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Resumo

A Nação dos 318 Pastores é uma reunião monotemática dedicada a resolver espiritualmente
problemas de ordem financeira na vida de seus frequentadores, como desemprego, inadimplência,
falências, crescimento profissional, déficit habitacional, ações judiciais indenizatórias, entre
outros. Configura-se como um espaço de compartilhamento de dores e sofrimentos e de um
profundo desejo de alcançar ascensão social e sucesso financeiro. O presente trabalho tem
por objetivo compreender a dinamicidade desse processo, em suas múltiplas determinações,
identificando e analisando as concepções teológicas, rituais, símbolos, mitos, materiais utilizados,
discursos, testemunhos, ferramentas midiáticas, entre outros. O material empírico que sustenta
esta pesquisa foi produzido a partir do acompanhamento de cultos em uma Igreja Universal
do Reino de Deus em Niterói, assim como de uma análise sistemática de um amplo material
midiático produzido pela igreja.

Palavras-chave: Teologia da batalha espiritual; teologia da prosperidade; autoajuda; empreen-
dedorismo; sucesso financeiro.



Abstract

The Nation of the 318 Pastorsis a monothematic meeting dedicated to solve via spirituality
financial problems in the lives of its goers, such as unemployment, defaults, bankruptcies,
professional growth, housing deficit, indemnity lawsuits, among others. It sets up as a space to
share pain and suffering with a deep desire to achieve social ascent and financial success. The
present work seeks to understand the dynamicity of this process, in its multiple determinations,
identifying and analyzing the theological conceptions, rituals, symbols, myths, materials used,
speeches, testimonies, media tools, among others. The empirical material that supports this
research was produced from the accompaniment of cults in a Universal Church of the Kingdom
of God in Niterói, as well as from a systematic analysis of a broad media material produced by
the church.

Keywords:Spiritual battle theology; prosperity theology; self-help; entrepreneurship; financial
success.



Lista de tabelas 

 

Tabela 1 - Dualismo iurdiano ..................................................................................... 42 

Tabela 2 - Ranking Forbes de líderes evangélicos mais ricos Brasil ....................... 55 

Tabela 3 - Estrutura discursiva dos testemunhos da IURD segundo Bronsztein .. 79  



Lista de figuras 

 

Figuras 1 e 2 - Fachada da IURD ............................................................................... 17 

Figura 3 - Símbolo da Nação dos 318 Pastores .......................................................... 24 

Figura 4 - Adesivo “Ser cabeça e não cauda” ........................................................... 60 

Figura 5 - Alforje do dízimo ....................................................................................... 76 

 



Lista de abreviaturas e siglas

BP Bispo

GEM Global Entrepreneurship Monitor

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia Estatística

IIGD Igreja Internacional da Graça de Deus

IMPD Igreja Mundial do Poder de Deus

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IURD Igreja Universal do Reino de Deus

MEI Micro Empreendedor Individual

OIT Organização Internacional do Trabalho

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PR Pastor

PRB Partido Republicano Brasileiro

RAIS Relação Anual de Informações Sociais

SBT Sistema Brasileiro de Televisão

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SERASA Centralização de Serviços dos Bancos

SPC Serviço de Proteção ao Crédito

TV Televisão



Sumário 

 

Introdução  ............................................................................................................................................ 11 

Capítulo 1 - Apresentando a Nação dos 318 Pastores  ....................................................................... 21 

1.1 - O Significado da Nação dos 318 Pastores  ................................................................................ 21 

1.2 - Símbolo da Nação  ..................................................................................................................... 24 

1.3 - A Relação Dialética entre Sagrado e Profano  ........................................................................... 29 

Capítulo 2 - A Cosmologia Iurdiana  .................................................................................................. 38 

2.1 - A “Teologia da Batalha Espiritual”  .......................................................................................... 38 

2.2 - A Teologia da Prosperidade  ...................................................................................................... 44 

2.2.1 - Autoajuda  ........................................................................................................................... 52 

2.2.2 - Empreendedorismo ............................................................................................................. 59 

Capítulo 3 - Magia, Sacrifícios e Testemunhos: a IURD como “Religião de Resultado”  ............. 69 

3.1 - O Retorno (Dádiva) nas Práticas de “Magicalidade” e Sacrificiais  .......................................... 69 

3.2 - O Papel Ritual dos Testemunhos ............................................................................................... 78 

À Guisa de uma Conclusão  ................................................................................................................. 86 

Referências ............................................................................................................................................ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Introdução 

 No dia nove de julho de 2017, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) completou 

40 anos de existência, uma série de atividades foi realizada com o objetivo de rememorar o 

dia de sua fundação. Com muitas dificuldades e sem recursos financeiros, a igreja foi fundada 

por Edir Macedo, que faz questão de afirmar que foram necessários “fé, revolta e sacrifício” 

para que isso acontecesse. Como a igreja não dispunha de espaço físico para a realização de 

suas reuniões, Edir Macedo teve que realizar seus primeiros cultos no coreto da Praça Jardim 

do Méier, na cidade do Rio de Janeiro. Uma das atividades de comemoração dos 40 anos da 

IURD, envolvendo bispo Macedo, foi exatamente nesse mesmo espaço.  

 A IURD, ao longo do final da década de 1980, obteve um crescimento exponencial. 

Um dos fatos que expressa bem essa expansão foi a compra da emissora de TV Rede Record, 

em 1989, apenas 12 anos após a fundação da igreja. Nas últimas três décadas, a IURD tem 

dado algumas demonstrações de seu poderio econômico através da construção de grandes 

templos, como é o caso do Templo de Salomão, em São Paulo, e o Templo Maior, em 

Curitiba. Também vem dando demonstrações de poder político, com diversos membros 

eleitos a deputados federais e estaduais, senadores e vereadores por sua legenda, Partido 

Republicano Brasileiro (PRB). O caso mais recente, que é considerado um grande avanço 

político para a IURD, foi a vitória de Marcelo Crivella nas eleições municipais de 2016, em 

uma das cidades mais importantes do Brasil do ponto de vista político e econômico, a capital 

fluminense, Rio de Janeiro.  

 Atualmente, a IURD encontra-se estabelecida em diversos países do continente 

africano, europeu e asiático, além de ter se expandido pelos países da América Latina, Estados 

Unidos e Canadá. Para Donizete Rodrigues e Marcos Silva, sua expansão internacional 

constitui “um importante e global fenômeno religioso” (2014, s.p.). Um dos motivos que teria 

favorecido sua rápida expansão nacional e internacional seria sua elasticidade adaptativa, “na 

sua estratégia proselitista e de expansão, nacional e internacional, a IURD tem uma enorme 

capacidade de adaptação e de diálogo com grupos heterogêneos, em termos socioculturais, 

étnico-raciais, de origens nacionais e de experiências religiosas prévias” (Op. cit., s.p).  

 De acordo com os dados fornecidos pelo último censo demográfico de 2010, a IURD 

seria a sexta maior denominação religiosa do Brasil. Acreditamos que um dos motivos que 

contribuíram para sua expansão seria o fato de que, na sua estratégia proselitista, a Igreja 

Universal do Reino de Deus apresenta um conjunto de soluções práticas para problemas que 

são enfrentados por milhões de brasileiros. Dentre eles, podemos citar: desemprego, violência 

doméstica, enfermidades, alcoolismo, dependência química, crescimento profissional, 
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inadimplência, violência urbana, transtornos amorosos, conflitos familiares, entre muitos 

outros.  

 Essa instituição religiosa realiza reuniões monotemáticas com regularidade semanal, 

cada dia da semana corresponde a um tema específico. Atualmente, às segundas-feiras, 

acontece o Congresso para o Sucesso Financeiro; às terças, a Sessão de Descarrego para a 

Cura do Corpo e da Alma; às quartas, a Reunião dos Filhos de Deus; às quintas, a Terapia do 

Amor; às sextas, o Desmanche Espiritual; aos sábados, o Jejum das Causas Impossíveis; e, 

aos domingos, o Encontro com Deus. 

 De acordo com Ricardo Mariano, essa rotinização teria sido criada para atender, de 

uma forma mais eficiente, às necessidades de seus fiéis que demandariam soluções mágicas 

para seus problemas, por isso a Igreja teria “fixado um calendário de cultos e rituais para 

prestar atendimento especializado a problemas determinados” (MARIANO, 2014: 58), 

funcionando “como verdadeiro pronto socorro espiritual” (Op. cit.: 59). Essa dinâmica de 

reuniões, a princípio, parece ser uma estratégia que obrigaria seus frequentadores a 

comparecer a algumas reuniões durante a semana, uma vez que os indivíduos atravessam 

dores e sofrimentos de natureza diversa. Para cada problema, uma reunião específica, não é 

possível resolver dois ou mais problemas distintos no mesmo dia. Acaba sendo necessário 

frequentar outras reuniões, o que poderia aumentar e estreitar a relação dos fiéis com a IURD.   

 Nesta pesquisa, nos detivemos especificamente às reuniões das segundas-feiras, que 

são voltadas exclusivamente ao atendimento de problemas financeiros, como desemprego, 

falência de empresas, dívidas, crescimento profissional, processos judiciais indenizatórios, 

aposentadoria, entre outros. Essa reunião é denominada pela IURD como Nação dos 318 

Pastores. Seus agentes também a chamam de Congresso empresarial ou Congresso para o 

sucesso ou, ainda, Congresso da Virada. Segundo bispo Edir Macedo, “segunda-feira é ‘pra’ 

quem quer riqueza, dinheiro, dinheiro mesmo, money, grana”
1
. 

 Atento às questões acima levantadas, o estudo em tela se orientou no sentido de 

contemplar as múltiplas determinações do objeto de estudo. Identificamos e analisamos suas 

dimensões políticas, teológicas, econômicas, históricas, culturais, artísticas, ideológicas, entre 

outras. Adotou-se a perspectiva dialética enquanto método para construir um conhecimento 

que desse forma e conteúdo, que possibilitasse destrinchar todo o complexo emaranhado 

sistema de relações sociais que alicerça a Nação dos 318 Pastores da Igreja Universal do 

Reino de Deus. De acordo com Uriarte, método “é uma forma de nos aproximarmos da 

                                                            
1 Segunda-feira é pra quem quer ficar rico - Bp. Macedo. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=UWiwAKn1kIw>. 
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realidade que nos propomos estudar e entender” (2012: 04). Acreditamos que o método 

dialético permitirá nos aproximarmos da realidade da Nação dos 318 Pastores, abarcando 

fatores conjunturais e estruturais, contextuais, situacionais, micro e macro sociais e “seus elos 

intermediários”, “suas conexões mútuas”, “ligação[ões] e concatenação[ões]” e suas 

contradições internas (ENGELS, 1979).  

 Este demonstrou ser o método mais adequado para dar conta de toda essa 

complexidade, pois é necessário se afastar de qualquer perspectiva que se encerre em si 

mesma ou que privilegie apenas um ou dois campos da realidade social, por isso o “princípio 

metodológico da investigação dialética da realidade social é o ponto de vista da totalidade 

concreta, que antes de tudo significa que cada fenômeno pode ser compreendido como um 

momento do todo” (KOSIK, 1976: 40). 

 Para compreender o fenômeno religioso, é imprescindível adotar uma relação sujeito-

objeto que recolha, esmiuçadamente, da realidade suas múltiplas determinações. Para Karel 

Kosik, “a realidade é a unidade do fenômeno e da essência” (Op. cit.: 12). Ele elucida que há 

duas qualidades de práxis humana de conhecimento da realidade, a representação e o 

conceito. Primeiramente, os homens adotam uma relação com a realidade a partir da maneira 

como ela se apresenta. Na cotidianidade, e os automatismos fornecidos por ela, os homens 

desenvolvem uma prática utilitária, elaborando todo um sistema correlativo de representação 

dos aspectos fenomênicos, se familiariza e maneja as coisas do mundo, mas sem compreendê-

las. A cotidianidade, com seus automatismos, regularidades e imediatismo, forma uma 

consciência que se guia pela exterioridade, aparência e superficialidade das formas 

fenomênicas da realidade. Esse é “o mundo da pseudoconcreticidade”, “um claro escuro de 

verdade e engano” (Op. cit.: 11).  

 Existe outra consciência que se desenvolve a partir do momento em que o sujeito 

cognoscente se “aparta do mundo”, se retira da cotidianidade, rompe o invólucro das 

aparências dos fenômenos, a automatização e mecanização da cotidianidade, atingindo seu 

núcleo interno, conhecendo-lhe sua estrutura. “Compreender o fenômeno é atingir a essência” 

(KOSIK, 1976: 12) e destruir a “pseudoconcreticidade do mundo alienado” (Op. cit.: 77). 

Karel Kosik afirma que “da reflexão sobre o sentido da cotidianidade nasce a consciência 

absurda, a qual não encontra sentido algum na cotidianidade” (Op. cit.: 76). Romper com a 

cotidianidade significa rasgar o véu das aparências e da exterioridade, quebrar o invólucro, 

não se conformar com o fenômeno tal como ele se apresenta, significa estranhar aquilo que 

lhe é familiar e por perguntas crítico-reflexivas acima da cotidianidade.  
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 Kosik propõe uma postura crítico reflexiva que nos permita conhecer o fenômeno para 

além de sua aparência (representação), pelo seu conteúdo (conceito). Na filosofia prática de 

Spinoza, no terceiro gênero do conhecimento, a Ciência Intuitiva, o ente humano “parte da 

ideia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para chegar ao conhecimento 

adequado da essência das coisas” (SPINOZA, 2009: 82). Por meio da Intuição, o sujeito passa 

a conhecer as essências singulares que exprimem as relações, o que o leva a ter consciência 

das forças que constituem a causa dos fenômenos sociais ou naturais. O ente humano passa a 

conhecer o fenômeno pelas causas que a engendram (conceito) e não pelos seus efeitos 

(representação).  A filosofia spinozana é voltada para a prática, do movimento que vai do 

abandono das ilusões (Imaginação e Opinião) ao encontro da razão ativa (intuitiva), pois 

quanto mais compreende, menos padece dos maus afetos. A Intuição leva os indivíduos a ter 

consciência das forças que constituem a causa dos fenômenos sociais ou naturais, que os 

levam a não serem mais escravos dos encontros fortuitos. 

 O método dialético do concreto permite nos aproximarmos da concreticidade e nos 

distanciarmos da pseudoconcreticidade (KOSIK, 1976) do fenômeno religioso. Para Marx,  

 

A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão 

íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho, é que se pode 

descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará 

espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a 

impressão de uma construção a priori. (1982: 16) 

 

 Em 1844-45, anteriormente a Marx, Engels adotou intuitivamente esse método quando 

se propôs a compreender capilarmente a situação em que viviam a classe trabalhadora na 

Inglaterra. Debruçou-se sobre o objeto de tal modo que extraiu dele um conjunto heterogêneo 

de fenômenos sociais, que perpassam diversos campos de conhecimento, tal como a 

sociologia urbana, epidemiologia, ecologia, etnografia, antropologia, economia, política, 

criminologia, história, tecnologias, universo do trabalho, relações de gênero, entre outros. 

 O método dialético (marxismo engelsiano) é permeado por alguns aspectos 

importantes que orientam o desenvolvimento da pesquisa: 1) todas as coisas encontram-se em 

movimento num processo ininterrupto de transformação, um eterno vir a ser (devir); 2) o 

objeto analisado é uma totalidade concreta constituída por múltiplas determinações, cada 

determinação é uma totalidade concreta subordinada, esta, por sua vez, também é constituída 

por múltiplas determinações; 3) as determinações que compõe o objeto estão interconectadas, 

embora exista uma autonomia relativa entre elas, conformam um quadro de relações de 

interdependência e influência recíproca; 4) para compreender o objeto, é necessário identificar 
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as forças que estão engendrando e influenciando-o em seu desenvolvimento, e isso só é 

possível dentro de uma perspectiva histórica; 5) o objeto de estudo é um fenômeno social que 

está intimamente conectado a outros fenômenos, formando uma configuração social de 

confluência recíproca entre eles; 6) é essencial entender o objeto por seu autodesenvolvimento 

e autocriação, por sua imanência; 7) para compreendê-lo, é importante identificar e analisar 

suas contradições e seus conflitos internos.  

 Esses são apenas alguns dos tantos aspectos que constituem o método dialético. Estão 

intimamente ligados uns nos outros, não há fronteiras entre eles, não se pode definir onde 

começa um e termina o outro. O último item citado se liga diretamente ao primeiro, “o 

próprio movimento, por si mesmo, é uma contradição” (ENGELS, 1979: 102). Esses aspectos 

acima mencionados por si só extrapolam a velha e esquemática Tese, Antítese e Síntese. 

Nesta pesquisa, esse modelo se revela extremamente limitado, frágil e insuficiente para dar 

conta das complexidades do objeto analisado. 

 Vale a pena mencionar Deuleze e Guatarri que enxergavam a realidade numa 

perspectiva rizomática. Qualquer ponto de um rizoma pode se ramificar, a realidade, assim 

como um rizoma, é uma multiplicidade: “uma das características essenciais do sonho de 

multiplicidade é a de que cada elemento não para de variar e modificar sua distância em 

relação aos outros” (1995: 42). “Toda combinação sendo finita, há uma infinidade de 

combinações” (DEULEZE, 2015: 278). “Não existem pontos ou posições num rizoma como 

se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas” (Ibidem). O 

método rizomático, em muitos de seus aspectos, se assemelha ao da perspectiva dialética, 

embora seus autores neguem a dialética enquanto método. 

 Ao longo desta pesquisa, trouxemos à tona as ideias apresentadas por bispos e pastores 

da Igreja Universal, como bispo Macedo, Jadson, Edison Costa, pastor Rafael, Wellington e 

Salvador Júnior. Apesar de estarmos atento às falas e aos discursos pronunciados por esses 

agentes iurdianos, metodologicamente, não os analisamos isoladamente, por mais importante 

que suas personalidades fossem. De acordo com Engels, para compreender as forças motrizes 

que impulsiona os fenômenos sociais, “é necessário não se deter tanto nos objetivos de 

homens isolados, por muito importantes que sejam (...), mas em ações contínuas que se 

traduzem em grandes transformações históricas” (ENGELS, 1963: 199).  

 Esta pesquisa se apropriou de diversos métodos de investigação, como a análise de 

vídeos institucionais disponíveis em endereços eletrônicos, onde é possível encontrar 

pregações, músicas, testemunhos dos fiéis, entre outros. Entre as fontes de pesquisa, 

utilizamos o periódico da Folha Universal, com versão online e impressa, distribuído 
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gratuitamente em suas igrejas, e por meio de suas equipes de evangelização, que também o 

distribuem em ruas, praças, favelas, unidades prisionais etc. O jornal possui conteúdo 

diversificado, com espaço voltado para saúde, harmonia conjugal, temas bíblicos, divulgação 

das novelas bíblicas exibidas na TV Record, comportamento, vida financeira ˗ de acordo com 

a temática desta pesquisa, este último é o que mais nos interessa. Além disso, a Folha 

Universal possui anúncios de produtos variados, vestiário, sapatos, bolsas, bijuterias, 

suplementos e produtos da Arca Center, a loja virtual da Igreja Universal.  

 Segundo o site da IURD, “a Folha Universal é uma das principais e mais importantes 

ferramentas de evangelização utilizadas pela Igreja, que desde o seu surgimento tem a visão e 

o entendimento da importância de ter os meios de comunicação como aliados na propagação 

do Evangelho” (2017). A informação que consta no próprio jornal indica que a tiragem está 

sempre próxima de 1,8 milhão de exemplares. Em alguns números, a tiragem é 

quantitativamente menor e em outros maior, mas está sempre próxima de um milhão e 

oitocentos mil exemplares. Por mês, são aproximadamente 7,2 milhões de exemplares 

distribuídos. Com esse número, podemos deduzir que este periódico possui uma enorme 

capacidade de atingir pessoas em nível nacional, levando até elas suas concepções teológicas, 

estilos de vida e perspectivas políticas, ou seja, é um canal de formação ideológica, de difusão 

e inculcação de valores, de formação de um éthos, um instrumento pedagógico da Igreja 

Universal. 

 Outro periódico que também utilizamos é o A Hora da Mudança, distribuído 

gratuitamente, com versões física e eletrônica. Nele, encontramos histórias de superação 

resumidas, um layout colorido, conteúdo com bastante imagens e pouco texto, totalizando 

quatro páginas. Um periódico importante, porém complementar, não possui o mesmo impacto 

que a Folha Universal na formação teológica e política do fiel iurdiano. O site oficial da 

Universal também foi analisado com o objetivo de encontrar textos, palestras, pregações, 

vídeos, produtos, serviços, e analisar a linguagem empregada.  

 Esta pesquisa se preocupou em produzir uma análise que se orientasse por dados 

advindos de uma experiência empírica. Neste sentido, foi adotado o método etnográfico, na 

medida em que “consiste num mergulho profundo e prolongado na vida cotidiana desses 

outros que queremos apreender e compreender” (URIARTE, 2012: 05). Por isso, foram 

realizadas sete visitações a uma unidade da Igreja Universal localizada no bairro do Fonseca, 

na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O objetivo era captar, naquela filial, os discursos, os 

rituais, os elementos estéticos, o comportamento, os objetos utilizados, o vocabulário adotado, 

as passagens e personagens bíblicos escolhidos, os temas debatidos, a estrutura do espaço, as 
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reações dos fiéis, as vestimentas, as performances, por meio da observação, conversações e 

coleta materiais. Procurou-se compreender como ocorre especificamente naquele espaço 

frequentado, as orientações apresentada pelos seus agentes para que os fiéis encontrem a 

resolução de suas dores e sofrimentos no âmbito da vida financeira. 

 

Figuras 1 e 2 - Fachada da IURD 

  

  

  

 Houve algumas tentativas de entrevista com os fiéis, porém, encontramos obstáculos 

que infelizmente não viabilizaram sua realização. Inclusive, um fiel da IURD havia se 

comprometido a conceder uma entrevista para esta pesquisa, mas, ao entrar em contato para 

marcar o dia e horário, alegou que foi orientado pelo pastor de sua unidade a não colaborar 

com a pesquisa. O jovem pediu desculpas, mas afirmou que “seguia uma direção na igreja”. 

Um casal, aparentando ter aproximadamente 50 anos de idade, alegou que era necessário 

perguntar ao pastor se podia ou não colaborar com a pesquisar. Percebi que estavam 

desconfiados, pois a senhora teria comentado que “existe muita gente por aí caluniando e 

espalhando mentiras sobre a Igreja Universal”. Outro senhor, que alegava ser fiel da Igreja 

Universal há dez anos e, pelo menos uma vez por mês, visitava a Catedral da Fé em Del 

Castilho, ao ser convidado a colaborar com a pesquisa, alegou que precisaria de tempo para 

pensar no assunto e me convidou a ir com ele um dia na Catedral da Fé. Este senhor não se 

sentiu à vontade para deixar seu contato, não deu nenhuma desculpa, apenas desconversou, 

mas pediu que continuasse frequentando o espaço da IURD, no bairro Fonseca, para que 

À esquerda, fachada da unidade da IURD no bairro Fonseca, em Niterói. À direita, placa de identificação 

na fachada. Fotos: Wallace Cabral Ribeiro, 2017. 
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marcássemos uma visitação à Catedral da Fé. No entanto, desde esse dia, não o vi mais e, logo 

em seguida, meu trabalho de campo se encerrou.  

 Talvez, a dificuldade de encontrar colaboradores com a pesquisa entre os agentes 

iurdianos e os fiéis se deva ao fato de a IURD, no início dos anos de 1990, ter sofrido um 

bombardeio de críticas da mídia nacional, que retratavam Macedo como “charlatanista”, 

“curandeiro” e “criminoso”. Ricardo Mariano afirma que foi a partir de 1994 que “os líderes 

da denominação proibiram todo e qualquer membro ou pastor de dar entrevistas ou 

esclarecimentos a quem que solicitasse” (2014: 73). Apesar de não ter sido possível realizar 

entrevistas, ocorreram conversações informais com os frequentados da Nação dos 318. 

Entendemos que os frequentadores dos cultos são atores sociais reflexivos e interessava-nos 

compreender o que e como eles apreendiam e ressignificavam os conteúdos que lhes eram 

apresentados. 

 Estudos desenvolvidos por pesquisadores e pesquisadoras da sociologia e antropologia 

foram amplamente utilizados para orientar e embasar as teorias elaboradas neste trabalho. São 

autores e autoras que vão dos clássicos aos mais contemporâneos. Dos clássicos, podemos 

citar Emile Durkheim, presente na discussão sobre as dimensões de classificação do mundo 

entre sagrado e profano, Max Weber para discutir sobre a relação entre religião e economia, a 

partir do conceito de afinidade eletiva; Marx e Engels são utilizados para pensar certas 

questões políticas, como lutas de classes, problemas estruturais advindos da ordem capitalista, 

como déficit de habitação, desemprego e crise econômica, e também algumas reflexões no 

que tange à esfera religiosa. Outro clássico, que não se encontra, porém, no chamado tripé da 

sociologia (Marx, Durkheim e Weber), é Marcel Mauss. Suas reflexões sobre reciprocidade 

no sistema de dádiva foram amplamente exploradas para compreender a relação entre fiéis, 

igreja e as forças extraterrenas, por meio de algumas práticas religiosas, como os sacrifícios; 

seus estudos sobre a arte da magia foram fundamentais para pensar as práticas de 

magicalidade desenvolvidas na IURD. 

 Dos autores contemporâneos, podemos citar Francisco Cartaxo Rolim, que realizou 

interessantes estudos sobre a formação do pentecostalismo. Esse autor traz em suas reflexões 

um elemento de classe que se conecta com a teoria marxista das lutas de classes. Outro 

importante pesquisador é Ricardo Mariano, que desenvolveu estudos sobre pentecostalismos, 

neopentecostalismo e, mais especificamente, sobre a Igreja Universal. Em seus textos, 

discute-se sobre teologia da prosperidade, teologia da batalha espiritual, sacrifícios, cultura no 

movimento neopentecostal.   O pesquisador Francisco Rüdiger, que transita entre a sociologia 

e a comunicação social, com reflexões de grande valia para pensar sobre o universo da 
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autoajuda e individualismo. A pesquisadora Carolina Dantas de Figueiredo elaborou um 

estudo fundamental sobre o empreendedorismo no interior da Igreja Universal. Essa autora 

apresenta uma discussão teórica sobre as concepções teológicas da IURD que incentivam o 

empreendedorismo entre os fiéis. As pesquisas de Cecília Loreto Mariz, Wilson Gomes, Ari 

Pedro Oro e Ronaldo Almeida foram de suma importância para compreender a teologia da 

batalha espiritual na IURD. As reflexões de Jacqueline Moraes Teixeira foram relevantes para 

compreender algumas dimensões dentro da IURD, como, por exemplo, gênero e aborto dentro 

de uma dinâmica de prosperidade material. 

 Alguns autores que não estão relacionados ao campo das ciências sociais também 

foram amplamente explorados, como, por exemplo, o mitólogo Mircea Eliade. Seus estudos 

serviram de referencial teórico para fundamentar as discussões sobre a classificação do 

mundo entre sagrado e profano, símbolo e mitologia. Outro autor dentro dessa dinâmica é o 

filosofo holandês do século XVII Baruch Spinoza, suas reflexões foram incorporadas ao se 

buscar compreender as correlações entre a IURD e o contexto histórico e cultural no qual ela 

se insere. 

 Com o objetivo de conhecer um pouco melhor a Igreja Universal, no que diz respeito à 

quantidade de membros e de templos, o perfil socioeconômico de seus fiéis, cor, sexo, renda, 

escolaridade, localidade, idade, ocupação, entre outros, recorremos a dados quantitativos 

fornecidos pelo último censo demográfico de 2010 do IBGE ˗ lembrando que essa pesquisa é 

realizada a cada dez anos. Utilizamos outras pesquisas desse mesmo Instituto para discorrer 

sobre empreendedorismo e desemprego; além de dados quantitativos, disponibilizados pelo 

Sebrae, para compreender o empreendedorismo. Algumas imagens e tabelas foram 

distribuídas ao longo do trabalho como instrumentos que fornecem informações relevantes 

sobre o objeto de estudo.  

