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RESUMO

LUIZ, Ronaldo Robson. “Eis que a semente caiu em boa terra”: a Avenida Cruz
Cabugá no Recife-PE como campo religioso local. Dissertação de Mestrado em
Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
Nesse estudo apresentamos algumas das características marcantes da atual conjuntura
religiosa nacional, resultantes de uma constante relação de concorrência entre as
igrejas que fazem parte do contexto brasileiro. Elegemos como ponto de partida a
metáfora do mercado religioso trabalhada inicialmente por Berger (1985) Finke &
Stark (1988, 1992) e Stark & Iannaccone (1994), entre outros, que visualizaram a
possibilidade de trabalhar a esfera da religião enquanto uma categoria analítica
semelhante a um mercado de bens simbólicos, o mercado religioso. Esse mercado é
um espaço de crescente relação de concorrência pela preferência dos fiéis, o que
produz transformações organizacionais nas instituições que “operam” nesse mercado,
gerando novas demandas e estratégias para que seus objetivos sejam alcançados.
Tomamos como campo de pesquisa a Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE, por
identificarmos nesse local uma possibilidade de estudá-lo enquanto campo religioso
que pudesse representar bem o mercado religioso brasileiro. Para isso realizamos um
recorte entre as igrejas presentes nessa avenida e trabalhamos com as neopentecostais,
especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça
de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, por serem as de maior expressão
atualmente no mercado religioso brasileiro e por serem vizinhas nessa avenida,
proporcionando um espaço de possibilidades para investigarmos as estratégias de
concorrência utilizadas por essas agências. Uma das ideias nas quais nos baseamos
neste trabalho é a de que presenciamos, dentro do contexto brasileiro, um processo
crescente de transformação da religião baseada principalmente na lógica de mercado.

Palavras-chave: mercado, bens simbólicos, concorrência, neopentecostais.

ABSTRACT
LUIZ, Ronaldo Robson. "Behold, the seed fell on good ground" Cabuga Cruz Avenue
in Recife-PE as the religious site. Dissertation in Social Sciences, Federal University
of Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
In this study we present some of the salient features of the current national religious
situation resulting from a constant competitive relationship between the churches that
are part of the Brazilian context. We as a starting point the metaphor of the religious
market worked initially by Berger (1985) Finke & Stark (1988, 1992) and Stark &
Iannaccone (1994), among others, viewing the possibility of working the sphere of
religion as an analytical category similar to a market of symbolic goods, the religious
market. This market space is a growing preference for the competitive relationship of
the faithful, which produces organizational changes in the institutions that "operate" in
this market, creating new demands and strategies for meeting its goals. We as a
research field Cabuga Cruz Avenue in Recife-PE, for identifying this place a chance to
study it as the religious field that could represent well the Brazilian religious market.
For this we made a cut between the churches present in this avenue and work with the
neo-Pentecostal, specifically the Universal Church of the Kingdom of God,
International Church of the Grace of God and Worldwide Church of God's Power for
being the greatest expression of the market today Brazilian religious and being
surrounding this avenue, providing a space of possibilities to investigate the
competitive strategies used by these agencies. One of the ideas on which we rely in
this paper is that we witness, in the Brazilian context, the growing process of a
transformation of religion based primarily on market logic.
Keywords: market, symbolic goods, competition, neopentecostals.
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INTRODUÇÃO
“E eu, de minha parte, pergunto a este auditório: quantos dos
presentes em um congresso transnacional de cientistas sociais da
religião, quantos de nós não serão, na imediatez do mundo da vida
pessoal e comunal, adeptos de uma crença, seguidores ou
simpatizantes de uma religião, quantas não serão as pessoas
sinceramente religiosas entre nós? Já pensaram nisto? O que fazer
com as vantagens e evitar as desvantagens anticientíficas do jogo
duplo? A resposta de Bourdieu vai ser: assumir bem-analisadamente
a própria pertença religiosa, caso haja. Para o sociólogo da religião,
esta é a única tomada de posição cientificamente conseqüente”
(PIERUCCI, 1997, p. 255).

