar em alguém da esquerda, no caso, 

Haddad. Malafaia ressalta que a ideologia de esquerda é oposta ao cristianismo. 

Elementos em comum são utilizados para qualificar tanto Haddad, como PT, 

esquerda e a imprensa. Malafaia os chama de “cambada”, “corja”, “gente” (o termo 

aparece em sentido pejorativo: “essa gente”), “esquerdopata”, “bandido”, “medíocre”, 

“vergonhoso” e “inescrupuloso”, acusando-os de promover “safadeza” e “vergonha”. 

                                                           
100 Sinônimo de diabo, que significa anjo do mau, maligno. Representa o antagônico de Deus. De acordo com as 

crenças judaica e cristã, satanás, foi o anjo rebelde que usurpou ser como Deus, e, por isso, foi expulso do céu e 

lançado no inferno. 
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Foram registrados outros elementos atribuídos a Haddad. São eles: “farsa”, “cara 

de pau”, “perdedor”, “derrotado” e “cínico”. O elemento “possível” também é 

empregado pelo líder para alertar o público evangélico sobre a impossibilidade de se 

votar em alguém tal qual Haddad. Outro registro importante é “esquecer”. Malafaia o 

utiliza para que o povo “não esqueça” de elementos lembrados por ele na hora de votar. 

Os verbos “ver”, “conferir”, “ouvir” e “olhar” também estimulam o público a se atentar 

àquilo que o pastor deseja mostrar. 

 Dentre os verbos utilizados para evidenciar as ações de esquerda, observamos 

que a corrente política é sempre retratada no papel de vilã, que “representa” o que há de 

pior, “engana”, “manipula”, “denigre”, “confunde” e “mente”. Essas ações também são 

atribuídas à imprensa. Nesse contexto, Malafaia atua como se fosse o agente de 

despertar do nicho evangélico “desmascarando” tanto a esquerda como a imprensa. 

Nesse sentido, o pastor exalta e se vangloria de ser processado pelo Partido dos 

Trabalhadores por calúnia e difamação, declarando ser uma “honra” e uma prova de sua 

“importância” e “influência”. Ainda sobre o partido, inúmeras vezes o pastor postou 

mensagens com sarcasmo a respeito das posições adotadas utilizando os elementos 

“piada” e “rir” para desqualifica-lo. Além de Lula e o próprio Haddad, foram citados 

ainda Dilma, José Dirceu e Palloci, figuras associadas ao PT.  

Assim como a esquerda, a imprensa foi um alvo de fortes críticas por parte de 

Malafaia, acusada de ativismo de esquerda e de prejudicar Bolsonaro. A mídia 

hegemônica na forma dos principais veículos de circulação nacional esteve muito 

presente no texto coletado. “Folha”, “Veja” e “Globo” tiveram grande número de 

ocorrências e junto aos termos “jornal”, “notícia”, “jornalismo”, “jornalista” e 

“imprensa” foram responsabilizados por um jornalismo “parcial”, “tendencioso” e pela 

difusão de fake news. O elemento “parcial” foi contabilizado 32 vezes e “fake” “news” 

tiveram 36 e 38 ocorrências, respectivamente. Supostamente, as notícias estariam 

privilegiando Haddad e prejudicando Bolsonaro, tanto em teor como em quantidade. 

Até o Facebook foi acusado por Malafaia de estar a serviço do PT, após a suspensão de 

sua conta temporariamente. 
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Figura 53 - Malafaia acusa o Facebook de estar a serviço do PT 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (27 de outubro de 2018) 

Ainda sobre a imprensa, o pastor a acusou de desrespeito à recuperação de 

Bolsonaro após o atentado sofrido em Minas Gerais através dos registros “falta” 

“respeito”. Os termos “asneira”, “ridículo” e “asqueroso” (adjetivo de asco) são 

utilizados exclusivamente relacionados ao jornalismo. O pastor disse que a imprensa 

desafia a “inteligência” da população brasileira e chamou a Folha e o PT de os “reis” 

das notícias falsas. 

Figura 54 - Insultos à imprensa 

 

 

Fonte: Twitter oficial de Malafaia (28 e 29 de outubro de 2018) 

Nesse sentido, Malafaia exaltou as redes sociais por quebrarem o monopólio da 

informação promovido pela mídia hegemônica e disse ainda que o jornalismo a 

sobreviver será o “imparcial”, “verdadeiro” e “democrático”, exemplificando com os 

veículos Antagonista e Crusoé.  

 Mais um indicador importante na amostra de texto analisada é a ocorrência do 

elemento “trabalho” ou “trabalhador” que só aparece duas vezes no texto, apesar de o 

Brasil estar inserido em um quadro de altos números de desemprego e precarização do 

trabalho com a aprovação de reformas trabalhistas durante o Governo Temer. Essas 

medidas diminuíram um pouco o desemprego, porém aumentaram o número de 

trabalhos informais, com trabalhadores que ocupam funções sem carteira assinada. Uma 

preocupação no que se refere aos direitos trabalhistas, especialmente, para um público 
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em que a maior parte se encontra nas classes sociais mais pobre, tal qual o evangélico. 

Todas as ocorrências relacionadas a trabalho nos tweets de Malafaia estão em contexto 

de deslegitimação de direitos, caracterizando a defesa desses direitos como atributos do 

fascismo ou comunismo. Esse ponto oferece mais um indicador da desinformação 

provocada pela argumentação de Malafaia, em que o fascismo se assume como um 

movimento de esquerda, quando pertence à extrema direita. A argumentação faz uso de 

terrorismo com ameaças do comunismo e fascismo vinculados ao PT, provocando medo 

e apreensão no público. 

  

 

Figura 55: Tweet de Malafaia sobre trabalhador. Fonte: Twitter 

 

A ausência de elementos textuais referentes à sociedade e/ou social também são 

indicadores do lugar de fala do pastor Malafaia. Os registros “social” ou “sociais” se 

apresentaram no texto no sentido de redes sociais digitais. O líder ressaltou a 

importância da internet para a quebra do monopólio de informação da grande mídia por 

diversas vezes em contexto de ataque à imprensa tradicional. “Sociedade” somente 

aparece no texto como alvo da destruição e desmoralização provocada pela esquerda. 

Apesar de não aparecer com tanta frequência, é interessante verificar a 

recorrência da palavra “asquerosa” para definir a imprensa, sobre a qual concluímos 

pelo material coletado que é mais um “braço” da esquerda, segundo o pastor Silas 

Malafaia. Além disso, a frequência de outras expressões e adjetivos permite afirmar a 

ativação de uma emoção de repugnância do pastor Malafaia para com a esquerda, em 

que essa é apresentada como uma doença, uma ameaça à sociedade, um mau a ser não 

só combatido, como extirpado. Esse pathos é transmitido para a audiência com o fim de 

persuadi-la, mobiliza-la a não votar na esquerda por meio de uma retórica emocional. 

O asco é concebido como a emoção mais visceral. Entretanto, é importante 

estudá-lo para além das sensações do corpo, visto que se trata também de um 

sentimento moral. Nussbaum (2006) defende o estudo das emoções a partir das crenças, 

e não somente do corpo, considerando que é difícil definir e distinguir as emoções 
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apenas por sensações corporais, porque, por vezes, as expressões são semelhantes. Em 

seu livro, a autora discute as emoções no âmbito da lei, buscando entender como a 

vergonha e a repugnância, duas emoções consideradas problemáticas (Id., p. 26), são 

suscitadas na administração da lei. 

Para Nussbaum, os pensamentos envolvidos na emoção são as partes essenciais 

mais suscetíveis de análise. A autora defende o conceito de emoções racionais que, 

apesar de soar como um paradoxo, viabiliza definir se uma ação é boa ou má, 

considerando as crenças e pensamentos envolvidos na ação gerada pela emoção. 

Emoção essa que comporta, portanto, julgamento, já que há uma responsabilidade moral 

sobre o que se faz. Em vista disso, o estudo se apresenta como cognitivista, valorizando 

as crenças e destacando o interesse pela linguística e vocábulo das emoções, sendo 

pertinente para analisar questões e retóricas políticas.  

De acordo com a linha de estudo, nossas emoções incorporam pensamentos 

sobre pessoas e coisas que importam. No entanto, a vergonha e a repugnância não 

devem pautar a administração da lei. No caso da repugnância, interesse deste estudo, o 

conteúdo de pensamento envolvido não pode ser considerado como bom, visto que 

“encarna ideias mágicas de contaminação e aspirações impossíveis de pureza, 

imortalidade e não-animalidade que simplesmente não condizem com a vida humana 

que conhecemos” (Id., p. 27, tradução da autora)
101

. Além disso, essa emoção “tem sido 

utilizada ao longo da história para marginalizar grupos sociais ou pessoas que encarnam 

o medo e a rejeição que o grupo dominante prega” (Id., Ibid., tradução da autora)
102

. 

A partir da análise do conteúdo apreendida no perfil oficial do pastor Malafaia 

no Twitter no período em questão, é possível perceber que a retórica política do ator se 

baseia na repugnância, criando uma aversão pública à corrente política de esquerda e à 

imprensa possibilitada pelas novas mídias. Para ele, as ideias de esquerda são 

responsáveis pela “destruição da família tradicional”, “lixo moral vigente na sociedade” 

“ideologização da educação”, “erotização das crianças” e “destruição da economia”; 

enquanto seus seguidores são “inescrupulosos”, “vergonhosos”, “cínicos”, “ridículos” e 

“mentirosos”. Portanto, a esquerda é apresentada como causadora de toda espécie de 

“sujeira” que corrói o espaço público e “destrói” a sociedade. Sua existência se 

relaciona com a sujeira, assim como sua inexistência se vincula com a ideia de limpeza 

                                                           
101 Texto original: “Encarna ideas mágicas de contaminación y aspiraciones imposibles de pureza, inmortalidad y no-

animalidad, que simplesmente no se condicen com la vida humana como la conocemos.” 
102 Texto original: “La repugnância há sido utilizaza a lo largo da historia para excluir y marginar a grupos o personas 

que llegan a encarnar el temor y el aborrecimento del grupo dominante” 
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e pureza. Desta forma, há um reducionismo das lutas e conquistas de direitos sociais de 

grupos minoritários e da sociedade, em geral, em uma busca por justiça social. 

O pastor Malafaia faz amplo uso do enfrentamento em sua argumentação. O 

asco é a única emoção que impossibilita o diálogo, visto que sua pretensão é aniquilar o 

outro, o objeto pelo qual se sente enojado. A busca pelo diálogo com a esquerda não é 

uma opção para ele. A intensa adoção do vocábulo “esquerdopata” demonstra uma 

emoção que ultraja as sensações viscerais. Antes, trata-se de um sentimento moral, pelo 

qual se faz uso para patologizar toda uma ideologia e seguidores que, de certa forma, 

estejam alinhados em certa medida com pontos dela.  

 Em obra que aborda a anatomia do nojo, Miller (1997) disserta sobre o paradoxo 

do asco, à medida que o objeto nojento causa repulsa e concomitantemente provoca 

atração por considera-lo grotesco e anormal. Apesar de ser completamente avesso à 

ideologia de esquerda e considera-la repulsiva, “nojenta” e “mentirosa”, Malafaia 

constrói sua retórica numa relação repulsa-atração, de maneira que todas as ações 

depreendidas por atores de esquerda captam sua atenção e o incomodam ao ponto de 

pontuá-las em suas redes sociais inúmeras vezes. 

 O pastor realizou postagens com tom de alerta para o “povo” sobre os perigos e 

ameaças que a esquerda representa, amedrontando a população de se tornar uma 

“Venezuela”
103

 e explicando o porquê da incompatibilidade do voto cristão em seus 

candidatos, deslegitimando a reivindicação das minorias e materializando um 

reducionismo de ideias de inclusão social dos marginalizados. Em alguns momentos, ele 

alerta: “Não se deixem enganar”. Logo, é possível indicar mais um traço característico 

do asco em sua retórica, ao passo que considera a esquerda como uma ameaça que 

contamina e da qual deve ser resguardada a proximidade e mantida a distância para não 

ser contaminado por seu “lixo moral”. Ao fazer tal classificação, Malafaia define 

hierarquias e considera as pessoas piores ou melhores moralmente.  

Miller (1995) diz que os julgamentos morais parecem sempre comportar a 

linguagem do asco. O outro é inferiorizado ao ser classificado como pior, o que acaba 

por determinar uma estigmatização de grupos sociais e correntes políticas que são 

considerados como uma ameaça à limpeza moral e à ordem social. O nojo é 

antidemocrático, pois inviabiliza a convivência, já que há a necessidade de manter 

                                                           
103 O país latino-americano passa por uma forte crise vivendo embargos econômicos e ameaças políticas que 

devastaram o país e levaram à população à miséria. Muitos venezuelanos, inclusive, têm se refugiado no Brasil. Há 

uma construção narrativa que culpabiliza o “regime comunista” pela crise venezuelana. 
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distância para evitar contato ou proximidade com objeto incômodo considerado nojento 

e contagioso, além do desejo de aniquilar o outro, pelo qual o sujeito demonstra uma 

completa aversão e rejeição por ser o que é, o que impossibilita qualquer tipo de 

conciliação. 
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Considerações finais 

 A religião evangélica apresenta um forte crescimento no cenário brasileiro em 

detrimento da queda do número de católicos. O segmento evangélico não é um grupo 

homogêneo, mas heterogêneo, caracterizado pelo pluralismo denominacional, em que as 

igrejas heterogêneas compõem a religião enquanto comunidade e compartilham um 

comum. Contudo, a expansão é impulsionada principalmente pelo segmento 

neopentecostal. Nesse sentido, o amplo uso da mídia, antes com os meios de 

comunicação de massa e agora também com os meios digitais, é um propulsor aliado, 

por meio do qual é possível propagar uma mensagem fortemente marcada pela teologia 

da prosperidade com promessas de bem-estar físico, psicológico e mental que 

promovem uma vida melhor na terra. Essa mensagem encontra eco, principalmente, nos 

estratos mais pobres da população, os quais, à margem da sociedade e da atuação do 

poder público, confiam na mensagem de melhoras de suas vidas, bem como apoiam o 

ingresso religioso na política. Característica essa também demonstrada no 

neopentecostalismo, assim como o entranhamento da lógica comercial e empresarial na 

religião evangélica, em que o processo de midiatização é estruturante para alterar suas 

mediações no cotidiano. 

 A intensificação do uso de mídias na religião evangélica é justificada como meio 

de alcançar o maior número possível de fieis. O que se vê, entretanto, é um aumento de 

visibilidade de religiões e personalidades evangélicas que através da mídia podem 

conquistar posição privilegiada para fomentar a opinião pública e influenciar a 

audiência para a qual se fala. Além disso, como num ciclo de retroalimentação, a 

visibilidade pública pode garantir um sucesso maior na vida política, assim como a 

atuação política possibilita conquistas e manutenções que beneficiem um grupo 

religioso em detrimento de outros e perpetuem os próprios interesses midiáticos. Por 

isso, vimos que existe no cenário brasileiro uma concentração midiática nas mãos de 

religiosos, além da prática ilícita do envolvimento entre vida política e atividade 

midiática que pode se conformar em um conflito de interesses, em que quem sai 

prejudicado é o próprio cidadão. 

 Levando em consideração o poder proporcionado pela mídia, estudamos o caso 

do pastor Silas Malafaia, personalidade que emergiu nessa conjuntura de política, mídia 

e religião. O processo de intensificação de mídia na vida cotidiana foi e continua sendo 

essencial não só para carimbar a figura do pastor, mas também para fortalecer sua igreja 
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e seus negócios. O líder religioso adota uma perspectiva mercadológica da religião, 

fazendo forte uso dos meios de comunicação, marketing, publicidade e propaganda. 