 Por último, salientamos que todos os instrumentos, acima mencionados, formam um 

conjunto sistemático de investigação sociológica; que foram aplicadas de acordo com as 

necessidades da própria pesquisa e seguindo uma determinada orientação dialética, uma vez 

que entendemos que esse método procura perquirir seu objeto de estudo, valorizando suas 

contradições internas, suas múltiplas determinações e suas interligações.  

 O primeiro capítulo discute-se sobre o mito bíblico de Abraão, que embasa 

teologicamente o significado da Nação dos 318 Pastores. Também abordamos o significado 

do símbolo que representa as reuniões de segunda-feira e a experiência visual que ele 

proporciona. No terceiro tópico desse capítulo, discutimos sobre a cosmovisão iurdiana que 

classifica o mundo numa perspectiva dualista entre sagrado e profano. No segundo capítulo, 
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continuamos a discussão sobre a cosmologia da IURD, abordando a teologia da batalha 

espiritual sobre o lugar que a figura do Diabo ocupa dentro de sua teologia. Em seguida, 

abordamos a teologia da prosperidade e nos detemos aos seus desdobramentos, como o 

empreendedorismo e a autoajuda. No terceiro capítulo, discutimos as práticas de magicalidade 

desenvolvidas na IURD, as questões relacionadas aos sacrifícios e a expectativa de retorno do 

fiel ao realizar tais práticas. Neste capítulo, também analisaremos o lugar que os testemunhos 

ocupam na Nação dos 318 Pastores.  
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Capítulo 1 - Apresentando a Nação dos 318 Pastores 

 Neste capítulo, iremos tratar de alguns aspectos que nos permitem compreender 

introdutoriamente a Nação dos 318 Pastores, em três subcapítulos. No primeiro, iremos 

abordar o significado teológico que nomeia os cultos das segundas-feiras, recorrendo aos 

mitos bíblicos. No segundo, iremos analisar as múltiplas determinações contidas no símbolo 

da Nação dos 318, como o animal escolhido e as cores. No terceiro e último subcapítulo, 

iremos discutir a maneira como a Nação dos 318 Pastores opera teologicamente uma 

classificação do mundo dentro de uma dinâmica entre sagrado e profano.  

 

1.1 - O Significado da Nação dos 318 Pastores 

 A figura bíblica do patriarca Abrão é uma das mais exploradas pelos agentes da 

Nação. A trajetória deste personagem inspira o nome das reuniões de segunda-feira.   

 

Quando Abrão2 ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, reuniu seus 

aliados e familiares, em número de trezentos e dezoito, e perseguiu os 

inimigos até Dã. Dividiu a tropa e os atacou de noite, derrotando-os e 

perseguindo-os até Hoba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens 

também seu irmão [sobrinho] Ló, junto com os bens, as mulheres e a tropa 

destes. (Gênesis, cap. 14, versículos 14, 15 e 16, 1990: 26) 

 

Essa passagem bíblica é comparada aos dramas da contemporaneidade: 

 
Agora a vítima é você. Sem crédito na praça, títulos protestados, 

desemprego, nome no SPC, falência, dívidas, esses são os inimigos da sua 

vida e estão levando tudo. Mas como no tempo do Patriarca Abraão, hoje, os 

318 pastores estarão nesta mesma batalha espiritual para que você venha 

resgatar sua autoestima, seu patrimônio, seu reconhecimento na sociedade, 

sua dignidade, sua prosperidade; enfim, levando você à visão de um novo 

horizonte no aspecto de sua vida financeira e profissional. Uma visão 

sobrenatural para mudar a história da sua vida3. (UNIVERSAL, 2011, s.p.) 

 

 Na Bíblia, Abraão é um homem extraordinário, com “grandes feitos”, dotado de certas 

particularidades que fogem aos homens comuns. Determinação, perseverança, “fé”, 

inteligência são qualidades deste “herói” bíblico. Agora, o homem moderno invoca as 

qualidades heroicas de Abraão para enfrentar suas dores; ainda que os indivíduos sejam 

determinados historicamente e que cada tempo possua suas especificidades únicas e 

relacionadas àquele momento, as lutas do passado são compreendidas como as lutas do 

presente. O patriarca Abraão “destaca-se do tempo profano e adere magnificamente ao 

                                                            
2 Esse nome será modificado no capítulo 17, versículo cinco, do livro de Gênesis: “E não se chamará mais 

Abrão, mas o seu nome será Abraão, pois eu o tornarei pai de muitas nações” (1990: 29).   
3 Este conteúdo encontra-se no blog oficial da Nação dos 318 Pastores. Disponível em: 

<http://nacaodos318campos.blogspot.com.br/2011/02/sobre-nacao.html>. 
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Grande Tempo, ao tempo sagrado” (ELIADE, 1989: 15). Para Spinoza, Abraão é um grande 

líder, com “feitos históricos”. Para Weber, 

 
o líder carismático ganha e mantém a autoridade exclusivamente provando 

sua força na vida. Se quer ser profeta, deve realizar milagres; se quer ser 

senhor da guerra, deve realizar feitos históricos. Acima de tudo, porém, sua 

missão divina deve ser “provada”, fazendo com que todos os que se 

entregam fielmente a ele se saiam bem. Se isso não acontecer, ele 

evidentemente não será o mestre enviado pelos deuses. (1982: 287)  

 

Seu “feito” foi reunir rapidamente 318 pastores e elaborar um conjunto de estratégias que lhe 

permitiu derrotar seus inimigos e recuperar todas as riquezas usurpadas. Suas vitórias 

reafirmaram sua liderança enquanto patriarca. O mito de Abraão é um metanarrativa, porque 

expressa uma verdade universal e absoluta. Trata-se de “uma história verdadeira que se 

passou no começo dos tempos e que serve de modelo aos comportamentos humanos” (Op. 

cit.: 15).  

 Para Everardo Rocha, 

 
o mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de as 

sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, 

dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir 

sobre a existência, o cosmos, as situações de “estar no mundo” ou as 

relações sociais. (2006: 02) 

 

O autor alerta que não se trata de uma narrativa qualquer e sim de “uma narrativa especial, 

particular, capaz de ser distinguida das demais narrativas humanas” (Ibidem). Ela é capaz de 

revelar sutilmente o modo de ser de uma determinada sociedade. O mito não tem por objetivo 

revelar verdades, também não são mentiras, são estímulos a maneiras de pensar e de se 

comportar diante da realidade (Op. cit.). Para o mitólogo Joseph Campbell, mitos são 

“princípios éticos. As leis da vida, como deveria ser, na sociedade ideal” (1991: 45).  

 Entre os cristãos, Abrão é sinônimo de fé inabalável, pois resistiu a duas grandes 

provações. A primeira foi a longa espera por um filho prometido. Para esse desfecho foram 

necessários dois milagres. O primeiro foi gerar um filho quando Abraão e sua esposa Sara 

estavam em idade muito avançada. O segundo foi Sara ter concebido um filho mesmo sendo 

estéril. A segunda provação foi Abraão ter de atender ao pedido de Jeová de ofertar seu filho 

Isaac em sacrifício. Kierkegaard, em relação à segunda provação, ironicamente, critica esta 

postura de Abraão alegando que “vale mais que me julgue um monstro do que perca a fé em 

ti” (1979: 114). Ter fé significa não duvidar jamais e foi dessa forma que Abrão procedeu 

(KIERKEGAARD, 1979). 
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 Aqui, vale à pena trazer uma breve reflexão sobre a dimensão simbólica dos gestos e 

das ações humanas. A longa espera e o sacrifício são “significações circulantes” que articulam 

diversos atores sociais, criando uma rede entre eles, “um verdadeiro tecido de simbolismos”, 

os vínculos ocorrem no interior das práticas sociais (MARTINS, 2005). A confiança que 

Abraão deposita em Jeová é um bem simbólico que valida as relações entre ambos. De acordo 

com Mauss, “todo ato simbólico é, por natureza, eficaz” (2003: 87). A ideia de retribuição é 

algo sempre presente que permeia as “significações circulantes”, mas que é dotado de 

contradições em seu núcleo interno. Para Mauss, “a vida material e moral, a troca, nele 

funcionam de uma forma desinteressada e obrigatória ao mesmo tempo. Ademais, essa 

obrigação se exprime de maneira mítica, imaginária ou, se quiserem, simbólica e coletiva” 

(Op. cit.: 232). 

 Essas duas provações fazem de Abraão o “pai da fé”. A fé é compreendida como “a 

mais alta paixão de todo homem” (KIERKEGAARD, 1979: 185). Spinoza afirma que uma 

das características dos profetas bíblicos é o ato de serem constituídos de “um poder 

imaginativo mais vivo” (1980: 37, tradução livre) 
4
 e mais elevado. O personagem Abraão 

representa a obediência a Deus, a vida de sacrifício, a vontade de lutar, a resistência, a 

prosperidade, a inteligência e a convicção moral da realização das profecias e dos milagres. 

Esses atributos são evocados enquanto força inspiradora pela Igreja Universal a fim de 

estimular seus fiéis a adotar uma determinada conduta de vida, dentro de um processo de 

subjetivação. O nome Nação dos 318 Pastores tem como referência a figura de Abraão e suas 

qualidades acima mencionadas. Na concepção estruturalista de Lévi-Strauss, existe um 

elemento invariável em todos os mitos do mundo inteiro. Em todos eles, “há deidades ou 

personagens sobrenaturais que desempenham o papel de intermediários entre os poderes de 

cima e a Humanidade em baixo” (1987: 40). Essa reflexão nos ajuda a pensar qual é o papel 

que a figura de Abraão assume diante da cosmologia iurdiana. 

 Os mitos podem ser interpretados de diferentes maneiras em diferentes épocas e 

lugares, podem ser ressignificados, adquirir novas roupagens, expressar novas ideias e 

sentimentos. Um exemplo que expressa muito bem isso é o fato do bispo Gil Ferraz afirmar 

que Abraão tinha uma “visão empreendedora”. A ideia de empreendedorismo surgiu numa 

determinada fase de desenvolvimento do capitalismo, ou seja, o empreendedorismo é 

historicamente determinado, não existia em sistemas sociais anteriores ao capitalismo. Para 

Joseph Campbel, “os mitos oferecem modelos de vida. Mas os modelos têm de ser adaptados 

                                                            
4 “(...) un poder imaginativo más templado” (SPINOZA, 1980: 37). 
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ao tempo que você está vivendo” (1991: 26). A concepção de que Abraão era um 

empreendedor é um bom exemplo de como esse mito foi adaptado de acordo com as 

exigências cosmológicas historicamente determinadas. 

 

1.2 - Símbolo da Nação  

 

Figura 3 - Símbolo da Nação dos 318 Pastores 

 

  

 O símbolo da Nação é a uma águia. A sociedade atual é produtora e consumidora em 

grande escala de imagens. A imagem é uma forma de comunicação que transmite uma 

mensagem visual (JOLY, 2007), que ultrapassa a própria imagem. Diante da contextualização 

desse fato, duas perguntas se colocam: qual é o real sentido da escolha de uma águia como 

símbolo da Nação dos 318 Pastores? O que se quer transmitir com essa imagem? Antes de 

tentar encontrar respostas para essas interrogações, discutiremos brevemente sobre a 

dimensão do sentido da experiência imagística. Martine Joly apresenta uma interessante 

reflexão sobre o tema:  

 
Considerar a imagem como uma mensagem visual composta de diferentes 

tipos de signos equivale, como já dissemos, a considerá-la como uma 

linguagem e, portanto, como um instrumento de expressão e de 

comunicação. Quer ela seja expressiva ou comunicativa, podemos admitir 

que uma imagem constitui sempre uma mensagem para o outro, mesmo 

quando este outro é o próprio autor da mensagem. (2007: 61) 
 

  A águia é citada na Bíblia diversas vezes, geralmente, associada a certas qualidades, 

como agilidade, em II Samuel 1: 23: “Saul e Jonatas, amados e queridos, nem a vida nem a 

morte os separaram. Eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões” (1990: 

336). Ou por sua capacidade de renovação, como no livro de Salmos 103: 05: “ele sacia seus 
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anos de bens e sua juventude se renova, como a da águia”. (1990: 782). A águia também está 

associada à proteção, tal como se encontra em Deuteronômio 32: 11: “como águia que cuida 

do seu ninho e revoa por cima dos filhotes, ele o tomou, estendeu suas asas, e o carregou em 

cima de suas penas” (Op. cit.: 234). Existem outras qualidades associadas à águia na Bíblia, 

como inteligência, astúcia, coragem e beleza. As características atribuídas a esta ave reforçam 

e complementam os atributos da figura de Abraão. Essas são as motivações por detrás da 

escolha da águia como símbolo, como representação imagética da Nação dos 318. 

 
A águia é a ave de maior longevidade, podendo chegar aos 70 anos. Ela 

também tem a maior envergadura de asas, que abertas podem chegar a 86 cm 

de comprimento. Sua visão é de 300º, quase o dobro do que tem o ser 

humano. Com uma membrana nictante, é o único ser que pode olhar direto 

para o sol. Na forte tempestade não se esconde, nem tenta inutilmente 

enfrentá-la, mas voa acima dela (...). Aos 40 anos, suas unhas estão 

compridas e flexíveis, não conseguem mais segurar suas presas, seu bico se 

encurva e não morde mais com força, suas asas, pesadas e envelhecidas 

dificultam os seus voos. Só há dois caminhos: morrer ou renovar-se num 

doloroso e longo processo de cinco meses. Nesse período, a águia voa para o 

ninho num paredão no alto da montanha, fica protegida, mas só poderá sair 

novamente se for capaz de voar. Lá, suporta, corajosamente, a dor. Ela bate 

o bico velho contra a pedra até arrancá-lo. Espera nascer o novo bico e com 

ele, novamente suportando a dor, arranca as velhas unhas; espera que 

nasçam novas unhas e com elas arranca as velhas penas. Após cinco meses, 

com novas asas, ela se lança no voo da vitória e renovação, e viverá por mais 

30 anos. (...) Você vai viver como urubu, que se alimenta do podre, do 

passado, do que está morto, ou vai voar livre acima da tempestade, 

recebendo a luz do sol como a Águia?5 (UNIVERSAL, 2011, s.p.) 

 

 O voo da águia representa a superação de limites, uma vez que ela desafia a própria 

força gravitacional. De acordo com Mircea Eliade, “o desejo de romper com os liames que o 

mantêm preso a terra (...). Tal desejo de se liberar de seus limites, sentidos como uma queda, e 

de reintegrar a espontaneidade e a liberdade, desejo expresso (...) por símbolos do <<voo>>” 

(1989: 94). O simbolismo do voo, para Eliade, também está relacionado à transcendência. 

Apesar de ter analisado o simbolismo do voo em diversas culturas e religiões, o autor atribui 

duas características fundamentais nessa forma de simbolismo: “importa, pois, não esquecer 

que, a todos os níveis da cultura, apesar das diferenças consideráveis, de contextos históricos 

e religiosos, o simbolismo do <<voo>> exprime sempre a abolição da condição humana, a 

transcendência e a liberdade” (Op. cit.: 97). 

                                                            
5 Este conteúdo encontra-se no blog oficial da Nação dos 318 Pastores. Disponível em: 

<http://nacaodos318campos.blogspot.com.br/2011/02/escolha-da-aguia.html>. Acesso em: 01 de março de 2015, 

às 22h15mim. 
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 A capacidade de se renovar é uma das particularidades destacadas pelo blog da Nação, 

pois se encontra relacionada à modernidade e à experiência do empreendedorismo, uma vez 

que diversos autores qualificam a inovação como uma das características fundamentais do 

empreendedorismo: “os indivíduos deixam de ser empreendedores à medida que param de 

inovar” (FIGUEIREDO, 2007: 33). A longevidade da águia é proporcionada pela renovação, 

tal como o desenvolvimento do mercado, que é proporcionado pela inovação empreendedora 

(SHUMPETER, 1997). Se a águia não se renova, ela padece, ao passo que, se a economia 

sofre de um déficit de inovação, ela não produz riqueza nem se desenvolve, de acordo como o 

pensamento shumpeteriano.  

 A águia possui uma visão apurada que lhe permite enxergar a longas distâncias. 

Também possui a capacidade de sobrevoar uma tempestade. Na Nação, isso é interpretado 

como capacidade de pensar estrategicamente, de contornar as dificuldades e de inovar. 

Qualidades que são realçadas por seus agentes e incentivadas junto aos fiéis. Em uma 

palestra, bispo Edson Costa a firma que “o símbolo da Nação dos 318 é uma águia justamente 

‘pra’ quem quer voar alto e enxergar longe” 
6
. A palavra “visão” é, recorrentemente, invocada 

e expressa as ideias acima mencionadas. 

 Perez-Rioja afirma que a águia representa a ideia de altura, de majestade e de poder. 

Na mitologia indiana, acompanhava Vishnu; no Olimpo grego, Zeus; na mitologia germânica, 

Odin; no novo testamento, representa o evangelista João. Além disso, está associada à 

ousadia, liberdade e à “paixão devoradora do espírito” (PEREZ-RIOJA, s.d: 47). Para Herde 

Lexikon, a águia está relacionada ao sol, ao céu, à força e resistência. “A águia é vista como a 

‘rainha’ das aves e já na antiguidade era símbolo dos reis e dos deuses” (LEXIKON, 2013: 

14) e “símbolo de contemplação e do conhecimento espiritual” (Ibidem). Na Bíblia, está 

relacionado à fé e aparece em muitos brasões nacionais como signo de soberania. De acordo 

com Chavalier e Gheerbrant, “a águia é capaz de elevar-se acima das nuvens e de olhar 

firmemente para o sol” (1986: 60), é considerada universalmente um símbolo celeste. Entre os 

xamãs da Sibéria, é a rainha do céu. Além disso, ela é “símbolo da percepção direta da luz 

intelectiva” (Ibidem) e de superioridade espiritual. Nas diferentes épocas, lugares e culturas, a 

águia quase sempre está relacionada a algo positivo, raramente aparece de forma negativa. As 

diversas características realçadas pelos teóricos acima mencionados estão presentes no 

símbolo da Nação, como força, resistência, inteligência, superioridade espiritual, soberania, 

poder, ousadia, liberdade etc.  

                                                            
6 Palestra Bp. Edson Costa (o perfil do vencedor). Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=F601lc7EzOQ>. Acesso em: 17 de maio de 2016, às 16h12mim. 
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 A ave que aparece no símbolo da Nação é Haliaeetus leucocephalus, conhecida como 

águia da cabeça branca, que possui cabeça, pescoço e calda branca, e habita a América do 

Norte, é o símbolo dos Estados Unidos da América. A águia aparece com as asas abertas, 

retratando um voo, suas patas carregam uma haste dourada, com uma flâmula vermelha, com 

detalhes dourados pendurados e, na flâmula, está o nome do culto das segundas-feiras com 

letras douradas; o vermelho e o dourado estão em destaque. De acordo com Heller, “em 

termos visuais, o vermelho sempre se projeta” (2014: 113) e “homens e mulheres gostam 

igualmente do vermelho: uma porcentagem de 12%, tanto de um gênero quanto do outro, 

citou o vermelho como cor preferida. E apenas 4% dos homens e das mulheres citaram o 

vermelho como 'a cor que menos lhes agradava'” (Op. cit.: 101). O vermelho lembra o sangue 

sacrificado, “é a cor simbólica da vida animal” (Op. cit.: 106). Está associado à felicidade, “na 

festa chinesa do Ano Novo, que coincide com nosso Natal, pregam-se cartazes vermelhos 

onde se leem votos de felicidade para o novo ano, escritos em letras douradas” (Op. cit.: 110). 

Além disso, também está associado à sorte e excitação. Para Heller, as flâmulas vermelhas são 

sempre visualmente mais impactantes. Esta cor possui uma presença massiva na publicidade. 

A cor dourada nos remete a ouro, o ouro é o mais precioso dos metais, está associado à 

riqueza, felicidade, premiação, vitória, brilho reluzente, pompa, abundância, luxo, 

prosperidade, prestígio, nobreza. “O ouro é também, em sentido figurado, a cor da 

durabilidade. É a cor dos grandes jubileus” (Op. cit.: 432).  

 De acordo com Luciano Guimarães, “a cor é um dos elementos da sintaxe da 

linguagem visual” (2004: 36) e a linguagem visual é um dos códigos de comunicação 

humana. Para esse autor, a cor em si é uma informação “que desempenha determinadas 

funções quando aplicada com determinada intenção em determinado objeto” (Op. cit.: 15). 

Neste sentido, o seu uso possui uma tríplice “função”, a de impressionar (descriminar), a de 

expressar e de construir (significar). “Ao considerar uma aplicação intencional da cor, 

estaremos trabalhando com a informação ‘latente’ que será percebida e decifrada pelo sentido 

da visão, interpretada pela nossa cognição e transformada numa informação atualizada” 

(Ibidem). Guimarães ainda argumenta que as cores apresentam diversas características, que 

combinadas à forma, proporção, localização podem construir “uma informação complexa cuja 

totalidade provoca reações diversas no observador” (GUIMARÃES, 2004: 75). 

 De acordo com a historiadora Lilian Schwarcz (2014), a imagem tem certo poder de 

rotinizar uma definição sobre uma determinada identidade local. As imagens constantemente 

veiculadas na mídia, nos livros, na iconografia, nos cartões postais, nas propagandas de 

agências de viagens etc., sobre o Cristo Redentor, a festa de carnaval, a roda de samba, o 
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malandro e a “mulata” (negra), com curvas acentuadas e hipersexualizada (conforme retratada 

nos desenhos do chargista Lan), transmitem a sensação de que isso representa, na totalidade, o 

Brasil, que isso constitui a sua identidade. 

 O recurso imagético não é aleatório, suas formas geométricas, cores, movimentos e 

profundidades, articulados entre si, possuem a intenção de produzir afecções, de despertar 

interesse e impactar quem entra em contato com ele. Para forjar uma determinada identidade, 

é necessário hierarquizar, isso pressupõe selecionar alguns aspectos e sujeitar outros.  

 

Compreender os andaimes da produção social das imagens; os trabalhos de 

seleção, que implicam políticas de favorecimento, de esquecimento ou de 

proposital destaque são, com certeza, procedimentos necessários para todo 

aquele que queira enfrentar esse tipo de material. (SCHWARCZ, 2014: 420) 

 

A experiência visual é um sistema de signos, carregada de mensagens, textualidades e 

discursos (Op. cit.), “a imagem ajuda você a se identificar com a força simbolizada” 

(CAMPBELL, 1991: 237). Neste sentido, entendemos que, via de regra, a imagem que 

penetra o imaginário popular é aquela que é veiculada sistematicamente. Por isso, a imagem é 

veiculada regularmente para criar uma determinada identidade da Nação dos 318 Pastores e, 

de certa forma, se diferenciar dos outros cultos e serviços ofertados pela Igreja Universal. 

 Unindo as qualidades da liderança de Abraão com as características da águia, a Nação 

forja um “tipo ideal”, um modelo representativo de fiel, o homem de negócios, o empresário 

bem sucedido, que lidera pessoas com maestria e que sempre enxerga novas oportunidades de 

investimento. Os testemunhos mais valorizados são exatamente aqueles em que o fiel se 

encontrava em uma situação alarmante, com uma vida desgraçada e em estado de 

miserabilidade. Todavia, com esforço, dedicação e seguindo as orientações dos agentes da 

Nação, tudo se transformou, da miséria à abundância, de um indivíduo débil e incapaz de 

realizar qualquer coisa a um sujeito sagaz habilidoso que tem êxito em todas as suas ações, 

não só na financeira, mas também em outras dimensões da vida, como a amorosa, a familiar e 

espiritual.  

 A figura de Abraão e da águia, enquanto símbolos, imagens e mitos, possuem um 

lugar muito específico na cosmologia iurdiana. Sintetizando tudo que já foi mencionado, a 

ideia que se quer transmitir é de que a Nação é um espaço de pessoas determinadas, dispostas 

a lutar por uma vida melhor, pessoas de fé, de crença inabalável, abençoadas por Deus, que 

não que receiam as situações adversativas, que estão dispostas a se sacrificar para conquistar 

seus objetivos na vida, de pessoas criativas e inteligentes, lugar de transformação da vida 

financeira. Entretanto, tudo isso é possível apenas porque existe um corpo constituído por 
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pastores e bispos, “homens de Deus”, que estão aconselhando, orientando, intercedendo, 

orando, encorajando, motivando, despertando a fé e o espírito de luta em seus participantes. 

Bispo Jadson afirma que “consideramos a Igreja como uma escola. Ninguém passa a ter fé 

depois que vem à Igreja, a pessoa já chega à Universal com fé, só não sabe usar. Apenas 

ensinamos as pessoas a usarem essa fé (...). Quando manifestamos a fé, recebemos o retorno” 

(UNIVERSAL, 05/03/2016) 
7
. Isto é, a Igreja se coloca na posição de quem retém 

conhecimentos adequados para transmitir. Aqui, cabe apontar uma interessante reflexão de 

Eliade sobre esta dimensão da mensagem implícita na mitologia e nos símbolos imagísticos: 

 

O símbolo revela certos aspectos da realidade — os mais profundos — que 

desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os 

mitos, não são criações irresponsáveis da psique; eles respondem a uma 

necessidade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades 

do ser. (1979:13) 

 

Ainda que Eliade nos traga uma reflexão dentro de uma chave interpretativa arquetípica, 

ainda sim, ela nos ajuda a pensar as múltiplas determinações da simbologia mitológica e 

imagética produzida pela Nação dos 318 Pastores da Igreja Universal.  

 

1.3 - A Relação Dialética entre Sagrado e Profano 

 A Nação dos 318 interpreta o mundo expressando-o em uma dupla dimensão, a 

dualidade entre sagrado e profano. Para Durkheim (2003), essa dupla dimensão constitui uma 

das formas elementares da vida religiosa. Para Mircea Eliade, o sagrado e o profano “são 

modalidades de experiência” (1992: 14), que constituem duas formas de ser no mundo, “duas 

situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história” (Op. cit.: 14-5), pois 

“os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes posições que o homem 

conquistou no Cosmos” (Op. cit.: 14). 

 Durkheim argumenta que os seres sagrados são, por definição, seres separados. O 

mundo sagrado seria um mundo à parte, não tolerante à aproximação do profano. Os ritos 

religiosos têm por finalidade efetivar o distanciamento entre o sagrado e o profano 

(FAJARDO, 2012). Para Eliade, “o sagrado manifesta-se sempre como uma realidade 

inteiramente diferente das realidades ‘naturais’” (1992: 11). Para esse mitólogo, a experiência 

do tempo sagrado é uma espécie de retorno ao passado mítico, assim como o passado dos 

personagens bíblicos, como Abraão, Moisés, Davi, Noé, Salomão, Aarão, Jesus, entre outros. 

                                                            
7 Entrevista concedida a revista Istoé, porem esse trecho foi retirado do site da Igreja Universal. 
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Trata-se de figuras destacadas, extraordinárias, “separadas”, dotadas de força, inteligência, 

vitalidade e abundância, “homens santos”. 

 

A intencionalidade decifrada na experiência do Espaço e do Tempo sagrados 

revela o desejo de reintegrar uma situação primordial: aquela em que os 

deuses e os Antepassados míticos estavam presentes, quer dizer, estavam em 

via de criar o Mundo, ou de organizá-lo ou de revelar aos homens os 

fundamentos da civilização. (ELIADE, 1992: 47) 

 

 Para Spinoza, são as ações dos entes humanos que definem o caráter sagrado ou 

profano de uma dada religião. Não são as crenças e nem a coisa em si, o “objeto permanecerá 

sagrado enquanto os homens se sirvam com intenção piedosa. Se a sua piedade cessar, o 

objeto deixará de ser sagrado, se usá-lo em obras más, ele será imundo e profano” (1980: 141, 

tradução livre) 
8
. 

 Durkheim e Eliade não percorrem os caminhos do método dialético para compreender 

a dinâmica do sagrado e profano. Ambos os autores encaram essas duas expressividades como 

elementos que se diferenciam um do outro, ou seja, não interpretam pela ótica da contradição. 