O cenário religioso nacional tem trazido muitos desafios aos cientistas sociais
dedicados ao estudo da religião no Brasil. Esse cenário tem sido recentemente
marcado por um notável aumento da competição entre organizações religiosas pela
preferência dos fiéis. Isso tem conseqüências várias, tanto sobre a dinâmica dos
discursos e das práticas religiosas das diversas igrejas e movimentos, quanto sobre o
surgimento de novas identidades religiosas no âmbito das religiões e movimentos
organizados.
Nesse estudo apresentamos algumas das características marcantes da atual
conjuntura religiosa nacional, resultantes da constituição da esfera da religião num
espaço de crescente concorrência pela preferência dos fiéis, o que produz
transformações organizacionais das várias instituições religiosas que operam no
mercado, e reflexos significativos em termos da moldagem dos seus discursos e
práticas religiosas, sobretudo as que estaremos estudando de uma forma mais
específica. Uma das idéias nas quais nos baseamos neste trabalho é a de que
assistimos, dentro do contexto atual de algumas das sociedades ocidentais, a um
processo crescente de transformação da religião - aqui considerada em termos de
práticas e discursos religiosos gerados por igrejas, seitas e outras formas de
organização de propostas de religiosidade em geral - num item de consumo, oferecido
aos indivíduos no mercado de maneira semelhante à dos outros bens simbólicos, tais
como estilos de vida e de identidade cultural.
Isso significa dizer que se instala na esfera da religião uma lógica de
mercado, na qual a competição pela preferência dos consumidores de bens religiosos é
a força principal que determina a dinâmica dos discursos e práticas religiosas
elaboradas pelas instituições religiosas em operação no cenário religioso nacional.
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Como conseqüência, no nível teórico, um procedimento que estudiosos adotaram para
entender de maneira adequada o fenômeno da religião nas sociedades ocidentais de
consumo na atualidade, foi o de utilizar uma abordagem que considere o campo
religioso à luz da metáfora da lógica da concorrência, originalmente referida ao
mercado econômico secular. Isso significa, na prática, analisar o fenômeno da religião
e a dinâmica de suas transformações com referência basicamente à noção do crescente
aumento dos níveis de competição entre as organizações religiosas em atividade, numa
conjuntura em que a força da tradição sobre a opção religiosa dos indivíduos vem
gradualmente diminuindo, utilizando, portanto, categorias tais como as de oferta e
procura de bens religiosos, que são oferecidos aos indivíduos por organizações
religiosas estabelecidas, num ambiente macro-social marcado pela crescente
racionalização de todas as atividades, que, em termos de religião, se traduz num
processo de secularização crescente. Esse processo determina, por sua vez, a
constituição de um modo específico de moldagem e fruição da(s) experiência(s)
religiosa(s) semelhante àquele ligado à oferta e ao consumo de outros produtos no
mercado.
Como conseqüência desse processo de transformação do campo religioso em
mercado religioso, nos termos já colocados, observamos uma crescente preocupação
das organizações religiosas com a satisfação da demanda de consumidores, que
determina tanto as formas de elaboração e distribuição dos bens religiosos, como as
características estruturais e institucionais das instâncias produtoras. Os níveis de
concorrência entre organizações religiosas implicam, inclusive, na adoção de práticas
semelhantes às utilizadas por empresas seculares para disponibilizar seus produtos
para o consumo no mercado e o crescente poder da demanda dos consumidores na
determinação da dinâmica dos discursos religiosos e das práticas a eles relacionadas.
A dinâmica dos discursos e práticas das organizações religiosas seria,
portanto, duplamente moldada: objetivamente, tanto pelas relações estruturais no
mercado religioso, a saber, as mudanças nas relações de forças entre propostas de
religiosidade, que determinam os níveis de competição, quanto pela relação entre a
esfera da religião e as condições mais gerais das sociedades em que existem os
mercados dos bens religiosos; e, subjetivamente, pelas interpretações dos atores
sociais, os produtores de bens religiosos e os consumidores reais ou potenciais de
religião, a respeito tanto dos aspectos simbólico-rituais das propostas, e sua
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capacidade de responder às suas necessidades, quanto do significado da competição
entre organizações religiosas e dos imperativos institucionais.
É a partir desse cenário que realizamos a nossa pesquisa, tomando como
campo empírico a Avenida Cruz Cabugá no bairro de Santo Amaro no Recife/PE.
Nesta avenida de pouco mais de dois quilômetros de extensão, encontramos um
exemplo claro de um campo religioso marcado pelo pluralismo, que é uma das
características da realidade brasileira. Nesta encontramos Igrejas Católicas,
Protestantes históricas, Pentecostais, Neopentecostais, alem de religiões de matriz
afro-brasileira.
Diante desse breve cenário aqui apresentado, partimos do pressuposto que a
religião enquanto uma atividade cultural, além de produzir sentido para a vida das
pessoas, contribui (ou não) para a manutenção das estruturas sociais, lembrando
sempre que no âmbito dos fatos religiosos, costumam coexistir funções manifestas e
latentes. Ora, nesse sentido, a globalização levanta questões religiosas importantes, na
proporção que exige uma nova consciência de sentido, a construção de um universo
simbólico que forneça explicação e legitimação razoáveis das novas realidades
nascentes, assim como os traços culturais que lhe correspondem. Sendo assim, nossa