Consagrado na televisão por meio de seu programa “Vitória em Cristo”, Malafaia se 

tornou ainda mais conhecido a partir de seu envolvimento com assuntos políticos, em 

sua maioria, polêmicos.  

 A internet propiciou que o líder falasse com maior autonomia, assim como o 

crescimento de usuários no Brasil ampliou o público para o qual o pastor fala. As redes 

sociais então se tornaram o púlpito digital, por onde é possível emitir opinião, transmitir 

valores, admoestar e reunir seguidores. Em vista disso, os valores utilizados para 

locomoção no cotidiano podem ser atribuídos ao seu público que depositam fé e 

confiança no pastor através de uma relação em que o pastor assume papel de líder de 

opinião como uma autoridade religiosa que atua no púlpito da igreja, nos meios de 

comunicação de massa e nos meios digitais. 

 Diferentemente da proposição de Lazarsfeld, o líder de opinião não funciona 

mais como mediador entre os meios de comunicação de massa e os indivíduos menos 

informados, já que agora esses sujeitos têm amplo acesso aos meios. O líder de opinião 

funciona como filtro de informação, retransmitindo o conteúdo da grande mídia ao seu 

nicho específico – no trabalho em questão, o público evangélico, além de servir como 

referência de comportamentos e valores dentro e fora da mídia através do vínculo 

comum que o une a sua comunidade. O que não ocorre necessariamente com o 

influenciador digital, o qual se restringe às mídias digitais, além de estabelecer com seu 

público uma comunicação superficial constituída na interação e com fins 

mercadológicos, já que se conforma ainda como uma prática profissional.  

 Admitimos então que Silas Malafaia é influenciador digital e líder de opinião. 

Nesse sentido, a utilização das redes sociais digitais tem sido fator importante para sua 

solidificação como autoridade. E para, além disso, a comunicação digital apresenta 

relevância também para o seu crescimento como empresário com estratégia de 

marketing que inclui sua presença e de suas empresas nas principais redes sociais da 

atualidade. Percebe-se que ao longo dos anos, Malafaia adquiriu autoridade para se 

posicionar como porta-voz dos evangélicos, apesar de terminantemente não dar conta de 

representar toda a heterogeneidade da religião. Com participação carimbada em 

programas de televisão e reportagens da imprensa, o líder religioso, intitulado por 

estudiosos da área como “pastor midiático”, constitui-se também como um líder 

político. Observando o quantitativo de suas postagens nas Eleições de 2014 e 
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comparando com as das últimas eleições, percebemos que o número recente é bem 

menor que aquele. Entretanto, suas opiniões e posições são mais repercutidas na 

atualidade que anteriormente. Logo, seu status político se encontra em alta.  

 A relação entre religião e política permeia todo esse trabalho. Conforme vimos 

inicialmente, a Reforma Protestante reivindicou a separação entre Igreja e Estado. Sob a 

perspectiva da vida política, o Estado deve servir ao bem comum, independente do 

credo religioso, o que inclui não beneficiar um segmento religioso em detrimento de 

outros, ainda que esse seja uma maioria. Afinal, a democracia é para dar voz a todos, 

inclusive às minorias, já que a percepção como cidadãos e a garantia de direitos é 

estendida a todos. A pólis é pública. Por isso, todos devem importar e as políticas 

públicas devem ser voltadas para cada cidadão sem tratamento diferenciado. Uma frase 

que se tornou bordão segundo o líder Silas Malafaia é “o Estado é laico e não laicista”. 

O Estado laico é proveniente do secularismo falado por Weber e utilizado no presente 

trabalho. O conceito refere-se ao abandono gradual da religião no espaço público. Nesse 

sentido, o Estado laico é a adoção de uma posição neutra no campo religioso e não deve, 

portanto, apoiar ou descriminar quaisquer religiões. O uso do termo laicista é utilizado, 

geralmente por cristãos – católicos ou evangélicos, e diz respeito à rejeição da 

interferência da Igreja na política e no espaço público. A demarcação conceitual entre os 

dois termos tem como objetivo legitimar a participação política das igrejas dentro de um 

Estado laico. É defendido, por exemplo, a permanência de símbolos sagrados, tal qual a 

cruz de Cristo, em locais públicos. 

Sob a perspectiva da vida religiosa, entende-se a partir do plano de salvação e 

dos ensinos de Jesus na bíblia que o objetivo de vida do cristão não deve ser a política, 

pois o cerne da mensagem cristã é a salvação de pecados e vida eterna. Por meio de 

passagens bíblicas já expressas anteriormente, admitimos que a cidadania terrena deve 

ser respeitada sim, mas o envolvimento na política partidária não pode, nem deve ser o 

foco da vida do cristão. A conhecida passagem bíblica em que Jesus diz “Dai a César o 

que é de César” demonstra que as obrigações terrenas devem sim ser cumpridas. Na 

ocasião, Cristo foi questionado se era lícito ou não pagar os impostos a César. Ao que 

respondeu afirmativamente. A passagem, no entanto, explicita essa divisão que deve 

haver entre a religião e política, bem como quando Jesus já preso e prestes a ser 

condenado à crucificação fora questionado sobre ser o rei dos judeus, tendo respondido 

que seu reino não era deste mundo. Portanto, o foco do cristão não é estabelecer um 

reino cristão, mas pregar a mensagem de salvação e os ensinamentos de Jesus na terra. 
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O que se percebe na adoção da defesa de um governo cristão é geralmente um 

discurso religioso travestido de moralidade e caracterizado por ações extremistas que 

ofuscam e desfocam o escopo da mensagem cristã, privilegiando a moralidade em 

detrimento da ética. Colocando a religiosidade, a moralidade e os próprios interesses 

acima da humanidade e sensibilidade humana com o próximo.  

O que se fala aqui não é sobre a não importância da política na vida do cristão. 

Estamos entre o dualismo sectarismo x supervalorização da vida terrena. Afinal, o viver 

é político e em todo momento somos influenciados pelo contexto político e social que 

nos cerca. O próprio Jesus Cristo apresentou traços políticos em sua trajetória, segundo 

a bíblia, tal qual a condenação da moralidade apresentada pelos fariseus, o não 

julgamento da mulher adúltera e a salvação da alma do criminoso condenado ao seu 

lado na cruz. Apesar desses representarem acenos estruturantes para como deve ser a 

vida de seus seguidores, também se tratam de acenos políticos, à medida que 

contrariaram as leis da época e a própria religiosidade, ressaltando o caráter 

misericordioso e a sensibilidade humana como prioridade. É necessário entender, 

portanto, qual seria a diferença entre moral e ética e a essencialidade desses conceitos 

na relação entre política e religião. 

Existem duas perspectivas de ética: como campo filosófico e como ciência da 

moral. A primeira refere-se à produção de estudos críticos sobre as morais, buscando 

determinar ações humanas como corretas ou erradas, podendo ser normativa ou não. Já 

a segunda refere-se ao estudo científico do comportamento moral dos homens em 

sociedade. Para Aristóteles (2011), a ética é a ciência do bem, funcionando, portanto 

como um princípio normativo a partir do conceito de sumo bem. Toda ação humana 

visa um bem, mas algumas ações são os próprios bens. Ética e política se confundem 

nessa conceituação, já que a política é proposta como o maior dos fins e legisla sobre as 

demais ciências, tendo como finalidade o bem humano.  

 Por meio desta concepção que propõe o bem como práxis, possuindo aplicação 

prática e não apenas filosófica, entende-se que a ética aristotélica define como éticas as 

morais que tem como fim a felicidade humana, admitindo entretanto que esta é uma 

variável para cada indivíduo, dependendo de um caráter circunstancial. Hegel 

(BARATTA, 1995) retoma a proposição aristotélica, em que ética se assume como 
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política. Focando seu pensamento na racionalidade, opõe-se ao intuicionismo
104

, 

defendendo as vontades particulares baseadas no racional para a efetivação do Estado, 

ao entender que a anulação das particularidades torna-se uma abstração. Por meio do 

idealismo objetivo, posiciona-se contra a separação entre teoria e prática, reconhecendo 

que o racional tem explicação no real, entendendo a cidadania como ponto máximo de 

sua proposta de eticidade, em que o Estado é a materialização do espírito objetivo, 

conciliando vontades particulares e racionalidade para se chegar ao universal. 

 Ao serem relacionadas, ambas as perspectivas acionam um caráter pragmático, 

utilitário e eudemonístico
105

, em que se assimila o bem humano e a cidadania como 

princípios fundamentais exercidos através de uma ética que se identifica como política, 

fazendo uso das necessidades e da razão para alcançar o bem universal e reconhecendo 

a importância das particularidades.  

O desinteresse em assuntos políticos é um marco no surgimento do 

protestantismo. Lutero defendeu esta separação entre Igreja e Estado por repudiar o 

comportamento coercivo da instituição católica. Em sua concepção, por se tratarem de 

naturezas diferentes, em dualismo mundano e espiritual, uma matéria não deveria 

interferir na outra. Weber (2004) estudou em sua obra como o ethos protestante 

favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. Diferentemente do catolicismo, o 

protestantismo não se opunha ao acúmulo de bens materiais. Antes, via na atitude uma 

maneira de honrar e glorificar o nome de Deus. Para os valores cristãos, o pecado, 

afinal, estaria no apego ao dinheiro, conforme carta de Paulo a Timóteo 6:10: 

“Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males”, ou ainda de acordo 

com os ensinamentos de Jesus no evangelho de Mateus 19:21, quando diz: “Se quiseres 

ser perfeito, vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres”. Portanto, segundo a sociologia 

compreensiva weberiana, a ética protestante vinculada ao desapego do capitalismo 

acabou por fomentá-lo, ainda que não intencionalmente. 

 O conceito de vocação é essencial nesse sentido, pois trouxe um significado 

religioso às atividades cotidianas seculares. A ideia trazida por Lutero determinou que 

“a valorização do cumprimento do dever nos afazeres seculares como a mais elevada 

forma que a atividade ética do indivíduo pudesse assumir.” (Id. Ibid., p. 68) Desta 

                                                           
104

 Doutrina segundo a qual a intuição é um instrumento de importância central no processo de 

conhecimento; Teoria segundo a qual os objetos externos à percepção dão-se imediatamente a conhecer 

reais por meio da intuição.  
105

 Doutrina que acredita ser a busca da felicidade. 
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forma, o nascimento do protestantismo estava desvinculado da política como forma de 

poder, mas focado em ações que transferem a concepção de vocação em sua vida 

pessoal. 

 Apesar disso, os ensinamentos de Cristo estão muito alinhados com a justiça 

social, o que pode inferir uma diferença entre a relação religião e política; fé e política. 

Enquanto a primeira estaria alinhada com um princípio institucional de buscar os 

interesses da religião, a segunda se pautaria na materialização da fé por meio da prática 

de valores cristãos em sua forma primordial. Leonardo Boff (2014) faz uma distinção 

entre dois tipos de política, afirmando que uma se escreve com P maiúsculo e outra com 

p minúsculo. A primeira refere-se à política social, enquanto a segunda está relacionada 

à política partidária.  Para o autor, a política social é sinônimo de ética, sendo uma 

forma de materialização da fé “pela prática da justiça, da solidariedade, da denúncia  da 

corrupção.” Aqui, há uma apropriação do conceito proposto por Aristóteles, na medida 

que ética é visto como política, ainda que estabelecida no âmbito da política social. O 

que não diminui o seu uso, pois se a ética é a ciência do bem e a política o maior dos 

bens, a política social seria a aplicação mais coerente, eficaz e racional para promover a 

cidadania proposta por Hegel.  

A ética como política social deve considerar o bem humano acima de interesses 

institucionais-partidários, devendo atentar-se ao fato de que existem particularidades 

morais, mas que devem ser calibradas para se chegar a um fim universal. Caso 

contrário, ela se torna objeto de uma conduta egoísta que visa os próprios interesses. Em 

vista disso, a perspectiva ética nos ajuda a entender a partir de um novo ângulo a 

distorção na relação religião e política, que não deve ser pautada nos interesses pessoais, 

morais ou institucionais em benefício de igrejas, personas ou religiões específicas. A 

ética como política deve visar o bem comum, em que os valores morais não se sobrepõe 

ao bem da comunidade, em geral, entendendo ainda que o próprio princípio cristão do 

livre arbítrio contraria a aceitação dos valores cristãos por meio da força.  

 A perspectiva contraria o comportamento extremista adotado por religiosos no 

espaço público, assim como de Malafaia. As análises nos indicam que o pastor em sua 

posição como líder de opinião utiliza o Twitter majoritariamente como ferramenta para 

alimentar a opinião pública com os seus pensamentos políticos e valores morais e 

instrumento de publicidade das instituições que comanda. As ações extremistas incitam 

a violência para a consolidação de seus objetivos políticos, interpretando a bíblia de 

forma manipulada e descontextualizada para fazer valer seus valores e crenças na 



182 
 

sociedade em sobreposição aos demais. Conclui-se então que o objetivo do trabalho foi 

alcançado, já que ao testar a hipótese e analisar a retórica de Silas Malafaia como 

estratégica política nas mídias digitais, averiguou-se que o pastor concretiza sua retórica 

estratégica no Twitter durante as Eleições 2018 por meio de argumentação 

predominantemente emocional, baseada na persuasão do público com uso da emoção, 

em especial, o asco. A linguagem do nojo impregna de moralidade tudo aquilo de que 

discorda, impossibilitando toda a forma de diálogo, já que tem como objetivo 

exterminar o outro. Conforme vimos, grande parte das falas do pastor Malafaia durante 

o período analisado se referem a desconstruir a esquerda com o uso de adjetivos e 

verbos de depreciação e valores hierarquizantes fazendo afirmações que culpam a 

esquerda por toda a espécie de “lixo moral” vigente na sociedade. Na conta da esquerda 

é colocado tudo o que é considerado ruim para o líder: “gays”, “corruptos”, 

“esquerdopatas”, “erotização de crianças”, “aborto”, “imprensa parcial”, “mentiras”, 

“destruição”, “roubo”, “cinismo”, “vergonha”.   

 Em contraposição a preponderância de citações ao nome “Bolsonaro” como 

termo mais citado em seu texto, os valores em maior quantidade são atribuídos à 

esquerda, interpretada não somente como um mal a ser extirpado, como também o 

próprio mal encarnado, já que a personificação do mal, o diabo, é comparada à 

personificação da esquerda no último pleito eleitoral, Haddad. A visão é preocupante, 

em vista de ter origem em um pastor considerado um dos principais líderes de opinião 

evangélicos do país e quando o voto evangélico torna-se decisivo, levando em conta o 

crescimento dos seguidores da religião, bem como da bancada evangélica. 

Ademais, o posicionamento de Malafaia como cristão deveria refletir os valores 

de amor ao próximo, humanidade e justiça social expressos no cristianismo. Ao invés 

disso, suas falas são construídas no ataque ao outro, a fim de consolidar seus ideais, 

destoando politicamente de pautas que poderia adotar em favor dos mais pobres, como 

o posicionamento contra reformas trabalhista e da previdência que afetam diretamente a 

população, em geral, e a própria população evangélica. Sob o ponto de vista da fé, 

Malafaia apresenta poucas mensagens destinadas à evangelização e apenas uma 

postagem dedicada a falar um pouco sobre o cerne da mensagem cristã, o plano de 

salvação. 

O plano consiste na materialização do plano de Deus para salvar a humanidade e 

tem Jesus Cristo como peça central. Segundo a concepção, Deus Pai amou tanto o 

mundo e seus habitantes que enviou seu filho único, Jesus, para que todo aquele que 
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crer Nele não sofra, mas conquiste vida eterna. A base bíblica está no livro de João 

capítulo 3 versículo 16: “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 

Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna”. O 

sofrimento seria por conta do pecado, admitindo-se o entendimento que todo homem é 

pecador, fundamentado na passagem bíblica de Romanos capítulo 3 versículo 23 que 

diz: “Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”. Em vista disso, o filho de 

Deus, Jesus, foi enviado em forma humana para salvar os homens do pecado, segundo o 

livro de Romanos capítulo 5 versículo 8.  