Spinoza, por sua vez, também não desenvolve suas reflexões dentro de uma perspectiva 

dialética, uma vez que entende que a realidade é sempre positiva e afirmativa, “é uma 

filosofia da afirmação pura” (NEGRI, 1993: 86). Para Antônio Negri,  

 
quando Spinoza transfigura de maneira materialista os conteúdos 

revolucionários do humanismo, ele leva, ao contrário, seu pensamento para 

além de qualquer configuração dialética. Leva a esperança e a prática 

humanas de transformação para além de qualquer forma dialética. (Op. cit.: 

47) 

 

 Nesta pesquisa, a metodologia dialética marxista engelsiana será empregada no 

sentido de produzir uma determinada interpretação do campo religioso concebendo-o como 

um todo estruturado que se desenvolve e se cria (KOSIK, 1976: 43). Deve-se conhecer o 

fenômeno religioso por sua dimensão imanente, por seu autodesenvolvimento, partindo de 

seus elementos contraditórios e conflituosos e não por expressividades modais de 

autodiferenciação, como em Durkheim e Eliade, ou expressividade autoafirmativa, em 

Spinoza − embora este último seja um pensador da imanência.  

 Dialeticamente, o sagrado e o profano são interpretados numa perspectiva de relação 

de contradição. O sagrado só existe em relação ao profano e vice versa, de modo que ambos 

se completam e se excluem mutuamente. Para o filósofo panteísta Heráclito, “o que opõe une” 

                                                            
8 “Es sagrado y divino lo que se destina a la piedade y a los ejercicios religiosos; su objeto seguira siendo 

sagrado todo el tiempo que los hombres se sirvam de él com intencion piadosa. Si su piedade cesa, cesará el 

objeto de ser sagrado, y se la emplean en obras impías, vendra a ser inmundo y profano” (SPINOZA, 1980: 141). 
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(fr. 08), pois “o caminho para cima [e] para baixo [é] e o mesmo” (fr. 60). Para Tillich, “o 

negativo vive do positivo que ele nega” (1976: 136). Os opostos estão em um diálogo intenso, 

interconectados, intercompenetrados pela oposição, pela contradição. Para Engels “a dialética 

(...) encontra sua perfeita expressão no velho ditado segundo o qual os extremos se tocam” 

(1976: 229). O sagrado e o profano formam uma unidade do diverso. Para Marx, a “unidade 

de contrários manifesta-se em cada um dos dois polos, que se opõem em suas relações 

recíprocas” (1982: 117), pois “o concreto é concreto porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso” (Op. cit.: 14). O método dialético do concreto 

ultrapassa as terminologias binárias, elas são apenas uma das tantas possibilidades de 

combinação entre agentes, objetos, situação, contextos etc. Analisar a binaridade entre 

sagrado e profano, manifestada no fenômeno religioso, pode, a princípio, parecer limitado 

analiticamente, mas esses “códigos binários” são a espinha dorsal de cada denominação 

religiosa, pois revelam as contradições e conflitos internos que estruturam suas visões de 

mundo.  

 O sagrado é algo que se deve alcançar e nunca se distanciar, já o profano ocupa o lugar 

do interdito, do qual não deve se aproximar e sempre se distanciar. Partindo dessa lógica 

argumentativa, podemos entender que a miséria e abundância, dentro dos quadros de 

representações da IURD, podem ser classificadas numa dinâmica de sagrado e profano, uma 

vez que entendemos que a miséria está em oposição à abundância? Se essa reflexão nos leva à 

conclusão de que sim, nesse caso, a pergunta que se deve fazer é qual é o lugar que cada uma 

delas ocupa na teologia iurdiana? O que atrai e o que visa repelir? 

 Pensando nessas questões e analisando os discursos e concepções teológicas 

assumidas pelos agentes iurdianos, a conclusão é de que a miséria e a abundância possuem 

um lugar muito preciso nas dimensões do sagrado e do profano na teologia da Igreja 

Universal. Verificou-se que a IURD orienta sistematicamente seus fiéis a se afastarem da 

pobreza e miséria, isso, de algum modo, favorece o estímulo ao empreendedorismo, pois essa 

atividade econômica proporcionaria ao fiel a superação da pobreza, da fome, da 

inadimplência, do desemprego, da carência habitacional e de uma série de dificuldades 

financeiras vivenciadas por ele. De acordo com a pesquisa desenvolvida por Kleber Fernando 

Rodrigues (2002), existe uma afinidade eletiva entre a teologia da prosperidade, o mercado e 

a ética de consumo ao: 

 

Enfatizar a fruição de bens materiais, dispostos na sociedade capitalista, 

através da mensagem religiosa, possibilita estabelecer uma correlação de 

correspondência, aproximação, “afinidade eletiva” (Weber, 1999) e 
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“confluência ativa” (Michael Löwy, 1989) entre o conteúdo do discurso 

religioso iurdiano com elementos do discurso do mercado e da cultura de 

consumo. (RODRIGUES, 2002: 91) 

 

 Na Universal, a carência material é interpretada como um sinal de distanciamento de 

Deus. Na fala de alguns agentes, nota-se que acreditam que a miséria não é uma condição 

social e sim um espírito. O fiel está distanciado de “Deus”, por isso, forças malignas operam 

em sua vida, tornando-o uma desgraça, não só financeiramente, mas em todas as dimensões 

da vida. Segundo Edir Macedo, “aqueles que rejeitam a soberania do Senhor Jesus são presas 

fáceis para os espíritos demoníacos” (2004: 28) e, por isso, têm suas vidas arruinadas. De 

acordo com os agentes iurdianos, para mudar radicalmente esse quadro é necessário extirpar 

toda influência maléfica que circunda sua vida. No início de uma das reuniões que participei 

etnograficamente, o pastor Salvador Júnior fez uma oração com uma forte entonação vocálica. 

No momento em que o pastor, em sua oração, começa a falar sistematicamente em expulsar o 

“demônio” que está sobre a vida das pessoas, travando a vida financeira, espontaneamente, a 

maioria dos presentes põem as duas mãos sobre a cabeça. No final da oração, em um 

momento catártico, todas as pessoas começam a gritar exaltadamente: “sai, sai, sai”, fazendo 

um movimento de jogar os braços para trás da cabeça, num ato de expulsar as forças 

demoníacas que agiriam sobre suas vidas.  

 Nas visitas etnográficas realizadas para esta pesquisa, os pastores apresentavam a ideia 

de que não é possível que um fiel autêntico, dedicado, temente a “Deus”, esteja afundado em 

uma vida de miséria, pois, “Deus” é poderoso e promete mudar a vida das pessoas. Se o fiel 

“faz sua parte” no “contrato”, cumpre com suas obrigações, obedece às vontades do “Deus” 

de Abraão, então, este tem a obrigação de abençoá-lo. Mudar a vida qualitativamente 

pressupõe vencer as forças negativas, como o “diabo e seus espíritos demoníacos”. Em seu 

polêmico livro Orixás, Caboclos e Guias: deuses ou demônios, Macedo afirma enfaticamente 

que os espíritos demoníacos se expressam de inúmeras formas e maneiras, como, por 

exemplo, através de entidades espirituais encontradas em religiões de matriz afrobrasileira, 

como Tranca Rua, Pomba Gira, Exu, Ogum, Oxum, entre outros. Assim como Deus tem seus 

Anjos, o Diabo teria seus demônios. Nesse sentido, existe uma guerra que ocorre no plano 

espiritual e que se derrama para o plano material. Por isso, a IURD declara guerra aberta 

contra religiões que eles classificam como “doutrinas demoníacas”, como a Igreja Católica, o 

kardecismo, mas, principalmente, as religiões de matriz africana, como a umbanda e o 

candomblé − estas são as que mais sofrem perseguições e ataques de intolerância. Para 

Ricardo Mariano, a IURD entende que “os cristãos não devem ficar na defensiva, mas sim na 
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ofensiva contra o Diabo, revertendo as consequências de seus atos, conquistando território e 

pessoas para Jesus” (2014: 122). Esse tipo de interpretação explicaria, em certa parte, as ações 

agressivas adotada pela Igreja Universal com relação a outras denominações religiosas. 

 A teologia da batalha espiritual tão presente na Igreja Universal revela com bastante 

clareza as dimensões do sagrado e do profano. De acordo com Cecília Loreto Mariz, “no 

Brasil, os pentecostais — especialmente os fiéis da Igreja Universal — estão entre os mais 

pobres; nos Estados Unidos, os Evangelicals — adeptos da teologia da guerra espiritual — 

são os mais pobres e menos instruídos de seu país” (1999: 35). Isto quer dizer que, 

denominações que adotam a teologia da batalha espiritual atraem os menos favorecidos, os 

mais vulneráveis economicamente, exatamente pelo fato de oferecer um serviço que solucione 

o problema do pauperismo material e simbólico, como os de “desmanche espiritual” e “abre 

caminhos”.  Em suas reuniões de segunda-feira, a IURD apresenta uma série de propostas que 

permite que o fiel elimine a interferência maligna sobre sua vida, na medida em que este se 

aproxima da potência supraceleste, pois, de acordo com a expressão, que foi inspirada em 

uma passagem do livro de João, no Novo Testamento
9
, o “Diabo veio a o mundo apenas para 

matar roubar e destruir”, uma vez derrotado as forças maléficas, os fiéis passam a prosperar.  

 Para Christina Vital da Cunha, a teologia da batalha espiritual se baseia na teologia do 

domínio, esta, por sua vez, se caracteriza por ser uma “cosmologia acentuadamente dualista 

fundamentada na crença de que, na atualidade, vivemos e participamos de uma empedernida 

guerra cósmica entre Deus e o Diabo pelo domínio da humanidade” (2015: 253). Para obter 

êxito na luta contra o mal, “é importante se fortalecer espiritualmente (...) e o comparecimento 

aos cultos e a participação em um sem número de correntes e campanhas de cura e libertação 

é condição sine qua non da vitória” (Ibidem). 

 No final da década de 1970, Rubem Alves produziu uma reflexão sobre as soluções 

mágicas ofertadas pelo “novo pentecostalismo”, que era denominado sociologicamente de 

“cura divina”. Ele afirma que a “cura divina” possuía um modelo semelhante ao modelo 

empresarial, “a mentalidade de empresa aqui começa a produzir e a distribuir bens espirituais” 

(ALVES, 1979: 115), “os valores espirituais podem ser produzidos e distribuídos segundo a 

lógica dos valores de troca” (Op.cit.: 116). Para aqueles que consomem, “pouco importa 

compreender o que está ocorrendo. O que importa é que a coisa funcione” (Op.cit.: 117), o 

mais importante é a solução mágica que o serviço oferece.  

                                                            
9 No Livro de João, capítulo 10, versículo 10, encontra-se a seguinte passagem: “o ladrão só vem para roubar, 

matar e destruir. Eu vim ara que tenha vida e atenha em abundancia” (1990: 1370). 
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 Os testemunhos dos fiéis revelam que foram eventos inesperados, não explicáveis 

racionalmente, que os retiraram da situação embaraçosa em que se encontravam. Os 

problemas são insolúveis, somente um “milagre” resolveria. Os fiéis estão completamente 

despotencializados, desarmados, impossibilitados de realizar qualquer ação que traga soluções 

as suas angustias, dores e sofrimentos, porém, a IURD se coloca como “a luz no fim do 

túnel”, a única saída para aqueles que estão desesperadamente buscando uma solução 

imediata para seus problemas financeiros.  

 A Igreja Universal orienta sua membresia e o público geral a ir ao encontro do 

milagre: pessoas que não têm dinheiro para pagar uma dívida com agiotas, ou desempregadas 

há meses, sem capital suficiente para abrir seu próprio negócio ou sem recursos para financiar 

seus estudos em uma instituição de ensino privada. Trata-se de pessoas que querem encontrar 

soluções em um curto prazo, portanto, somente um evento inesperado, fora do comum, e que 

desafia a razão humana que pode arrancar-lhes da situação agonizante na qual estão imersas. 

Uma das músicas mais reproduzidas nas reuniões da IURD onde realizei a visitação 

etnográfica era a canção Muda Minha Vida, da dupla evangélica Alex & Alex. O refrão da 

letra expressa muito bem a ideia de uma solução imediata de quem a solicita: “Muda minha 

vida / Muda minha sorte / Preciso de uma chance, do teu favor / Tu tens o remédio pra minha 

alma / Preciso de um milagre, hoje, senhor!”. Outra música recorrentemente reproduzida é 

Preciso de uma Benção, interpretada pela cantora Cassiane, cujo refrão é: “Preciso de uma 

benção, não vou desistir, / Sem ela eu não vou sair daqui / Só saio quando o Senhor me 

tocar”. 

 Para Spinoza, o milagre é “o que não pode ser explicado pelos princípios das coisas 

naturais” (1980: 79, tradução livre) 
10

, “é um fato que não pode explicar-se pela causa, isto é, 

que ultrapassa a compreensão humana” (Op. cit.: 208). De acordo com Hume, “um milagre é 

um violação das leis da natureza (...) nada é considerado um milagre se ocorre no curso 

normal da natureza” (s.d., 126). Esses pensadores situam o milagre na esfera do 

extraordinário. Para Hume, é um fato que foge ao “curso normal da natureza”, para Spinoza, 

algo que “ultrapassa a compreensão humana”. 

 Fracasso e sucesso, trabalhador assalariado e empresário, carência e abundância 

material, bem e mal, maldição e benção, Deus e o Diabo, anjos e demônios. Essas 

terminologias opostas − que, ao mesmo tempo, se completam e se excluem mutuamente − 

realizam um movimento que vai do profano ao sagrado. A Nação apresenta soluções práticas 

                                                            
10 “(...) lo que no puede explicarse por los principios de las cosas naturales” (SPINOZA 1980: 79). 
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para que seus frequentadores alcancem a transição da vida profana para a vida sagrada. 

Segundo Durkheim, uma das funções essenciais das religiões é “nos fazer agir, nos ajudar a 

viver” (2003: 459). 

 Bauman apresenta uma interessante reflexão sobre a marginalização dos indivíduos 

pelo consumo: 

 

Uma vez que o critério da pureza é a aptidão de participar do jogo 

consumista, os deixados fora como um “problema”, como a “sujeira” que 

precisa ser removida, são consumidores falhos ˗ pessoas incapazes de 

responder aos atrativos do mercado consumidor porque lhes faltam os 

recursos requeridos, pessoas incapazes de ser  “indivíduos livres” conforme 

o senso de “liberdade” definido em função do poder de escolha do 

consumidor. São eles os novos “impuros”, que não se ajustam ao novo 

esquema de pureza. Encarados a partir da nova perspectiva do mercado 

consumidor, eles são redundantes ˗ verdadeiramente “objetos fora do lugar”. 

(BAUMAN, 1998: 24, os grifos são do autor) 

 

 O sujeito que não possui capacidade de consumir é rejeitado e segregado 

espacialmente. Muitos são os locais que “impedem a entrada dos consumidores as suas 

próprias custas, cercando-se de câmeras de vigilância, alarmes eletrônicos e guardas 

fortemente armados” (Ibidem). Os consumidores “falhos” e “impuros” estão distanciados dos 

consumidores puros, encontram-se em bairros periféricos, em presídios, em locais afastados e 

distanciados física e socialmente. Para Engels (2010), a capacidade de consumir indica a que 

classe social o indivíduo pertence. As origens sociais dos indivíduos, “provavelmente, marca 

muitas de suas experiências e chances de vida” (RIBEIRO, 2003: 384). A origem de classe 

influencia determinantemente as oportunidades de mobilidade social. Para Ribeiro, as 

“oportunidades são extremamente mal distribuídas no Brasil” (Op. cit.: 418). 

 De acordo com os dados do último senso demográfico de 2010, produzido pelo IBGE, 

63,7% dos pentecostais acima de dez anos de idade ganham até um salário mínimo e 28% 

recebem entre um e três salários. 54,1% dos pentecostais não possuem ensino fundamental, 

16,6% possuem apenas o ensino fundamental completo, 24,1% possuem o ensino médio 

completo e apenas 4,8% dos evangélicos pentecostais têm diploma de ensino superior. Pretos 

e pardos dentro do pentecostalismo representam 61,4%, enquanto que brancos representam 

37,5%, e amarelos e indígenas menos de 2%. Esses dados não deixam dúvidas de quem o 

pentecostalismo atinge. São, sobretudo, pessoas da classe trabalhadora, uma vez que 73,1% 

são empregados, 2% trabalham por conta própria e apenas 1% são empregadores. Além disso, 

são pessoas com baixa escolaridade, baixa renda e, em sua maioria, constituída por pretos e 

pardos. 
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 É importante salientar que pretos e pardos, no Brasil, historicamente, são menos 

favorecidos em diversos aspectos. A título de ilustração: pretos e pardos representam 57,8% 

do total de pessoas que não possuem ensino fundamental completo. Em relação ao total de 

pessoas que possuem ensino superior no Brasil, pretos e pardos representam uma pequena 

fatia de 24,5%, enquanto que as pessoas brancas representam 73,3% − isso levando em 

consideração que 50,9% da sociedade brasileira é formada por pretos e pardos. 

 De acordo com Mariano, o pentecostalismo “expande-se, sobretudo, em territórios 

pobres e desassistidos” (2013: 125), entre os mais “marginalizados – distantes do catolicismo 

oficial, alheios a sindicatos, desconfiados de partidos políticos e abandonados à própria sorte 

pelos poderes públicos –, têm optado voluntária e preferencialmente pelas igrejas 

pentecostais” (MARIANO, 2014: 12).  Os indivíduos encontram-se em uma situação na qual 

não é possível solucionar o problema, sua vida está “amarrada”, está vivendo uma penúria, 

não consegue se desvencilhar dessa situação embaraçosa, todas as tentativas foram 

fracassadas, não lhe resta mais nenhuma alternativa. Assim são os sujeitos que se aproximam 

da Nação, indivíduos completamente despontencializados, sem nenhuma perspectiva de 

encontrar uma alternativa para suas dores e sofrimentos. A Nação se apresenta como a 

solução para seus problemas, em troca, pede obediência e confiança absoluta. O pastor 

Wellington em uma das reuniões afirmou que o tripé da vitória era “vir, ouvir e obedecer”. 

Para se transformar, o fiel deve alimentar um forte desejo de mudança e de não aceitação da 

vida que está vivendo. Deve ter como meta um dia poder subir no altar, contar seu testemunho 

e servir de exemplo e inspiração para outros membros da comunidade. O fiel executa seu 

plano de ação quando se harmoniza comunicativamente com os agentes iurdianos. O agir 

orientado para o sucesso é tacitamente posto em prática após um acordo comunicativo entre o 

fiel e a Nação. 

 A Nação apresenta um conjunto de atividades práticas que visam mudar o quadro 

negativo da vida do fiel. Por meio da realização de práticas de magicalidade, sacrifícios, 

autoajuda e o incentivo ao empreendedorismo, pretende-se retirar o fiel da marginalidade, da 

segregação espacial, da periferização e da subjugação, de sua condição de consumidor 

“impuro” e “falho”, para elevá-lo ao status de consumidor puro, que possui capacidade de 

consumir e de adquirir “sensações nunca experimentadas antes e mais intensas do que 

qualquer antes provada” (BAUMAN, 1998: 224). Ou seja, as práticas religiosas (sagradas) da 

Nação dos 318 “revela[m] a realidade absoluta (...), funda[m] o mundo, no sentido de que fixa 

os limites e, assim, estabelece[m] a ordem cósmica” (ELIADE, 1992: 21). Retiram o fiel do 

caos, da perturbação e põem ordem em sua vida, a tornam mais linear, mais segura e menos 
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incerta; ou, como afirmou pastor Salvador Júnior em uma das visitações etnográficas desta 

pesquisa, “o altar da Igreja Universal é um Monte Sinai, é o lugar mais forte, é o lugar onde 

você pode resolver seu problema”. A Igreja é um lugar de pronto atendimento ou, como 

afirma Mariano (2014), um pronto socorro espiritual. 

 O sagrado e o profano, dentro da teologia iurdiana, respondem a uma determinada 

urgência histórica, que não é válida para todas as culturas nem para todas as épocas ou 

sistemas socioeconômicos. De acordo com Spinoza, o sagrado e o profano não são leis 

universais atemporais, são experiências humanas determinadas historicamente. Ao se referir 

às “Escrituras”, Spinoza se posiciona da seguinte forma: 

 
os livros de ambos os Testamentos não foram escritos simultaneamente por 

um mandato explícito para todos os séculos, mas por circunstâncias 

acidentais, para alguns homens de acordo com sua constituição e o espírito 

do seu tempo determinado, como provam claramente as vocações dos 

profetas (...) e também as epístolas dos apóstolos11. (s.d., 144) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 “(...) los libros de ambos testamentos no han sido escritos simultáneamente por un mandato expreso para todos 

los siglos, sino en circunstancias accidentales para algunos hombres según su constituición particular y el 

espiritu de su tiempo, como lo prueban   claramente las vocaciones de los profetas (...) y tambien las epistolas de 

los apostoles” (Spinoza, 1980: 144). 
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Capítulo 2 − A Cosmologia Iurdiana  

 Neste capítulo, aprofundaremos as discussões sobre a teologia da batalha espiritual e 

seu desdobramento na teologia da properidade. Travaremos também um debate sobre qual é o 

papel assumido pela autoajuda e pelo empreendedorismo no interior da teologia da 

prosperidade e da cosmologia iurdiana.  

  

2. 1 - A “Teologia da Batalha Espiritual” 

 Em uma das reuniões, pastor Salvador Júnior faz uma oração. Os fiéis, 

introspectivamente, fazem seus pedidos a Deus. Muitos oram em voz alta, alguns literalmente 

gritam, e de forma bastante exaltada, fazem gestos com as mãos; outros permanecem com as 

mãos sobre o peito, na região em que estaria o coração. Durante a oração, o pastor afirma que 

não devemos aceitar “aquela condição” (referindo-se às dificuldades financeiras), pede a Deus 

para fazer aquilo que “os seres humanos não podem fazer” e diz: “nós determinamos a derrota 

de satanás”. Pede também que Deus envie um anjo para arrancar a inveja e sentencia: “vai 

acontecer, ‘tá’ ligado, ‘tá’ determinada essa benção”. Todos repetem suas palavras 

espontaneamente. Em seguida, encerra-se a oração com um “amém” e pede a todos que se 

sentem.  

 Em outra reunião, Pastor Wellington, antes de iniciar a oração de encerramento do 

culto, afirma que “nós vivemos dentro de um campo espiritual” e que, aparentemente, está 

tudo funcionando “maravilhosamente bem, mas, por trás disso tudo, existem forças 

trabalhando ‘pra’ destruir ‘a gente’”. “O diabo quer ver a nossa desgraça, ele só veio com três 

finalidades: matar, roubar e destruir”.  “Mas Jesus falou: eu vim para que tenha vida e atenha 

em abundância. Então, quando me coloco à disposição de Deus, eu me entrego ‘para’ ele; na 

mesma medida em que me coloco à disposição dele, ele também se coloca a minha 

disposição”. Em outra reunião, o mesmo pastor afirmou: “você tá construindo um patrimônio 

com Deus, esse patrimônio que ‘tá’ construindo, ele vem da fidelidade, o Diabo quer entrar 

para destruir esse patrimônio que você ‘tá’ construindo, ‘num’ deixa ‘ele’ entrar não”. 

 Essas três ocasiões etnográficas revelam uma importante concepção teológica que 

compõe a cosmologia da Igreja Universal e também da Nação dos 318 Pastores, a teologia da 

batalha espiritual. Para Mariz, “a teologia da ‘guerra’ ou ‘batalha espiritual’ advoga que 

evangelizar − pregar a mensagem cristã − é lutar contra o demônio, que estaria presente em 

qualquer mal que se faz, em qualquer mal que se sofre e, ainda, na prática de religiões não 

cristãs” (1999 34). Oro enfatiza que “o neopentecostalismo brasileiro reproduz e exacerba a 

crença no demônio” (1997: 12-3). Os demônios seriam “os causadores dos males e problemas 
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de toda ordem que afetam as pessoas, os elementos perturbadores da ‘ordem natural’ das 

coisas” (ORO, 1997: 13). O Diabo possui uma presença tão intensa dentro da IURD que seu 

universo simbólico é construído a partir da representação da figura diabólica (ORO, 2005). 

Dessa perspectiva, a IURD desenvolve uma teologia bélica, preparada para a guerra, mas uma 

guerra que deve ser travada no plano da espiritualidade, contra forças que aprisionam corpos, 

que “amarram” e “travam” a vida das pessoas.  

 Demonizar outras religiões constitui uma parte de sua demonologia. As religiões 

afrobrasileiras, tais como umbanda, candomblé, quimbanda, culto da jurema, filhos de Ghandi 

e também o espiritismo kardecista, são as que mais sofrem com os ataques da Igreja 

Universal, uma vez que seus agentes identificam que esses cultos seriam infestados de 

“espíritos imundos”, os quais devem ser combatidos e expulsos, “por isso mesmo, a Universal 

vai se atribuir a missão de combatê-los para libertar pessoas” (Op. cit.: 140). Todavia, “a 

guerra espiritual refletiria mais uma proximidade do que uma distância entre o 

neopentecostalismo e as religiões afro-brasileiras” (MARIZ, 1999: 38). Inclusive, haveria 

uma reciprocidade mútua, na qual: 

 

a guerra santa estaria provocando a umbandização das religiões 

neopentecostais e a institucionalização das religiões afro-brasileiras, o que 

quer dizer que, quanto mais os neopentecostais combatem as religiões afros, 

mais se aproxima delas e, para fazer frente aos ataques neopentecostais as 

religiões afro-brasileiras estão adotando cada vez mais o modelo 

institucional. (OLIVEIRA e ALVES, 2013: 280) 

 

 Para Dias e Andrade, “um dos principais nexos entre o sistema neopentecostal e o 

sistema afro brasileiro talvez ocorra nas sessões de libertação ou descarrego dos cultos 

neopentecostais, sobretudo nos cultos da Igreja Universal” (2011: 137). Bispo Edir Macedo 

dá algumas indicações que nos ajudariam a compreender um pouco sobre o objetivo da IURD 

com relação às religiões mediúnicas. Ele diz:  

 

Já atendi pessoas que antes eram dedicadíssimas, fervorosas, as primeiras a 

entrarem na igreja, mas, por um problema com um filho, ou esposo, ou a 

esposa, passaram a consultar os espíritos, tentando obter uma solução a curto 

prazo. A culpa, muitas vezes, reside nos líderes evangélicos que não 

ministram o poder de Deus na vida das pessoas. Pregam apenas o 

“evangelho chocolate” ou “água com açúcar”, não levando a verdadeira 

libertação às pessoas. (MACEDO, 2004: 102) 

 

As igrejas que não possuem uma postura bélica e não apresentam resultados na vida das 

pessoas são “evangelho chocolate” ou “água com açúcar”. Assim como as religiões de matriz 
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africana oferecem serviços que solucionam problemas de seus clientes, as igrejas de 

orientação neopentecostal também oferecem soluções mágicas a seus adeptos. Por meio de 

uma postura ofensiva contra os “anjos decaídos”, a IURD despende “grandes esforços para 

retirar encostos, desfazer a inveja e o olho grande, libertar pessoas da feitiçaria, dos despachos 

de macumba, das possessões por orixás, guias e espíritos” (MARIANO, 2014: 128). É neste 

sentido que Ronaldo Almeida afirma que a Igreja Universal “encontrou na umbanda o seu 

inimigo privilegiado. Tanto uma quanto outra têm ofertas de ajuda imediata que se 

aproximam, atingindo um público-alvo muito semelhante” (ALMEIDA, 1996: 64).  