questão reside justamente em compreender de que maneira os líderes religiosos
neopentecostais tem trabalhado numa relação de concorrência entre si a partir de um
campo religioso marcado pelo pluralismo, e como essa ação tem contribuído para a
expansão dessas igrejas.
Dito isto, nossa pesquisa teve como objetivo geral compreender de que forma
o campo religioso da Avenida Cruz Cabugá tem representado, a partir das estratégias
de concorrência entre as Igrejas Neopentecostais instaladas nessa avenida, uma
demonstração do pluralismo religioso marcadamente presente no cenário brasileiro.
Com vistas a alcançar o objetivo aqui proposto buscamos levantar informações sobre o
surgimento dessas igrejas e o estabelecimento destas nessa avenida; identificamos
também as estratégias utilizadas por essas agências para propagação dos seus cultos e
atividades como forma de “captação” de novos clientes/fiéis; verificamos como os
transeuntes dessa avenida percebem as ações de divulgação/propaganda dessas igrejas.
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Estabelecemos como hipótese preliminar que a situação de pluralismo
religioso vivenciado na realidade brasileira tem influenciado nas práticas das Igrejas
no que diz respeito a um comportamento de concorrência. Partimos da premissa que
essas relações de concorrência têm sido geradas de forma especial pelo cenário de
globalização em que essas igrejas estão inseridas e pela utilização em massa dos
recursos midiáticos por essas igrejas. O nosso recorte entre as várias igrejas situadas
na Avenida Cruz Cabugá foram os neopentecostais, de uma forma específica a Igreja
Universal do Reino de Deus (IURD), a Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD) e
a Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD).
A pesquisa está estruturada em cinco capítulos, onde no primeiro capítulo,
que tem como tema o cenário religioso brasileiro, procuramos elaborar uma
contextualização do tema, através de uma revisão bibliográfica onde buscamos
apresentar o cenário religioso brasileiro. Para isso lançamos mão dos dados censitários
do IBGE de 2000 demonstrando o campo religioso brasileiro, suas mudanças e
dinâmicas. Não utilizamos os dados do último censo realizado em 2010, pois os
mesmos ainda não foram liberados e estão em fase de consolidação e tabulação.
Dentre os vários ramos religiosos apresentados, nos concentramos nas Igrejas
protestantes ou evangélicas, devido às instituições pesquisadas nesse trabalho fazerem
parte desse grupo religioso. Apresentamos também uma recapitulação histórica do
Pentecostalismo, trabalhando as várias tipologias do seu desenvolvimento no Brasil
para depois falarmos de forma mais detida sobre os Neopentecostais, que é o grupo
específico que estamos abordando nesse trabalho.
No segundo capítulo, nos propomos a elaborar o enquadramento teórico da
investigação. Nele abordamos a relação entre religião e mercado, apresentando as
principais discussões que norteiam essa temática. Notadamente a metáfora do mercado
norteou de forma mais geral a categorização da realidade investigada. Evidentemente
que ao recorrer a tal enquadramento teórico assumimos os riscos de sua utilização.
Uma vez que reconhecemos as críticas teóricas já elaboradas a seu respeito. Contudo
acreditamos no potencial explicativo da metáfora do mercado no estudo da realidade a
que esta pesquisa se propõe. É bem verdade que esta não da conta de todas as
possiblidades de leitura a que uma realidade esta exposta. Nesse sentindo, nosso
esforço teórico se realizou a partir das possibilidades e limites que a teoria adotada nos
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propiciou. Discutimos também o campo religioso brasileiro, onde trabalhamos com a
noção de campo de Bourdieu e como se dá as relações de disputa dentro desse campo
pelas várias instituições religiosas no Brasil e apresentamos uma discussão sobre as
estratégias de concorrência entre as igrejas neopentecostais dentro desse campo
religioso.
Por sua vez, o terceiro capítulo tem o objetivo de demonstrar os caminhos
metodológicos da nossa pesquisa. Nele situamos a nossa investigação no que diz
respeito a sua tipologia, apresentamos os nossos sujeitos e o universo pesquisado.
Nesse sentido descrevemos a Avenida Cruz Cabugá no Recife, como sendo o nosso
campo religioso local. Expomos os instrumentos de coleta de dados que utilizamos na
pesquisa, como também os procedimentos de análise selecionados para o trabalho.
No quarto capítulo, sentimos a necessidade de fazer uma breve apresentação
da história de fundação das igrejas que fizeram parte da nossa pesquisa, dessa forma
nos detemos de forma abreviada na biografia dos seus fundadores e contexto históricosocial em que surgiram as igrejas pesquisadas.
O quinto capítulo, que tem como tema – Apontamentos sobre os
Neopentecostais no Recife – propõe uma análise dos dados levantados no campo à luz
do enquadramento teórico. Elaboramos um contraponto da ética protestante e a “ética
Iurdiana”, discutimos também o aspecto midiático das religiões neopentecostais e da
visão empreendedora desse grupo, como também estabelecemos relações de
aproximação e distanciamentos entre as instituições pesquisadas em nosso trabalho,
procurando observar aquilo que possuem em comum sobre os aspectos de suas
práticas e ethos, como também suas diferenças.
Por fim, apresentamos as considerações finais do trabalho onde buscamos
delinear o campo religioso brasileiro a partir do recorte do nosso campo específico de
pesquisa, para apresentarmos pistas e possibilidades de entendermos o cenário de
concorrência mercadológica que vivenciam as instituições religiosas no Brasil,
sobretudo as Neopentecostais.
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CAPÍTULO I
O CENÁRIO RELIGIOSO BRASILEIRO