 Conforme a tradição judaica exposta por meio do Antigo Testamento, a expiação 

dos pecados se dava por meio do sangue animal. A morte de Jesus simboliza uma 

expiação de pecados final, através da qual não seria mais necessário o derramamento de 

sangue, já que Ele se entregou para morrer no lugar dos pecadores como um cordeiro, 

conforme a passagem do primeiro capítulo do livro de João versículo 29: “o cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo”. O plano de salvação prevê que aqueles que crerem 

nessa mensagem devem O reconhecer e O receber como Senhor e Salvador e, dessa 

forma serão salvos do pecado e herdarão a vida eterna. O que é possível averiguar por 

meio das seguintes passagens bíblicas: “aos que o receberam, aos que creram em seu 

nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus” em João 1:12; “Asseguro a 

vocês que aquele que crê tem a vida eterna” em João 6:46 e “Se, com tua boca, 

confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre 

os mortos, serás salvo!” em Romanos 10:9.  

Como pastor, as mídias digitais, assim como os meios de comunicação de massa 

poderiam sim ser adotados como ferramentas de propagação do evangelho e difusão da 

mensagem cristã solidificada no plano de salvação. Entretanto, notamos que seu uso, 

muitas das vezes tem se dado no sentido de obter visibilidade pública e fortalecer 

objetivos políticos, em que poder e dinheiro se tornam elementos estruturantes na 

relação que envolve a religião, sobretudo, o segmento neopentecostal com sua forte 

expansão e estrutura midiática. 

Além disso, nota-se uma argumentação com aparente episteme, mas impregnada 

de valores morais e asco com o fim de deslegitimar a esquerda e os valores dos quais se 

discorda, a despeito de ser uma corrente política que tem lutado por direitos civis das 

minorias, inclusão e justiça social. Porém, o pastor busca atrelá-la diretamente à 

materialização da sujeira e do mal, nas perspectivas social, econômica e política e, 

ainda, na religiosa, como semelhante ao “diabo”. Nesse sentido, a doxa é compartilhada 
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no senso comum da audiência, cristalizando verbalizações que indicam o lugar de fala 

do pastor Silas Malafaia. 

É possível apreender ainda a retórica do asco sobre grupos sociais minoritários, 

especificamente tratando-se dos homossexuais. Por fim, pode-se concluir que o objetivo 

de sua retórica é provocar no público cristão (evangélicos e católicos) o medo, aversão e 

rejeição pela corrente política de esquerda, aniquilando possibilidades de apoio a suas 

ideias, apresentadas como suja e nojenta e, mais além, representa o antagonismo do 

cristianismo; portanto, deve ser combatida. 

Em contrapartida, como pastor e empresário, a esquerda também se consolida 

como uma ameaça em vista de valores como a distribuição de riquezas e prioridade do 

social em detrimento do econômico com maior atuação estatal que limita a ação do 

liberalismo econômico. A diminuição de direitos trabalhistas e as mudanças na 

previdência, portanto, são medidas que afetam diretamente o Silas Malafaia empresário, 

assim como outros religiosos que possuem negócios e enxergam na religião um 

potencial comercial. Por isso, o discurso do líder não toca apenas na moralidade, mas 

também na economia, culpabilizando o PT e a esquerda pela “destruição da economia” 

brasileira nos últimos anos. 

É possível concluir que a comunicação digital, especialmente por meio das redes 

sociais, abriu espaço para maior liberdade de expressão, o que possibilitou também a 

maior possibilidade de ofensa. O asco tornou-se instrumento retórico de estigmatização 

de minorias e correntes políticas, por meio do qual o pastor Silas Malafaia, um dos 

maiores influenciadores políticos do país, faz amplo uso. O recorte de tempo estudado 

permite apreender as crenças do ator em relação à esquerda, por tratar-se de um período 

estratégico em que se opunham à candidatura do cargo executivo nacional um 

extremista da direita dito cristão e um progressista da esquerda, um “cidadão do bem” e 

um cidadão do mal, bem contra o mal, em que a esquerda personifica o papel de 

“diabo”, responsável por todo tipo de mazelas, corrupção vigentes no Brasil e difusão 

de notícias mentirosas com o amparo da imprensa parcial. Sua existência é atrelada à 

doença, contaminação, perigos e ameaças sociais. É possível apreender ainda a retórica 

do asco sobre grupos sociais minoritários, especificamente tratando-se dos 

homossexuais.  

Portanto, o trabalho permitiu aprofundar as questões que atravessam a relação 

entre religião, política e mídia no espaço social, considerando a retórica estratégica de 

Silas Malafaia como exemplo de líder de opinião. Assim como ele, existem outros 
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líderes religiosos que assumem esse papel. Nessa perspectiva, seria necessário 

diferenciar com devido cuidado as abordagens políticas realizadas por cada um nas 

redes sociais digitais, levando em conta suas especificidades, distinguindo afirmações 

que explicitem interesses próprios e defesa de valores cristãos, de fato. Apesar disso, 

concluímos que os grandes líderes midiáticos possuem interesses que atravessam os 

interesses religiosos, assim como a propagação da mensagem cristã. O foco passa a ser 

o poder midiático, político e comercial travestido de defesa dos valores morais. 

Nota-se ainda que a midiatização no cotidiano agrava o espectro de influência 

dos líderes de opinião com grandes interesses, visto que a mudança na percepção de 

espaço e tempo provocada pela mídia aprofunda o caráter alienante do cotidiano, 

aniquilando formas de pensar e perceber o discurso além da aparência. O cristão deve, 

portanto, treinar a visão crítica, munido de métodos racionais de discernimento entre 

política partidária e política social, baseando suas opiniões e escolhas em líderes que 

buscam como fim o bem humano, fazendo uso dos valores cristãos que almejam 

também este fim, abdicando de interesses pessoais, partidários e institucionais que se 

oponham à promoção de justiça social, bem-estar e igualdade. Deve ser levada em 

consideração ainda a prioridade da mensagem cristã, entendendo o equilíbrio entre o 

exercício da cidadania na defesa da aplicação dos valores cristãos por meio da ética, 

visando o bem comum, assim como o entendimento de que o reino cristão não tem 

como fim o estabelecimento na terra e nem por meio da força, através da sobreposição 

dos seus valores sobre os demais. 

Vale ressaltar ainda outra consideração a ser feita sobre este trabalho referente à 

insuficiência da ferramenta de busca avançada do Twitter como instrumento de 

pesquisa. Após seguidos testes, verificou-se que ao serem determinados longos períodos 

de busca na rede social, muitos tweets são ocultados, não sendo possível ainda definir o 

porquê. Parte-se do pressuposto que o uso de algoritmos influencie a exibição dos 

resultados, ocultando mensagens com pouca atratividade viral ou com links que 

remetam o usuário para fora da rede social. Em pesquisa sucinta, tentamos identificar 

justificativas do Twitter em relação ao fato, porém as buscas informam que a ferramenta 

dá busca de alcançar todos os antigos tweets. Logo, concluímos que esse é um ponto da 

pesquisa a ser aprofundado futuramente. 

Outro aprofundamento da pesquisa pode ser dado a partir do estudo de recepção. 

No presente trabalho a pesquisa se debruçou sobre a perspectiva da emissão, entretanto 

consideramos importante analisar e entender como se dá o apoio a essas lideranças 
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evangélicas nas redes sociais, possivelmente a partir da netnografia ou ainda como 

circula essa produção de conteúdo na internet a partir dos estudos de circulação. Será 

importante observar ainda os desdobramentos das Eleições de 2018 com o governo 

Bolsonaro. Desde que se intensificaram as polêmicas de Malafaia nos eventos políticos, 

o pastor insistentemente disse que não se tornaria político. Apesar de já apresentar uma 

forte atuação política, inclusive com seus candidatos de praxe: Sóstenes Cavalcante e 

Samuel Malafaia. No entanto, dessa vez a propaganda política feita em prol do militar 

foi muito ativa e intensa, bem como o pastor se encontra cada vez mais articulado com a 

bancada evangélica. Após o pleito eleitoral, o pastor continuou opinando a respeito das 

pastas do governo, sendo, inclusive, referência para a escolha do Ministério da 

Educação. Sua aproximação da política tem se acentuado. Malafaia foi convidado para a 

posse do novo presidente da república, mas não compareceu alegando motivos 

familiares. O líder também lançou recentemente uma empresa de benefícios de saúde, 

por meio do qual anuncia que as pessoas não devem depender do descaso que é a saúde 

pública. Logo, o sucateamento da saúde favorece a nova atuação do líder. Em vista de 

tudo isso, será importante acompanhar os acontecimentos próximos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Entrevista com o pesquisador João Paulo Malerba 

 

Larissa Cesar – A resolução do STF que permite o proselitismo religioso sob a prerrogativa de 

liberdade de expressão pode beneficiar instituições religiosas locais ou empresas de comunicação 

maiores? Em que medida isso pode afetar a comunicação comunitária? 

João Paulo Malerba – Beneficia mais diretamente as igrejas locais, não empresas de comunicação 

maiores. Um ponto que é importante colocar é que mesmo antes da queda da proibição, isso já acontecia. 

A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), que fiscaliza a radiodifusão no Brasil, não 

consegue dar conta de fiscalizar todas as rádios e TVs do Brasil todo: comerciais e comunitárias. Só 

rádios comunitárias são 4.500. Então, o que ela faz é trabalhar por denúncia. Isso acontecia muito com as 

rádios comunitárias mais de esquerda, digamos assim. Essas rádios comunitárias que têm um 

enfrentamento com o poder local ou são concorrentes de uma rádio comercial local, acabam recebendo 

uma denúncia pela concorrência ou por qualquer coisa que fosse feita; por veicular, por exemplo, 

publicidade, algo que não é permitido, mas muitas rádios fazem, porque entendem que é a única forma de 

sobreviverem; por cometer algum equívoco na programação etc. E daí, a ANATEL frente à denuncia vai 

lá e fiscaliza. Isso eu já apontei em linha de pesquisa, que as rádios comunitárias historicamente são mais 

fiscalizadas que as rádios comerciais. Teve um ano, acho que em 2012 ou 2014, que 52% das multas da 

ANATEL e do Ministério das Comunicações foram pras rádios comunitárias. Então, tem aí um caráter 

discricionário pra investigação das rádios comunitárias. E o que acontece, como a ANATEL não tem essa 

capacidade de fiscalizar todas, muitas rádios se diziam comunitárias e eram basicamente rádios 

evangélicas. A maior parte da programação era de músicas evangélicas ou rádios comunitárias que eram 

controladas por políticos locais: o vereador da cidade, o deputado estadual... tanto de partidos de 

esquerda, como de partidos de direita. Então, o proselitismo religioso e partidário já acontecia. A 

novidade é que isso agora é permitido por lei. A leitura que a gente faz é que isso é que isso pode 

implodir o movimento e a realidade política, social que tem marcado a história das rádios comunitárias no 

Brasil. Isso, porque no momento, em que o STF permite o proselitismo religioso, há uma grande 

possibilidade de igrejas fazerem pedidos de outorgas para ter rádios comunitárias e a programação ser 

toda religiosa. Isso seja católica, seja evangélica ou de outra denominação. Da mesma forma, o 

proselitismo político. Então, essa discussão de que é uma defesa da liberdade de expressão. É justamente 

o contrário, porque essas instituições, que já têm outras formas de se comunicar, também vão se apoderar 

desse espaço que é um espaço reservado para as comunidades, pra associações comunitárias, movimentos 

sociais. É um risco muito grande e esse risco fica maior quando a gente pensa no cenário político que a 

gente vive hoje de um avanço muito grande da religião, mais especificamente das denominações 

evangélicas, nas questões políticas. A forma de outorga de uma rádio comunitária passa por um processo 

no Ministério das Comunicações ou na Casa Civil, ou seja, no Executivo, mas ela tem que ser avalizada 

pelo Legislativo, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados e Senado. Como a gente sabe que o nosso 

Congresso está tomado por muitos deputados evangélicos e católicos, é uma combinação muito danosa 

para a comunicação comunitária, porque realmente pode ter uma corrida de outorgas por rádio 

comunitária, mas que vão, na verdade, estar a serviço de somente uma denominação. 

 

LC – Como se estabelece a relação de líderes religiosos locais com a comunidade? 

JPM – A gente tem que ver isso com muito cuidado, porque é, inclusive, uma discussão que a gente faz 

na Associação que eu milito que é a Associação Mundial das Rádios Comunitárias, porque toda vez que a 

gente fala de religião nas rádios comunitárias, a gente tem que ter uma série de cuidados. Primeiro, 

porque quando você pega a história das rádios comunitárias, e eu já analisei isso em mais de um artigo, 

ela está muito ligada a um movimento mais progressista da Igreja Católica a partir da década de 60, 

década de 70, que entendia o rádio como espaço de evangelização, mas também como espaço de 

mobilização política. Então, na própria história das rádios comunitárias, a Igreja Católica e também 

algumas denominações evangélicas estão presentes. Você pega as Comissões Pastorais de Base, o 
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Movimento Educacional de Base...eram movimentos cristãos, mas bastante politizados, com perfil 

político e de mobilização da comunidade muito forte. Então, assim, a relação das rádio comunitárias com 

o cristianismo é histórica. Mas isso não quer dizer que essas rádios eram tomadas por uma determinada 

denominação. O que a AMARC defende, por exemplo, é exatamente que se vai falar sobre religião em 

uma emissora de rádio comunitária, isso tem que ser aberto para todas as denominações. Então, tem que 

ter ali o programa da rádio católica, o programa da rádio espírita, o programa da rádio de umbanda, do 

candomblé ou qualquer denominação que queira fazer uso do rádio. 

 

LC – Como o proselitismo religioso afeta a noção do estado laico? 