 Uma das maneiras de livrar as pessoas do mal que lhes circunda é expulsá-lo dos 

corpos. Os fenômenos de transe e possessão nas reuniões da IURD nem sempre são 

espontâneos, são muitas vezes estimulados por meio do constrangimento. Seus agentes 

exigem, por meio de frases de efeitos, pela insistência, pela repetição, que forças espirituais 

malignas se manifestem. Muitas vezes, é dentro desse contexto que o fenômeno de transe e 

possessão ocorre. O pesquisador Ronaldo Almeida (1996) já havia percebido que nas reuniões 

de exorcismo existem, inclusive, orações que não são direcionadas a Deus, e sim às entidades 

espirituais, convocando-os a se manifestarem. Os agentes iurdianos só podem expulsar as 

forças negativas se elas se manifestarem. De acordo com Gomes, “só quando se manifesta, 

quando palpável, é que o demônio torna-se vulnerável, pode ser atingido, manipulado, 

controlado pelo agente do bem” (2016: 15). Almeida salienta que outras igrejas pentecostais 

se limitam apenas a expulsá-las, sem convocar as entidades espirituais: “em qualquer outra 

igreja pentecostal, naquelas que adotam o exorcismo, o procedimento seria simplesmente o de 

expulsar o demônio (...), não existindo, diga-se de passagem, propriamente uma convocação 

dos espíritos” (1996: 58).  

 Seria nesse ponto em que a IURD mais se aproximaria das religiões de matriz 

africana. Ao combatê-la, ela acaba por incorporar suas práticas, símbolos, ritos e também seu 

campo semântico, ainda que de forma ressignificada. Almeida faz uma observação 

comparativa entre o transe na IURD e nos dos terreiros, ele diz, “da mesma maneira que 

acontece nos terreiros − onde há perda de consciência ou um estado de semiconciência é a 

entidade que fala − no templo, o endemoninhado perde a consciência, dando voz ao demônio” 

(Op. cit.: 60). Na performance ritualística do exorcismo iurdiano, existe toda uma tentativa  de 

associar as entidades espirituais do panteão afro brasileiro ao Diabo ou Demônio.  

 

O demônio que causa sofrimento são as mesmas entidades que habitam os 

terreiros de umbanda. Neste sentido, não se trata somente da “manifestação” 

do diabo, mas, acima de tudo, da associação deste com as divindades que são 
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cultuadas por uma parcela significativa da população brasileira. (ALMEIDA, 

1996: 61-2) 

 

Segundo a cosmovisão iurdiana, é como se todas as entidades fossem, na verdade, o Diabo 

“disfarçado”, ou maneiras diversificadas de enganar as pessoas, ou seja, o Diabo se 

apresentaria de múltiplas formas, mas todas elas teriam o mesmo objetivo, o de enganar e 

desgraçar a vida das pessoas, pois essa é sua natureza, “matar, roubar e destruir”. Macedo 

expressa essas ideias na seguinte passagem: “o que a maioria dos espíritas não sabe é que uma 

entidade pode se apresentar de diversas maneiras e usar os mais diversos nomes. Essa é uma 

maneira de os demônios enganarem muitas pessoas” (2004: 45-6). Em outro trecho, ele afirma 

que “o importante é saber que qualquer que seja o espírito a se manifestar, ele não é um deus, 

nem um espírito benfazejo; é um espírito obsessor, demoníaco, enganador, mentiroso” (Op. 

cit.: 46). 

 Para Wilson Gomes (1994), a “posse” é um elemento fundamental para compreender a 

dinamicidade teológica da IURD. A “posse” a que se refere o autor está relacionada à 

aquisição de bens materiais, que seriam sinais da benção divina sobre o cristão, sua falta seria 

indicativa da ausência de Deus e da presença do “elemento diabólico” em sua vida. Possuir 

significa “estar em harmonia com a intenção criadora, situar-se dentro da comunhão com o 

desejo de Deus” (GOMES, 1994: 229); o seu inverso, “não possuir significa frustrar o 

propósito criador, a destinação divina da existência humana, significa, portanto, uma ruptura 

da ordem cosmológica” (Op.cit.: 230). 

 Segundo Gomes, as ofertas, as curas e o exorcismo teriam sua base explicativa no 

elemento “posse”, sendo este um elemento unificador. Portanto, para esse autor, “a categoria 

mais fundamental da filosofia e teologia implícitas no discurso e práticas da Igreja Universal 

do Reino de Deus é a posse” (Op.cit.: 229). Gomes verifica um paradoxo na Igreja Universal. 

Enquanto que, a pedra angular da teologia iurdiana se situa na “posse”, seus fiéis são 

“privados de posse”, são indivíduos pobres, desempregados, endividados, moradores de áreas 

periféricas, indivíduos com carência educacional e desprestigiados socialmente. Mas todos 

podem mudar a sua sorte, todos estão aptos a se conectar com Deus, podem deixar de ser 

dominados pelas forças maléficas. A teologia da prosperidade encontra-se nesse ponto chave, 

em ser uma resposta ativa e positiva para mudar a ordem das coisas, fazer com que os 

despossuídos “tomem posse” daquilo que já é seu. O dualismo iurdiano encontra-se na relação 

Deus/Diabo, sagrado/profano, livre/domínio, posse/sem posse. É assimétrico e hierárquico, 

pois Deus é, em todas as circunstâncias, superior ao Diabo, e sua vitória é algo dado a priori 

(MARIANO: 2014). Ainda que o dualismo possua uma hierarquia assimétrica, ela é uma 
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maneira simplificada de enxergar a realidade, pois divide o mundo em duas partes dentro de 

uma relação de causa e efeito.   

 

Tabela 1 - Dualismo iurdiano 

Deus Diabo 

Sagrado Profano 

Livre Domínio 

Posse   Sem Posse 

 

 A teologia desenvolvida na Igreja Universal traz aos “despossuídos” a esperança, não 

apenas de saciar suas necessidades, mas de ter uma vida abundante, de ostentação. Carros 

importados, imóveis de alto valor, viagens internacionais, roupas de grife, jantares em 

restaurantes luxuosos, hospedagem em hotéis de alto padrão, viagens em cruzeiros 

internacionais, ou seja, ter acesso a bens que exprimem bem estar e prestígio social. Viver a 

vida dos sonhos e acessar o inacessível.  Indivíduos sem recursos ou com recursos escassos, 

muito deles desempregados, sem estudos, sem crédito, sem influência, sem contatos para 

mobilizar, sem heranças patrimoniais, o que pode transforma a realidade das pessoas que se 

encontram nessa situação?  

 Do ponto de vista social, a possibilidades de ascensão de um indivíduo nessas 

condições são extremamente reduzidas, por isso, apenas um milagre operado por força 

supraceleste poderia retirá-lo dessa condição social. Para isso, é necessário ter atitudes de fé 

que combatam o mal, como por exemplo, os sacrifícios monetários, através dos dízimos e 

ofertas, a participação nos rituais mágicos, a adoção de símbolos materiais, obediência às 

orientações dos líderes eclesiais, entre outros. Na medida em que a IURD alimenta a 

esperança dos despossuídos de obter uma vida de fartura, na medida em que a ideia de ter 

uma vida totalmente diferente passa a ser vista não mais como um delírio de um cérebro 

cansado, mas como uma possibilidade real de acontecer, então, neste sentido, a teologia da 

batalha espiritual acaba se desdobrando em uma teologia da prosperidade, uma teologia que 

diz sistematicamente que “você pode ter uma vida melhor, uma vida próspera”. 

 A esperança é uma “força psíquica”, uma “disposição interior” que nos encoraja a 

caminhar, a prosseguir. A esperança surge na falta, na carência, na ausência, seu sustentáculo 

encontra-se em acreditar que, no tempo futuro, aquilo que se deseja se realizará. Para Zeferino 

Rocha, “a esperança só se concebe enquanto sustenta o desejo de ir na direção de um objeto 
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que não se tem” (2007: 259), pois ela é “antes, um horizonte que se descortina, um apelo que 

nos convida a caminhar e a ir sempre adiante pelos caminhos da vida” (Ibidem). Partindo 

dessa reflexão, a esperança traz novos sentidos à existência, ela é um modo de ser e de se 

encontrar no mundo. Em suma, a esperança se realiza na ausência do “objeto” e no 

movimento do tempo, do presente para o futuro, do vir-a-ser.  

 Para Sartre, a emoção é uma maneira de transformar magicamente este mundo. 

“Quando todos os caminhos estão barrados, no entanto é preciso agir. Então tentemos mudar 

o mundo (...), mas pela magia (...) estamos acuados e nos lançamos nessa nova atitude com 

toda a força de que dispomos” (SARTRE, 2008: 63). Ao problematizar especificamente sobre 

a emoção da alegria, Sartre lhe confere uma determinada característica que se aproxima do 

que chamamos esperança, “a alegria é uma conduta mágica que tende a realizar por 

encantamento a posse do objeto desejado como totalidade instantânea. Essa conduta é 

acompanhada da certeza de que a posse será realizada cedo ou tarde, mas ela busca antecipar 

essa posse” (Op. cit.: 72). Como já havia salientado Zeferino Rocha, a esperança está 

intrinsecamente relacionada ao desejo de ir ao encontro do objeto que não se tem, mas que se 

almeja; a emoção da alegria procura antecipar magicamente esse encontro, pois não se pode 

esperar que os fatos se desenrolem por si só, que adquiram uma determinada forma numa 

“totalidade sintética que forneceria por si mesma sua significação” (Op. cit.: 14). A esperança 

é um recurso que é acionado para controlar de uma maneira bem específica o curso dos 

acontecimentos e de torná-los um pouco mais previsíveis, ou seja, de impedir a 

imprevisibilidade acidental dos fatos. O sujeito embalado pela esperança se sente plenamente 

à vontade para realizar tudo o que lhe é orientado a fazer, desde realizar sacrifícios monetários 

até a participação de rituais mágicos.  

 Bispo Macedo apresenta uma interpretação diferente da esperança, que nada tem a ver 

com as discussões travadas logo acima. Macedo estabelece uma diferença entre esperança e 

fé. Trata a esperança como um “inimigo feroz da fé”, pois a esperança deve ser nutrida com 

relação à “herança do reino celestial” no post-mortem, “esta esperança se baseia no futuro, ou 

seja, o cristão deve andar e viver pela fé, com a esperança de um dia ver com seus olhos o 

cumprimento de todas as promessas feitas pelo salvador” (MACEDO, 2008: 141-2). Já a fé, 

segundo bispo Macedo, “é a certeza de coisas que se esperam hoje” (Ibidem). O significado 

que ele confere à esperança não é carregado de sentido sociológico e/ou filosófico.  

 Na IURD, a esperança ocupa um lugar muito específico dentro de sua cosmovisão. A 

teologia da batalha espiritual é uma pedagogia da ação. Nela, o fiel aprende que deve acreditar 

na vitória, na luta contra todas as forças demoníacas que estão transitando em sua vida. Essa 
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teologia ensina que não se pode duvidar porque a dúvida é um recurso do Diabo para nos 

distrair e desviar do projeto divino, a dúvida torna a fé inoperante, pois ela é a “incerteza 

sobre a realidade de um fato” (MACEDO, 2008: 135). “Satanás é o senhor da dúvida, da 

incerteza, do medo, autor e consumador da descrença” (Op. cit.: 136). O primeiro passo para 

vencer a batalha contra Satanás é ter fé, ou seja, acreditar sem pestanejar, sem duvidar, sem 

vacilar. Esse seria o primeiro passo para que o fiel consiga afastar as forças nefastas que 

pairam sobre sua vida e, dessa forma, começar a conquistar o que tanto almeja, como 

solucionar problemas de saúde, amorosos, familiares, vícios e também financeiros. Vimos que 

a teologia da batalha espiritual acaba se desdobrando em uma teologia da prosperidade, uma 

vez que a Universal defende a ideia de que o cristão deve ser feliz em todos os seus 

empreendimentos terrenos e que não existe nenhum constrangimento em desejar bens 

materiais de alto valor monetário, mas, ao contrário, isso é estimulado pela própria 

denominação. Será desse tema que iremos tratar nas próximas páginas.   

 

2.2 − A Teologia da Prosperidade  

 A IURD se inscreve no movimento neopentecostal. Essa corrente, de acordo com Paul 

Freston (1994), pertenceria ao momento histórico do pentecostalismo brasileiro conhecido 

como terceira onda. De acordo com Ricardo Mariano, um dos aspectos que distingue essa 

vertente das outras correntes pentecostais é o fato de que estes enfatizam a Teologia da 

Prosperidade, que se caracteriza pela “crença de que o cristão deve ser próspero, saudável, 

feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos” (2004: 124). As igrejas neopentecostais 

se caracterizariam por serem menos sectárias e ascéticas e mais liberais, com práticas extra-

igreja, envolvendo-se em atividades empresariais, políticas culturais, assistenciais e 

midiáticas, importando concepções sincréticas e idiossincráticas (Op. cit.: 37). As 

denominações pentecostais da primeira e segunda onda foram sectárias e ascéticas, “durante 

décadas (...) promoveram forte desvalorização do mundo” (Op. cit.: 148). 

 Para José Bittencourt, as igrejas que compõem a terceira onda pentecostal possuiriam 

a nomenclatura de “pentecostalismo autônomo”, o qual enfatizaria traços mais significativos 

plurais do universo pentecostal. 

 

Assistimos a uma espécie de “reavivamento” religioso, que se traduz no 

crescimento das denominações evangélicas pentecostais, na adesão às 

religiões orientais, aos esoterismos, ao carismatismo, e ao incremento da 

própria religiosidade popular, com seus sincretismos atávicos (...). A 

consequência mais notória desta conquista do campo religioso pela razão 
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instrumental típica do Capitalismo em voga é o surgimento dos 

“supermercados” de bens simbólicos. (BITTENCOURT, 2003: 183-4) 

 

 Em relação aos discursos e práticas religiosas, Geertz elucida: 

 

(...) o ethos de um grupo torna-se intelectualmente razoável porque 

demonstra representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de 

coisas atual que a visão de mundo descreve, enquanto essa visão de mundo 

torna-se emocionalmente convincente por ser apresentada como uma 

imagem de um estado de coisas verdadeiro, especialmente bem arrumado 

para acomodar tal tipo de vida. (1989: 67) 

 

Essa reflexão de Geertz nos permite pensar o rearranjo que o pentecostalismo sofreu, 

sobretudo, a partir do final da década de 1960 e durante a de 1970, um período em que o 

Brasil experimentou um acelerado desenvolvimento econômico, industrial e urbano, 

conhecido como “milagre econômico” (1968-1973). Diante desse quadro, o sectarismo e o 

ascetismo pentecostal foram cedendo “lugar a acomodação ao mundo” (MARIANO, 2014: 

148). Nesse sentido, a “teologia da prosperidade veio coroar e impulsionar a incipiente 

tendência de acomodação ao mundo de várias igrejas pentecostais aos valores e interesses do 

‘mundo’, isto é, a sociedade de consumo” (Op. cit.: 149). Para Marcelo da Rocha Azevedo e 

Elyseu Mardegan Jr., o avanço das igrejas pentecostais que adotam a teologia da prosperidade 

em áreas periféricas são, em certa parte, fomentadoras do chamado “mercado de baixa renda”. 

De acordo com os autores, essas igrejas estimulam seus fiéis a conquistar “uma renda mais 

favorável, por meio de uma ética fundada na chamada ‘teologia da prosperidade’, o que atrai 

indivíduos, provenientes de regiões carentes de serviços públicos, com altas taxas de 

desemprego e com baixos salários (...) e que buscam melhorias financeiras e um lugar no 

mercado de trabalho” (2009: 20). O interessante da pesquisa de Azevedo e Madergan sobre 

economia é que tem como recorte o crescimento do mercado de baixa renda, que está sendo 

impulsionado por uma nova “classe média”, denominada “classe C”, ou seja, trata-se de um 

extrato da sociedade que está começando a experimentar o acesso a bens de consumo, como 

casa própria, carro, aparelhos eletrodomésticos, entre outras coisas.  

 No “milagre econômico brasileiro”, que ocorreu durante a ditadura empresarial-militar 

brasileira, e no “mercado de baixa renda” das “classes C e D”, durante o período do governo 

Lula, temos as camadas mais pobres com possibilidades reais de acesso a uma renda melhor, a 

linhas de crédito, educação etc. Diante desse quadro, podemos concluir que a possibilidade de 

ascensão social entre os desfavorecidos seria uma condição favorável ao desenvolvimento e 

expansão da teologia da prosperidade entre os pentecostais.  
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 Para enriquecer essa discussão, vale à pena trazer à tona as reflexões de Francisco 

Cartaxo Rolim sobre as condições que favoreceram a expansão do pentecostalismo no 

território brasileiro na primeira metade do século XX. Uma delas seria a possibilidade de 

ascensão na hierarquia eclesiástica da igreja. Enquanto a possibilidade de ascensão está 

inviabilizada na sociedade, no interior de uma denominação pentecostal, a realidade é oposta, 

pois a possibilidade de um pobre com pouca qualificação e sem instrução ascender na 

hierarquia eclesiástica é algo plenamente possível de se concretizar, pelo menos aos membros 

do sexo masculino. “Foi assim que o pentecostalismo abriu suas portas à gente simples e de 

muita reduzida instrução” (ROLIM, 1987: 25). “É desta camada social que ele vai retirar 

pessoas para os cargos de pastores e auxiliares” (Op. cit.: 24). Em muitos casos apesar do 

“crente pentecostal” ter “apenas o primeiro grau incompleto, não o impede de ser pastor” (Op. 

cit.: 12). 

 Ricardo Mariano aponta que o avanço da teologia da prosperidade nos Estados Unidos 

está intimamente ligado ao fenômeno midiático-religioso da televangelização. Como os custos 

para manter os programas eram muito elevados, foi necessário lançar mão de um meio mais 

agressivo para aumentar as receitas das igrejas e assim financiar seus programas. A teologia 

da prosperidade passou a ser intensamente explorada dentro desse contexto.  

 

As exigências econômicas do veículo de transmissão da mensagem religiosa 

acabaram por integrar e, em parte, moldar seu conteúdo. Não é a toa que a 

Teologia da Prosperidade ingressou no Brasil e se espraiou em diversos 

segmentos evangélicos por meio dos neopentecostais, justamente os mais 

ativos difusores do televangelismo entre nós. (MARIANO, 2014: 152) 

 

   Em todos os aspectos apontados até aqui, a economia possui certa relevância, no 

sentido de ter fornecido uma base material para o surgimento e desenvolvimento da teologia 

da prosperidade. Claro que o fator econômico por si só não é suficiente para compreender 

esse fenômeno religioso, entretanto, entre os autores aqui abordados, esse aspecto é, sem 

dúvida, realçado. Existe uma reflexão de Marx bastante pertinente que ajuda a pensar esse 

processo: “o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida 

social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua consciência” (1982: 25). Cartaxo Rolim 

trabalha analiticamente com o modelo marxista de estrutura e superestrutura para 

compreender o fenômeno pentecostal, e conclui que “elementos políticos e culturais, como a 

ideologia, não ficam restritos à superestrutura, mas acham-se também presentes na 

infraestrutura” (s.d.: 128). 
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 Dando continuidade a esse debate acerca da Teologia da Prosperidade, de acordo com 

Bronsztein, a IURD se constitui “como um espaço propício para se desejar, de forma lícita, 

aceitável e sem constrangimentos, uma vida repleta dos signos terrenos de sucesso, 

corporificados no dilatado consumo de produtos de alto valor comercial” (2014: 140). A 

“teologia da prosperidade” iurdiana está em conformidade com a lógica da sociedade de 

consumo, pois ela é a “expressão resumida da vida coletiva inteira” (DURKHEIM, 2003: 

462). Este fato tornou-se evidente quando, em uma das reuniões assistidas, o pastor 

argumentou que a Bíblia afirma que Jesus “veio [ao mundo] para dar vida em abundância” e 

que, se a IURD pregasse a “teologia da miséria”, ninguém estaria ali, uma vez que as pessoas 

desejam viver, morar, vestir, calçar, comer bem e ter uma vida de qualidade. Ele prosseguiu 

assegurando que possuir e/ou almejar esses bens não é pecado, mas, ao contrário, seria a 

“própria Bíblia” que diz que “Deus” abençoa materialmente os que nele crêem, pois 

“ninguém quer viver na miséria”. 

 Em uma entrevista concedida ao repórter Roberto Cabrini, do programa Conexão 

Repórter
12

, da emissora de televisão SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), Edir Macedo faz 

a seguinte reflexão sobre a teologia da prosperidade: “só os estúpidos pensam em teologia da 

miséria (...) quem é que quer miséria? você teria prazer em ver seu filho com fome sendo você 

uma pessoa de posse? (...) como nós cremos num Deus tão grande, criador dos céus e da terra, 

vamos admitir, que haja um consenso, uma combinação desta grandeza, dessa magnitude, 

com a miséria?”. Em outro trecho da mesma entrevista, Macedo afirma que “Jesus é quem nos 

ensina a prosperidade, Jesus é quem nos estimula à prosperidade, Jesus é quem nos estimula a 

uma vida digna, uma vida... uma vida justa, uma vida abundante, isso é um direito de todos, 

não é direito apenas para um ‘percen’ (sic)... um percentual pequeno da humanidade”. 

 Antes de avançar no debate sobre a teologia da prosperidade é importante tocar num 

tema que está relacionado à afirmação do próprio Edir Macedo sobre a incoerência de 

coexistir um Deus todo poderoso com a miséria, ou seja, o que se coloca aqui é o problema da 

teodicécia. Para pensar sobre essa temática, vamos retomar uma reflexão de Weber, “quanto 

mais próxima a concepção de um deus único, universal e supramundano, tanto mais 

facilmente surge o problema de como o poder aumentado ao infinito de semelhante deus pode 

ser compatível com o fato da imperfeição do mundo que ele criou e governa” (WEBER, 2009: 

351). Weber apresenta três tipos ideais de teodicécias, a primeira é a predestinação, “aqui se 

configura a crença na resolução desse deus, livre e soberano, decidindo os destinos tanto 

                                                            
12 Entrevista disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Iix8RV9aV2g>. Acesso em: 10 de setembro 

de 2017, às 15h30mim. 
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terrenos quanto aqueles pós-morte” (MEIRELES, 2011: 57). O segundo é o dualismo que está 

na “medição de forças entre o bem e o mal” (Op. cit.: 59). Ambas estão “envolvidas num 

embate que durará até o final” (Op. cit.: 60). Por último, o carma (transmigração da alma), a 

crença em vidas futuras, onde haverá o retorno de tudo o que foi construído em vida, “uma 

teodicéia que ensina que o indivíduo cria por si mesmo e integralmente seu próprio destino” 

(Ibidem). 

 A teodicéia iurdiana encontra-se postulada na teologia da batalha espiritual. Pensando 

numa perspectiva tipológica weberiana, esta se aproximaria do dualismo, uma vez que a 

IURD compreende que este mundo é povoado pelo Diabo e seus demônios e que as moléstias, 

o banditismo, a miséria, as guerras, as catástrofes naturais não vem de Deus, são obras 

malignas, por isso, é necessário uma batalha para evitar tudo aquilo que produz dor e 

sofrimento aos seres humanos. A batalha espiritual também se aproximaria, em certa medida, 

da primeira e da terceira concepção típico-ideal apresentado por Weber, pois ambas tratam da 

questão da ética. Para a IURD, é necessária uma determinada conduta de vida para lutar 

espiritualmente contras as forças malignas espirituais que circundam a vida do fiel.  

 É pertinente trazer para esse debate uma reflexão de Sébastien Faure acerca do 

dualismo teodicéico. Para esse autor, a ideia de um deus perfeito é incompatível com a 

imperfeição do universo, e, por isso, é “impossível que o perfeito haja determinado o 

imperfeito” (FAURE, s.d: 28), pois, “se o universo é uma obra imperfeita − o autor desta obra 

não pode ser senão imperfeito”, e, por isso, “o perfeito não pode determinar o imperfeito” 

(Op. cit.: 29). A perfeição supraceleste (amor, inteligência, justiça, abundância etc.) só pode 

conceber um mundo perfeito, não há espaço para a manifestação de forças malignas, pois 

estes seriam a personificação da imperfeição. Na cosmologia iurdiana, Deus é perfeito e o 

Diabo, imperfeito, ambos coexistem. Perfeição/imperfeição, bem/mal, Deus/Diabo, essas 

categorias dualistas convivem dentro de uma configuração de guerra espiritual. Aqui, 

compreendemos que teologia da prosperidade é um desdobramento da teologia da batalha 

espiritual, pois, em certa medida, o sucesso financeiro do fiel está relacionado às escolhas que 

este fez que culminaram em resultado positivo na batalha espiritual entre Javé e o Diabo. 

 Deixando de lado a questão da teodicéia, abordaremos um ponto de inflexão na IURD, 

que é apontado em um estudo feito por Jacqueline Moraes Teixeira. Esta pesquisadora chama 

atenção para fato de que o principal líder da IURD é a favor do aborto, entretanto, essas 

posições não têm como elemento central o proselitismo ou a polarização da IURD em relação 

à Igreja Católica, uma das razões que fundamentam esse posicionamento seria a teologia da 

prosperidade. Macedo é a favor do aborto quando a qualidade de vida da família está 
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comprometida e como “uma prática legal para gerenciar o nascimento e consequentemente, 

diminuir a pobreza, sendo admitida como uma política de planejamento familiar” 

(TEIXEIRA, 2016: 76). Para Macedo, “o aborto se justifica na medida em que sua realização 

possa ocorrer em nome de uma causa considerada digna, a saber, a prosperidade” (Op. cit.: 

92). O aborto envolve uma questão central, a de gênero, pois é imputada às mulheres uma 

maior responsabilidade pelo alcance da prosperidade, uma vez que elas seriam a espinha 

dorsal da harmonia conjugal e familiar. Nessa dinamicidade, a mulher tem seu papel 

redefinido na família nuclear e sua profissionalização e empreendedorismo “emergem, não 

mais como uma característica de oposição ao bem-estar da família, mas sim como extensão 

das atividades da mulher no seio familiar” (Op. cit.: 101). 

 Levando em consideração os diversos aspectos abordados, podemos afirmar que a 

Universal se declara abertamente a favor da busca pela satisfação da carência material e pela 

aquisição de propriedades, carros, altos rendimentos, viagens internacionais etc. Isto é, a 

busca por um padrão de vida elevado com acesso a bens de consumo de alto valor monetário. 

Isso pode ser verificado na letra da canção “Nação” dos vencedores, interpretada pelo cantor 

iurdiano Ricardo Leitte: “Eu vou, eu vou prosperar/ eu vou arrebentar/ o nome de Jesus eu 

vou glorificar/ (...) Deus, eu ligo aqui agora minha casa, minha empresa/ A fartura em minha 

mesa/ Meu carro importado, casamento abençoado/ Só pra te glorificar” 
13

. Essa composição 

revela que a Universal parte da assertiva de que “não basta apenas ter, tem que ter o melhor”.  

 Partindo desse princípio, a Nação incentiva seus fiéis a se tornarem empresários e 

empreendedores. A maioria dos testemunhos veiculados é protagonizada por pessoas que se 

tornaram empresários bem sucedidos. Os que, por sua vez, já eram empresários teriam dado 

um salto quantitativo e qualitativo em seus empreendimentos comerciais. A valorização da 

figura do empresário deriva do entendimento de que o acesso a bens de consumo de alto valor 

monetário seria quase impossível a um trabalhador assalariado ou desempregado, portanto, o 

fiel precisaria tornar-se um empresário bem sucedido. Isso justificaria o incentivo ao 

empreendedorismo por parte dos bispos e pastores “motivadores” da IURD. 

 É importante ressaltar que não se trata apenas de elevar a renda ou mudar o estilo de 

vida, trata-se de mudar de classe social, ou seja, deixar de ser trabalhador assalariado, que 

vende sua força de trabalho, e se tornar empresário (burguês), proprietário de meios de 

produção. O indivíduo modifica a posição que ocupa na dinâmica de funcionamento da ordem 

sistêmica do capitalismo. Ou seja, de vendedor da força de trabalho, passa a ser comprador da 

                                                            
13 Canção disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WsC0g4wRZ0A>. Acesso em: 22 de abril de 

2015, às 09h05mim. 
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força de trabalho, da classe trabalhadora, passa a pertencer à classe empresarial. Essa 

perspectiva teológica da prosperidade é defendida de maneira explícita e desinibida nas 

reuniões, nos programas televisivos e radiofônicos, em suas canções, em seus canais de 

comunicação pela internet (Youtube, página no Facebook, site, blog, Twitter etc.) e material 

impresso em geral. 