“Cremos que o estudo da religião no Brasil, tanto do seu
desenvolvimento ao longo destes quinhentos anos de história como
da efervescência religiosa deste fim de século, tem que reconhecer
sempre, como ponto de partida, a necessidade de descobrir no lastro
cultural que se formou ao longo do tempo, as origens e formas de
crença, tanto no estado de pureza, se é que isso é possível, ao menos
metodologicamente, como no das suas mutações. Temos de
construir, a partir desses elementos fundantes, um sistema que
expresse, mais ou menos genericamente, o imaginário subjacente
que sustenta de maneira mais ou menos equilibrada as diversas
formas religiosas que se vão mantendo ou surgindo. A maior ou
menor relação de qualquer movimento religioso com esse imaginário
ajudará a explicar o sucesso ou o fracasso de cada um deles”
(MENDONÇA, 1998, p.49)

Neste capítulo estaremos apresentando uma breve apresentação do cenário
religioso brasileiro dentro de uma perspectiva de evolução histórica, onde
demonstramos alguns dados que apontam para novas dinâmicas surgidas dentro do
campo religioso e a partir dele, produzindo novas possibilidades de análises para os
estudiosos do fenômeno religioso.
Nesse sentido objetivamos traçar um itinerário do comportamento religioso
brasileiro, sobretudo no século XX com base nos dados censitários que nos apontam
possibilidades de interpretações. Para isso estaremos fazendo uma revisão literária a
respeito do campo religioso no Brasil e de como os pesquisadores tem percebido essas
dinâmicas. Para tal propósito utilizamos SCHULTZ (2005), PATRIOTA (2008), entre
outros.
Dito isto, podemos perceber a necessidade de um novo olhar sobre o campo
religioso brasileiro que resulte não apenas de transformações recentes da realidade
externa, mas também de mudanças subjetivas, proporcionadas por novas e renovadas
leituras que forneceram subsídios para novas reflexões.
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1.1 – Os números da religião no Brasil
Com uma forte influência católica ligada a questões de sua colonização, o
cenário religioso brasileiro vem demonstrando em seus últimos Censos populacionais
que não é mais assim tão católico como antes. O surgimento e o grande crescimento de
inúmeras igrejas evangélicas é uma realidade visível em todas as esferas da sociedade
brasileira. De acordo com o Censo de 2000, o número de pessoas que se denominam
evangélicas cresceu de 6,66% na década de 80, para 15,41%. Ou seja, um aumento de
mais de 100% em 20 anos.
Todavia, segundo Pierucci (2004), o Censo de 2000 aponta para um Brasil
que está mudando de modo contínuo, deixando de ser tão tradicional em termos
religiosos. E, ainda assim, enfatiza o autor, o país adentrou o século XXI com 125
milhões de católicos declarados entre os 170 milhões de habitantes.
Outro aspecto que merece destaque no campo religioso brasileiro é o de que a
pluralidade religiosa no Brasil é um fato. Talvez por ser um fato tão facilmente
observável, os dados do último Censo, quando retratam a multiplicidade religiosa, não
surpreendem. Nesse sentido, vale a pena destacar a observação de Camurça (2006)
quando da constatação, por parte dos analistas, da imensa diversidade religiosa
brasileira. O autor pontuou a necessidade de uma análise muito mais criteriosa para a
realização de agrupamentos que possibilitassem uma melhor categorização das
adesões religiosas:
Respondendo à pergunta: “qual a sua religião?”, chegou-se a trinta e
cinco mil (35.000) respostas diferentes. O trabalho de análise, crítica
e classificação desses dados pelo IBGE com a consultoria do Iser
logrou eliminar repetições e erros de denominação para se chegar a
500 respostas, que devidamente reagrupadas e “enxutas”
redundaram numa tipologia de cento e quarenta e quatro (144)
classificações de diferentes religiões no Brasil, incluindo os “sem
religião” e os de “religião não determinada” (CAMURÇA, 2006, p.
37).