JPM – O Proselitismo religioso – proselitismo é propaganda – é pregar, seja para uma religião, seja para 

um partido político, em favor de um partido político ou em favor de uma denominação religiosa. É pegar 

o microfone da rádio e dizer: “A verdade está com Jesus Cristo” e daí não está com Buda, não está com 

Orixá. Então assim, o proselitismo fere totalmente o estado laico, porque é importante a gente pensar que 

as concessões de rádio e TV, sejam comunitárias, sejam comerciais, são concessões públicas. Ou seja, o 

Estado permite que uma determinada associação ou entidade faça uso do espectro eletromagnético e passe 

a oferecer uma programação cultural. Se o Estado por princípio é laico, a concessão pública tem que 

respeitar o princípio de laicidade. Por isso que, como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado, porque 

tem essa relação histórica das igrejas com as rádios comunitárias e um outro aspecto que é importante 

pensar, que é uma reflexão que se faz, é de que a rádio comunitária deve refletir a diversidade cultural e 

social da sua comunidade. E se a realidade social e cultural daquela comunidade apresenta muitas pessoas 

que são evangélicas ou muitas pessoas que são cristãs, faria sentido que a programação tivesse 

culturalmente esse aspecto. Mas, desde que isso não seja aparelhado por uma religião ou por um partido 

político. O debate religioso, o debate ecumênico e também o debate político e político-partidário são 

saudáveis de aparecerem nas rádios comunitárias, desde que isso seja de uma forma plural. Um conceito 

importantíssimo nas políticas econômicas de comunicação é justamente o conceito de pluralidade e 

diversidade. Ou seja, um espaço como uma concessão e rádio e TV deve necessariamente ser plural, tem 

que refletir a diversidade cultural, a diversidade que aparece na sociedade. Então, de novo, se aquela 

comunidade tem diversas denominações evangélicas, diversas denominações religiosas, católicas, espírita 

e etc., isso tem que ser refletido na rádio comunitária. Tem um caso, uma rádio, que é bastante exemplar 

do que eu estou dizendo. Ela está na minha tese de doutorado defendida em 2016: “Rádios comunitárias 

no limite”. Lá no primeiro capítulo, eu faço uma descrição das visitas que eu fiz. Eu visitei 10 rádios 

comunitárias e uma delas foi a Rádio Dependência. O caso dela é muito interessante, porque a Rádio 

Dependência surgiu na década de 90 de dentro da Igreja Católica. Foi um padre, progressista, super 

politizado, que falou: “A comunidade precisa se organizar em torno de uma rádio comunitária”. E a rádio 

nasceu dentro da Igreja Católica. A primeira antena da rádio foi instalada na torre da igreja e por muito 

tempo, o slogan era “rádio do padre”. E daí eu fui, com muita curiosidade, visitar, essa rádio e ver a 

programação. E é um excelente exemplo de pluralidade religiosa. Tem lá dois programas evangélicos, 

dois programas católicos, o programa espírita e, aparentemente, também teve o programa de matiz 

africana no passado. Então, é uma rádio que nasce na Igreja Católica, mas não é aparelhada pela Igreja 

Católica. Então isso é possível na rádio comunitária. A nossa grande preocupação é justamente o 

aparelhamento religioso, seja da denominação que for, porque isso aí vai ferir o princípio do Estado Laico 

e impedir que a pluralidade que existe numa comidade seja refletida no momento em que uma só 

denominação se apropria disso.  
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ANEXO B – Matéria “Vitória em Cristo” 

 

EDIÇÃO 60 | SETEMBRO_2011 

anais da religião 

VITÓRIA EM CRISTO 
 
Com uma leitura singular da Bíblia, o pastor Silas Malafaia ataca feministas, homossexuais e 
esquerdistas enquanto prega que é dando muito que se recebe ainda mais 
DANIELA PINHEIRO 

 

Em abril, quando tinha uma promissória de 1,5 milhão de reais a vencer, Malafaia pediu doações individuais de 100 

mil reais na televisão. “Criticar a oferta é preconceito da elite, que acha que todo evangélico é tapado, idiota, a ralé 

da classe social explorada por um malandro”, disse FOTO: SERGIO DUTTI 

De olhos fechados, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, 

deixava-se empoar pela maquiadora, que encobria as manchas e o brilho de seu rosto. Dali a 

pouco, ele gravaria seu programa semanal na televisão. Naquela manhã de agosto, Malafaia 

estava amuado. Na véspera, soubera que um pastor – de quem se considerava amigo – havia lhe 

tirado o horário da madrugada na TV Bandeirantes, uma negociação feita pelas suas costas. 

Também lhe pesava a má repercussão de seu último programa, no qual havia pedido doações de 

911 reais e 10 011 reais a seus fiéis. Na internet, o mais polido dos sites que tratou do assunto o 

chamou de “estelionatário”. 

 

A moça domava suas sobrancelhas com rímel transparente e, antes de lhe baforar laquê nos 

cabelos, ele falou sobre o caso. “A oferta é o que viabiliza minha missão, que é pregar o 

Evangelho e arrebanhar o maior número possível de fiéis”, explicou. “Eu gasto milhões, 

milhões e milhões por mês com horário na televisão, congressos, cruzadas evangelísticas, 

treinamento de pastores, abrindo novas igrejas. Como se paga isso? Não é um anjo do céu que 

desce com um cheque em branco para mim.” 

Levantou-se da cadeira com os bicos do colarinho em riste, pegou uma gravata vermelho-

sangue e, com o queixo colado ao peito, passou à confecção do nó. “Então, quer dizer que eu 

tomo dinheiro há vinte anos dos pobres coitados e nenhum deles reclama? O cara lá do raio que 

o parta me dá 10 mil contos porque ele é um burro e eu sou um fera, porque ele é ingênuo e eu 

fiz lavagem cerebral nele?”, protestou, enquanto conferia a gola no espelho. “Isso é preconceito 

da elite, que acha que todo evangélico é tapado, idiota, a ralé da classe social explorada por um 

malandro. O cara dá oferta porque ele sabe onde eu invisto a grana dele, porque ele confia no 

trabalho que fazemos aqui e não quer que ele acabe.” 

Há 29 anos, o carioca de origem grega Silas Lima Malafaia está na televisão falando de Deus. 

Seu programa Vitória em Cristo é como um longo comercial da Polishop – ofertas e promoções 

de DCs, livros e DVDs de sua empresa, a Central Gospel –, intercalado de sermões bíblicos e 

mensagens na linha motivacional/autoajuda de matriz norte-americana. Dublado em inglês, é 

transmitido via satélite para 200 países pela Daystar e Inspiration Network, redes evangélicas 

dos Estados Unidos. No Brasil, Malafaia pode ser visto na Rede TV, Rede Bandeirantes e CNT, 

emissoras nas quais compra horário. 

O seu discurso é socialmente conservador, e suas trovoadas retóricas recaem sobre grupos 

organizados que militam pela afirmação das minorias e pelos direitos individuais. Considera-os 

liberais, termo que nas suas pregações ganha conotação pejorativa, deslizando no mesmo campo 

https://piaui.folha.uol.com.br/edicao/60/
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semântico de libertinagem: umbandistas, a esquerda da Igreja Católica, pastores de outras 

denominações religiosas, feministas, defensores do aborto e da eutanásia. Nos últimos tempos, o 

seu alvo predileto tem sido os gays. 

 

Aos 53 anos, Malafaia anda impecavelmente penteado e se veste com apuro, não obstante os 

ternos marrons e as gravatas em tons plausíveis apenas na paleta da Caran D’Ache. Há anos, 

compra roupas e acessórios na mesma loja de um shopping na Flórida. O bigodão preto que o 

acompanhou por décadas foi tirado há quatro anos para rejuvenescer sua imagem. Ele tem um 

forte sotaque carioca que transforma a letra “s” em “r” característico, como em “são duarr da 

tarde”. 

 

No púlpito e na televisão, cultiva um estilo iracundo e indignado – o que lhe valeu o apodo de 

“Ratinho Evangélico”, em referência ao apresentador cascadura do sbt, de quem é amigo. Ao 

defender seus pontos de vista, fala de maneira virulenta, mas ao pedir dinheiro ou vender seus 

produtos é ameno e não adota a estratégia do pé na porta. “Eu sou o único pastor que realmente 

prega a palavra de Deus na televisão.” E explicou: enquanto o bispo Edir Macedo, da Igreja 

Universal do Reino de Deus, dedicaria muito tempo de seu programa ao exorcismo e ao pedido 

de ofertas; o apóstolo Valdemiro Santiago (Igreja Mundial do Poder de Deus), à cura; e o 

missionário R. R. Soares (Igreja Internacional da Graça de Deus), a transmitir imagens de cultos 

de sua igreja, ele interpreta a Sagrada Escritura à luz da vida cotidiana – o que faz de sua 

exegese bíblica uma peça única. 

Recentemente, quando pregava como a glória de Deus pode deixar a vida do crente, ele tratou 

assim da cobiça e do pecado: “Aí vem a irmã dentro da igreja com a roupa arroxada, os dois 

melões de fora e o cara do lado só olhando, só no somebody to love. (…) Se você está 

indecorosa, você peca e faz o outro pecar! E se você deixa sua mulher sair assim, você é um 

mané, um otário! Bota o silicone que você quiser, minha irmã! Mas se você quiser ser o 

instrumento do pecado, a glória de Deus vai embora e você vai pagar a conta com Jeová!” 

Entre o anúncio de um kit de Bíblias e a interpretação de um versículo, Malafaia também 

divulga campanhas para arrecadar doações, como a do Clube de 1 Milhão de Almas, na qual o 

fiel doa 1 mil reais em troca de uma graça igualmente generosa. O objetivo é levantar 1 bilhão 

de reais com 1 milhão de doações. No final de agosto, o contador eletrônico de seu site 

contabilizava quase 38 mil adesões. Malafaia também já pediu para os fiéis doarem parte do 

aluguel e 30% de seus rendimentos, em vez do dízimo literal de 10%. Em abril, quando tinha 

uma promissória de 1,5 milhão de reais a vencer, superou-se: pediu ofertas individuais de 100 

mil reais. Levantou o dinheiro em menos de uma semana. “Ralé que doa 100 mil… As pessoas 

não têm ideia do que está acontecendo no meio evangélico”, disse-me no camarim do estúdio de 

televisão. 

 

A sede da Associação Vitória em Cristo ocupa uma área de 40 mil metros quadrados no 

bairro de Jacarepaguá, Zona Norte do Rio. A construção moderna e envidraçada contrasta com 

os arredores de comércio pobre e terrenos baldios abandonados. A entidade cristã – considerada 

sem fins lucrativos, o que a exime do pagamento de impostos – financia as ações do ministério 

religioso de Malafaia. São projetos sociais em favelas, cruzadas evangelísticas – que reúnem 

mais de 100 mil pessoas em praças públicas pelo Brasil –, congressos pentecostais, encontros 

anuais para a formação de mais de 3 mil pastores, além de seu programa na tevê. Por ano, fatura 

40 milhões de reais, captados nas ofertas e doações de fiéis e admiradores. Segundo Malafaia, 

20% dos que lhe mandam dinheiro não são evangélicos. 

 

No ano passado, a entidade adquiriu por 4 milhões de dólares, nos Estados Unidos, um jato 

Gulfstream III de segunda mão. É nele que Malafaia e sua família se locomovem pelo Brasil e 

no exterior. Fabricado em 1986, o avião tem doze lugares, sofá, cozinha, sistema individual de 
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entretenimento e autonomia de oito horas de voo. Em sua fuselagem está escrito In favour of 

God.Numa manhã de julho, em seu escritório decorado com sobriedade em tons de preto e 

carvalho, ele usava um cardigã de listas azuis e brancas da grife Tommy Hilfiger, calça social e 

sapatos de verniz pretos. Como muitos pastores, também é adepto do relógio dourado, do anel 

de brilhantes na mão direita e, eventualmente, do celular pendurado no cinto. 

 

Desde 2006, quando o Projeto de Lei 122, que criminaliza a homofobia no país, entrou na pauta 

dos parlamentares, Malafaia se tornou uma das principais vozes contrárias à causa. Foi ele 

quem, em junho, conseguiu reunir 50 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional para 

protestar contra a votação. Também pediu a seus 180 mil seguidores no Twitter para entupir a 

caixa postal e congestionar os telefones de parlamentares favoráveis à proposta – no que obteve 

sucesso. Dias depois, na Marcha para Jesus, em São Paulo, ganhou espaço em jornais e 

televisões ao dizer que o Supremo Tribunal Federal havia “rasgado a Constituição” no momento 

em que aprovou a união homossexual. 

“Não tenho problema com gay, tenho problema com ativista gay, porque são um bando de 

intolerantes, intransigentes, antidemocráticos”, falou. Segundo ele, caso o projeto seja aprovado, 

um diretor de escola que reclame de dois meninos se beijando no recreio poderá parar na 

cadeia.“Todo mundo se acha no direito de chamar evangélico de ladrão e não acontece nada. 

Mas se alguém falar um ‘a’ dessa bicharada, é o fim do mundo”, disse. (Há controvérsias. 

“Dependendo de como o diretor abordasse o casal, caberia uma reprimenda, mas prisão nunca. 

De qualquer maneira, essa cena não aconteceria num colégio, onde nem héteros podem ficar se 

beijando”, explicou Denise Taynah, assessora da Superintendência de Direitos Individuais 

Coletivos e Difusos, do governo do Rio de Janeiro.) 

Malafaia estava perplexo. Não conseguia compreender como o Supremo Tribunal Federal 

garante o direito à liberdade de expressão para a Marcha da Maconha enquanto uma lei federal 

cogitava punir quem não concordasse com a homossexualidade. “Também fico louco porque 

essas bichas ganham dinheiro para viver nessa palhaçada. Sabe quem patrocina a Parada Gay? 

Petrobras, Caixa Econômica. É com o nosso dinheiro”, protestou. 

Ao argumento de que um evangélico não corre o risco de ser espancado na rua por preconceito 

– como havia ocorrido com o pai que andava abraçado a seu filho e ambos foram tomados por 

um casal gay –, ele respondeu que o episódio foi uma “idiotice altamente condenável”, porém se 

tratava de uma tragédia isolada. “Mas os gays vão lá e propagandeiam como se fosse regra. Para 

isso, que é verdadeiramente homofobia, tem que ter cadeia, mas o que eles querem é privilégio”, 

disse. Depois que avivou a polêmica com os homossexuais, Malafaia passou a ser acompanhado 

por dois seguranças à paisana. “Se eu chegar num aeroporto e tomar tapa de bicha, vai ficar mal, 

né?” 

Segundo Malafaia, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais tentava, sob o argumento da homofobia, cassar pela terceira vez o seu registro de 

psicólogo junto ao Conselho Regional de Psicologia. Essa seria a origem de sua rusga com o 

movimento gay. “Se quisessem apenas defender os direitos deles, o.k., eu não ia me meter, 

tenho mais o que fazer. Mas quando vi que o que queriam era cercear o MEU direito, aí me 

chamaram para a briga”, falou. Sobre a possibilidade de perder a licença profissional, ele não se 

deixa abalar. “O que falo digo no púlpito, não em consultório, por isso o Conselho nada tem a 

ver com isso. Mas toda hora eles conseguem reviver essa história porque ali tem um bando de 

viado que foi fazer psicologia para se descobrir”, completou. 

Sua secretária – elegante e de preto, como todas as funcionárias da empresa – serviu água em 

copos de cristal. Malafaia se lembrou de outro embate à época da discussão do aborto na 

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. “Eu não debato tema polêmico usando religião. 
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Eu uso a ciência, a biologia, a medicina, por isso não conseguem me contestar.” Afirmou ter 

emudecido os presentes ao desafiá-los a dizer se era a mãe ou o bebê quem controlava o líquido 

amniótico do útero ou decidia sobre a data de um parto normal – o que deixaria patente que o 

agente ativo da gravidez é o feto e, portanto, ele tem vida própria. 

Para Malafaia, o mundo está em decadência e os valores da sociedade estão no fundo do poço. 

Sua missão, como pastor e profeta de Deus, é chamar a atenção das pessoas para o que prega o 

Evangelho. Como exemplo da debacle humana, citou o caso de um pedófilo, preso nos Estados 

Unidos, que obteve o direito, concedido pela Suprema Corte, de assistir na prisão a todos os 

vídeos pornográficos que gravou com crianças. “Aí, você vai quebrando, você vai afrouxando, 

vai banalizando ser pedófilo, daqui a pouco eles estão pedindo também para serem respeitados”, 

disse. Referia-se ao caso do piloto Weldon Marc Gilbert, preso em 2007, que, por ter assumido 

a própria defesa, teve acesso, durante o processo, às peças incriminatórias sem as quais não 

poderia se defender. 

Se um homem deseja fazer sexo com outro homem, o que teria ele a ver com isso? “Nada! Cada 

um faz sexo com quem quiser. O que tenho é o direito de falar que isso é pecado, que é 

condenado por Deus e que a Bíblia diz que é uma perversão. Agora, o que esse pessoal quer não 

é o direito a fazer sexo – porque isso já fazem e não vão parar de fazer. Eles querem é colocar 

uma mordaça na nossa boca para nos proibir de falar qualquer coisa sobre eles. Olha o absurdo 

que é isso!”, indignou-se. 