 A Nação dos 318 prescreve um conjunto de práticas a seus fiéis, para que estes 

alcancem os “resultados” desejados, solucionando os problemas financeiros que tanto lhes 

angustiam. Em um vídeo
14

 disponível na internet, bispo Edison Costa afirma que “a miséria 

não é uma condição social, a miséria é um espírito”, que acompanharia o fiel para onde ele 

fosse. Admitir que a miséria é produzida pelo conjunto das relações sociais significa admitir 

que encontrar a solução desses problemas somente seria possível através da luta política. 

Nesse caso, a IURD pouco ou nada poderia fazer para atender às demandas imediatas de seus 

fiéis. Na medida em que se compreende que se trata de uma entidade espiritual, que 

nefastamente desgraça a vidas das pessoas, a IURD assume uma posição muito especial, uma 

vez que esta organização deteria todo o conhecimento teológico, ritual e simbólico necessário 

para exterminar o “espírito da miséria” da vida das pessoas e, dessa forma, atender suas 

carências mais imediatas. 

 O corpo eclesiástico da Igreja é constituído por homens que dedicam suas vidas 

exclusivamente a orientar seus fiéis na luta espiritual contra as força demoníacas. Os fiéis são 

leigos, logo, devem confiar e obedecer ao “homem de deus”. A ideia da obediência 

impulsionada pela crença é muito difundida. Muitos testemunhos creditam a esse fator um 

elemento de suma importância para seu erguimento financeiro. A dúvida é vista como um 

enfraquecimento da fé ou uma abertura para a atuação de forças espirituais malignas, prontas 

para destruir a vida financeira do adepto.  

 Uma das reuniões assistidas para esta pesquisa revela um pouco dessa dinâmica entre 

fé e obediência. O pastor, após falar brevemente sobre a figura bíblica de Abraão e sua 

“experiência de fé com Deus”, orientou os presentes a pegar em mãos algum objeto que 

tivesse representatividade econômica (cartão de visitas, carteira de trabalho, celular, carteira, 

contrato, documentos etc.) para, de posse deste, receber a “unção” ao passar por dentro de 

uma tenda, ao lado do altar, com os dizeres: “Tenda do Testemunho da Nação dos 318, minha 

vida vai florescer”, ilustrada com cédulas de dólares estadunidense. Os fiéis formaram uma 

                                                            
14 Congresso dos Vencedores. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=blOwb7JGtI0&ebc=ANyPxKrYbnw47Pvsh33vf_4iEbaKjjBpFCZtJxAiIof

snaLT2PZ5bGuGP-IGebjwhHOdoemlOHPey2Z1OlH3_arN-5Q-1mpe9g>. Acesso em: 01 de junho de 2016, às 

20h20mim. 
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fila na lateral direita da igreja e, ao passar pelo interior da tenda, recebiam, pelas mãos dos 

obreiros, a “unção” em seus objetos, que se caracteriza pelo ato de molhar os dedos no “azeite 

ungido” (que teria sido consagrado a “Deus” anteriormente, em oração) e passar sobre os 

objetos dos fiéis. Enquanto isso, outro obreiro recolhe de cada fiel a “oferta” ou “dízimo” que 

alguns deles teriam levado. Durante esse rito, o pastor faz uma oração. Ao sair, o fiel retorna 

para seu lugar, com as mãos levantadas, segurando o objeto ungido. Em seguida, o pastor 

pede a todos que se voltem para a entrada da igreja. Após terminar a oração, os fiéis são 

orientados a saldar uns aos outros com um aperto de mão. A realização de todos esses atos é 

uma das práticas recomendadas pelos agentes iurdianos para que seus fiéis executem com fé e 

sem questionar, para que estes se desembaracem do “espírito da miséria” que os 

acompanhariam. Fé e obediência são requisitos fundamentais para a prosperidade financeira. 

 Neste trabalho, compreendemos que a teologia da prosperidade é um desdobramento 

da teologia da batalha espiritual, uma vez que, para obter sucesso financeiro, é fundamental 

destruir todas as forças malignas que atuam sobre a vida do adepto. A teologia da batalha 

espiritual é uma totalidade concreta e a teologia da prosperidade é uma totalidade concreta 

subordinada, composta pelo empreendedorismo e pela autoajuda. No jogo das interações entre 

essas duas determinações, configura-se um espaço de influência recíproca entre elas. Quando 

um corpo se movimenta, não importa para qual sentido, muda-se a composição da 

configuração da qual ele faz parte, ocorre um rearranjo dos outros corpos entre si, produzindo 

novas combinações. Não há possibilidade de pensar o conjunto das relações sociais sem 

pensar nas infinitas possibilidades que podem ocorrer entre agentes, objetos, situações, 

contextos, instituições, ideias, com a criação de espaços de convergências e divergências, 

encontros e desencontros, destruições criadoras, criações destrutivas, entre outras.  

 A relação de interdependência entre as determinações não retira a autonomia de cada 

uma delas. A autonomia e a interdependência são sempre relativas. O conceito de clinamen, 

desenvolvido originariamente pelo filósofo Epicuro e, posteriormente, por Lúcrecio, nos ajuda 

a pensar um pouco esses processos de interações entre as determinações e a fusão entre elas. 

De acordo com Deuleze, “o clinamen é a determinação do encontro entre séries causais, cada 

série causal sendo constituída pelo movimento de um átomo e conservando no encontro toda 

sua independência” (2015: 277). Na fusão entre elas, há uma “heterogeneidade do diverso 

consigo, e também semelhança do diverso consigo” (Op. cit.: 278). Tentaremos compreender 

a teologia da prosperidade a partir de suas múltiplas determinações, a autoajuda e o 

empreendedorismo e o papel que cada uma delas assume na cosmologia Iurdiana. 
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2.2.1 − Autoajuda 

 Um dos aspectos existentes que compõe a cosmologia iurdiana é a Confissão Positiva. 

Trata-se da ideia de que o fiel deve proferir palavras que afirmam já ter conseguido a benção, 

deve imaginar que aquilo que tanto almeja já foi conquistado. “O que é falado com fé torna-se 

divinamente inspirado (...) as palavras ditas com fé compelem Deus a agir” (MARIANO, 

2014: 153). Em uma das reuniões de que participei, pastor Wellington afirmou que “nós 

usamos a fé pra provocar o milagre”. Essa ideia se relaciona com uma das características 

apontada por Borba sobre a literatura de autoajuda. Segundo este autor, a literatura de 

autoajuda propaga “o discurso da certeza e nunca da dúvida ou da angústia, já que acreditam 

ser pela ação positiva que os homens conseguem a felicidade e o sucesso” (2013: 343). É 

importante ressaltar que, na Confissão Positiva, o fiel não deve pedir ou suplicar a Deus. De 

acordo com Mariano, estas seriam “atitudes reprováveis, demonstrações de pouca fé” (2014: 

154). O cristão deve exigir e reivindicar a Deus a sua benção. 

 A Confissão positiva traz em seu bojo a responsabilização individual, pois “depende 

somente do crente receber ou não as bênçãos que confessa” (Op. cit.: 156). Essa ideia se 

aproxima da autoajuda; de acordo com Borba, “responsabilizam apenas o leitor pelo alcance 

daquilo que deseja” (2013: 343). De acordo com Rüdiger, a autoajuda promove o 

individualismo na medida em que se compreende que “os problemas que enfrentamos na vida 

originam-se dentro de nós” (2010: 20). A autoajuda está relacionada à adoção de uma ética, 

de um éthos, de uma conduta de vida que favorece a obtenção do sucesso, seja financeiro, 

amoroso, de saúde ou profissional. Neste sentido, os livros de autoajuda são manuais de como 

o indivíduo deve ser comportar, que atitudes deve tomar para finalmente conquistar o que 

tanto almeja, por isso sempre apresentam histórias de pessoas em situações difíceis e 

conflituosas, mas que superaram todas as dificuldades com muita “garra”, “vontade”, 

“trabalho”, “perseverança” e “determinação”. São personagens que servem de exemplo e 

inspiração para seus leitores, para que estes adotem em seu cotidiano uma determinada 

conduta de vida capaz de intervir sobre a realidade e transformá-la a seu favor, assim como os 

testemunhantes da IURD que sobem no altar para conta suas trajetórias de superação. É muito 

comum nesse tipo de literatura as orientações constituírem-se como dicas ou passos. “O 

principal objetivo dos livros é, na perspectiva de quem escreve, oferecer dicas, mostrar 

caminhos, compartilhar ‘exercícios’, socializar experiências pessoais positivas” (BORBA, 

2016: 82).  

 A autoajuda significa revelar ao seu leitor aquilo que é necessário fazer para obter 

sucesso. O filme (2006, dir. Drew Heriot) e o livro The Secret (O Segredo, 2006), de Rhonda 
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Byrne, trazem essa proposta. Os títulos de alguns de seus capítulos demonstram essa 

dinâmica, como O Segredo para o Dinheiro, O Segredo para os Relacionamentos, O Segredo 

para a Saúde, O Segredo para o Mundo, O Segredo para Você, O Segredo para a Vida. O 

Segredo consiste em liberar pensamentos positivos ao universo com a crença absoluta de que 

eles irão se materializar, o pensamento positivo é uma força de atração capaz de trazer aquilo 

que se almeja, pois “a lei da atração lhe dá aquilo em que você pensa — e ponto final!” 

(NICHOLS apud BYRNE, 2012: 16). De acordo com Anna Flora Brunelli, os livros de 

autoajuda pregam que o segredo para conquistar o que se almeja  

 

está na crença incondicional na realização dos sonhos, do projeto de vida, 

dos desejos etc. Assim, quem acredita que vai conseguir, consegue e quem 

duvida, não. Trata-se, portanto, de uma questão de fé, de crença absoluta e, 

essencialmente, de jamais duvidar do poder que se tem de mudar a realidade. 

(2003: 117) 

 

 Um discurso muito semelhante a esse foi proferido pelo pastor Salvador Júnior em 

uma das visitas etnográfica à IURD. Nesta ocasião, o pastor fez uma oração no início da 

reunião, uma espécie de exercício de mentalização dos desejos, ele diz: “essa semana vai 

acontecer o que não aconteceu o ano todo”. Ele pede aos presentes que repitam suas palavras 

em um tom de voz enérgico: “eu tomo posse, 2017, eu serei cabeça, eu serei cabeça, tá ligado, 

tá ligado, graças a Deus”, encerra a oração. A confissão positiva iurdiana tem suas próprias 

especificidades − como, por exemplo, a ideia de que o sujeito só pode receber a benção se 

materializar sua fé por meio de sacrifícios (a lei do retorno em ação e reação) −, porém, 

guarda características gerais que se assemelham à ideia de “pensamento positivo” na literatura 

de autoajuda. 

 A maneira específica como a IURD orienta e estimula seus adeptos a transformar suas 

vidas apresenta características de “autoajuda” exatamente pelo fato de “propor regras de 

conduta e fornecer conselhos” (RÜDIGER, 2010: 22), culminando em um conglomerado de 

práticas, as “quais as pessoas procuram descobrir, cultivar e empregar seus supostos recursos 

interiores e transformar sua subjetividade, visando conseguir uma determinada posição 

individual supra ou intramundana” (Op. cit.: 08). A terminologia empregada pela Nação dos 

318 é, inclusive, a mesma encontrada no universo da autoajuda, como “palestra”, 

“motivação”, “persistência”, “perseverança”, “acreditar”, “fé”, “conquistar”, “foco”, “lutar” 

etc.; assemelhando-se, assim, ao universo empresarial e corporativo, que promove 

regularmente a realização de “palestras de motivação” aos seus funcionários, com a 

contratação de profissionais especializados, muitos deles reconhecidos internacionalmente. 
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De acordo com Turmina, “a alegação dos empresários e gerentes dos departamentos de 

Recursos Humanos para financiar palestras e disseminar obras dessa natureza para seus 

trabalhadores é a de que a empresa se preocupa com a formação, ‘qualificação’, reciclagem, 

atualização, desenvolvimento profissional de seu pessoal” (2005: 14).  Esse tipo de atividade 

na rotina de instituições corporativas faz parte do que a autora chama de reflorescimento da 

autoajuda, já que este gênero literário existe pelos menos desde 1859, ano em que foi 

publicado o livro Self-Help, de Samuel Smiles. 

A autoajuda, por meio de palestras motivacionais no interior das empresas, acaba por 

cumprir a função de pacificador dos antagonismos entre capital e trabalho, estimulando a 

harmonia entre empresa e indivíduos (TURMINA, 2005). A autoajuda, segundo Turmina, é o 

novo instrumento pedagógico do capital, que, ao “informar e formar uma massa de 

trabalhadores acerca de suas necessidades”, ajuda “a alimentar e reforçar o individualismo, 

amenizando e camuflando” (Op. cit.: 15) seus antagonismos.  

Sobre a questão do individualismo como característica da autoajuda, em uma das 

reuniões assistidas na unidade da IURD, pastor Wellington afirmou que “tudo começa dentro 

de nós, quando dentro de nós a coisa começa acontecer, então, do lado de fora, começa se 

externar o que ‘tá’ dentro de nós”. Após essas palavras, o pastor começa a cantar à capela a 

canção Só Depende de Você, do cantor Beto Bayron. Alguns fiéis o acompanham. O refrão da 

música é: 

 

(...) deixa agora esse complexo que você tem/ você não é inferior a ninguém/ 

‘pra’ que ficar vivendo de favor/ se Deus quer te fazer um vencedor/ as 

marcas de cravos que ele tem nas mãos/ é a prova de que tudo já fez por 

você/ morreu de braços abertos ‘pra’ te dar perdão/ agora só depende de 

você. 

 

Tanto a fala do pastor quanto a canção trazem em si a ideia de que tudo depende 

exclusivamente das atitudes individuais dos cristãos. A última frase, “agora só depende de 

você”, expressa bem o individualismo enquanto valor social.  

A autoajuda encontra espaço para se enraizar na IURD, uma vez que historicamente o 

pentecostalismo se constituiu como uma corrente protestante conservadora. Desde os 

primeiros anos, como bem observa Rolim, o pentecostalismo ensinava “de modo prático os 

seus membros a serem cordatos, obedientes, às autoridades, inclusive à do patrão, e 

observadores da lei” (1987: 60), pois já se instalaram no Brasil dissociados “de qualquer 

prática social e política” (Op. cit.:61). Suas preocupações eram com o céu e não com a terra, 

como ressalta Rolim. Na atualidade, as muitas igrejas, principalmente as que têm em sua 
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cosmovisão a teologia da prosperidade, incentivam seus fiéis a buscar satisfação material e 

não apenas a salvação eterna; no entanto, esse pentecostalismo é conservador e não tece 

nenhuma crítica às estruturas sociais. Seria muito difícil de isso acontecer, uma vez que seus 

principais líderes são empresários.  

 Em 2013, a revista estadunidense Forbes divulgou uma lista dos líderes evangélicos 

mais ricos do Brasil. Das cinco maiores fortunas, quatro são de lideranças neopentecostais. 

Em primeiro lugar, está o bispo Macedo da IURD, em segundo, o apostolo Valdomiro 

Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, em terceiro, o pastor Silas Malafaia da 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o quarto é o missionário R.R. Soares da Igreja 

Internacional da Graça de Deus e, por último, o apostolo Estevam Hernandes da Igreja 

Renascer em Cristo. Outros pastores que não estão nesse ranking também são empresários, 

como, por exemplo, o bispo Robson Rodovalho, da Comunidade Sara Nossa Terra, e David 

Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que faleceu em 2015. As posições que esses 

líderes pentecostais ocupam na sociedade não os levam a querer dar espaço a ideias que 

criticam este modelo societário. A autoajuda, ao contrário, é a pedagogia mais adequada para 

operar dentro dessas instituições religiosas, uma vez que difunde o disciplinamento ao 

trabalhador, incidindo sobre a valorização do individualismo para a “passividade, a aceitação 

e conformação no processo de produção e organização do trabalho” (TURMINA, 2005: 15). 

Para Borba, o discurso da autoajuda “é favorável à lógica capitalista” (2013: 343).  

 

Tabela 2 - Ranking Forbes de líderes evangélicos mais ricos do Brasil 

Pastor Ativos Fortuna 

Edir Macedo Com mais de 10 milhões de livros vendidos, Macedo é o fundador e líder da 

Igreja Universal do Reino de Deus, controlador da Rede Record, atualmente a 

segunda maior emissora no Brasil. Seus ativos incluem além da TV, um 

jornal, a Folha Universal (circulação de mais de 2,5 milhões), o canal de 

notícias Record News, selos musicais, várias propriedades e uma empresa de 

jatos privados, a Bombardier Global Express XRS, avaliada em US$ 45 

milhões. 

US$ 950 

milhões 

Valdemiro 

Santiago 

Ex-integrante da Igreja Universal do Reino de Deus, Santiago é o fundador 

da Igreja Mundial do Poder de Deus, com mais de 900 mil seguidores e 4.000 

templos. 

US$ 220 

milhões 

Silas Malafaia Líder do braço brasileiro da Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal do 

Brasil. O pastor é seguido no Twitter por mais de 440 mil usuários. Lançou 

uma campanha chamada “O Clube do Um Milhão de Almas”, que pretende 

levantar US$ 500 milhões (R$ 1 bilhão) para a sua igreja, a fim de criar uma 

rede de televisão global, que seria transmitido em 137 países. 

US$ 150 

milhões 

Romildo 

Ribeiro Soares 

(RR Soares) 

Fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus e também ex-membro da 

Igreja Universal do Reino de Deus, Soares é um dos rostos mais regulares na 

televisão brasileira. 

US$ 125 

milhões 
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Estevam 

Hernandes 

Filho e "Bispa" 

Sonia 

Fundadores da Igreja Renascer em Cristo, supervisionam mais de 1.000 

igrejas no Brasil e no exterior, incluindo várias na Flórida, Estados Unidos. O 

casal apareceu nas manchetes internacionais em 2007, quando foi preso em 

Miami, acusado de transportar mais de US$ 56 mil em dinheiro não 

declarado. Somente O jogador de futebol brasileiro Kaká, que deixou a 

instituição em 2010 alegando mau uso do dinheiro, teria doado mais de US$ 1 

milhão (R$ 2 milhões) para a igreja. 

US$ 65 

milhões 

Fonte: Dados de 2013. Quadro sinótico extraído da Revista Época Negócios. Disponível em: 

<http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2013/01/forbes-lista-pastores-milionarios-no-

brasil.html>.  Acesso em: 22 de outubro de 2017, às 03h10min. 

 

 Na loja virtual da IURD, a Arca Center
15

, na seção de livros, um dos segmentos de 

literatura oferecido pelo site é o de Autoajuda. Nesse segmento, há alguns títulos como 21 

dias que mudarão sua vida: o desafio de João, de Renato Cardoso. No release dessa obra, 

afirma-se: “acompanhado da meditação diária do autor, com lições práticas para mudar a sua 

vida” 
16

. O release do livro Liderando para o Sucesso, de John C. Maxwel, pontua: 

“desenvolva rapidamente as mais eficientes habilidades de relacionamento com as dicas de 

um dos maiores líderes da atualidade”; na capa da obra, a editora destaca: “como ser um 

mentor qualificado e influenciar positivamente as pessoas”
17

. Ainda na seção de livros, no 

segmento Reflexão, também encontramos títulos com características de literatura de 

autoajuda, como 50 Tons Para o Sucesso: conselhos para uma vida próspera, de J. Edington. 

Seu release destaca:  

 

Sucesso não se compra. Não é questão de sorte. É para quem batalha, 

guerreia, se dispõe a deixar a zona de conforto e se supera. É para você!  

Leia 50 Tons para o Sucesso e descubra as 50 principais atitudes de quem 

sabe o que é necessário para transformar a vida de uma maneira ainda mais 

eficaz18. 

 

 Esses títulos se assemelham a outros do mercado de autoajuda, como, por exemplo, O 

Poder infinito da sua mente (1981), de Lauro Trevisan, que traz em sua capa a mensagem 

“agora você vai realmente viver a vida dos seus sonhos, toda feita de amor, riqueza, saúde, 

paz, alegria e sucesso”. Há também o livro A Física do Sucesso (2007), de Natalie Reid, que 

resume: “5 passos que podem mudar sua vida”. Outro livro que podemos citar é Faça do 

sucesso um hábito (1966), de Bernard Haldane, que na orelha da obra promete: “aprenda a 

                                                            
15  Loja Virtual da Arca Center disponível em: <http://www.arcacenter.com.br/>. Acesso em: 16 de junho de 

2016, às 22h15mim. 
16Release disponível em: <http://www.arcacenter.com.br/livros/autoajuda/21-dias-que-mudar-o-sua-vida.html>. 

Acesso em: 16 de junho de 2016, às 22h10mim. 
17  O release e a capa da obra Liderando Para o Sucesso, de John C. Maxwel, estão disponíveis em: 

<http://www.arcacenter.com.br/livros/autoajuda/liderando-para-o-sucesso.html>. Acesso em: 13 de junho de 

2016, às 04h05mim. 

18  Este release encontra-se disponível em: <http://www.arcacenter.com.br/livros/reflexao/50-tons-para-o-

sucesso-conselhos-para-uma-vida-prospera.html>. Acesso em: 16 de junho de 2016, às 21h50mim. 
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esquematizar seus padrões de realizações e sucessos. Assim, desenvolverá a capacidade de 

pensar ricamente”. De um modo geral, é possível perceber uma linguagem aproximada entre 

os livros que se encontram na loja virtual da IURD e outros livros de autoajuda. 

 A IURD tem um importante periódico impresso, que é distribuído gratuitamente aos 

seus membros e ao público em geral. Esse periódico também possui uma versão online, 

disponível em seu site oficial. Intitulado Hora da Mudança, seu foco são relatos de superação 

das dificuldades amorosas, financeiras, vícios, entre outras. Pessoas que estavam atravessando 

momentos de dor e sofrimento e que, por meio do contato com a IURD em suas reuniões 

monotemáticas, como a Nação dos 318 pastores, e de suas orientações, conseguiram alcançar 

a satisfação, a realização pessoal e espiritual. Seus relatos são breves, como é o caso de Jarbas 

Quintiliano: 

 
Meu alcoolismo destruiu quase tudo na minha vida. Perdi a confiança da 

minha família, tinha ordem de despejo e agiotas atrás de mim. Decidi 

acompanhar a minha esposa, que tinha começado a frequentar a Universal. 

Me (sic) livrei do vício e segui os ensinamentos passados nas palestras. 

Conquistei minha empresa, tenho imóveis e uma família feliz. Reconstruí 

minha vida e minha dignidade. (Hora da Mudança, ano 4, n°43, p.3, maio de 

2016) 

 

 A Nação tem disponível na internet um grande acervo de vídeos de testemunhos. Há 

também “palestras” apresentadas por bispos e pastores da IURD, como Edir Macedo, Edison 

Costa, Gil Ferraz, Luciano Alves e outros. Muitas dessas palestras possuem títulos e temas 

próximo ao universo da autoajuda, como: Bispo Macedo ensina como ficar rico
19

, O segredo 

do sucesso
20

, Tenha pensamento de vencedor
21

, As 4 maiores virtudes de um vencedor
22

, Seja 

motivado
23

, Os 3 passos para ter uma vida bem sucedida
24

, O segredo para vencer na vida
25

, 

Palestra motivacional
26

, O que você pode fazer antes de desistir!
27

, O perfil do vencedor
28

.  

                                                            
19 Bispo Macedo ensina como ficar rico. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=u3rnC3pnK2k>. Acesso em: 16 de maio de 2016, às 02h50mim. 
20 O segredo do sucesso - bispo Edir Macedo - parte 01. Vídeo disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=3fm6ehluq9k>. Acesso em: 17 de junho de 2016, às 19h35mim. 
21 Tenha pensamento de vencedor - palestra Nação - Pr. Luciano Alves.Vídeo disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=6ixcvjozixw>. Acesso em: 19 de junho de 2015, às 07h13mim. 
22 As 4 maiores virtudes de um vencedor - palestra Nação- Pr. Luciano Alves.Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ekeswd3acku>. Acesso em: 16 de maio de 2016, às 03h18mim. 
23 Seja motivado - palestra Nação - Pr. Luciano Alves. Vídeo disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=hhxre6lngma>. Acesso em: 16 de junho de 2017, às 21h45mim. 
24 Os 3 passos para ter uma vida bem sucedida - palestra Pr. Luciano Alves. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=bjzsrquo4cg>. Acesso em: 16 de junho de 2016, às 02h20mim.  
25 Bispo Jadson: o segredo para vencer na vida. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=t7i1o12deps>. Acesso em: 16 de maio de 2016, às 03h 45mim. 
26 Bp. Jadson - palestra motivacional. Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ksj3oojj5w0>. 
27 O que você pode fazer antes de desistir! - Pr. Edson. Vídeo disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=r0l37ep4vog>. Acesso em: 17 de maio de 2016, às 16h58mim. 
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 A autoajuda da Nação traz em seu bojo um complexo conjunto de ideias que orienta 

seus frequentadores a buscar a satisfação pessoal pela satisfação material. O “autocultivo” e a 

“suprapessoalidade” são desenvolvidos por meio da exploração de seus “recursos interiores”; 

todo o postulado prático da autoajuda iurdiana “prolonga-se em técnica de ação sobre si 

próprio” (RÜDIGER, 2010: 22), pois “os homens possuem poderes superiores, que podem ser 

empregados de maneira cotidiana” (Op. cit.: 20). Para Eliade, “a solução religiosa dá origem a 

um comportamento exemplar e, por conseguinte, força o homem a revelar-se, ao mesmo 

tempo, real e universal” (1989: 13).  

 As reuniões, os discursos, o material produzido pela Nação, como livros, periódicos e 

vídeos, programas televisivos, rituais, símbolos, têm implícitos em seus conteúdos uma série 

de elementos característicos do universo da autoajuda, como o pensamento positivo na 

Confissão Positiva (exploração da subjetividade e dos supostos “recursos interiores”), os 

conselhos para se adotar um determinado éthos para solucionar problemas de natureza 

financeira, perspectiva individualista por meio da responsabilização individual da situação em 

que se encontra o fiel, entre outros. Sua linguagem de autoajuda acaba por desembocar na 

difusão de um conjunto de valores que cultiva a ideia de um “estilo de vida” do empresário, 

do indivíduo bem sucedido profissionalmente, “laborioso” e “esforçado”, que consume bens e 

serviços, desfrutando de uma vida terrena de forma plena, abundante e satisfatória. Para um 

trabalhador, obter um padrão de vida elevado, do qual usufrui um milionário, é algo quase 

impossível, devido à limitação de sua renda, ou sua falta de renda, no caso do desempregado.  

 Pastor Salvador Júnior, em uma das reuniões, menciona o caso de um fiel que trabalha 

em uma multinacional e que, segundo ele, ganha um bom salário. Este fiel teria confessado ao 

pastor que tinha o sonho de um dia subir no altar e fazer grandes sacrifícios a Deus, mas, 

segundo o pastor, isso não seria possível. Ele teria dito ao fiel: “mas você ‘tá’ limitado, olha o 

salário que você tem, você está limitado a dar isso aí”. Nesse sentido, há um esforço 

sistemático por parte dos agentes iurdianos em incentivar o fiel a aumentar sua renda, abrir 

seu próprio negócio, buscar novas maneiras de expandir o empreendimento que já possui. 

Autoajuda é a linguagem de todo esse estímulo. É nesse sentido que cabe afirmar que, na 

Nação dos 318 Pastores, a autoajuda e o empreendedorismo estão interconectados, 

imbricados, numa complexa teia de relações na qual suas fronteiras estão diluídas.   