 

Malafaia nasceu na Tijuca, Zona Norte do Rio, filho de um militar da Aeronáutica – que, ao 

se aposentar, tornou-se pastor – e de uma diretora de escola, ambos ligados à Assembleia de 

Deus. Desde criança, participava de cultos domésticos e acompanhava os pais em eventos 

evangélicos. Aos 14 anos, conheceu Elizete, de 13, com quem viria a se casar e a ter três filhos. 

Um irmão dele também se casou com uma irmã dela. 

 

Foi nessa época que ele diz ter recebido “o chamado”. Ouvia uma pregação, quando no meio da 

frase do pastor sentiu algo inexplicável. “É como um estalo. De repente, tudo passa a fazer 

sentido. Você consegue integrar o emocional, o intelectual, o psicológico, você entende por que 

você está aqui. É uma coisa muito forte e muito pessoal”, contou. A experiência foi marcante, 

mas ele tinha dúvidas, sobretudo quando notava as dificuldades financeiras enfrentadas pelos 

religiosos de seu círculo social. Aos 20 anos, andava pela rua pensando no assunto, quando foi 

abordado por um amigo que, do nada, lhe disse para não temer porque ele teria como sustentar 

sua família. “Era Deus falando através dele”, disse Malafaia. Foi a confirmação de sua vocação 

de evangelizador. 

Ele, a mulher e amigos faziam parte de um grupo gospel chamado Coral e Orquestra Renascer, 

no qual era o baterista. Chegaram a gravar um LP, apresentavam-se em qualquer galpão e, nos 

fins de semana, Malafaia alugava uma Kombi para evangelizar mendigos e turistas na praia de 

Copacabana. A família vivia com os rendimentos da mulher, que trabalhava na Caderneta de 

Poupança Letra. Foi quando cursou a Faculdade de Teologia do Instituto Bíblico Pentecostal. 

Com diploma em mãos, tornou-se, aos 23 anos, pastor auxiliar na Assembleia de Deus da 

Penha, onde seu sogro era titular, ganhando cinco salários mínimos por mês. 

 

Nos anos 80, quando algumas emissoras brasileiras passaram a retransmitir programas de 

televangelistas americanos – como Jimmy Swaggart e Rex Humbard –, Malafaia ficou 

fascinado com o poder de evangelização da tevê. Vendeu um carro, pediu dinheiro emprestado a 

um amigo bem posicionado na hierarquia da igreja e contou com a simpatia de um rico 
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empresário evangélico, Sotero Cunha, que durante anos o ajudou financeiramente. Foi assim 

que comprou um horário na antiga TV Record (atual CNT).  

 

Com duas câmeras paradas, sentado atrás de uma mesa, Malafaia chamava pastores para cantar 

e palpitava sobre qualquer assunto. Com muitas contas a pagar, completava o orçamento com 

palestras, conferências e sermões em igrejas de amigos. Em uma ocasião, chegou a pregar 

noventa vezes em setenta dias. Perdeu a voz. Em 1990, ele já era o campeão de audiência da 

emissora. 

“A explosão dele se deu quando passou a aparecer em rede nacional descendo o pau em todo 

mundo e falando de temas atuais. Ele não poupava ninguém. Falava de pastor safado, de 

evangélico falso, de político corrupto. As pessoas sentiam que ele estava verbalizando 

publicamente o sentimento que cada um carregava dentro de si”, disse o pastor Silmar Coelho, 

um dos melhores amigos de Malafaia, durante uma viagem de avião. 

Ia para as gravações de ônibus pela manhã e à noite cursava psicologia, na mesma sala da 

mulher, na Faculdade Gama Filho, no Rio. Nunca atendeu pacientes em consultório. Sua 

visibilidade e intrepidez no discurso atraíam ofertas, que ele sempre pediu. Com dinheiro em 

caixa, passou a organizar eventos de evangelização e, paralelamente, investia em oportunidades 

que nunca foram para frente: loja de decoração, fábrica de “guaraná gospel” e uma rádio. 

Em seus negócios privados, sua grande alavancada, como ele diz, deu-se quando conseguiu 

vender Bíblias em parcelas a perder de vista na televisão. Até então, as editoras dividiam o valor 

em apenas três vezes. Graças à amizade com um evangélico da diretoria do Banco Cédula, no 

Rio, Malafaia conseguiu que lhe dessem crédito na emissão de boletos bancários e junto a 

operadoras de cartão de crédito. Em 2005, em três meses, vendeu 100 mil Bíblias de 120 reais 

divididos em dez vezes sem juros – um recorde ainda inédito no mercado. 

 

Era hora do almoço e Malafaia se dirigiu a uma sala a poucos metros da sua, que faz as vezes 

de refeitório da diretoria. Réchauds prateados ocupavam uma mesa comprida, diante da qual o 

cunhado, a cunhada, uma filha e a nora faziam seus pratos. Quase toda a família trabalha na 

Associação Vitória em Cristo ou na Editora Central Gospel – que dividem o mesmo prédio –, 

onde exercem cargos administrativos. Além deles, Elizete é conferencista, autora e também 

apresenta um quadro no programa de tevê do marido, e o primogênito Silas Filho, formado em 

teologia nos Estados Unidos, é pastor e vice-presidente do conglomerado. 

 

Enquanto comia, Malafaia contou ter aberto mão do salário de pastor da Assembleia de Deus da 

Penha e disse que não usava um centavo das verbas da associação para despesas pessoais. 

Segundo ele, sua única fonte de renda era o que retirava como empresário na Central Gospel, 

cujo catálogo chega a quase 600 títulos, entre livros, CDs e DVDs. Os autores são ele mesmo, 

seus familiares, amigos ou pastores best-sellers americanos. 

De sua lavra, Malafaia lança a média de quatro livros por ano. São cerca de noventa publicados, 

todos entre 64 e 72 páginas (“Mais do que isso, o cara não lê, acha grosso demais”), cujo 

enfoque é quase sempre superar desafios e romper barreiras no contexto da palavra divina. 

Um ghost-writer reúne suas falas em palestras, cultos e congressos e as transforma em texto 

corrido. Os títulos incluem Lições de Vencedor, O Perigo da Inversão de Valores, Como Vencer 

as Estratégias de Satanás, O Cristão e a Sexualidade, entre outros. 

 

A Central Gospel é a segunda editora que mais vende livros evangélicos no país, em torno de 1 

milhão de exemplares por ano. Recentemente, a empresa de cosméticos Avon, que agora 

também distribui produtos populares, comprou um lote de 400 mil livros para comercializar de 

porta em porta. Segundo Malafaia, seu patrimônio se resume a uma casa, quatro apartamentos 

pequenos no Recreio dos Bandeirantes, um no Espírito Santo e um imóvel de dois quartos, 
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financiado em trinta anos, em Boca Raton, na Flórida. Ao ouvir que, para um empresário de 

sucesso, o patrimônio parecia modesto, respondeu que ele não era ganancioso. 

Desde 2007, Malafaia já foi investigado duas vezes pela Receita Federal e outras três pelo 

Ministério Público Federal por suspeita de desvio do dinheiro do dízimo e lesão à crendice 

popular. Em uma das vezes, disse que ficou provado o erro de um contador que, sem sua 

anuência, deixou de recolher um tributo. “Paguei tudo no outro dia sem contestar. Quem atira 

pedra como eu atiro não pode ter telhado de vidro. Eu sou besta?” Quando se servia de 

sobremesa, pediu para remarcarmos o próximo encontro, pois o prefeito do Rio, Eduardo Paes, 

o chamara para uma conversa de última hora. “Já até sei o que ele quer”, disse rindo. 

 

Estima-se que 45 milhões de brasileiros sejam evangélicos, mais da metade deles ligados a 

denominações chamadas pentecostais. É o grupo que acredita em dons espirituais 

extraordinários, como a cura de enfermidades, o exorcismo, a liberação de profecias e o dom de 

falar em línguas estranhas (glossolalia), como ocorreu no Dia de Pentecostes, quando o Espírito 

Santo se manifestou aos apóstolos por meio de línguas de fogo e fez com que eles pudessem se 

comunicar em outros idiomas com a multidão. 

Com forte estrutura midiática, as igrejas pentecostais deram origem às neopentecostais, que 

catapultaram às alturas a ideia da valorização do aqui e do agora, da atuação do diabo na vida 

cotidiana e da relação de troca monetária entre Deus e os homens. 

Testemunhos de ventura e redenção, insistentemente repetidos nos programas, sites, jornais e 

revistas das igrejas neopentecostais, fazem com que a esperança do alcance da graça nunca 

esmoreça. A promessa da prosperidade terrena é sua marca mais evidente. “Antes era: céu, céu, 

lindo céu, quando eu morrer eu vou ter tudo, mas enquanto isso, aqui na Terra, eu serei um 

lascado, todo ferrado. Mas a Bíblia fala da vida abundante, de a pessoa conquistar e ser feliz 

aqui e agora”, explicou-me Malafaia, uma tarde em seu escritório. “Na Bíblia, o assunto 

finanças é como qualquer outro, as pessoas é que fazem alarde com isso”, disse. Uma das 

passagens mais evocadas pelos neopentecostais é a Segunda Carta de Paulo aos Coríntios: 

“Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia com fartura com abundância 

também ceifará.” 

 

Na Vitória em Cristo não se fala em dinheiro, mas em semente; tampouco em graça, diz-se 

colheita. Por isso, menções à parábola da semente, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, 

versículos 26 a 29, são recorrentes. “O Reino de Deus é assim como se um homem lançasse 

uma semente à terra (…) porque a terra por si mesmo frutifica (…) e quando já o fruto se 

mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa.” É o que Malafaia chama de 

“princípio da agricultura” ou “lei da semeadura”: quem quer receber dinheiro deve doar 

dinheiro. “O semeador planta a semente do limão porque ele quer colher limão, não laranja ou 

mamão ou abacaxi”, costuma repetir em suas pregações. 

 

Na porta de entrada de sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, há uma plaquinha em forma de 

borboleta onde se lê: “Aqui mora gente feliz.” O imóvel de dois pavimentos é grande, mas não 

suntuoso. É decorado com muitos objetos dispostos pelas estantes e em mesinhas. Os móveis, 

talhados em madeira, parecem saídos de um castelo: imensos, pesados, escuros. Há dezenas de 

porta-retratos mostrando a família em natais, passeios no Beto Carrero World ou em viagens ao 

exterior. 

 

Num fim de tarde, Elizete Malafaia, de 51 anos, uma mulher delicada e simpática, arrumava-

se para o culto do marido, na igreja da Penha. Quando bati o joelho pela terceira vez na mesa de 

centro, ela se desculpou dizendo que o mobiliário – originário da casa da família nos Estados 
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Unidos – era mesmo grande demais para aquele ambiente. Ao volante de seu utilitário preto, ela 

se dizia preocupada com as polêmicas levantadas pelo marido, sobretudo com os homossexuais. 

 

Segundo ela, não há casos na família. “Se tivesse, iríamos ajudar a tratar, não tenho 

preconceito”, afirmou. Na igreja, disse, há vários que são facilmente identificáveis. Basta 

observar como se comportam nos shows de cantoras gospels. Como psicóloga, ela também 

atendeu inúmeros gays e sustentou que a maioria teria sido abusada na infância. “A 

homossexualidade é uma desorganização emocional e espiritual. Se a pessoa não perdoou o 

abuso, ela canaliza aquela raiva para a vingança e, inconscientemente, se torna um abusador 

também.” 

Elizete queria saber se eu acreditava em Deus, se era cristã, se já havia lido a Bíblia, se já havia 

ido a algum culto evangélico, se havia sido batizada na Igreja Católica. Respondi não a todas as 

perguntas. Falou-se sobre Deus e o Diabo. Ela afirmou que as forças do mal se empenham a 

todo instante em impedir que o mundo e o ser humano se aperfeiçoem. “Eu não tenho problema 

com quem não é cristão, mas você pelo menos acredita no bem e no mal?” “Não no sentido 

metafísico”, respondi-lhe. Não houve mais perguntas. 

Quando o carro passou em frente a um templo da Universal, ela estabeleceu a diferença de sua 

igreja com a de Edir Macedo. “A Universal é como um hospital onde as pessoas chegam muito 

doentes.” Ali, elas conseguiriam se recuperar de vícios, colocar a vida nos eixos e afastar do 

cotidiano a presença do mal. “Mas elas não encontram a palavra de Deus para continuar 

seguindo a vida cristã”, disse. “E é aí que entramos. Somos uma igreja da palavra, do 

Evangelho, do caminho.” 

Até dezembro de 2009, Malafaia era somente um pastor auxiliar, apresentador de tevê, 

conferencista motivacional e dono da Editora Central Gospel. Com a morte de seu sogro, que 

foi por 43 anos titular da Assembleia de Deus da Penha, Malafaia assumiu um rebanho de 

17 mil fiéis e 104 templos espalhados pelo estado do Rio. Sua primeira medida foi adicionar o 

nome Vitória em Cristo para caracterizar sua própria igreja. Para fazê-lo, pediu demissão do 

cargo de tesoureiro da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que era contrária à criação 

da subdenominação. Deixou a função dizendo que as finanças da instituição eram “caso de 

polícia”. 

A Vitória em Cristo tem 150 pastores contratados, cujos benefícios incluem casa mobiliada, 

escola para os filhos e plano de saúde. O salário de um pastor iniciante gira em torno dos 3 mil 

reais e pode chegar aos 20 mil por mês, com direito a carro do ano. “Mas não adianta o cara vir 

com chorumela: tem que saber ler a Bíblia, pregar, explicar”, disse. Em sua igreja, fiéis 

desempregados ou recém-demitidos têm direito a uma cesta básica (“E não é com arroz de 

quinta, não!”) até se restabelecerem. Desde que assumiu a igreja, ele já atraiu 7 mil novos 

crentes e abriu outros nove templos pelo Brasil, rompendo a redoma fluminense. Tem planos de 

inaugurar outras 250 igrejas nos próximos cinco anos. 

Segundo ele, no Brasil, há um imenso campo para evangelizar pessoas. Ele pretende ser a 

alternativa dos fiéis da Assembleia de Deus que deixaram de se sentir representados pelo que 

ele chama de “assembleiossauros”: “Aqueles que vão jogar futebol de calça comprida”, disse, 

fazendo graça com o tradicionalismo de seus pares. Até pouco tempo, os assembleianos eram 

proibidos de ver televisão, ir à praia ou jogar futebol. Ainda hoje, nas subdenominações mais 

conservadoras, as mulheres usam saias e cabelos compridos. “Eu quero ser essa opção. Tudo me 

favorece: tenho visibilidade, credibilidade por estar trinta anos na tevê, comungo dos princípios 

da Assembleia de Deus, mas não fiquei parado no tempo, sou contemporâneo.” 
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Inaugurada em maio, a Vitória em Cristo da cidade de Curitiba é o retrato do que Malafaia 

quer espalhar pelo Brasil. O prédio envidraçado de três andares tem um auditório com mais de 3 

mil lugares, palco forrado com madeira na cor caramelo, telões e modernos equipamentos de luz 

e som. O sistema de ar-condicionado e de calefação “nem o aeroporto da cidade tem”, diz ele 

com orgulho. O espaço é amplo, todo branco, conferindo ao ambiente uma sensação de limpeza 

e modernidade. 

 

Em noite recente, o pastor titular – um jovem carioca de óculos e roupas modernas – alternava-

se entre anunciar a agenda dos eventos e ler sua Bíblia num iPad. Antes do sermão, um dos 

melhores amigos de Malafaia, o pastor Jabes Alencar, e o filho deste, igualmente pastor e cantor 

contratado pela Central Gospel, ensinavam à plateia os gestos que acompanhavam um louvor 

em ritmo de xote: 

O inimigo pelejou 

mas não conseguiu 

Ele tentou me derrubar 

Eu chamei por Jeová 

mas foi ele quem caiu 

 

Luzes coloridas e estroboscópicas iluminavam todo o palco e a banda aumentara o volume. 

Homens, mulheres e crianças dançavam como se estivessem numa discoteca. Antes de 

deixarmos o local, Malafaia fez questão de mostrar o 2º andar da igreja, onde havia berçários e 

salas de recreação infantil que não pareceriam deslocados na capa de uma revista de decoração. 

“Eu não faço porcaria, está vendo? Se eu gosto de coisa boa, imagina Deus”, disse. 

 

Eram sete e meia da noite quando Malafaia subiu no púlpito da igreja Vitória em Cristo, na 

Penha. Os 2 500 lugares estavam ocupados e ainda havia muita gente em pé. O público era, em 

sua maioria, de mulheres jovens, maquiadas e bem-vestidas, como se estivessem voltando do 

trabalho. Representavam a ascensão das classes populares brasileiras. Eram as novas secretárias, 

vendedoras, telefonistas, recepcionistas. Os homens presentes vestiam terno e gravata ou paletó 

com camiseta por baixo. “A paz do Senhor, irmãos”, disse Malafaia saudando a plateia de 

microfone em punho. 

 

Durante os 25 minutos seguintes, Malafaia prestou contas e expôs seus planos aos fiéis. Disse 

que aquele espaço entraria em reforma para acomodar 20 mil pessoas sentadas, que a igreja em 

Curitiba havia custado 6 milhões de reais (“Feita com a obra e o dízimo de vocês, aleluia”), que 

a igreja de Nova Iguaçu vai custar 3 milhões de reais, que precisava ainda levantar 2 milhões 

para concluir o templo de Joinville e outro 1,5 milhão para o de São José dos Pinhais. Contou 

que, na véspera, havia batizado coletivamente 1 107 pessoas no Piscinão de Ramos, que na 

televisão “tudo é patrocinado” e que ele gastava “milhões de reais por mês” para se manter no 

ar. Reiterou a promessa de abrir uma igreja em todos os “cantos desse país” e disse que ali não 

era clube nem terapia coletiva, então era preciso compromisso por parte dos crentes. 

“Como a gente faz tudo isso? Só com a liberalidade e a fidelidade dos irmãos. Vamos zerar essa 

conta. Se você quiser fazer uma oferta especial, peça um envelope para você”, disse a todos. 

“Vamos orar para Deus dar as verbas para vocês. Frutifica a semente que eu e meus irmãos 

plantamos!”, gritou. Ouviam-se brados de “Aleluia”, “Glória a Deus” e “Louvado”. Alertou: 

“Ninguém pode ser constrangido a dar oferta. Ninguém é obrigado a dar. Ninguém quer que 

você tire o pão da boca das crianças nem que se endivide.” 
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Uma banda começou a tocar uma música etérea, suave. Dos cantos do auditório, saíram rapazes 

e moças distribuindo pilhas de envelopes onde se lia a frase “Minha semente para uma colheita 

abençoada”, impressa sobre uma foto de ramos de trigo. Dezesseis deles também carregavam 

máquinas Cielo para o pagamento da doação em cartão de débito ou crédito. Na Vitória em 

Cristo, 30% das ofertas são acertadas no cartão. “Não se envergonhe, não se cale, você é um 

agente de Deus”, disse Malafaia. O barulho dos zíperes de bolsas e carteiras era ensurdecedor. 

Do alto, ele mantinha uma postura de desbravador, espichando a vista em direção ao horizonte. 

Uma mulher com unhas de esmalte negro escreveu algumas palavras no envelope e doou 50 

reais; a que estava a seu lado, 20 reais. Malafaia tirou o paletó e anunciou uma agenda de 

compromissos e eventos. Os presentes conversavam entre si e alguns cantarolavam baixinho a 

música ambiente. 

A seguir, indo de lá para cá no palco, Malafaia contou que, no dia anterior, havia recebido 800 

mil reais de um empresário amigo, que queria ajudar seu ministério. “Mas eu disse a ele: ‘Você 

acha que isso está comprando sua salvação, irmãozinho? Nãããnaninanina! Eu aceito a oferta, 

mas você tem que mudar a sua vida, você tem que aceitar Jesus, ajoelha aí.’” Em 2009, em 

entrevista a um site evangélico, Malafaia havia relatado uma história parecida, mas o benfeitor 

era um atacadista e o valor era de 130 mil reais. 

Malafaia perscrutava a plateia, como que preocupado com a possibilidade de uma ovelha se 

desgarrar. Quando percebeu que o movimento dos obreiros havia cessado, deu a ordem: 

“Levanta o seu envelope aí.” E, como uma onda feita por torcidas em estádios de futebol, os 

envelopes foram surgindo um a um e ficaram suspensos no ar. “Glória a Deus”, ele disse antes 

de iniciar uma oração. Dias depois, calculou ter arrecadado por volta de 10 mil reais naquela 

noite. “Era meio do mês, o pessoal já está com o dinheiro mais contado”, explicou. Só com 

dízimos e ofertas, a Vitória em Cristo tem uma receita de 20 milhões de reais por ano. Malafaia 

sustenta que, proporcionalmente ao número de fiéis, é a maior arrecadação das Assembleias de 

Deus no país. 

O sermão da noite era “Vida de fé ou incredulidade. Qual é a sua?”. Na Vitória em Cristo, não 

há ênfase em cura ou exorcismo. Malafaia prega sem anotações, apenas consultando a Bíblia 

para ler as passagens que menciona. Sua performance é uma combinação de memória 

prodigiosa e desempenho cênico. Ele é onomatopeico, careteiro e versátil no uso da voz – com a 

qual percorre uma escala extensa, do falsete quando imita alguém que faz uma pergunta tola, ao 

grave profundo que enfatiza uma frase mais solene. 

“É você contra o departamento em que você trabalha, é você contra o seu chefe, contra sua 

família, mas você está com Deus. Para Ele, você é maioria sempre!”, disse o pastor falando 

sobre autoestima. Leu o versículo 31 do livro dos Números, no capítulo 13. “Porém os homens 

que com ele subiram disseram: ‘Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do 

que nós.’” Encarando a plateia com o dedo espetado no ar, gritou: “Sabe o que Deus está 

dizendo aqui? Que aqui tínhamos que viver como ferrados. Era assim.” Da plateia ouviam-se 

louvores. 

 

“E olha aqui o complexo de inferioridade!”, exclamou diante do versículo 33: “Também vimos 

ali gigantes (…) éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus 

olhos.” Com a voz ainda mais alta e trêmula, ele trovejou: “Você está se vendo errado, irmão! 

Você não é gafanhoto! Tem gente que acha que você é inteligente! O complexo de inferioridade 

é CON-TA-GI-AN-TE! Enterra essa ideia, irmão!” Uma mulher gritou: “Aleluia!” Na minha 

frente, uma grávida sentada num degrau do altar enxugava lágrimas. “Olha para o seu irmão e 

diz: ‘Deus tem um projeto para você!’” A meu lado, Elizete Malafaia me olhou nos olhos e 

falou: “Deus tem um projeto para você e para toda a sua geração!” 



214 
 

Ao final, Malafaia convidou aqueles que estavam se reconciliando com Deus a se aproximar do 

palco. Eram pessoas que haviam largado a igreja ou ainda andavam em pecado. Oito delas 

apareceram, foram abençoadas e abraçadas por obreiros, que as ampararam para deixar o local. 

Depois de duas horas, o culto foi encerrado. Havia uma sensação de redenção e bem-estar no ar. 

As pessoas pareciam satisfeitas, cheias de si, animadas e confiantes. Malafaia foi cercado pelos 

fiéis que queriam fotos e consultas individuais. Na saída da igreja, sentia-se um forte odor de 

fritura e lixo. Dezenas de carrinhos de churros, pipocas e mesas de camelôs dividiam a calçada 

com detritos de sacos de lixo que haviam sido violados – provavelmente por algum catador de 

latinhas à procura de alumínio. 

 

Malafaia sempre foi brizolista. Votou em Lula duas vezes e, nas últimas eleições, de última 

hora, declarou apoio ao tucano José Serra. No início da campanha, disse que votaria em Marina 

Silva, que também é da Assembleia de Deus, mas mudou de ideia depois de ouvir que ela 

proporia um plebiscito sobre o aborto. Na TV Record, o bispo Edir Macedo insinuou que 

Malafaia teria recebido dinheiro para mudar de lado. “Arrumei 200 mil votos para o Marcelo 

Crivella [senador eleito pelo PRB do Rio e sobrinho de Macedo] e o tio dele vem me fazer uma 

dessas. Ele ia perder pro Picciani, eu me desdobrei… Agora a gente vê quem é o venal”, disse. 

 

O pastor acredita que o Brasil terá em breve um presidente da República evangélico, mas que 

não será alguém saído dos quadros da igreja. “É alguém que surgirá da política e que, 

contingencialmente, será evangélico”, especulou. Segundo diz, uma bancada representativa no 

Congresso pode cauterizar, ainda na origem, projetos como o da legalização do aborto e da 

descriminalização das drogas. Hoje são 73 parlamentares, mas acredita que o número pode 

dobrar. Na eleição passada, os três candidatos a deputado federal que apoiou somaram mais de 

300 mil votos. Seu irmão, Samuel Malafaia, foi o terceiro deputado estadual mais votado do 

Rio. 

Eduardo Paes o havia chamado para tirar a limpo o boato de que Malafaia pensava em concorrer 

à Prefeitura nas próximas eleições. “Respondi que nem pensar. Mas ele sabe que trago votos”, 

disse-me dias depois do encontro. Em 1995, quando o bispo Von Helder, da Universal, chutou 

uma imagem de Nossa Senhora na televisão, Malafaia foi um dos líderes evangélicos que saiu 

publicamente em sua defesa. Edir Macedo ficou bem impressionado e o convidou para se lançar 

candidato a deputado federal em 1998, com a perspectiva de construir o seu nome como 

alternativa da Igreja Universal à Presidência. “Mas não era minha praia. Não nasci para ser 

político, sou um pregador”, disse durante um almoço em um hotel de Brasília. A recusa lhe 

custou o programa que tinha na Record. Desde então, a relação com Macedo é turbulenta. 

Em que Malafaia acha que se diferencia do líder da Igreja Universal? “Eles estão muito 

violentos nessa coisa de pedir dinheiro”, explicou. “E adotam um discurso perverso na relação 

com os fiéis. Dizem que, se você não tem uma coisa, é porque você não crê. Já eu afirmo que, se 

você não tem, é porque foi burro ou jogou a oportunidade fora”, prosseguiu. “O Macedo era um 

cara de ideais extraordinários, mas se perdeu por causa dessa tentativa desenfreada de destruir a 

Globo. Hoje ele usa o dízimo e as oferendas para bancar o profano, aquele lixo moral, que 

apresenta na programação da emissora dele.” 

 

Um dos eventos mais importantes organizados pelo ministério de Malafaia é o Congresso 

Fogo para o Brasil. No final de julho, reuniu 3 600 pessoas no Centro de Convenções, em 

Brasília. O público era composto de pastores de outras denominações, protestantes de várias 

partes do Brasil, fiéis da Vitória em Cristo e curiosos que o seguem pela televisão. 
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Já na entrada, via-se um guichê da TAM, que vendera pacotes de até 2 700 reais por pessoa 

pelos quatro dias de palestras com preletores de várias igrejas, hotel, traslados e café da manhã. 

Os corredores estavam apinhados de prateleiras lotadas de dvds, CDs, livros e Bíblias em 

diversos estilos. Todos tinham a etiqueta da Central Gospel. Uma das Bíblias mais procuradas 

era a de capa de couro imitando estampa de onça, alcinha que a transformava em bolsa de mão e 

espelho interno para maquiagem. Custava 10 reais. Havia produtos para todo tipo de público e 

de interesse. Crianças tinham à disposição toda a coleção da Turma do Cristãozim, com o 

Evangelho ilustrado; adolescentes eram o foco da série de revistas A Galera de Cristo e 

mulheres podiam comprar até livros de receitas coroados com reflexões bíblicas. 

 

Um banner na entrada dos 26 guichês de caixa avisava que as compras de mais de 29 reais 

poderiam ser divididas em duas vezes sem juros e as superiores a 150 em até dez vezes. Quem 

gastasse mais de 400 reais estaria concorrendo ao sorteio de oito iPads. Na fila ao lado do 

marido, a funcionária pública Bruna Cristina Moura, 25 anos, uma loira de olhos azuis, bem-

vestida, que era da igreja Sara Nossa Terra, havia comprado 12 DVDs de Malafaia. “Admiro o 

jeito dele. Ele me inspira confiança e credibilidade”, comentou. A programação incluía uma 

série de shows de bandas e cantores da gravadora Central Gospel – que, em comum, têm o 

hábito de afastar o microfone da boca e tombar a cabeça para trás na hora de um agudo. 

 

No hall de entrada do evento, conheci a empresária Andreia Moraes, uma moça de cabelos 

loiros compridos, que comia uma coxinha, encostada no balcão. Ela havia viajado sozinha para 

Brasília, estava hospedada em um hotel confortável e esperava ansiosa a fala de Malafaia. Há 

dois anos vinha contribuindo para o Clube de 1 Milhão de Almas e afirmou que, desde então, 

sua vida havia se transformado. 

Endividada e desempregada, tornou-se empresária, representante da Herbalife em Mato Grosso 

do Sul. “Eu o conheci pela tevê, me apaixonei pelas coisas que ele falava, faziam muito sentido 

para mim”, disse. À sua semente, Deus havia proporcionado uma colheita misericordiosa. 

“Deus me honrou com uma casa de meio milhão de reais. Eu hoje tenho muito para dar e 

emprestar, minha família toda se converteu.” Para ela, o que diferencia Malafaia dos demais 

pastores é sua coragem de “comprar brigas” pelos evangélicos e pelo Evangelho. “Eu tenho 

discernimento religioso, sei que ele é um homem de Deus. Deus fala através dele. Se ele diz que 

a semente será frutificada, ela será”, falou. 

Em mais duas voltas pelo espaço do evento, cruzei com Murilo Otávio Benittes, um funcionário 

público que gostaria que os políticos brasileiros fossem “íntegros” como Malafaia; e com Liana 

Ribeiro, uma pastora baiana que usava gola de pele e disse ter no pastor “uma referência 

espiritual pelo tamanho de seu trabalho evangelístico”. E também Neide Batista, uma senhora 

baixa e atarracada, cujo filho havia largado as drogas e arrumado um bom emprego como 

gerente de uma lanchonete de fast-food. Em todos, predominava a sensação de redenção, 

agradecimento e consciência plena da razão de estarem ali. A conversão havia sido um ato 

consentido e rendera frutos. 

 

Na sala VIP do evento, diante de uma mesa de salgadinhos, Malafaia esperava sua vez de entrar 

no palco. Ele contava ter recebido um e-mail de um diretor da Rede Globo dando-lhe 

explicações sobre a queixa que havia feito à cúpula da emissora por causa do beijo gay que seria 

exibido na novela Insensato Coração. 

 

Silas Malafaia contou que, no final do ano passado, foi chamado para uma conversa pelo vice-

presidente das Organizações Globo, João Roberto Marinho. O dono da Globo lhe disse que a 

rede queria conhecer melhor o mundo dos evangélicos. E contou terem percebido, na emissora, 

que Edir Macedo “não era a voz” dos protestantes no Brasil. Desde então, eles mantêm um 

canal de comunicação. “Sabe quantas vezes apareci no Jornal Nacional só este ano?”, 

perguntou o pastor, dando a resposta com a mão bem aberta. “Cinco.” 
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Numa série de reportagens sobre o trabalho social de determinadas igrejas, o Jornal 

Nacional mostrou numa delas o que a de Malafaia fazia na Vila Cruzeiro, no Rio. Três meses 

depois da ocupação da favela por forças do Exército, o pastor levou até lá massagistas, médicos, 

terapeutas e até manicures para atender à população, gratuitamente. O nome da igreja foi citado 

e o pastor ocupou o vídeo, sozinho. Um dos sonhos de Malafaia é comprar um horário na Globo 

para fazer pregações. “Ainda vou conseguir”, disse. “Eles já estão abrindo. Olha o programa do 

Faustão: está cheio de cantor evangélico se apresentando lá.” A Globo não comercializa 

horários contínuos. “Só vendemos anúncios em intervalos comerciais”, disse João Roberto 

Marinho. 