 Num mundo de incerteza, de insegurança, é necessário muito incentivo para 

empreender, pois, como revela a pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

                                                                                                                                                                                          
28 Bp. Edson Costa (o perfil do vencedor). Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=f601lc7ezoq>. Acesso em: 17 de maio de 2016, às 16h12mim. 
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Pequenas Empresas (Sebrae) sobre a taxa de sobrevivência das empresas no Brasil (2016), o 

quadro não é nada animador, uma vez que 23,4% das empresas fecham as portas em dois 

anos. Uma pesquisa do IBGE (2014) sobre a demografia das empresas revela que, em cinco 

anos, apenas 39,6% das empresas sobrevivem. Apesar dos agentes iurdianos incentivarem o 

empreendedorismo de oportunidade, no Brasil, o que vem estimulando o empreendedorismo é 

a necessidade (empreendedorismo de necessidade), provocado pelo alto índice de 

desemprego, desigualdade social, afrouxamento das relações trabalhistas, ausência ou má 

qualidade de serviços públicos, como saúde, educação e segurança.  Pastor Wellington, 

porém, orienta o fiel não ficar “olhando ‘pra’ situação”, e sim “ficar de cabeça erguida, ter 

visão de águia”. Pela Confissão Positiva, ensina a membresia a ter sempre uma postura 

otimista com relação ao futuro, acreditar piamente que tudo vai dar certo. Uma das músicas 

mais reproduzidas durante as reuniões era a canção Não Morrerei, interpretada por 

Marquinho Gomes: 

 

Levante os olhos e veja o sobrenatural/ Quem tem promessa de Deus vence o 

mal/ Levante os olhos e veja o sobrenatural/ Quem tem promessa de Deus 

vence o mal/ Vence/ Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir/ 

Quem tem promessa de Deus não morre, não/ Não desiste não/ E tem a fé, a 

fé de Abraão.  

 

2.2.2 - Empreendedorismo 

 No início de uma das reuniões, pastor Salvador Júnior afirmava que “Deus quer te 

fazer cabeça”. Ele pergunta aos fiéis: “qual de vocês aqui chegou ‘na’ igreja e você era 

assalariado, você era trabalhador, você tinha carteira de trabalho, e Deus te deu a Visão, e 

hoje você tem seu próprio negócio?”. Em seguida, pergunta “quem trabalha por conta?”. 

Alguns dos presentes levantam as mãos. O pastor pergunta a um idoso, sentado próximo do 

altar, um dos que haviam levantado a mão: “hoje, o senhor tem mais do que quando era 

assalariado?”. O homem responde que sim. O pastor insiste: “bem mais?”. Novamente, o 

homem responde que sim. Pastor Salvador Júnior repete os mesmos questionamentos a outras 

pessoas. No total, oito pessoas afirmam que eram assalariadas quando chegaram à igreja e 

hoje são empreendedores e adquiriram uma renda maior. O pastor prossegue: “você tem que 

ser cabeça”, e promete distribuir um adesivo escrito “empreendedor: eu serei capaz” (sic), que 

deveria ser colocado dentro de um saquitel destinado ao dízimo. Na segunda-feira seguinte, o 

fiel deveria trazê-lo com o dízimo. O pastor orienta os membros a colar esse adesivo em 

algum lugar onde ele possa visualizá-lo todos os dias, para que nunca se esqueça de pedir a 

Deus diariamente para “ser cabeça”. Um obreiro se posiciona próximo ao pastor com os 
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adesivos em mãos, algumas pessoas se dirigem até o obreiro e recebem um adesivo. No 

adesivo distribuído, está inscrita a fonte bíblica que inspirou a ideia de que o empreendedor é 

“cabeça e não cauda”: “Javé fará você cabeça e não cauda; você estará sempre por cima, e não 

por baixo. Isso, porém, com a condição de que você obedeça aos mandamentos de Javé seu 

Deus, que hoje eu lhe ordeno observar e colocar em prática” (DEUTERONÔMIO, capítulo 

28, versículo 13, 1990: 227). 

 

Figura 4 - Adesivo “Ser cabeça e não cauda” 

 
Adesivo distribuído na IURD, no bairro do Fonseca, em Niterói 

Foto: Wallace Cabral Ribeiro, 2017. 

  

 A pesquisadora Carolina Dantas de Figueiredo (2007), ao investigar o 

empreendedorismo na IURD, procurou identificar quais são as principais características do 

empreendedor e do empreendedorismo na visão de dezesseis autores, entre eles, podemos 

citar: Shumpeter, McClelland, Filion, Drucker, Frese e outros. Seriam elas: buscar 

oportunidades; conhecimento do mercado; conhecimento do produto; criatividade; iniciativa; 

inovação; liderança; necessidade de realização; proatividade; e visionaridade. A inovação é a 

característica unânime entre os dezesseis autores correlacionados. Figueiredo relaciona o 

conceito de inovação com uma das caracterizações da modernidade indicada por Marx e 

Engels no Manifesto do Partido Comunista, segundo a qual “tudo o que era sólido se 

desmancha no ar (...) tudo o que era sagrado é profanado” (2010: 14). O capitalismo necessita 

revolucionar-se constantemente. Na perspectiva dos pensadores do empreendedorismo, o 

antigo dá lugar ao novo, em um processo de “destruição criadora” (FIGUEIREDO, 2007:33). 

O empreendedorismo, para Shumpeter, é um elemento fundamental para o desenvolvimento 

econômico, pois segundo este pensador “a própria inovação está hoje reduzida à rotina” 

(1997: 167). 
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 De acordo com Rosangela Nair de Carvalho Barbosa, o pensamento shumpeteriano 

compreende que o desenvolvimento do mercado é dependente de novas combinações entre 

materiais e forças que provocam descontinuidades. Dentro dessa dinâmica, “incluem-se cinco 

situações inovadoras: 1) introdução de um novo produto ou serviço; 2) um novo método de 

produção; 3) abertura de um novo mercado; 4) instituição de uma nova organização industrial 

como monopólios” (BARBOSA, 2007: 70). 

 Metcalfe apresenta uma determinada concepção de empreendedorismo: 

 

o que há de singular em cada empreendedor é que ele discerne uma visão 

diferente do mundo, uma visão que é a base da ação econômica diferenciada. 

Os empreendedores acreditam em algo em que ninguém mais crê, e o fazem 

com intensidade suficiente para agir com base nessa crença e afundar 

recursos econômicos num projeto empresarial. Essa crença deve alicerçar-se 

na compreensão do indivíduo em causa, e tal compreensão deve basear-se no 

conhecimento que esse indivíduo tem do mundo econômico. (2005: 402) 

 

Nesse fragmento, o autor apresentar três características: visionaridade, inovação e 

conhecimento de mercado − características apresentadas pelos 16 pensadores do 

empreendedorismo acima mencionados. Apesar de apresentar essa concepção, Metcalfe faz 

uma reflexão que foge às características gerais do empreendedorismo. Ele observa que nem 

todos os novos empreendimentos são inovadores: “muitos novos empreendimentos são cópias 

de empresas já existentes; tem a função de assegurar a continuidade das atividades 

econômicas no tempo, baseiam-se no conhecimento de mercado e práticas bem estabelecidas” 

(Op. cit.: 388). Nesse sentido, o autor conclui que esse tipo de empreendimento “nada trazem 

de novo para a economia” (Ibidem) e, por isso, “são empreendedores num grau 

negligenciável” (Op. cit.: 389).  

 Para Figueiredo, a concepção teológica neopentecostal produz no fiel iurdiano um 

determinado efeito sobre sua conduta que favorece o espírito empreendedor: 

 

Nesta (sic) corrente teológica está imbuída de uma postura afirmativa em 

relação a Deus, à vida e o direito do fiel a tomar posse da sua “herança” na 

terra, ou seja, dos bens, da prosperidade e da felicidade aos quais ele tem 

direito por ser filho de Deus e membro da Igreja do Senhor. Com a ideia de 

herança, o temor a Deus diminui e é substituído por uma relação de 

confiança e parceria, fazendo com que o indivíduo se veja como protagonista 

de sua própria vida, o que propicia ainda mais a auto-iniciativa nos negócios. 

Ao contrário do antigo conformismo pietista, nasce um novo fiel que age de 

forma pró-ativa e busca desfrutar dos seus bens na terra. (2007: 28-9)  
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Como já havíamos sinalizado no capítulo anterior, as pesquisas de Kleber Fernando 

Rodrigues (2002) apontam para a existência de uma afinidade eletiva entre a teologia da 

prosperidade, o mercado e a ética de consumo. 

 

A dialogicidade entre o discurso da teologia da prosperidade e o discurso do 

mercado, a partir da premissa de que ambos operacionalizam uma 

“religiosidade”, uma “crença”, uma “fé” se exterioriza e se legitima por meio 

do conteúdo discursivo no campo religioso estudado, intermediado pela ação 

discursiva dos seus produtores, bispos e pastores na Igreja Universal. (Op. 

cit.: 90) 

 

O incentivo dos agentes “motivadores” da Nação dos 318 produz um “significado interior” às 

ações do fiel. A plena certeza do sucesso de suas ações “impulsiona muitos fiéis iurdianos a 

investirem e reinvestirem em negócios próprios, a empreenderem” (FIGUEIREDO, 2007: 43), 

pois o “discurso dos profetas da religião possibilita elaborar, nas mentes e corações dos 

conversos, a certeza e a convicção da bênção divina” (FERNANDES, 2002: 90).  

 Em uma das visitações à unidade da IURD no bairro do Fonseca, em Niterói, pastor 

Salvador Júnior, em sua “pregação”, incentiva o empreendedorismo, defendendo que é 

necessário fazer das dificuldades uma oportunidade: “por causa da crise econômica, houve um 

aumento de 40% de empreendedores. As pessoas ficaram desempregadas, passaram a 

empreender ao invés de (sic) ficarem em casa chorando”. Ele argumenta também que o Brasil 

tem mais de 200 milhões de habitantes, sendo o quinto país mais populoso do mundo; e que 

sua classe média é composta por cerca de 130 milhões de pessoas. Pastor Salvador Júnior 

prossegue dizendo que o Brasil é campeão de vendas em celulares, internet, banda larga, 

sabonetes, óculos, que a classe média brasileira é muito extensa e bastante consumista, 

portanto, não faltaria oportunidade para empreender. Segundo o pastor, uma mulher de 63 

anos, apesar de ser uma empresária bem sucedida, faria um curso no Senac para abrir uma 

padaria. Ele ressalta o fato da mulher, já idosa, continuar sonhando, enquanto várias pessoas 

jovens já estarem pensando na aposentadoria. O ato de empreender na terceira idade é visto 

como uma atitude positiva.  

 O empreendedorismo incentivado pela IURD é imediatista, uma vez que muitos de 

seus fiéis procuram desesperadamente por uma solução rápida para suas pendências 

financeiras, mas há também o empreendedorismo para ser desenvolvido a longo prazo. Essa 

concepção guarda algumas similaridades e diferenças com a de outras doutrinas protestantes 

históricas. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (2004), Weber apresenta a 

ideia de procrastinação por meio de uma vida laboriosa dentro de uma lógica de ascetismos e 

predestinação, na qual:  
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Não havia a garantia de que a fé e o cumprimento das obrigações religiosas 

resultariam em redenção. Para lidar com a angústia proveniente da 

incerteza na salvação, os fiéis aferravam-se à condução de vidas laboriosas, 

frugais, pontuais, austeras e severas. Esse retardamento da gratificação não 

oferecia nenhum bilhete de entrada para o reino dos céus, mas restaurava a 

confiança do povo religioso para seguir em frente sem ser 

permanentemente atordoado pelo temor de não ter sido agraciado pela 

divindade. (FRIDMAN, 2014: 45) 

 

A racionalidade econômica iurdiana se assenta em outras bases. Grigoli e Cassoli, ao 

comparar o neopentecostalismo com as doutrinas protestantes históricas, afirmam que, no 

neopentecostalismo, “a ética protestante fundamentada no trabalho como uma forma de 

glorificar a Deus (...) cede espaço para a magia e o sincretismo” (2012: 61). 

 É interessante ressaltar que um dos motivos que contribuíram para as atividades 

empreendedoras no Brasil é o desemprego
29

. No ano de 2015, de acordo com dados do 

Sebrae, o Brasil teve o maior saldo de criação de novos negócios, foram registrados 5.680,614 

Micro empreendedores Individuais (MEI). O próprio Sebrae, que é um órgão especializado 

em fomentar a micro e pequena empresa, admite que “diante da alta do desemprego, a 

abertura do próprio negócio aparece como uma alternativa de muitos brasileiros para enfrentar 

a crise”
30

. De acordo com o site do Serasa Experian, 

 

(...) diante do quadro adverso da economia do país, o aumento no número de 

novas empresas, no acumulado interanual, pode ser creditado ao aumento do 

empreendedorismo por necessidade, em contraposição ao empreendedorismo 

por oportunidade, como alternativa para o aumento do nível de desemprego 

no país31. 

 

 A manchete do jornal O Globo de dois de abril de 2017 noticia: “Crise e mudança 

cultural levam 20% dos jovens a empreender” (CORRÊA e JENJKNER, 2017, s.p). De 

acordo com a matéria, dois fatores são fundamentais para o aumento do empreendedorismo 

entre jovens: o desemprego e a mudança cultural. “A maior recessão da história do país e 

                                                            
29 De acordo com dados do Cadastro de Microempreendedores Individuais (jul. 2009-jul. 2012) e a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) 2006-2010, a “quantidade de empregos que esses indivíduos apresentaram 

durante os cinco anos mostra que 85,6% deles tiveram somente um emprego; 11,9% tiveram dois empregos; 2% 

tiveram três empregos; e apenas 0,5% tiveram mais de três empregos”. Outra informação importante acerca deles 

é o fato de 27,2% aparecerem na Rais nos cinco anos analisados, enquanto 18,8% são encontrados em somente 

um dos anos. Este resultado permite concluir que os indivíduos pertencentes a este grupo eram relativamente 

estáveis (OLIVEIRA, 2013: 37). 
30 Informação disponível em: <http://www.sebraesp.com.br/index.php/42-noticias/empreendedorismo/18365-

semana-do-mei-desemprego-impacta-em-aumento-de-empreendedores>. Acesso em: 06 de abril de 2017, às 

19h50mim. 
31 Informação disponível em: <http://noticias.serasaexperian.com.br/crise-e-desemprego-elevam-numero-de-

novos-empreendedores-por-necessidade-sp-lidera-revela-indicador-serasa-experian/>. Acesso em: 06 de abril de 

2017, às 21h22mim. 
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fatores culturais explicam o aumento” (CORRÊA e JENJKNER, 2017, s.p). A matéria é 

ambígua em relação aos fatores que impulsionam o empreendedorismo entre jovens de 18 a 

24 anos. De acordo com o jornal, “a crise que impulsiona uma mudança cultural no jovem que 

entra no mercado de trabalho” (Ibidem). A princípio, a matéria atribuía ao fator cultural e ao 

fator crise o mesmo peso de influência na fomentação ao empreendedorismo, porém, o que de 

fato pode ser verificado, o que se apresenta, é a crise econômica como uma grande 

impulsionadora do empreendedorismo, uma vez que ela, segundo o jornal, produz o aumento 

do desemprego e provoca mudanças culturais que favorecem o empreendedorismo. O 

conteúdo da própria matéria é ambíguo e contradiz seu próprio título.  

 Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2017, do 

IBGE, o Brasil, no ano de 2014, teve um dos percentuais mais baixos de desemprego desde 

2003, chegando a 4,8%. Em 2015, o percentual de desempregados subiu para 8,5%; em 2016, 

atingiu 11,5%. De 2014 para 2016, tivemos um aumento de 4,7% na taxa de desemprego, o 

que totaliza, aproximadamente, cinco milhões a mais de desempregados no Brasil. 

 De acordo com dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2015, o 

empreendedorismo por oportunidade
32

 teve uma queda de 70,6%, em 2014, para 56,5%, em 

2015. Já o empreendedorismo por necessidade
33

 teve um movimento inverso, subiu de 29,1%, 

em 2014, para 43,5%, em 2015. Em 2016, o índice de empreendedorismo por oportunidade 

foi de 57,4%, um pequeno aumento em relação ao ano anterior. O empreendedorismo por 

necessidade em 2016 foi de 42,4%, uma leve queda em relação ao ano de 2015. A taxa total 

de empreendedorismo em 2014 foi de 34,4%, em 2015, subiu para 39,3%. O relatório dessa 

pesquisa indica que, com o aumento no número de desempregados, a proporção de 

empreendedores por oportunidade diminuiu. O relatório do PNAD afirma que, em 2015, 

“apenas o contingente de trabalhadores por conta própria apresentou avanço” (2017: 06). A 

partir do conjunto de dados correlacionado acima, podemos concluir que o aumento no nível 

de desemprego favorece o empreendedorismo, uma vez que muitos desempregados encontram 

nessa atividade uma alternativa para contornar o desemprego e as dificuldades financeiras. 

 Na ordem sistêmica capitalista, o desemprego é estrutural. Na literatura marxista e 

marxiana, denomina-se exército industrial de reserva (cf. MARX, 1982) ou exército de 

trabalhadores desempregados (cf. ENGELS, 2013). Aqui, podemos denominar de reserva de 

                                                            
32 Empreendedores de oportunidade são aqueles que conseguem identificar “uma chance de negócio ou um nicho 

de mercado, empreendendo mesmo possuindo alternativas concorrentes de emprego e renda” (GEM, 2016: 29). 
33 Os empreendedores por necessidade são aqueles que “decidem empreender por não possuírem melhores 

alternativas de emprego, propondo-se a criar um negócio que gere rendimentos, visando basicamente a sua 

subsistência e de seus familiares” (Ibidem). 
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mais valia. Apesar de o Brasil apresentar uma baixa taxa de desemprego no ano de 2014, a 

menor desde 2003, chegando a 4,8 − considerada próxima do “pleno emprego” 
34

 −, ainda 

assim, temos um contingente da população economicamente ativa desocupado. Diante desse 

quadro, muitos se sentem constrangidos a se lançar em algum tipo de atividade comercial, 

encarando a experiência do empreendedorismo como uma forma de sobrevivência e de 

alternativa ao desemprego. Muitos dos que procuram a Nação dos 318 Pastores, 

provavelmente, estão sendo atingidos pelo desemprego e atravessando dificuldades 

financeiras.  

 No entanto, o desemprego não é o único fator determinante no fomento ao 

empreendedorismo. Segundo uma pesquisa do GEM de 2012, o sonho de 43,5% dos 

brasileiros é ter seu próprio negócio. Este sonho é uma idealização que está bem à frente de 

outras, como, por exemplo, seguir uma carreira dentro de uma empresa, que representa apenas 

24,7% dos entrevistados. Em um vídeo, o bispo iurdiano Gil Ferraz incentiva o 

“empreendedorismo de oportunidade” para quem tem o desejo de mudar sua vida financeira; 

invocando a figura bíblica de Abraão, ele diz:  

 

(...) primeiro passo pra quem quer ser milionário, pra quem quer ser grande, 

qual é? Se prepare para trabalhar por conta própria. Que (sic) milionário não 

procura emprego, milionário gera emprego (...). Abraão foi rico, pessoal, 

porque Abraão tinha uma visão empreendedora; Abraão não aceitou 

ninguém ser o seu patrão; Abraão não aceitava depender, trabalhar pra 

ninguém; Abraão tinha a visão o seguinte (sic): com a fé que eu tenho, eu 

tenho que trabalhar por conta, eu tenho que ser cabeça, eu tenho que ser 

dono, dono do meu próprio negócio" 35.  

  

 O jornal Folha Universal, em seu número 1.300, traz a manchete “Como Abrir ou 

Manter seu Negócio”. A matéria ocupa quatro páginas do periódico e apresenta histórias de 

sucesso, de pessoas que abriram seu próprio negócio, passaram a ter lucro e a expandir. O que 

as histórias têm em comum é que seus protagonistas são membros da IURD e 

empreendedores com característica de “oportunidade”. A própria matéria apresenta dados 

extraídos do IBGE e do Sebrae, números negativos e desanimadores, no entanto, ainda assim, 

incentivam o empreendedorismo, afirmando que “se houver preparação, empreender continua 

a ser uma opção bastante viável” (UNIVERSAL, 2017: 18). A mesma matéria apresenta nove 

dicas do que se deve evitar ao empreender. A primeira delas é “a vontade de empreender deve 

                                                            
34 De acordo com Anita Kon, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) define que “o pleno emprego se 

traduz numa situação em que todo o indivíduo que se apresenta no mercado de trabalho à procura de ocupação a 

encontra” (2012: 07) e que a “a definição de pleno emprego pode variar de um país para outro. (...). A OIT 

considera que ele é estabelecido quando as taxas de desocupados ficam abaixo de 3%” (Op. cit.: 17). 
35 Motivador Gil Ferraz ensina como ser milionário - 1° passo. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=xgA8dCrPK40>. Acesso em: 16 de junho de 2016, às 00h00mim.  
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ser verdadeira e não é indicado recorrer a ela pós perder um emprego” (UNIVERSAL, 2017: 

21). 

 Em uma das reuniões ministradas pelo pastor Salvador Júnior, ao final do culto, os 

fiéis se deslocam até o altar e retiram um sachê de mel. O pastor fala sobre empreendedorismo 

e cita o caso de uma pessoa que abriu uma rádio comunitária no bairro Bangu, na cidade do 

Rio de Janeiro. Essa pessoa teria ido até a subprefeitura solicitar a licença de funcionamento, 

oferecendo em contrapartida anunciar as obras da subprefeitura na rádio. Instalou caixas de 

som pelas ruas do bairro, nos pontos de ônibus e nos locais de maior circulação de 

transeuntes. Com isso, conquistou diversos patrocinadores e anunciadores do comércio local. 

Enriqueceu com o funcionamento da rádio, até que um dia o poder público retirou sua licença. 

Quando isso ocorreu, porém, já tinha acumulado um bom capital e resolveu investir em uma 

cidade do interior, arredou uma rádio e “hoje, é uma pessoa muito abençoada”. O pastor 

narrou também o caso de um homem que, desempregado, começou a vender limão. Seu 

pequeno negócio foi crescendo e, hoje, ele teria dez “sacolões” 
36

. A lição que ele extrai 

desses dois exemplos é que o fiel “não vai começar grande”. Começará com um “pequeno 

negócio”, no entanto, quem “entregou a vida no altar”, quem entregou o sacrifício, “tem a 

força do sacrifício”, “você tem que usar a força do sacrifício e empreender”.  

 Pastor Júnior orienta seus fiéis a aproveitar melhor o dia, inclusive as duas horas que 

separariam para assistir televisão ou assistir um filme ou ficar na internet “fofocando sobre a 

vida das pessoas”. “Você pode aproveitar esse tempo para buscar uma alternativa de trabalho 

que te possibilite aumentar a renda. Com essa renda extra, você pode dar entrada em um carro 

ou terreno”.  Em diversas ocasiões, o pastor enfatiza: “abre a tua visão”, “basta ter uma ideia”. 

Em seguida, narra a história de um cientista sueco que andava pelos campos da Suécia, 

quando agarram alguns carrapichos em sua roupa. Ele quis entender porque o carrapicho 

grudava na roupa. Dessa investigação, surgiu o velcro. Essa descoberta o teria tornado 

“riquíssimo”. Dessa história, pastor Júnior conclui que para “a pessoa que tem a visão, basta 

uma ideia”. Em seguida, ele prevê: “tem uma pessoa aqui entre nós que ‘tá’ ouvindo isso e ela 

‘tá’ revoltada, e ela vai sair daqui, e ela vai ser grande, pode ter certeza, agora têm pessoas 

aqui, que ‘tão’ ouvindo isso e não ‘vê’ a hora de acabar a reunião, você vai trabalhar ‘pra’ 

alguém que é grande, seu problema é esse, o problema é que você não ouve a palavra de 

Deus, você vem na igreja, mas você não ouve”. 

                                                            
36 Estabelecimento comercial especializado em venda de legumes, frutas e verduras. 
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 Nesse discurso, são reforçados valores do modo de produção capitalista, como 

aproveitar ao máximo o tempo, uma vez que “tempo é dinheiro” (time is money); é necessário 

fazer uso racional do tempo, uma “ditadura do relógio” numa relação entre tempo e 

produtividade. Condenação do tempo ócio e das atividades de lazer, como, por exemplo, 

assistir a um filme. Buscar novas ideias para empreender, ser criativo, aumentar a renda ou o 

cabedal, trabalhar arduamente, reproduzir o capital etc. Todos esses valores já existentes 

societariamente, na IURD ganham novos contornos e novos sentidos. A teologia iurdiana 

adicionou um novo tempero aos valores da sociedade capitalista. 

 Os agentes da Nação orientam seus fiéis a buscarem abundância material, a se 

tornarem empresários, isso se reflete nos discursos e testemunhos. Em um curto vídeo, bispo 

Edir Macedo elucida o que ele chama de “filosofia” da Igreja Universal: 

 

Nós queremos que você seja rico, economicamente falando, para que você 

venha a dividir esta riqueza com as pessoas mais pobres, mais necessitadas, 

para que você venha promover a evangelização, ajudar ‘na’ igreja a ganhar 

almas para Jesus, pagar programas de rádio e de televisão. 37 

 

 Desse modo, temos alguns aspectos que favorecem o empreendedorismo na IURD. Os 

discursos incentivadores que dão “significado interior” às ações humanas e à dinâmica do 

mercado de trabalho. Temos, na Nação dos 318 pastores, uma afinidade eletiva entre religião 

e economia, duas configurações sociais distintas interagindo dialeticamente num jogo de 

influências recíprocas. 

 Cabe lembrar as reflexões de Weber acerca da afinidade eletiva entre religião e 

economia. Essas reflexões nos ajudam a pensar sobre o caso específico da Nação dos 318. 

Para o sociólogo alemão, o protestantismo é um fenômeno “economicamente relevante”, no 

sentido de que a reforma retirou todos os entraves morais para o desenvolvimento de práticas 

econômicas capitalistas; pois a religião não possui uma essência econômica em si, mas em um 

determinado contexto sócio histórico adquiri a capacidade de influenciar o “comportamento 

econômico”, na medida em que consegue apresentar uma justificativa moral para o 

desenvolvimento de atividades econômicas capitalistas. 

 

Acontecimentos da vida religiosa, que não nos interessam, ou por certo não 

o fazem primordialmente, do ângulo do seu significado econômico e em 

nome dele, mas que em determinadas circunstâncias podem adquirir um 

significado econômico sob esse ponto de vista, dado que deles resultam 

determinados efeitos que nos interessam sob uma perspectiva econômica. 

(WEBER, 2006: 31-2) 

                                                            
37 A Filosofia da Igreja Universal - Bispo Macedo. Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Dx1dGEP9nC8>. Acesso em: 16 de dezembro de 2016, às 01h10mim. 
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 Podemos concluir que a Nação é um “fenômeno economicamente relevante”, pois tem 

certa capacidade de influenciar a economia, na medida em que incentiva seus fiéis a se 

lançarem em atividades empreendedoras. Também é “economicamente condicionado”, na 

medida em que a economia, o pensamento econômico, as ideologias econômicas, a conjuntura 

e a estrutura tem força para influenciar sua dimensão teológica, com atribuição de novos 

significados, novas interpretações bíblicas, entre outros aspectos. Todavia, acima de tudo, o 

significado teológico do empreendedorismo da Nação tem a intenção de produzir um 

movimento que vai do fracasso ao sucesso financeiro na vida de seu fiel. 
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Capítulo 3 - Magia, Sacrifícios e Testemunhos: a IURD como “Religião de Resultado” 

 Este capítulo se debruçará sobre a especificidade da natureza das diversas práticas de 

magicalidade, sobre a realização de inúmeros sacrifícios monetários, bem como a 

fundamentação bíblica que legitima tais práticas sociais. Também abordaremos o sentido da 

prática ritual do fiel de subir ao altar para dar seu testemunho de transformação positiva de 

vida em sua caminha na Nação dos 318 Pastores.  

 

3.1 - O Retorno (Dádiva) nas Práticas de “Magicalidade” e Sacrifíciais  

 A Nação dos 318 é constituída por diversas práticas de “magicalidade”. Em um dos 

cultos da Nação assistidos para o trabalho de campo, pastor Wellington pede a todos que 

tragam na próxima segunda-feira uma camiseta atada com um nó. A peça de roupa seria 

“consagrada no altar”, onde fariam o “clamor da mudança” e o nó seria desatado. Após a 

reunião, o fiel deveria usar a peça de roupa em alguma situação “importante e decisiva” que 

envolvesse transação financeira, como fechamento de contrato, compra de algum imóvel ou 

veículo, entre outros. Esse ritual mágico se inspira em uma passagem do livro de Salmos, no 

velho testamento, que diz: “eles perecerão, mas tu permaneces. Ficarão gasto como roupa, 

serão como vestes que se muda” (SALMOS, capítulo 102, versículo 26, 1990: 782). Após 

essa leitura, pastor Wellington elucida que “a roupa não te define, mas, algumas vezes, a 

roupa fala o que de fato é. Vamos fazer o clamor da mudança, quando usar essa roupa, você 

vai determinar: Senhor, como vestes, sereis mudado”. 