 

No estúdio de gravação do programa, Malafaia, já vestido com um blazer azul-celeste, 

continuava a murmurar. “Trairagem, safadeza!”, resmungou enquanto se olhava no espelho. 

Mais do que ter perdido o horário da madrugada na TV Bandeirantes, ele não se conformava 

com a ursada do apóstolo Valdemiro Santiago. “Um cara que eu ajudei, que botei em contato 

com a Globo quando ele precisou. Que botei minha cara para bater quando a Lei do Psiu de São 

Paulo ia fechar a igreja dele”, dizia. Soube-se que, numa negociação direta com a cúpula da 

Bandeirantes, Santiago ofereceu 150% a mais do que o pago por Malafaia pelo horário das 2 

horas às 6h45, algo em torno de 10 milhões de reais por mês. Em geral, os canais vendem aos 

religiosos janelas reservadas a espaços publicitários. Assim, não se responsabilizam pelo 

conteúdo do que é exibido. 

 

Com exceção da Globo e do SBT, as demais emissoras gostam e querem vender horários para 

pastores evangélicos. O pagamento é em dia porque têm dinheiro vivo na mão; o custo de 

produção dos programas é baixíssimo, o que reduz muito o risco de bancarrota e, 

consequentemente, de calote. E, como a concorrência entre eles é forte, acabam pagando muito 

mais por horários desprezados pela audiência, como é o caso das madrugadas. “O R. R. Soares 

está saindo da Band até agosto e estão me oferecendo para pegar o horário”, disse. “Mas estão 

querendo enfiar a faca, estou fora.” 

 

O diretor do programa avisou que deveriam descer para o estúdio. “Se o Valdemiro está 

pensando que vai levantar grana na madrugada, está muito enganado. Ninguém vende nada nem 

recebe doação de madrugada. O efeito madrugada é falar com gente com problema. Gente 

insone, desesperada, que não tem a quem recorrer. É espetacular para a evangelização, mas zero 

para negócios”, comentou. 

 

No estúdio, uma equipe de vinte pessoas estava à sua espera. O cenário é constituído por um 

painel pintado com arvoredos que supostamente remetem a um jardim em Jerusalém, além de 

uma fonte de verdade que jorra água. Como trabalha sem roteiro e improvisa tudo, decidiu usar 

todo o programa para rebater as ferozes críticas da internet que atacavam as suas reiteradas 

solicitações de dinheiro. No ar, comunicou que precisava levantar 8,5 milhões, e explicou, 

tostão por tostão, onde o dinheiro seria empregado. Um milhão de reais para uma cruzada 

evangélica para 100 mil pessoas em São Luís; outro milhão para cruzada idêntica em Fortaleza; 

quatro milhões para treinar 2 500 pastores e 500 jovens com vocação ministerial; e 2,5 milhões 

para a adequação do seu programa ao padrão de alta definição digital. 

Quando as câmeras foram desligadas, ele me chamou num canto: “Vê se outro pastor faz isso 

que eu faço. Eu divulgo onde gasto cada centavo que recebo. Vai lá no R. R. Soares e manda ele 

dizer onde ele põe a grana, vai lá no Edir Macedo e vê se ele abre as finanças dele.” Terminou a 

conversa revelando o resultado dos pedidos de oferta. Em menos de dez dias, 145 pessoas 

haviam doado os 10 011 reais e outras 2 mil, os 911 reais. “Alguma compensação eles devem 

ter, não acha?”, perguntou. 
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ANEXO C – Matéria “Já recebi 2 milhões de um fiel” 

 

30/01/2013 nº 2254 

Entrevista 

SILAS MALAFAIA 
“Já recebi R$ 2 milhões de um fiel” 
Apontado como o terceiro pastor mais rico do Brasil, líder da Assembleia de Deus Vitória em 
Cristo anda de jato executivo, afirma faturar R$ 45 milhões por ano com a sua editora e diz 
que evangélico não é babaca 
por Rodrigo Cardoso 
Edição 30/01/2013 - nº 2254 1.9K 

De Angra dos Reis, local escolhido para curtir 15 dias de férias em meio a passeios de lancha e 

banho de mar próximo às ilhas da região, o carioca Silas Malafaia, 54 anos, pregou a orelha no 

celular e, por quase duas horas, abriu o verbo. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo 

estava bravo depois de ser apontado pela revista americana “Forbes” como o terceiro pastor 

evangélico mais rico do País, com um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 300 milhões. 

Ele pretende acionar judicialmente a publicação e provar que a sua renda pessoal não chega a 2,5% 

do valor publicado. Um dos mais antigos tele-evangelistas do País, Malafaia é um ex-conferencista 

que se tornou pastor há apenas dois anos e meio e já administra 120 templos pelo Brasil. Nascido em 

Jacarepaguá, zona oeste do Rio, casado há 32 anos e pai de três filhos, o sacerdote conta que a maior 

oferta que um fiel deu em sua igreja foi de R$ 2 milhões e a sua editora fatura R$ 45 milhões por 

ano. É dele, ainda, a voz mais estridente contra o projeto de lei que criminaliza a homofobia. 

ISTOÉ – De onde vem o patrimônio? 

Silas Malafaia – Da renda de venda de livros, de conferências, da minha editora (Editora Central 

Gospel), que fatura R$ 45 milhões por ano. Aí, a “Forbes” divulgar que o meu patrimônio pessoal é 

de R$ 300 milhões é uma sacanagem para dizer que pastor apanhou dinheiro dos otários. Que pastor 

é milionário porque tem um bando de babaca de quem ele toma dinheiro. Mas eu não vou tolerar 

isso. 

ISTOÉ – O que vai fazer? 

Silas Malafaia – Vou ganhar dinheiro dos americanos (da “Forbes”) lá na América, vou processá-los 

lá. A “Forbes” cometeu um equívoco grosseiro ao dizer que os dados são do Ministério Público e da 

Polícia Federal. Os dois órgãos não têm autoridade legal para passar dados de ninguém. Tentaram 

somar a arrecadação da Associação Vitória em Cristo, que não é minha, da Assembleia de Deus 

Vitória em Cristo, que não é minha, e da editora. Mas, se eu juntar os três, a arrecadação chega à 

metade do que disseram. Foi uma campanha sacana com subjetividade muito malandra. Ri quando vi 

a lista. Porque eu ter mais recursos que o R. R. Soares (da Igreja Internacional da Graça de Deus) é 

uma sacanagem com o R. R. 

ISTOÉ – O sr. é acusado até por evangélicos de vender bênçãos. 

Silas Malafaia – Quem pensa assim é um estúpido! Acha que eu sou criança para vender bênçãos, 

rapaz! O que eu faço, e é bíblico, é liberar uma palavra profética. 

ISTOÉ – Arrecadar oferta por meio de máquina de cartão de débito e crédito não é comércio? 

Silas Malafaia – A minha igreja tem desembargador, procurador, caras com doutorado. Vai dizer que 

a igreja evangélica só tem babaca, analfabeto, operário? Hoje a igreja evangélica é o extrato da 

sociedade: tem pobre, classe média e rico. Eu ganhei no meu aniversário uma Mercedes-Benz 

https://istoe.com.br/edicao/727_A+CURA+PELOS+GENES/
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blindada de R$ 450 mil de um fiel, empresário rico, e não de um imbecil. Um dia, entro na minha 

empresa e está lá o carro com um laço em cima. Esse cara é um babaca que precisou ir à igreja para 

ficar rico? O cara é dono de uma frota de mais de 200 caminhões! É tolice achar que na minha 

igreja, onde tem desembargador e procurador, o malandro aqui está tomando dinheiro dessa turma. 

Eu dei o carro que eu ganhei para a igreja. Foi uma oferta para ajudar na construção do templo do 

Rio de Janeiro, uma sede provisória na Penha para seis mil pessoas sentadas. E repeti três vezes que 

não pedia para fazerem o mesmo. 

ISTOÉ – Qual a porcentagem de arrecadação da igreja por meio de cartões? 

Silas Malafaia – 60% das ofertas na minha igreja vêm de cartões, algo entre R$ 25 milhões a R$ 30 

milhões. 

ISTOÉ – E, no total, quanto a Vitória em Cristo arrecada de fiéis por ano? 

Silas Malafaia – No ano passado, uns R$ 50 milhões. O R. R. Soares e o Valdemiro (Santiago, líder 

da Igreja Mundial do Poder de Deus) devem arrecadar R$ 600 milhões de oferta e dízimo. A 

Universal do Reino de Deus uns R$ 2 bilhões. 

ISTOÉ – Qual a maior oferta que já recebeu? 

Silas Malafaia – Duas vezes por ano fazemos campanhas especiais por objetivos específicos. E peço 

ofertas assim: “Quem sabe aqui vou ter um irmão que vai dar uma oferta acima de R$ 100 mil, R$ 

10 mil, acima de R$ 1 mil, R$ 500, acima de R$ 100 e R$ 50. No resto do ano as ofertas são 

normais. A maior oferta que recebi de um fiel, um empresário, foi de R$ 2 milhões, em 2011. 

ISTOÉ – O sr. dirige o próprio carro, pega fila em banco, faz compra em supermercado? 

Silas Malafaia – Eu dirijo. Por muito tempo era eu quem fazia compra no mercado. Hoje, não mais. 

Não sei o que é pegar uma fila de banco há uns dez anos. E não me faz falta. Mas tenho pegado fila 

em aeroporto. Tenho um avião executivo da Associação (Vitória em Cristo) que coloquei à venda 

faz seis meses porque é dispendioso para o que eu faço. É um avião grande (um Gulfstream, modelo 

G-III, ano 1986), para 11 pessoas, dá para ficar de pé nele. Paguei R$ 6,6 milhões em 2010 e, hoje, 

ele vale R$ 2,6 milhões. Tomei prejuízo. Quero um jato com custos de manutenção e operacionais 

mais baixos, para seis, sete passageiros. Avião é uma ferramenta que utilizo até seis dias por semana. 

ISTOÉ – Por que não tem templos fora do Brasil? 

Silas Malafaia – Com o mesmo montante de dinheiro com que inauguro dez igrejas o Valdemiro 

abre 70. É o estilo da igreja dele. Essas igrejas, do (Edir) Macedo (da Universal), Valdemiro e R.R. 

(Soares) são rotativas. Muita gente as procura para uma demanda, uma necessidade de momento. Na 

minha igreja, não. Aqui, o cara é fincado como um membro. O meu crescimento é mais consistente. 

Abri uma igreja em Curitiba para três mil pessoas sentadas. Aluguei a propriedade, mas gastamos lá 

R$ 7 milhões. Minhas igrejas são lindas, clean, nada luxuosas, mas hiperconfortáveis, com cadeiras, 

som, de primeira linha. Na igreja que estou fazendo na Penha, no Rio, vamos gastar R$ 12 milhões 

em obras. Esses caras abrem um salão e gastam com som, cadeira, uma pinturazinha, um conserto no 

banheiro, às vezes um ar-condicionado, uns 300 mil contos, irmão! Meu mundo é outro, mas chego 

lá. 

ISTOÉ – O sr. já presenciou um beijo de duas pessoas do mesmo sexo? 

Silas Malafaia – Sim, em shopping. Senti repulsa. Deus fez macho e fêmea. Não conheço ordem 

cromossômica, hormônios ou sexo de homossexual. É um comportamento que não aceito e é um 
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direito meu. E não aceitar não significa que quero destruir aquela pessoa. Na igreja, 

homossexualismo é pecado, como adultério e prostituição. Uma pesquisa americana mostra que 46% 

dos gays foram abusados ou violentados quando eram crianças ou adolescentes. Então, como é que o 

cara nasce gay? Não estou aqui para proibir ninguém de ser gay. Não quero é que o meu direito de 

me manifestar sobre o homossexualismo seja impedido. E o ativismo gay não suporta o 

contraditório. 

ISTOÉ – Quem o orientou sobre sexo? 

Silas Malafaia – A minha mãe. Meu pai é oficial da reserva, ex-combatente da Marinha, um cara 

reservado, sério. E minha mãe, pedagoga, psicóloga. Mas na igreja se aprende desde cedo sobre 

esses assuntos. Coisas como “você é homem, tem de se relacionar com uma menina, mas tem a hora 

certa, sexo só depois de casar…” Isso tudo que a “Bíblia” apresenta como regra para o cristão é 

ensinado desde cedo. Comecei a namorar a minha atual esposa com 14 anos. Ela tem um ano a 

menos. Casei com 21. Ela é minha primeira e única namorada. Eu casei virgem e ela também. 

Somos casados há 32 anos. Hoje, porém, chega na igreja garoto e garota com 16 anos com mais hora 

de cama do que piloto de Jumbo de voo. 

ISTOÉ – Por que a pressão dos evangélicos é tão grande para que o projeto de lei que trata da 

questão dos direitos dos homossexuais não passe no Senado? 

Silas Malafaia – Os ativistas gays querem uma lei para calar qualquer um que fale contra a prática 

homossexual. Há uma diferença entre condenar uma conduta e discriminar uma pessoa. Eles é que 

têm medo da crítica por não ter convicção do que são. Porque, quando você tem convicção do que é, 

você discute. No Brasil, você pode criticar padre, pastor, jornalista, mas se criticar gay é ho-mo-fó-

bi-co! O sindicato gay, que mama na teta e sobrevive de grana de governo e de estatais, diz ser 

homofobia quando alguém fala contra eles. Os evangélicos estão decidindo eleição. O pau está 

cantando e não vai ter moleza. Nessa questão de direitos dos homossexuais em que estamos batendo 

desde 2006, deputado e senador que votar pela aprovação do projeto vai dançar! 

ISTOÉ – Por que os sacerdotes católicos não criticam abertamente o projeto? 

Silas Malafaia – Existem pedófilos e homossexuais na igreja evangélica? Claro que sim. Mas só por 

isso não posso falar sobre pedofilia e homossexualidade? Acho de uma covardia e omissão uma 

instituição tão poderosa, com tanto acesso à mídia como a Igreja Católica, se calar tanto. Ou então a 

maioria dos padres é homossexual – e aí tem de ficar calada mesmo. 

ISTOÉ – O deputado federal e homossexual Jean Wyllys (PSOL-RJ) virou uma grande 

liderança. 

Silas Malafaia – Ele teve 16 mil votos e só foi eleito deputado porque estava pendurado no Chico 

Alencar, que teve 220 mil votos, irmão! Com todo respeito, ele só tem essa voz toda porque é gay. 

Se não fosse, seria um zero à esquerda. Acha outro no Congresso com 16 mil votos que tenha 

representatividade para falar! Pô, o meu irmão (Samuel Malafaia) foi eleito deputado estadual com 

135 mil votos! Se (Wyllys) não fosse gay, não estaria com essa banca toda. 

ISTOÉ – Usa segurança particular? 

Silas Malafaia – Passei a andar com segurança faz um ano por causa de ameaças. Depois que 

comecei o enfrentamento ao ativismo gay, em 2008, passei a receber ameaças de morte. Eu não 

ligava, no começo. Uma vez, em um aeroporto, um sujeito quase me agrediu. E, continuadamente, 

por e-mail, Twitter, telefone, me ameaçavam. Nunca gostei de segurança, é horroroso. Mas precisei 
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me precaver. Se vierem, vão encontrar quatro caras com muita disposição. Não vou tomar tapa de 

gay em aeroporto e nem em shopping, irmão, porque vai ficar ruim para mim! 
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ANEXO D – Matéria “Silas Malafaia: os mandamentos de um CEO da fé” 

 

Silas Malafaia: os mandamentos de um CEO da fé 
O pastor carioca é o último dos grandes pregadores evangélicos a entrar em São Paulo, o 

maior mercado do país 

Por Jardel Sebba 
30 dez 2018, 16h40 - Publicado em 13 dez 2016, 13h15 

Reportagem publicada originalmente em EXAME Hoje, app disponível na App Store e 
no Google Play. 
 
O que era para ser um banquete virou apenas a entrada. Desde sábado, o pastor Silas 
Malafaia promove celebrações para inaugurar a primeira sede de sua igreja, a Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo, em São Paulo. Mas o espaço estreado na Mooca, zona leste 
paulistana, ainda não é a igreja definitiva. Depois de um ano pesquisando o mercado e 
sondando as oportunidades, ele fechou negócio em um imóvel a quatro quilômetros dali, onde 
começou uma reforma para levantar uma igreja para 6.000 pessoas. 
 
No meio do caminho, mudou de rumo. Apareceu o imóvel na Mooca, ele resolveu reformá-lo 
rapidamente para transformar em igreja provisória, para 3.600 pessoas, e redimensionou o 
projeto da sede original para 10.000 pessoas. Aquela, a primeira, abre dentro de três anos. 
Esta, a provisória, abre neste fim de semana. “Desde a assinatura do aluguel, levamos 45 dias 
para aprontar o lugar, rebaixar o piso, instalar o som, as salas de estudo, as cadeiras, numa 
conta simples só com essas coisas gastamos 2,5 milhões de reais”, revelou Malafaia a EXAME 
Hoje. 
 
O pastor carioca é o último dos grandes pregadores evangélicos a entrar no maior mercado do 
país. Ao lado da Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, da Igreja Mundial 
do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago e da Igreja Internacional da Graça de Deus, 
do missionário R.R. Soares, Malafaia vem fechar na cidade o grupo de principais líderes 
religiosos da fé que mais cresceu no país nos últimos anos. 
 
De acordo com censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os 
evangélicos somavam mais de quarenta e dois milhões de fiéis no Brasil, ainda bem atrás dos 
católicos (mais de 123 milhões), mas à frente de todas as outras religiões e descrentes 
somados. O censo indica duas curvas nítidas: evangélicos, em crescimento vertiginoso, 
passaram em 2010 a representar 22,2% da população brasileira. Dez anos antes, esse número 
era de 15,4; vinte anos antes, de 9%. Do outro lado, os católicos, que em 2010 representavam 
64,6% da população brasileira, ainda são uma sólida maioria, mas em queda. Para se ter uma 
ideia da curva que os números apontam, em 1970 a porcentagem de católicos na população 
brasileira era de 91,8%. 
 
O crescimento dos evangélicos se deve principalmente ao neopentecostalismo, ou a terceira 
onda pentecostal, surgida na década de 1960 no Rio de Janeiro com o nascimento da Igreja 
Universal do Reino de Deus. O tele-evangelismo, o combate às religiões de matriz africana, a 
teologia da prosperidade (que, em breves linhas, celebra a riqueza como vitória), entre outros, 
compuseram uma política agressiva de crescimento que tirou fiéis da Igreja Católica e elevou 
em muito o nível de tensão entre as religiões cristãs no país. 
 
No entanto, a gênese do pentecostalismo está na Assembleia de Deus, a igreja na qual 
Malafaia nasceu e foi formado, no caso dele a filial da Penha, na zona norte carioca. “Daniel 
Berg e Gunnar Vingren sentiram um chamado do Senhor para pregar a mensagem pentecostal 
no Brasil”, relata David Allen Bledsoe em Movimento Neopentecostal Brasileiro (Editora 
Hagnos, 2012). Os dois pregadores atuavam nos Estados Unidos no começo do século 
passado e seguiram o chamado, indo parar em Belém do Pará em dezembro de 1910. Foram 
abrigados por um pastor batista e aprenderam português para poder pregar. “Em 1911, ocorreu 
uma divisão entre eles e a Igreja Batista, o que resultou no começo da Missão de Fé 

https://itunes.apple.com/br/app/exame/id406204105?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.abril.revexamenoandroid3&hl=pt_BR
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Apostólica, com dezenove membros. Em 1914, o nome mudou para Assembleia de Deus”, 
registra Bledsoe. Era o início do pentecostalismo no Brasil 
 
Aumentar o dízimo para depois dividir 
Parte do projeto de crescimento dos evangélicos esteve ligado também a uma certa 
flexibilização de conceitos. No catolicismo, qualquer mudança é lenta. Mesmo vivendo um 
momento progressista sob o comando do Papa Francisco, o sexo, segundo a igreja, ainda se 
destina somente à procriação. Do outro lado, Edir Macedo proclama em sua biografia oficial, O 
Bispo (Douglas Tavolaro com Christina Lemos, Larousse, 2007) que “sexo é para ter prazer” e 
que “a cama é a base de uma aliança no altar”. 
 
E o projeto de expansão é também um projeto financeiro, uma vez que cada um deve, segundo 
a Bíblia, dar a décima parte do que ganha à igreja, e fazer outras ofertas de acordo com seus 
propósitos. Logo, numa conta simples, mais fiéis trazem mais recursos que trazem mais igrejas 
que trazem mais fiéis. A expansão da Vitória em Cristo não é diferente. 
 
Hoje a congregação tem 120 igrejas em seis estados brasileiros, mas a chegada a São Paulo 
marca um novo planejamento. “Meu projeto é abrir mil novas igrejas nos próximos dez anos 
pelo Brasil”, me diz Malafaia. “Claro que terei um olhar especial para o Estado de São Paulo, 
mas quero abrir igreja em tudo quanto é canto, do Amapá ao Rio Grande do Sul, não importa 
se é lugar de bacana ou não”, enfatiza, em seu tom de voz característico, alguns tons acima. 
Nem todo mundo no meio evangélico enxerga nele uma liderança absoluta. “A vinda de 
Malafaia para São Paulo é muito mais política e empresarial do que eclesiástica”, pontua 
Marcelo Rebello, presidente da Associação Brasileira de Empresas e Profissionais Evangélicos 
(Abrepe). “Em sua campanha para se tornar um líder reconhecido, é notória a importância de 
estar na cidade com o maior PIB do país, onde estão os principais concorrentes. É uma grande 
vitrine e acho até que demorou para ele tomar esta decisão”, conclui Rebello. Político, 
empresarial e eclesiástico, Silas Malafaia é, sob todos esses aspectos, um bem-sucedido CEO 
da fé cuja forma de comandar seu, digamos, negócio traz ensinamentos. Selecionamos oito 
lições empresariais que podem ser apreendidas do líder da Vitória em Cristo: 
 
1.Modernize-se sem abandonar as tradições 
“Nossa igreja é marcada pela palavra, o pastor prega uma mensagem bíblica, ensina um 
assunto. Essas igrejas neopentecostais, as três mais famosas, são igrejas de cinco cultos por 
dia”, pontua Malafaia. Do jeito que ele fala, entender como funciona a Assembleia de Deus 
parece simples, mas não é. “São três vertentes. A mais ortodoxa, fechada, corresponde a mais 
da metade; uma ala moderada responde por uns 30%, e a ala contemporânea, da qual faço 
parte, representa de dez a quinze por cento”, lista Malafaia. Todos são iguais nos dogmas de 
fé, creem nas mesmas coisas, mas os costumes estão mais ou menos em sintonia com o 
mundo do lado de fora. Silas Malafaia é ligado à Assembleia de Deus desde criança, “A nossa 
era conhecida como ‘a igreja do pecado’ pelas outras congregações da Assembleia de Deus”, 
lembra o pastor. “Tive a graça de estar numa igreja mais aberta e ter nos meus pais pessoas 
com conhecimento teológico”, resume. Como queria expandir sua igreja e a quantidade de 
regras dentro da Assembleia de Deus era típica, como ele mesmo define, de um “mundo de 
maluco”, saiu da organização central numa boa e montou uma ramificação, a Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo. “Se quiser abrir uma igreja, não quero ter de ver se o pastor do bairro 
vai deixar, eu abro e acabou, não devo satisfação a ninguém”, diz. Um liberal na igreja e um 
conservador no ambiente mundano, Jerry Hall morreria de inveja se o conhecesse. 
 
2. Seja sempre mais ambicioso 
Malafaia era conferencista havia 35 anos, tinha viajado o mundo pregando, tinha uma editora, 
lançava seus livros, aparecia na TV, era conhecido em seu meio e não pensava em assumir 
uma igreja. Mas, uma vez convocado para liderar, não se fez de desentendido: abraçou a 
causa. “Cuidar de pessoas é a coisa mais difícil que tem. A igreja do meu sogro era de bairro, o 
que chamam de igreja local”, lembra o pastor. “Pensei: não vou assumir uma igreja para ser 
pastor local, para isso escolham qualquer outro aí. Vou pegar essa igreja e dar a ela uma 
abrangência nacional”, proclama. 
 
3. Saiba esperar as oportunidades 
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A expansão da Vitória em Cristo começou sem planejamento fixo, mas para onde as 
oportunidades apareceram. “Um cara abriu um bingo num lugar fantástico em Natal, e com 
trinta dias aberto veio a lei e ele foi obrigado a fechar. Fui ver um ano depois, ele não queria 
alugar para ninguém, quando falei que era o Silas Malafaia ele topou. E assim entrei em Natal”, 
lembra, com uma ponta de orgulho. “Em Santa Catarina, uma senhora evangélica dona de 
universidades em Joinville soube que estava abrindo igrejas, me ligou e falou que tinha um 
terreno, eu só precisava pagar o aluguel”, relembra. 
 
4. Conheça e cuide de seus comandados 
Silas Malafaia tem cerca de 1.500 funcionários sob seu comando nas estruturas da Vitória em 
Cristo, entre pastores, engenheiros, funcionários administrativos e outros, a maioria 
concentrada na matriz carioca. “A estrutura dos templos e os detalhes fazem o Malafaia atingir 
um público com maior poder aquisitivo que o da Universal e o da Mundial”, analisa Marcelo 
Rebello. “Ele, por exemplo, costuma fazer propaganda de como paga bem a seus pastores, 
dos benefícios trabalhistas que dá a eles, etc.”, completa. De fato, em 2013 Malafaia revelou 
que um pastor de sua igreja poderia ganhar até 22.000 reais. Mas o plano de carreira não é 
fácil. “Para chegar a ser pastor comigo ele vai ser assistente até chegar ao primeiro nível, 
chamado de ‘diáconos’, um corpo de assistentes sem salário”, relata. “Se tiver mesmo a 
vocação, vai dirigir igrejas pequenas, onde a gente possa testar o camarada e ver se ele vai 
virar pastor ou não. Não tem uma regrinha, mas para virar pastor e ser consagrado o cara vai 
levar, no baratinho, de quatro a cinco anos pelo menos”, decreta. 
 
5. Diferencie-se pela qualidade 
“O meu sistema de abrir igrejas não é igual ao do Valdemiro, da Universal ou do R.R.”, diz 
Malafaia antes que o entrevistador toque no nome de seus concorrentes. “Eles têm custo muito 
baixo, abrem um galpão com sala para o pastor, outra para a tesouraria e outra para a 
secretaria e acabou o papo. Eu não, para abrir uma igreja, só de área educacional preciso ter 
no mínimo vinte salas. Toda igreja que abro tem que ter esse padrão, não sou caça-níquel”, 
diz, enfático. “A Universal, por exemplo, hoje tem uma estrutura diferenciada, mas o que os 
caras abriram de igreja com gente que não sabia nem o beabá da Bíblia…”, alfineta. Uma 
igreja padrão Malafaia custa em torno de 10 milhões de reais (isso, claro, varia de projeto a 
projeto) e tem ar-condicionado, sistema de som de última geração, TVs de led. “A igreja tem o 
papel social de melhorar a vida das pessoas. Quando o cara vem à Igreja e a casa dele é 
esculhambada, ele passa a querer melhorar a casa. Eu prego sobre isso, que Deus é esse que 
não dá dignidade para as pessoas terem uma vida melhor?”, teoriza. 
 
6. Não fale em dinheiro 
A revista Forbes publicou, em 2013, que Malafaia era o terceiro pastor evangélico mais rico do 
país (atrás, claro, de Edir Macedo e Valdemiro Santiago), com patrimônio estimado em 150 
milhões de dólares. Irritado, ele mostrou na TV sua declaração de Imposto de Renda, na qual 
constava um patrimônio de cerca de R$ 4,5 milhões, e está processando a revista. Em sua 
concepção, sempre que se fala em dinheiro e em pastores evangélicos, há a intenção de 
sugerir algo ilícito. “A ideia que se passa sempre é a de que a igreja evangélica é formada de 
imbecis e analfabetos comandados por malandros. Por que ninguém fala dos bilhões que a 
Igreja Católica manda todos os anos para o Vaticano?”, pergunta, aproveitando para classificar 
a questão sobre faturamento como uma “pergunta babaca”. Malafaia ainda garante que fez um 
propósito de abrir mão de salário em sua igreja por sete anos – o prazo vence em março do 
ano que vem. 
 
7. Deixe claro que é o cargo que precisa de você, e não o contrário 
“Meu aniversário é em setembro e eu ganho ofertas em dinheiro. Apenas por dois anos fiquei 
com elas para mim, e paguei o imposto devido, nos outros eu devolvi”, conta Malafaia, nesse 
momento à vontade para falar de dinheiro. Ele teve de diminuir o ritmo de palestras depois de 
assumir a igreja – este ano foram apenas seis ou sete lugares, pelo que lembra. Tudo em 
nome de um propósito. “Um conferencista conhecido como eu fica rico. Se estivesse fazendo 
só conferência, com venda de material, estaria faturando entre 300.000 e 400.ooo reais por 
mês fácil. Os evangélicos cresceram e com eles cresceu também uma fome de conhecimento, 
e não há cinquenta caras do meu nível para atender essa demanda”, regozija-se. 
 
8. Cause impacto 
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O Silas Malafaia formado em psicologia e em teologia, casado há 36 anos (“com a mesma 
mulher”, faz questão de completar), que tem três filhos e com o quinto neto a caminho 
raramente aparece nas manchetes. O que de fato o tornou uma pessoa pública nos últimos 
anos foi sua capacidade de polemizar sobre assuntos como homossexualidade e aborto. “Ele é 
muito mais conhecido por sua gíria antiquada e linguajar vulgar que pela capacidade de 
interpretar com equilíbrio e imparcialidade os textos bíblicos”, condena Marcelo Rebello. “A 
Bíblia é bem clara no que diz respeito à homossexualidade e ao aborto, no entanto, a palavra 
de Deus manda sermos tolerantes com as pessoas que não têm o mesmo ponto de vista que o 
nosso. A mensagem deve ser pregada com amor, com equilíbrio e com sabedoria, não pode 
ser um show pirotécnico”, conclui o presidente da Abrepe. 
Amado e odiado, bem ou mal, estamos falando bastante dele nos últimos anos. E isso, aliado, 
claro, a toda a visão empresarial destilada aqui, está levando Silas Malafaia mais longe. Hoje a 
Mooca, amanhã, quem sabe, o mundo. 
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ANEXO E – História da Assembleia de Deus Vitória em Cristo 
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ANEXO F – Matéria “Lula ganha apoio de pastores evangélicos no Rio” 
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ANEXO G – Manifesto de evangélicos Pró-Lula assinado por Silas Malafaia 
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ANEXO H – Redação do ENEM 2018 

 

 

 