 Em outra reunião, pastor Wellington anuncia o ritual mágico que seria realizado na 

segunda-feira seguinte, quando um cacho de uva seria consagrado e distribuído entre os 

presentes, para ingeri-lo durante o ritual. A condição para participar do ritual era que o fiel 

pegasse um envelope distribuído na igreja, nele, escrevesse aquilo que almeja conquistar 

financeiramente e adicionasse um valor monetário (“um voto”). Segundo pastor Wellington, o 

valor a ser sacrificado deveria ser proporcional àquilo que se desejasse: “coloca de acordo 

com a sua visão”. O pastor não estipulou um valor específico, aparentemente, deixou essa 

decisão a critério do fiel, porém, esclareceu que se quisesse “algo grande”, o valor a ser 

sacrificado deveria ser necessariamente “grande”, pois, do contrário, seria interpretado como 

uma atitude de pouca fé. Ressaltou ainda que a Nação dos 318 Pastores era um espaço para se 

“ter visão de grandeza”. Esse ritual de mágico é inspirado em um fragmento do livro de 

Números que diz: “chegando ao Vale do Cacho, cortaram um ramo de videira com um cacho 

de uvas, e o penduraram numa vara transportada por dois homens; colheram também romãs e 

figos” (NÚMEROS, capítulo 13, versículo 23, 1990: 164). Essa passagem bíblica narra que a 
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terra de Canaã era tão abundante e próspera que eram necessários dois homens para carregar 

apenas um cacho de uvas. De acordo com a interpretação do pastor, o altar representaria o 

Vale do Cacho na terra de Canaã, uma terra rica e próspera. Ao comer a uva e realizar o 

sacrifício monetário, o fiel deveria determinar, em oração, sua vitória, acreditando que já teria 

conquistado-a e que sua realização seria apenas uma questão de tempo. 

 Dentro do rito mágico, cada passo é importante e deve ser executado com precisão, 

caso contrário, aquilo que se espera obter não será conquistado devido a erros procedimentais. 

Cada ação dentro do rito possui um significado específico. De acordo com Mauss e Hubert, 

“as práticas mágicas não são vazias de sentido. Elas correspondem a representações, 

geralmente muito ricas, que constituem o terceiro elemento da magia. Vimos que todo rito é 

uma espécie de linguagem. É que ele traduz uma ideia” (2003: 97). No ritual mágico, há uma 

articulação entre o tempo, o lugar, os materiais, os instrumentos e os agentes de cerimônia 

mágica (Op. cit.: 85). Esse todo orgânico assegura o caráter de singularidade ao ritual 

“mágico”, pois, para sua realização, são necessárias certas condições muito específicas.  

 Os ritos mágicos têm o objetivo de modificar a realidade individual, pois seus 

praticantes “têm a ideia sempre presente de que a magia é a arte das mudanças” (Op. cit.: 97). 

No início de uma das reuniões assistidas, o líder religioso orientou os fiéis a pegarem algemas 

de papel entregues na reunião da semana anterior. Antes do início da oração, as pessoas 

deveriam virar-se na direção em que estariam seus problemas financeiros. No final da oração, 

o pastor pediu a todos que rasgassem as algemas num ato simbólico de “libertação” dos 

problemas financeiros. Esse rito mágico se configura como uma cerimônia negativa, pois o 

ato de rasgar uma algema de papel pressupõe desatar-se de algo maléfico que se encontraria 

sobre o fiel. Rasgar a algema é uma atitude de ruptura com a situação embaraçosa em que fiel 

se encontra (cf. MAUSS e HUBERT, 2003). Os ritos mágicos, para quem os pratica, não 

possuem efeitos apenas simbólicos, mas, “ao contrário, são, por essência, capazes de produzir 

algo mais do que convenções; são eminentemente eficazes; são criadores; eles fazem” (Op. 

cit.: 56). 

 Em outra reunião, o tema da “palestra” foi “ação e reação”. Nessa ocasião, o pastor 

Rafael ensinou aos presentes que, para conquistar algo, é necessário realizar alguma “ação” 

para que Deus “reaja” em favor de suas carências. Ele enfatizou que é de extrema importância 

ter “fé”, acreditar na realização dos desejos, mas, para isso, os fiéis precisam trabalhar 

arduamente e “entregar [seus problemas, anseios e necessidades] nas mãos de Deus”, com 

“fé” e convicção que obterá a vitória, ou seja, na realização dos desejos e projetos.  
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 Identificamos, aqui, um ponto em que as práticas religiosas se inserem no circuito da 

dádiva, a relação dual do homem com Deus em “ação” e “reação”, um sistema de trocas se 

configurando em uma tríplice obrigatoriedade em “dar, receber e retribuir”. Para Godelier, “o 

que obriga a dar é precisamente o fato de que dar obriga” (2001: 22). A “ação” é, por parte do 

fiel, o ato de dar; a força supraterrena recebe a atitude da “ação” empreendida pelo homem e, 

por consequência disto, “reage”, retribuindo, atendendo às demandas de seus fiéis. Uma 

relação dupla de prestação e contraprestação, que é engendrada pela crença e atitude por parte 

do fiel, de acordo com a cosmovisão iurdiana. 

 A forma como está estabelecida essa relação faz com que recaia sobre o dorso do fiel a 

responsabilidade pelos problemas em que está imerso, pois tudo depende de seus atos 

individuais. Uma das atitudes que o fiel deve adotar é se “entregar”, acreditar piamente nas 

“vitórias”, ou seja, ter “fé”. Para Tillich, o significado genuíno do conceito de fé é que “a fé 

não é uma afirmação teórica, de algo incerto; é a aceitação existencial de algo que transcende 

a experiência ordinária” (1976: 134). Para esse autor, a fé está para além da crença em algo 

inacreditável, é algo extraordinário, “é a base da coragem do ser” (Ibidem). 

 A fé “é o estado de ser apoderado pela potência de ser que transcende tudo que é, e da 

qual tudo que é participa. Aquele que é apoderado por esta potência é capaz de afirmar-se 

porque sabe que está afirmado pela potência do ser-em-si” (Op. cit.: 134). Essas expressões de 

fé como “um estado de ser apoderado pela potência”, como “base de coragem de ser”, como 

experiência da “potência no ser”, podem ser encontradas na discussão sobre fé no capítulo 

onze do livro bíblico de Hebreus, no novo testamento, que afirma que “a fé é um modo de já 

possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se vêem” (versículo 

01, 1990: 1556). Essa passagem apresenta, de certo modo, a condensação dessas 

expressividades da fé, com exemplos de grandes personagens bíblicos, conforme o sistema de 

pensamento de Tillich (1976). Bispo Macedo, em seu livro O Poder Sobre Natural da Fé, 

expressa uma ideia que se aproxima do versículo de Hebreus acima mencionado: “a fé é a 

certeza de coisas que se esperam; não a certeza de algo que é verdade” (MACEDO, 2008: 46), 

pois, segundo Macedo, ter fé não é apenas acreditar, é ter certeza.  

 Na IURD, uma série de atitudes é recomendada como indicadora de materialização da 

“fé”, uma delas é o sacrifício. Abrão foi desafiado por Javé a demonstrar sua “fé” e fidelidade. 

A pedido do próprio Javé, Isaac foi levado ao holocausto para ser sacrificado, imolado: 

 

(...) Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: “Abraão, Abraão!” Ele respondeu: 

“Estou aqui”. Deus disse: “Tome seu filho, o seu único filho Isaac... ofereça-

o aí em holocausto, sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar” (...) 
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Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Nesse 

momento, o anjo de Javé o chamou lá do céu e disse: “Abraão, Abraão!” Ele 

respondeu: “Aqui estou!” O anjo continuou: “Não estenda a mão contra o 

menino! Não lhe faça nenhum mal! Agora sei que você teme a Deus, pois 

não me recusou seu único filho”. (Gênesis, capítulo 22, versículos 1-2, 10-

12, 1990: 34)  

 

 O desafio de “fé” e submissão de Abraão foi sacrificar seu único filho. Para Mauss, “a 

destruição sacrificial tem por objetivo ser, precisamente, uma doação a ser necessariamente 

retribuída” (2003: 206). A intercambialidade entre Javé e Abraão é uma relação de 

“sacrifício-contrato” (Op. cit.). Na Nação dos 318, o desafio de “fé”, em inúmeros casos, é 

um desafio monetário; “pagar o dízimo e dar ofertas são duas das principais formas pelas 

quais o ‘crente’ pode provar sua ‘fé’. A ‘fé’ só existe quando se manifesta concretamente em 

ação, quando é exercida, no caso, no ato do pagamento do dízimo e da oferenda” (MATTOS e 

ROCHA, 2008: 07, os grifos são dos autores). 

 Em uma das reuniões assistidas, antes de realizar a oração de encerramento, foram 

distribuídas alianças de alumínio vermelhas, como parte de uma campanha, dotada de “força 

mágico religiosa”, que prometia realizar o “divórcio” do fiel “com a miséria” e seu 

“casamento com a prosperidade”. Essa aliança não era um objeto qualquer, mas um objeto 

sagrado. Para Godelier, “o objeto sagrado (...) diz o indizível, porque representa o 

irrepresentável, é o objeto carregado de valor simbólico mais forte” (2001: 263). Quem 

recebesse a aliança, deveria levá-la ao Congresso novamente, em um dia definido pelo pastor, 

juntamente com as cédulas de menor e maior valor da moeda brasileira (a cédula de dois e de 

cem reais, respectivamente). A cédula de dois reais deveria ser rasgada pelo fiel e a de cem 

reais, entregue como oferta à IURD. O ato de rasgar a cédula de menor valor representaria o 

divórcio com a miséria, enquanto que a entrega da cédula de cem reais como oferta 

(sacrifício) representaria o casamento com a prosperidade (sucesso financeiro). 

 Participar das campanhas, ofertar e ser dizimista são sacrifícios individuais que 

provariam a “fé” do fiel em relação ao “retorno”, e, ao mesmo tempo, demonstrariam sua 

submissão a Deus. A “fé” é medida pelo risco que se corre, assim como foi medida a “fé” da 

figura bíblica de Abraão. Segundo Mauss, “a coisa dada não é uma coisa inerte... ela tende a 

retornar” (2003: 200). No contexto da Nação dos 318, o temor a Deus é substituído por uma 

relação de parceria; na medida em que o fiel realiza sua parte no contrato, exige das forças 

espirituais que cumpram o que foi acordado, realizando seus desejos de solucionar problemas 

imediatos ou obter sucesso financeiro a longo prazo. A esse respeito, bispo Edir Macedo 

afirma que: 
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O sacrifício inclui o ato de renunciar voluntariamente a alguma coisa, em 

troca de outra mais valiosa. É a menor distância entre o querer e o realizar e 

inclui a troca. Muitos que se dizem cristãos ou religiosos evitam falar desse 

assunto, mas a grande verdade é que na relação entre o ser humano e Deus 

está sempre presente o dar e o receber. (2001: 45)  

 

 De acordo com Teixeira, o “direito de prosperidade está diretamente relacionado ao 

sacrifício” (2016: 127). Nesse sentido, o sacrifício é o grande intermediador de conquistas, 

desde financeiras às emocionais. A coisa que se sacrifica não pode ser algo “qualquer”. No 

livro de Levítico, no velho testamento, há orientações do que deve ser oferecido como 

sacrifício, o animal ofertado nunca deve ter defeitos, essa regra vale para os mais variados 

tipos de holocausto, conforme explicitado em algumas passagens do Levítico: “se for 

holocausto de animal grande, ofereça um macho sem defeito” (Capítulo 01, versículo 03, 

1990: 116); “se for Holocausto de animal pequeno, cordeiro ou cabrito, ofereça um macho 

sem defeito” (Capítulo 01, versículo 10, 1990: 117); “se for sacrifício de comunhão, e se você 

oferecer para Javé um animal grande, macho ou fêmea, ele deverá ser sem defeito” (Capítulo 

03, versículo 01, 1990: 118). O sacrifício de um “pecado” cometido por um sacerdote deve 

ser “um bezerro, animal grande, sem defeito” (Capítulo 04, versículo 03, 1990: 118); “se 

alguém cometer uma falta, pegando sem querer alguma coisa consagrada a Javé, oferecerá 

para Javé, como penitência, um cordeiro sem defeito, avaliado em vinte gramas de prata, 

conforme o peso padrão que está no santuário” (Capítulo 05, versículo 15, 1990: 120).  

 O sacrifício não pode ser aquilo que não tem mais serventia ao ofertante, nem aquilo 

que está sobrando, ou o que não faz falta. Sacrifício é abrir mão de algo que é útil, que faz 

falta, que é importante, significativo e valorativo. Por isso, as orientações em Levítico, quanto 

ao sacrifício são de que o animal apresentado ao altar, independentemente do tipo de 

sacrifício, dever ser uma “vítima” em perfeito estado, pois um animal com defeito não tem 

serventia, logo, o ofertante não estará abrindo mão de absolutamente nada. Refletindo sobre o 

sacrifício humano, Georges Bataille faz uma interessante observação: “os sacrifícios de 

escravos ilustram o princípio segundo o qual o que serve é dedicado ao sacrifício” (1993: 48). 

No ritual de sacrifício hindu, Mauss e Hubert chamam atenção para o fato de que uma das 

condições para que animal oferecido esteja apto para receber a consagração era que “não 

devia ter defeitos e nem enfermidades” (2005: 35-6). Evans-Pritchard menciona que nos ritos 

mortuários, os Nuer sacrificavam vacas férteis, pois estas tinham maior valor, tanto 

econômico quanto simbólico. As vacas estéreis tinham menor valor e só eram sacrificadas 
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quando as pessoas estavam “mais interessadas no caráter de festa do que no caráter religioso 

dos ritos” (2011: 34).  

 Nas oferendas de Abel e Caim a Javé, relatadas no livro de Gênesis, “Caim apresentou 

produtos do solo como oferta a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura 

do seu rebanho, Javé gostou de Abel e de sua oferta, e não gostou de Caim e sua oferta” 

(Capítulo 04, versículos 03, 04 e 05, 1990: 17). Um dos motivos para Javé não se agradar da 

oferenda de Caim seria o fato de que este teria oferecido coisas que já se encontram 

disponíveis na natureza, ao passo que seu irmão Abel teria oferecido as primícias, isto é, o 

melhor. Caim não teve essa preocupação, ofereceu aquilo que não lhe fazia falta. Para 

Teixeira, “o verdadeiro sacrificante doa seu bem mais precioso” (2016: 129). Como relata 

pastor Wellington em uma das reuniões: 

 

(...) eu não sei quanto você vai pegar “na” mão, se vai pegar 10 mil, de 10 

mil a mil, de mil a cem, de cem a cinquenta, de cinquenta a (...) a 10 

centavos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, se essa oferta de fato, se não é 

algo, que “tá” pegando, que “tá” sobrando, mas é algo [que] de fato você 

crer, que você vai dar, e Deus vai vendo, e você vai ser abençoado, então 

você vai fazer isso. Entenda, como posso querer que ele abra o caminho se 

eu pego qualquer coisa pra apresentar? Não faça isso aqui de qualquer 

maneira, faça com fé que o caminho vai ser aberto.  

 

O livro de Marcos, no novo testamento, relata uma situação vivenciada por Jesus que se 

aproxima do que foi verbalizado pelo pastor Wellington. Jesus estaria observando, no templo, 

aqueles que depositavam valores: os ricos ostentavam altos valores e, então, uma pobre viúva 

deposita duas moedas  

 

que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos, e disse: 

“Eu garanto a vocês: que essa viúva pobre depositou mais do que todos os 

outros que depositaram moedas no tesouro. Por que todos depositaram do 

que estava sobrando para eles. Mas a viúva na sua pobreza depositou tudo o 

que tinha, tudo o que possuía para viver”. (MARCOS, capítulo 12, versículo 

42, 43 e 44, 1990: 1300-1) 

 

A questão central levantada aqui é que não importa o valor doado, o que o pastor iurdiano 

realmente quer dizer é que não se realiza sacrifício com algo que está sobrando, ou que não 

lhe tem serventia, utilidade ou valor. 

 O desafio de fé de Javé a Abrão consistia exatamente em saber se Abraão abriria mão 

daquilo que ela mais amava, seu único filho Isaac, que foi concebido como fruto de uma 

aliança entre Javé e Abraão. Abrão tinha noventa e nove anos e sua esposa Sara tinha noventa 

anos; além da idade muito avançada, Sara também era estéril. Foi necessário um milagre de 

Javé para que o casal Abraão e Sara pudessem conceber Isaac. É dentro desse contexto que 
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Javé exige de Abraão seu filho Isaac em sacrifício. Abraão teria agradado a Javé por dois 

motivos: o primeiro por demonstrar obediência e o segundo por ter posto Javé acima de todas 

as coisas, abrindo mão daquilo que mais amava, seu filho Isaac. Como bem lembra 

Kierkegaard em suas reflexões sobre a fé de Abraão, “apesar de tudo Abraão acreditou e 

acreditou para esta vida (...) acreditou sem jamais duvidar” (1979: 206). 

 No ritual sacrificial, o sacrificante deve doar “algo que funcione como metáfora da 

doação de si mesmo” (TEIXEIRA, 2016: 130). Abraão, ao entregar seu filho Isaac em 

sacrifício, “doou a si mesmo”. Abel, ao entregar as primícias, “doou a si mesmo”. O mesmo 

não ocorreu com seu irmão Caim, que, ao entregar “qualquer coisa”, não “se doou”, não 

entregou algo que metaforizasse a “doação de si mesmo”. Em uma das reuniões, pastor 

Salvador Júnior afirmou que, no sacrifício, é importante que os fiéis “entreguem sua vida”. 

 Para Drance Elias da Silva, no espaço cultico da IURD, 

 

buscar a prosperidade (...) é algo que exige um pagamento como sacrifício. 

No ato da fé, algo tem de ser trocado para obtenção de bênçãos que vêm de 

Deus (...). Não há como pertencer ao grupo eclesial e se beneficiar dos 

serviços religiosos, se não for também dando dinheiro como medida de 

sacrifício. (2000: 88) 

 

Para Jaqueline Teixeira, existe uma relação direta entre sacrifício e prosperidade. Em seu livro 

A Mulher Universal (2016), Teixeira apresenta o testemunho de Deusa, uma ex-moradora de 

rua desempregada, que ao entrar em uma filial da IURD em busca de auxílio, o pastor lhe 

entregou um envelope, orientando-a a fazer um sacrifício monetário. Impactada com a 

situação, Deusa aceita o desafio proposto. Ela se emprega em um bar, economiza dinheiro e o 

entrega à IURD em forma de sacrifício. Após esse episódio, sua condição de vida se 

transforma de tal maneira que ela “passa de desempregada para empregada e de empregada 

para empregadora” (Op. cit.: 136). Deusa sacrificou aquilo que mais lhe fazia falta, o 

dinheiro, porém, como destaca Teixeira, “o exercício da poupança não se baseia no valor 

excedente, mas, ao contrário, o poupador disciplinado poupa, inclusive, em condição de 

escassez” (Op. cit.: 135). “O sacrifício é um acordo entre duas partes, a saber, o sacrificante e 

Deus. A Igreja torna-se mediadora e mantenedora dessa relação, pois é no espaço religioso 

que as regras do acordo são produzidas” (Ibidem). 

 De acordo com bispo Edir Macedo, “todos os cristãos têm obrigação de estar sempre 

oferecendo a Deus ofertas de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus” (MACEDO, 2001: 

21). Isso significa que a devoção do fiel iurdiano deve ter como obrigação o sacrifício. O 

sacrifício deve ser regular, deve fazer parte do cotidiano do fiel. Macedo argumenta que, na 
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antiguidade bíblica do velho testamento, ninguém estava impedido de fazer sacrifícios nem 

mesmo os mais pobres. Em uma das reuniões dirigidas pelo pastor Salvador Junior, este 

utilizou um argumento muito parecido com o de bispo Macedo. Junior ressaltou que todos 

tinham alguma coisa para sacrificar, inclusive os mais pobres.  

 

Todo mundo tem alguma coisa. Nessas tempestades, o que mais tem é pobre 

dizendo que (sic) “perdi tudo”. A pessoa mora num barraco − é ou não é 

pessoal? −, ela mora num barraco, a chuva vem leva tudo, ela diz, “perdi 

tudo”. Ué, ela não tem nada, como é que ela perdeu tudo? Ela vive dizendo 

que não tem, que é pobre, vem a chuva leva aquela “miserinha” que ela tem, 

ela: “ah, perdi tudo”.  

 

O pastor pede para que ninguém aceite uma vida de miséria, que faça o sacrifício, mas que 

“entregue a sua vida”. O sacrifício ao qual se refere pastor Junior, nesse discurso, é 

exclusivamente o monetário.  

 

Figura 5 - Alforje do dízimo 

 
O dízimo deve ser depositado no interior do alforje, no altar. O fiel só entrega o valor monetário, o alforje 

permanece com ele, para que o utilize em outras ocasiões. 

Foto: Wallace Cabral Ribeiro, 2017. 
 

 A afirmação de Macedo de que todos podem fazer sacrifícios, inclusive os mais 

pobres, fundamenta-se na ideia de que existem diversas formas de sacrifício que estão para 

além do monetário. Ele apresenta diferentes práticas sacrificiais que podem ser adotadas pelos 

cristãos, mas, pelo que pode ser verificado nesta pesquisa, apenas três delas são praticadas na 

IUIRD, são elas: oferta de sacrifício físico, que está relacionada ao trabalho de evangelização 

em hospitais, presídios, favelas, praças, ruas, avenidas, entre outros; oferta de sacrifício 

espiritual, pela qual são oferecidos jejuns e orações não em prol de si mesmo, mas em favor 

dos que estão realizando trabalhos de evangelização; e, por último, oferta de sacrifício 
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financeiro, com a realização de sacrifícios em dinheiro que ajudariam na manutenção das 

igrejas, rádio, televisão, aberturas de novas unidades etc. Apesar de haver outras práticas 

sacrificiais, o que se pode perceber durante as reuniões é que o sacrifício monetário é o mais 

solicitado. As outras formas de sacrifício não são mencionadas. 

 Jaqueline Teixeira argumenta que “o dinheiro não é o único mediador-ritual da 

prosperidade: as noções de prosperidade e de vida em abundância podem ser praticadas e, 

consequentemente, reformuladas, em todas as instâncias da vida” (2016: 97). Através da 

adoção de um éthos iurdiano, as mulheres que participam do programa interno chamado 

Godllywood são incentivadas a realizar pequenos sacrifícios rotineiramente onde passam “a 

incorporar o sagrado como estilo de vida” (Op. cit.: 158). Um dos principais objetivos desses 

ensinamentos é o disciplinamento do corpo, “o gerenciamento do corpo da mulher, se 

desdobra de modo a gerenciar outros corpos, na medida em que a mulher é interpretada como 

centro da vida familiar” (Op. cit.: 149). Pequenos sacrifícios cotidianos que envolvem cuidar 

da aparência, ser mais dócil, administrar o lar, praticar jejuns, aumentar a quantidade de 

orações por dia, acordar mais cedo, ler a bíblia, ajudar as pessoas, não assistir programas nem 

ouvir músicas seculares, essas e outras coisas, de acordo com o programa Godllywood, 

ensinam a mulher a ser mulher, “e assim garantir que a família prospere” (Op. cit.: 154). 

 A questão do sacrifício abordada por Jacqueline Teixeira num recorte de gênero 

certamente amplia as inúmeras maneiras de se conceber o sacrifício na IURD. A autora a 

trata, porém, dentro de uma dimensão ordinária, praticada vigilantemente todos os dias, esses 

sacrifícios são discretos e muitos deles ocorrem nos bastidores da vida privada, sem que 

outras pessoas os percebam. Já os sacrifícios monetários, praticados em rituais de 

magicalidade, são de caráter extraordinário. Por caráter extraordinário, compreende-se um 

fato supranatural, excepcional, extracotidiano e acima da normalidade, incorporando certas 

conotações mágicas e sagradas, que rompe com o tradicional e o estabelecido. Expressa novas 

formas de ações e de crenças, que abrangem uma dimensão irracional como uma espécie de 

“força mágico religiosa”. “O eternamente novo, o fora do cotidiano, o nunca acontecido e a 

sujeição emocional são aqui as fontes de rendição pessoal” (WEBER, 2005: 11). As ideias de 

Weber parecem dialogar com as de Mauss e Hubert quando estes diziam que: 

 

A maior parte das circunstâncias a observar é de circunstâncias anormais. 

Por mais banal que seja o rito mágico, quer-se fazê-lo raro (...). São coisas 

não comuns, e trata-se, em suma, de dar à cerimônia o caráter anormal para o 

qual tende o rito mágico. (2003: 87) 

 

 Nesta pesquisa, percebemos que o extraordinário faz parte do cotidiano iurdiano.  
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A todo ritual, culto ou campanha são atribuídas certas particularidades que os diferenciam de 

todas as outras. Por ser diferentes, se tornam únicos e, portanto, especiais. Isso lhes confere 

um caráter extraordinário. Aqui, o extraordinário é rotinizado, ainda que de forma 

hierarquizada. Todas as atividades são únicas e o fiel sempre terá motivos especiais para 

participar delas, pois os materiais, os temas, a maneira de executar e o campo semântico 

sempre sofrem alterações. Não existe uma atividade (reunião, ritual, oração etc.) que não seja 

extraordinária. É nesse sentido que apodemos afirmar que, dialeticamente, o extraordinário 

faz parte de uma dinâmica rotinizada.  

 Para Ricardo Mariano, modificar os ritos é uma estratégia para manter as reuniões 

atraentes; uma vez que os discursos da IURD são muito repetitivos, faz-se necessário variar 

“as formas dos rituais, bem como o modo de participar deles e o sacrifício (a quantia de 

dinheiro) exigido para o fiel habilitar-se a receber as bênçãos desejadas ou propostas” (2014: 

134). Essa reflexão de Mariano vai de encontro à ideia de que o extraordinário foi rotinizado, 

trata-se de uma estratégia adotada pela IURD “para tornar o culto sempre atraente” (Ibidem). 

 O interessante sobre a prática sacrificial, mesmo em suas múltiplas manifestações, é 

que ela impacta a vida do seu praticante. Marcel Mauss e Henri Hubert salientam que, após 

realizar o sacrifício, o praticante “adquire um caráter religioso que não possuía ou se 

desembaraçou de um caráter desfavorável que o afligia; elevou a um estado de graça ou saiu 

de um estado de pecado. Em ambos os casos ele é religiosamente transformado” (2005: 15-

16).  

 

3.2 - O Papel Ritual dos Testemunhos   

 Os testemunhos são amplamente explorados pela IURD em suas mídias, 

principalmente a televisiva, e também em suas reuniões. De um modo geral, os relatos 

descritos pelos testemunhantes, apresentados na televisão e na mídia impressa, seguem um 

movimento que vai do “fracasso” ao “sucesso”. A Nação dos 318, por sua vez, possuiu um 

papel de suma importância na transformação dessas biografias. A IURD explora de diversas 

formas os testemunhos, esta pesquisa constatou a existência de três modelos mais recorrentes. 

Há aqueles mais demorados nos quais o testemunhante relata de uma forma um pouco mais 

detalhada sua trajetória; aqueles que são relatados de uma forma acelerada, onde o 

testemunhante apenas menciona rapidamente a vantagem que ele obteve sem apresentar 

detalhes; e os testemunhos onde o fiel relata de uma forma muito simplificada sua trajetória − 

estes teriam uma fala de tempo mediano, se comparada com os outros. Todos eles valorizam a 
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conquista material, o sucesso financeiro, seja grande, médio ou pequeno. Ninguém 

testemunha sem mencionar seu êxito econômico. 

 De acordo Bronsztein (2014), ao descrever suas trajetórias de vida, os testemunhantes 

produzem uma fala que se estrutura, basicamente, em três pontos chaves, obedecendo a um 

enredo progressivo. No primeiro ponto, o testemunhante relata como era sua vida (marcada 

por dor e sofrimento); no segundo, como foi sua chegada até a instituição e sua “entrega” (o 

momento de transição e de obediência às orientações); e, por último, como está sua vida no 

momento do relato (marcada por um estado de felicidade e satisfação). Nesse último, 

reforçam-se as conquistas materiais.  

 

Tabela 3 - Estrutura discursiva dos testemunhos da IURD segundo Bronsztein 

        Como era, o sofrimento >>> A chegada à Nação, a entrega >>> Como se encontra hoje, a prosperidade 

               (Passado)                                (Transição)                                      (Presente) 

                Profano                                                                                                            Sagrado 

  

Estava falido e com uma dívida de 380 mil. Quando me casei, fui morar em 

um quarto, sem fogão, sem geladeira, numa situação humilhante. Minha 

esposa já conhecia a Universal e juntos decidimos voltar. A partir daí, a 

situação começou a mudar. Hoje, temos a nossa casa avaliada em quase 1 

milhão, carro importado e a empresa estabilizada. (VALENTIN, Jaques; 

VALENTIN, Sheila. In: Hora da mudança, ano 2, n° 27, p. 03, janeiro de 

2015) 

 

A maneira específica como foi relatado esse testemunho obedece à lógica dos três pontos 

chaves: passado, presente e um estado transitório entre os dois tempos. 

 Ao longo desta pesquisa, verificou-se que o modelo analítico apresentado por 

Bronztein não é o mais comum nas mídias impressa e televisiva da IURD. O mais recorrente 

na fala dos testemunhantes é reforçar como era a vida financeira e como ela é hoje, subtraindo 

a transição. Como ressalta Medeiros, “normalmente encontramos na narrativa dos 

testemunhos uma lógica do ‘antes’ e ‘depois’” (2011: 68). A fala de Paulino Paixão possui 

exatamente essa dinâmica:  

 

Pastor, não vou nem falar que miséria é pouco (sic) quando cheguei aqui. 

Quando cheguei aqui, em situação (sic)... morava em favela (...), morava 

num barraco, onde não tinha banheiro, onde não tinha condições nenhuma, 

“sub-humana” (sic) de viver (...). Sai do barraco... o barraco saiu de mim, 

hoje eu moro na Barra da Tijuca (...) Pastor, eu tenho três imóvel (sic), um, 

minha filha mora (...), que tá (sic) avaliado em 500 mil. Meu apartamento na 

Barra vale em torno de 700, 800 mil. Eu tenho 23 imóveis que eu giro, eu 

trabalho com venda e compra, pra mim (sic) poder girar e fazer meu negócio 
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(...). Hoje eu tenho meu carro, minha esposa tem o dela (...). Hoje eu 

glorifico a Deus a vida que eu tenho38. 

 

 Nas visitas realizadas à filial iurdiana para esta pesquisa, podemos constatar que os 

testemunhos não seguem, à risca, os dois enredos mencionados. As falas são mais 

espontâneas e autônomas, porém, trata-se de uma autonomia condicionada. Nas reuniões, o 

pastor pedia aos presentes que se apresentassem ao altar para dar seu testemunho de sucesso, 

de superação dos problemas, das dificuldades, a partir das orientações e intercessões 

“espirituais” que receberam nas reuniões de segundas-feiras. Algumas pessoas se 

voluntariaram e formaram uma fila no palco. Uma das testemunhantes é Maria das Graças, 

que relatou que seu filho tinha, há dois anos, um processo, na esfera jurídica, que incorreria 

em uma indenização financeira. Em uma segunda-feira no Congresso, orou para que saísse, 

na audiência, uma decisão judicial favorável a seu filho. Na terça-feira (dia seguinte), seu 

filho foi à audiência e voltou para casa com uma “resposta” positiva de que a indenização 

teria sido determinada. Outro testemunho relevante é o de Dona Maria, que contou ter 

conquistado uma bolsa integral em uma universidade particular para cursar Teologia. 

Conforme seu relato, ela já teria uma formação em Teatro e, na ocasião, cursava também 

Psicologia. Ela acredita que a formação em Teologia, somada às outras duas qualificações, 

ampliará as possibilidades de expandir seus negócios. Ela possui uma empresa no ramo da 

saúde e pretendia oferecer também o serviço de “dramoterapia”, que são palestras voltadas a 

empregados que desenvolveram doenças psicossomáticas. Ela enfatizou que será pioneira 

nesse tipo de prestação de serviço na região Sudeste, pois esta atividade teria chegado ao 

Brasil recentemente, trazida da Europa. 

 Nesses dois testemunhos, os relatos se orientaram por uma via mais espontânea. A 

rigidez no relato dos testemunhantes na mídia televisiva se dá por sua condução a partir de 

duas práticas adotadas pelos agentes iurdianos: uma delas são as perguntas específicas que 

extraem do fiel as informações que realmente interessam a seus propósitos; outra forma de 

condução e controle das exposições é o acesso restrito ao microfone, sempre em poder do 

bispo ou pastor, que pode interromper a fala do fiel sempre que julgar necessário. Nesse 

momento, os bispos e pastores sempre mantém uma certa distância física dos testemunhantes, 

que pode ser percebida pelo braço esticado quando estes levam o microfone até o fiel para que 

possa testemunhar.  

                                                            
38 Testemunho senhor Paulino muito forte da miséria para a riqueza. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JRPuoAz2164>. Acesso em: 23 de agosto de 2017, às 10h05mim. 
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 Os testemunhos seriam a confirmação do “poder de Deus” na vida daquele que se 

“entrega” com “fé”; e conferem à Nação dos 318 um status de lugar sagrado. Ao finalizar seu 

relato com uma lista de “conquistas materiais”, o testemunhante contribui para o 

fortalecimento da sacralidade implícita da Nação dos 318 diante de seu público alvo. Ao se 

identificar com a fala do testemunhante, o fiel aciona ou renova sua “fé”. Para Durkheim, “as 

crenças só são ativadas quando compartilhadas” (2003: 470), pois, se permanecessem 

sozinhas, “ela[s] rapidamente se estiolaria[m]” (Ibidem). Para Bronsztein os “desejos 

imaginados por estes fiéis-consumidores podem ser ativados durante os testemunhos 

assistidos, graças à identificação que as falas dos testemunhantes geram nos ouvintes” (2014: 

138).  

 Para Ferreira, as igrejas neopentecostais se caracterizam por serem “religiões de 

resultado”, com práticas “mercantis, imediatistas e pragmáticas” (1997: 113), e sua clientela 

“se caracteriza muito mais pela busca de resultados às suas demandas seculares, do que por 

uma autêntica devoção espiritual” (Op. cit.: 111). Certos padrões de religiosidade, “como o 

fideísmo e a piedade, tendem a perder terreno para concepções e práticas religiosas 

estritamente pragmáticas e imediatistas” (Op. cit.: 100). 

 Aqui, vale à pena lembrar, brevemente, uma discussão elaborada por Roger Bastide 

acerca da memória coletiva das religiões de matriz africana no Brasil. Para Bastide, “há dois 

tipos de lembranças, as motoras e as intelectuais” (1971: 356). As motoras correspondem aos 

ritos, que, segundo ele, estão contidos “no campo bastante limitado das possibilidades 

musculares; variam somente no estreito espaço que o corpo lhe permite” (Op. cit.: 333). As 

lembranças intelectuais referem-se aos mitos, que, para o autor, não são “um simples 

monólogo, um mero ‘precedente’ (...) é a ação oral, intimamente  ligada à ação motora” 

(Ibidem). De acordo com Bastide, “os ritos resistiram mais tenazmente que os mitos” 

(Ibidem), porque o praticante teria uma preocupação mais imediata pelo rito, não pelo 

“significado intelectual das cerimônias [e sim pelo] seu valor prático” (Op. cit.: 344). 

 O que justificaria o interesse maior pelo rito do que pelo mito seria o fato de que “a 

religião do candomblé é pragmática até em seus êxtases, no mergulho que dá na grande noite 

obscura do transe, porque a participação com o divino reforça a saúde, melhora a situação na 

vida, favorece a sorte” (Op. cit.: 344-5). O intercâmbio com o sagrado está pautado na 

retribuição material, por isso o fiel tem um maior interesse pelo rito do que pelo mito. É 

importante lembrar que Roger Bastide está se referindo a um grupo, a uma religião, um tempo 

e um lugar muito específico, no entanto, suas observações e reflexões nos ajudam a pensar o 

caso da Igreja Universal. Ainda que Bastide esteja refletindo sobre experiências religiosas 
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distintas da analisada nesta pesquisa, suas reflexões nos oferecem algumas ferramentas 

epistemológicas para pensar outras situações e casos concretos. 

 Os testemunhos televisionados são quase sempre impactantes, pois os relatos sempre 

começam por uma situação calamitosa e sufocante e terminam necessariamente em “final 

feliz”, de superação de todas as dores. Os testemunhos têm capacidade de demonstrar ou 

convencer outros fiéis, com resultados práticos, de que é plenamente possível sair da “crise 

financeira” e alcançar os bens materiais tão almejados. O que se encontra entre os extremos 

opostos é a experiência do testemunhante com a Nação dos 318. É por meio desse contato que 

o fiel consegue realizar a transposição de uma vida infeliz e miserável para uma vida de 

felicidade e abundância material. Esses testemunhos acabam justificando e legitimando todas 

as concepções teológicas, as práticas de magicalidade e sacrificiais adotadas pela instituição, 

como o “dízimo”, as “ofertas”, os “votos”, as “campanhas”.  

 Nas reuniões das segundas-feiras, “não se fala apenas do dinheiro a ser doado à Igreja 

pelos fiéis, mas também do dinheiro que se pode conquistar através da fé, como aconteceu 

com aqueles fiéis que sobem ao altar e dão seu ‘testemunho’” (LIMA, 2007: 136). Para 

Drance Elias da Silva, o dinheiro na IURD é “uma representação da expressão da fé” (2000: 

06) e “a Universal é inovadora, pois consegue ressignificar algo que no imaginário coletivo, 

há muito, [está] ligado à fonte de todo mal” (Op. cit.: 78). Para Jaqueline Teixeira (2016), o 

dinheiro não é o “denominador comum de todos os valores terrenos”. O sacrifício é o grande 

intermediador entre Deus e o fiel, pois os sacrifícios não se restringem apenas à doação de 

valores monetários − já havíamos sinalizado mais acima que esta autora, em sua obra A 

Mulher Universal, demonstra a existência de outras práticas sacrificiais que não estão 

relacionadas ao dinheiro, como a realização de pequenas atividades na cotidianidade, como 

ler a bíblia com maior frequência, deixar de ouvir músicas seculares, acordar mais cedo para 

orar, orar com mais frequência, fazer jejuns, evitar certos tipos de alimentos etc. Também já 

discutimos sobre as práticas sacrificiais comentadas pelo bispo Edir Macedo, como o 

sacrifício físico por meio de jejuns e o sacrifício de tempo em atividades de evangelização etc. 

 O que se verificou ao longo desta pesquisa é que o uso intenso dos testemunhos é um 

instrumento persuasivo, ainda que não se reconheça plenamente essa função pelos agentes 

iurdianos. Em uma das reuniões, pastor Wellington aponta outras motivações que justificam o 

uso de testemunhos, afirmando que existem pessoas que, mesmo sem querer, estão cometendo 

pecado:  
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O testemunho é “pra” mostrar a grandeza de Deus. Se a pessoa recebe a 

benção e não conta, então, ela está dizendo que não quer glorificar o nome 

de Deus. Na igreja, toda reunião, querendo ou não, tem pessoas que ainda 

“está” caminhando e o testemunho dá forças “pra” essa pessoa crer que vai 

chegar a vez dela. O testemunho é um fato que não se discute, porque houve 

na vida daquela pessoa (...) não tem como fazer Congresso sem testemunho.  

  

 Após essa fala, o pastor pergunta se há alguém para dar um testemunho pequeno, 

médio ou grande. Um homem se voluntaria e se posiciona próximo ao altar da igreja. Ele não 

se identifica, aparenta ter em torno de 50 anos, estatura mediana, branco, usa uma blusa de 

manga curta, calça jeans e óculos de grau. Ele afirma que, por um ano, esperava pela 

oportunidade de pintar seu imóvel, mas estava sem recursos para comprar o material 

necessário, então, intercedeu a Deus e, em seguida, ganhou quatro latas de tinta. Além de 

pintar sua própria casa, ainda pintou a casa de sua mãe. Esse mesmo testemunhante contou 

que também pediu a Deus que seu filho, que trabalhava precariamente sem carteira assinada 

na rua como segurança, saísse dessa condição, pois corria risco de vida, uma vez que fica 

exposto à violência. O homem foi, então, contratado para trabalhar em um estabelecimento 

comercial de carteira assinada. 

 Esses discursos carregam, implicitamente, a mensagem de que tudo que é dito e 

praticado na IURD é verdadeiro, caso contrário, não causariam o efeito prático tão esperado 

na vida daqueles que sobem ao altar para dar seu depoimento. Essas falam inspiram confiança 

e incentivam os demais a continuar, a seguir as orientações dos bispos e pastores, a participar 

das reuniões, dos ritos, a realizar os sacrifícios monetários etc. Atestam que as orientações dos 

agentes iurdianos, postas em prática no dia a dia, trazem resultados. Para Rodrigues, os 

testemunhos “testificam publicamente as bênçãos espirituais e materiais alcançadas” (2002: 

77). Peña-Alfaro afirma que os testemunhos são uma espécie “de atualizações dos milagres do 

passado realizados nos dias de hoje na IURD” (2005: 121). 

 Os testemunhos na IURD assumem um papel persuasivo. De acordo com Maria da 

Penha Nunes da Rocha, “várias pesquisas de opinião pública são realizadas periodicamente e 

uma delas constatou que os telespectadores se sentem atraídos pelo testemunho experimental” 

(2006: 52). Para Refkalefsky, o uso dos testemunhos é uma “prática tradicionalmente usada 

na propaganda de bens de consumo” (2006: 09), que procuram aferir a qualidade de algum 

produto ou serviço, como por exemplo, o depoimento de um odontologista em relação a um 

creme dental, um paciente em relação a um plano de saúde, um correntista sobre uma rede 

bancária, ou um leitor sobre uma revista etc. Os depoimentos afirmam que aquele produto ou 

serviço atende às expectativas do cliente ao apresentar os resultados prometidos pela empresa 
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que o lançou no mercado. Entre as diversas empresas que ofertam o mesmo tipo de produto 

ou serviço, é necessário lançar mão de estratégias que convençam os consumidores de que seu 

produto ou serviço é o melhor. Os depoimentos na propaganda comercial encontram-se dentro 

dessa dinâmica, afirmando categoricamente que este produto ou aquele serviço oferecido por 

determinada empresa, é o melhor de todos, porque os resultados são satisfatórios, e quem está 

depondo tem autoridade para fazer essa afirmação porque utilizou e verificou a qualidade do 

produto ou serviço.  

 A prática de testemunho dentro do pentecostalismo é antiga. Na Assembleia de Deus, 

chama-se de “oportunidade de testemunho” ou “oportunidade”. O testemunho faz parte da 

estrutura litúrgica das diversas convenções da Assembleia de Deus, conforme pode ser 

constatado no Manual de Cerimônias, de autoria do pastor assembleiano Temóteo Ramos de 

Oliveira, publicado pela primeira vez em 1985 − lembremos que a Assembleia de Deus é uma 

das maiores e mais antigas denominações pentecostais do Brasil. A IURD, sendo uma 

denominação também pentecostal, herdou essa prática, ressignificando-a, por isso, seria 

reducionismo afirmar que os testemunhos estão relacionados apenas a uma estratégia de 

propaganda mercadológica, quando possui uma referência importante no seio do próprio 

pentecostalismo.   

 O testemunho possui um peso tão relevante no universo pentecostal que, de acordo 

com Mariana Cortês, favoreceu a criação de “um mercado de pregações e testemunhos no 

interior do movimento pentecostal” (2014: 205). Mais uma vez, podemos mencionar a 

afinidade eletiva entre duas distintas configurações sociais, religião e economia. Por meio de 

relatos de trajetórias de vida de conversos que eram “ex-traficantes”, “ex-homosexuais”, “ex-

macumbeiros” etc., temos uma segmentação do mercado religioso de bens simbólicos, com 

venda de CDs, DVDs, livros e “testemunhantes itinerantes” que cobram cachês para dar seu 

depoimento em igrejas. Alguns são bastante famosos, como Guina, que teria sido ex-membro 

do grupo de rap Racionais MC’s e ex-traficante, e Tio Chico, que teria sido “bruxo” da Rede 

Globo e uma de suas clientes teria sido a apresentadora de televisão Xuxa Menegel. Há 

muitos outros desconhecidos que se encontram à margem desse mercado. Não nos interessa 

nesta pesquisa discutir a respeito do mercado religioso de testemunhos, queremos, através 

desse exemplo, apenas demonstrar o quão importante são os testemunhos no interior do 

movimento pentecostal. 

 Os depoimentos têm por finalidade confirmar a idoneidade dos líderes eclesiásticos e 

conferir credibilidade à própria instituição. Além disso, despertam sentimentos diversos nos 

ouvintes, o que potencializa sua adesão à cosmovisão iurdiana ou sua participação nas 
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atividades desenvolvidas no espaço cultico. É por meio dos testemunhos que “a teologia da 

Universal é reforçada como sendo algo real, verdadeiro e que dá certo” (RIBEIRO e PINTO, 

2007: 07). Os depoentes oferecem a si mesmos como exemplos de que é plenamente possível 

superar os problemas imediatos e/ou alcançar o sucesso financeiro, basta seguir a cartilha da 

Nação dos 318. Para Peña-Alfaro, “a função mais importante desempenhada pela retórica é a 

de enfatizar ou intensificar os significados propostos nos enunciados, para modificar o 

pensamento e comportamento do receptor em relação com os objetivos práticos desejados 

pelo emissor” (2005: 135). De acordo com Medeiros, esse “é um momento em que o crente 

pode assumir um papel ativo de protagonista na difusão do discurso, mas não na produção 

deste” (2011: 68). Para isso, os discursos dos pastores e dos fiéis devem se alinhar e se 

complementar (FIGUEIREDO, 2007), pois “as semelhanças nos depoimentos colhidos 

[devem indicar], sobretudo, a confiança dos fiéis nas afirmações dos pastores” (Op. cit.: 88). 
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À Guisa de uma Conclusão  

  Ao longo deste trabalho, percorreu-se o objetivo de identificar e analisar as 

concepções teológicas, os ritos, os objetos, os mitos, os símbolos, os argumentos, que são 

reiteradamente mobilizados pelos agentes iurdianos da Nação dos 318 Pastores, no sentido de 

apresentar propostas para seu público para que este encontre uma saída imediata da crise 

financeira e alcance o sucesso financeiro num processo que se desenrola a longo prazo − uma 

vez que muitos fiéis desejam ardentemente diminuir seus sofrimentos mudando radicalmente 

seu estilo de vida.  

 Ao se colocar na posição de conselherista, a Nação interioriza em seu fiel uma 

subjetividade que o leva a adotar uma determinada conduta de vida que desperta o desejo de 

ter acesso a bens e serviços de alto valor monetário, tendo como referência o estilo de vida do 

empresário bem sucedido. Essa perspectiva favorece o estímulo ao empreendedorismo, ou 

seja, uma premissa fundamental para que os bispos e pastores da Nação motivem seus fiéis a 

abandonar suas posições de trabalhadores assalariados para investir suas energias físicas e 

intelectuais em seus próprios negócios − um empreendimento que pode ter sucesso se o fiel 

seguir, à risca, todas as orientações.  

 Essas orientações pressupõem a prática de sacrifícios (principalmente monetário), 

como ser dizimista regular ou, no jargão iurdiano, “dizimista fiel”, participar das 

“campanhas”, “ofertar”, realizar os ritos de “magicalidade”, adquirir objetos que são 

sacralizados, como flores, pingentes, alianças, sabonetes, envelopes, entre outros. Adotar 

todas essas práticas significa estabelecer uma relação de contrato com “Deus”, uma relação de 

reciprocidade; as ações empreendidas pelo fiel possuem um claro objetivo de ser 

recompensadas numa relação entre dar, receber e retribuir (cf. MAUSS, 2003). Um dos 

argumentos dos agentes é que, para obter resultado, o fiel deve obedecer “àquilo que o 

homem de Deus diz”, por isso, a relação entre o fiel e a “potência divina” é mediada pela 

Nação dos 318 Pastores.  

 Ao longo desta pesquisa, constatamos que o mito de Abraão dá origem ao nome do 

culto de segunda-feira e que a IURD produz uma interpretação modernizante desse mito, 

tornando-o uma metáfora para os dias atuais. Os mitos são exemplos a serem seguidos. O 

símbolo da Nação, a águia, está associado a aspectos positivos, como agilidade, inteligência, 

perspicácia, sagacidade, beleza, força, persistência − qualidades que devem ser adquiridas por 

meio de uma fé racional, estimulada nas reuniões de segunda-feira. O símbolo é mais do que 

uma imagem representativa de um grupo, revela as “verdadeiras modalidades do ser”, 

comunica ideias. Tanto o mito quanto o símbolo estão dentro da dinâmica de um processo de 
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subjetivação, orientando ações, dando sentido interior, produzindo uma determinada visão e 

interpretação de mundo.  

 Verificamos que a Igreja Universal estrutura sua classificação de mundo dentro de 

uma perspectiva dualista, dividindo o mundo entre sagrado e profano. O Diabo é profano; 

uma vida financeira desgraçada é sinal da atuação do Satanás ou de “espíritos malignos”. 

Deus é sagrado; o sucesso financeiro, ascensão social, abundância são indícios de que Deus e 

seus anjos estão operando sobre a vida do fiel. Miséria e abundância estão dentro de uma 

dinâmica de sagrado e profano, pois um é influência de forças malignas e o outro, de forças 

benignas. Isso nos ajuda a compreender um pouco da cosmovisão iurdiana e nos fornece 

ferramentas para compreender as orientações dadas a seus fiéis. 

 Percebeu-se que todo esse processo é fortemente permeado por uma teologia da 

batalha espiritual, que defende a ideia de que a vida do fiel está desgraçada por conta de 

“espíritos imundos”, que estariam trabalhando arduamente para produzir sofrimento e 

infelicidade na vida do fiel. Uma parte dessa concepção desemboca num conjunto de 

orientações teóricas e práticas para que o adepto elimine as forças espirituais que insistem em 

destruir sua vida, sobretudo financeira.  

 Verificamos também que a teologia da batalha espiritual se desdobra numa teologia da 

prosperidade. Esta concepção teológica está pautada na ideia de que o fiel tem todo o direito 

de ser rico financeiramente. Isso significa, mais do que satisfazer suas necessidades básicas, 

ter uma vida de abundância, esbanjamento, ostentação, carros importados estacionados em 

sua mansão em um bairro nobre da cidade, fazer viagens internacionais, se vestir com roupas 

de grife, almoçar e jantar em restaurantes sofisticados, ser bem recebido nos espaços onde 

circula, ser proprietário de imóveis, ter empresas lucrativas etc. Dificilmente, porém, alguém 

consegue alcançar esse estilo de vida trabalhando 40 horas por semana dentro de uma 

empresa. Por mais que seja bem remunerado, o salário raramente proporcionará esse estilo de 

vida. Desse modo, uma das recomendações para quem deseja ser milionário é: “se prepare 

para trabalhar por conta própria. Que (sic) milionário não procura emprego, milionário gera 

emprego”. A própria IURD chama as reuniões de segunda-feira de Congresso Empresarial. 

Aqui, temos uma abertura para o empreendedorismo. De acordo com os bispos e pastores, 

somente a atividade empresarial pode arrancar o fiel da condição de empregado e transformá-

lo em empregador. No entanto, alguns dados estatísticos, como os do Sebrae e do IBGE, 

revelam um quadro desanimador para abrir uma pequena empresa, uma vez que a maioria 

fecha as portas com poucos anos de atividade. Para isso, é necessário muito estímulo a fim de 

convencer o fiel a encarar uma situação cuja probabilidade de fracassar é muito grande. Esse 
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seria um dos motivos que faz com que a IURD desenvolva uma linguagem incentivadora, 

produzindo discursos, com a criação de um campo semântico, exercícios mentais etc., que se 

assemelham ao universo da autoajuda. Além disso, a Nação promove um forte 

individualismo, tudo recai sobre o dorso do fiel, tanto a aquisição do problema como a 

solução deste; ao fiel, cabe assumir tudo sozinho. De acordo com Rüdiger, o individualismo é 

uma das características da autoajuda. 

 As diversas práticas de magicalidade são uma parte muito importante da Nação dos 

318 Pastores, pois, para que o adepto alcance aquilo que deseja, é fundamental participar 

delas. É de suma importância seguir o script estabelecido, caso contrário, não alcançará o que 

deseja. Quase todas as práticas de magicalidade são acompanhadas de sacrifício monetário, é 

por meio do sacrifício que o fiel pode provar diante da “potência divina” sua fé e a 

profundidade de seus desejos. Ao longo da pesquisa, verificou-se também que o sacrifício não 

é apenas monetário, há outras formas, como jejuns, doação de tempo como obreiro ou para 

atividades de evangelização, convidando pessoas e distribuindo o jornal Folha Universal. Os 

pequenos sacrifícios, realizados na cotidianidade, visam incorporar o sagrado no estilo de 

vida, sobretudo no caso das mulheres, que são enxergadas como e espinha dorsal da harmonia 

familiar. No entanto, para a dinâmica dos cultos da Nação dos 318, o mais importante é o 

sacrifício monetário. Ao realizar as práticas de magicalidade, ao realizar o sacrifício, espera-

se que tais práticas proporcionem retorno, pois a coisa dada não é inerte, ela tende a retornar 

(MAUSS e HUBERT, 2005). 

 Outro aspecto muito importante é o papel que a prática de testemunhar tem na IURD. 

Essa prática acaba sendo utilizada como uma estratégia de convencimento, uma vez que, 

aquele que sobe ao altar para dar seu testemunho, coloca sua própria vida como um exemplo 

de que, seguindo as orientações sugeridas pelos agentes iurdianos, aquilo que se almeja será 

alcançado. A principal mensagem a ser difundida nos testemunhos é que a Nação é eficiente, 

porque produz resultados na vida de seus fiéis. É um instrumento persuasivo e proselitista, 

pois visa convencer os demais a aderir à IURD ou participar de suas inúmeras campanhas.  

 Para identificar e analisar as múltiplas determinações do objeto de estudo — as 

concepções teológicas, os ritos, os mitos, os símbolos, os testemunhos, o empreendedorismo, 

a autoajuda — o perquirimos apoiando-se no método dialético. Para isso, utilizamos diversas 

ferramentas de investigação, como a documental, a etnográfica, a bibliográfica, entre outras. 

Todas elas atenderam a demandas gerais e específicas, e foram fundamentais para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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 Discutindo todos os aspectos acima mencionados, conseguimos identificar e analisar 

como a Nação dos 318 Pastores da Igreja Universal do Reino de Deus orienta seus fiéis a 

encontrar a solução de suas dores e sofrimentos no que tange a questões financeiras. 

Contrariando alguns estudos, como o de Muniz Ferreira (1997), que afirma que a dinâmica 

dos “resultados” das denominações neopentecostais encontra-se dentro de uma perspectiva 

imediatista, o imediatismo é presente e não se pode compreender a Nação dos 318 Pastores 

sem levá-lo consideração, contudo, verificou-se que existe uma “pedagogia da prosperidade” 

− conforme salientado por Jacqueline Teixeira (2016) −, que está para além do imediatismo. 

Existe um discurso voltado para a construção de um cabedal que segue na direção do êxito 

financeiro a longo prazo, que retire definitivamente o fiel de uma vida de pauperismo 

material. Neste sentido, a maior referência da Igreja Universal, bispo Edir Macedo, é explícito 

e categórico em afirmar que “segunda-feira é ‘pra’ quem quer riqueza”. 
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