Quando nos debruçamos para uma análise mais detalhada do que nos
mostram os números coletados em 2000, percebemos que em períodos anteriores,
contando a partir de 1940, os resultados já estavam sinalizados de maneira bem clara,
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inclusive, remetendo também para este fenômeno pouco considerado que é o
crescimento dos que se declaram sem religião1.

TABELA 1: Os números da religião no Brasil – Censo IBGE 2000
AS RELIGIÕES DO BRASIL – CENSO IBGE 2000
Religião ou denominação
Nº de fiéis
Porcentagem em relação a
população - %
1. Católica
124.976912
73,77
2. Evangélica ou protestante
26.166.930
15,44
2.1 Pentecostais e neopentecostais
17.689.862
10,43
2.2 Protestantismo clássico
7.159.383
4,23
3. Espíritas
2.337.685
1,38
4. Espiritualistas
39.840
0,02
5. Afro-brasileiras
571.329
0,34
5.1 Umbanda
432.001
0,26
5.2 Candomblé
139.328
0,08
6. Judeus
101.062
0,06
7. Budistas
245.870
0,15
8. De outras orientais
181.579
0,11
9. Mulçumanos
18.592
0,01
10. Hinduístas
2.979
0,00
11. Esotériocos
67.288
0,04
12. De tradições indígenas
10.723
0,01
13. De outras religiosidades
1.978.633
1,17
14. Sem religião
12.330.101
7,28
15. Declaração múltipla
382.489
0,23
BRASIL
169.411.759
100,0%

Assim, segundo os números do IBGE, mesmo ainda mantendo o título de
maior nação católica do mundo, com aproximadamente 126 milhões de fiéis, cerca de
74% da população do Brasil, os católicos têm experimentado um contínuo e
significante declínio em seu número de adeptos. Todavia, pela própria amplitude
territorial do país, observamos variações em maior ou menor grau, dependendo da
região. Por exemplo, o Nordeste é hoje, de acordo com o Censo, a região mais
católica, com 80,1% de confessos. Fato comprovado facilmente quando se verifica
que, dos dez estados com maior percentagem ou número de católicos, os primeiros
lugares estão justamente na região Nordeste, a saber: Piauí (95%), Ceará, (93,3%),
Paraíba (93%), Maranhão (83,0%), Alagoas (81,0%), Sergipe (81,7%) e Rio Grande
do Norte (81,7%). A região Sul fica com o segundo lugar, com 76,7% de católicos
1

Vale salientar que boa parte dos que se proclamam “sem religião” transitam por alguma proposta
religiosa mesmo que não tenha um compromisso estabelecido por nenhuma delas.
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declarados, tendo Santa Catarina com o oitavo lugar (80,3%) e o Rio Grande do Sul
com o décimo (76,7%) entre os estados mais católicos, seguida pela região Norte com
72,1%.
Logo depois, na quarta posição em número de fiéis, vem a região Sudeste que
conta com 69,7% da sua população total de pessoas declaradas católicas, tendo o Rio
de Janeiro no período de 1990 a 2000, como o estado onde o catolicismo apresenta sua
perda mais significativa à medida que sai do patamar de 67,7% para 57,2% de
confessos, enquanto também experimenta a realidade de ser o estado onde os “semreligião” mais cresceram: de 13,9% para 15,5% - portanto, o estado com maior
expressão numérica nesta categoria. Em quinto e último lugar, entre a população de
católicos, está a região Centro-Oeste, com os nada irrisórios 68,8% de confessos.
Entretanto há um fato que não podemos deixar de considerar: o número de pessoas que
se declaram católicas, nas vertentes Apostólica Romana, Brasileira e Ortodoxa, tem
crescido a cada Censo. Segundo Jacob (2003, p. 15) apresentando números na ordem
de 85,8 milhões em 1970, 105,9 milhões em 1980, 122,3 milhões em 1991 e 125,5
milhões em 2000. Diante desses números, é preciso, antes, perceber que o crescimento
do número de católicos se mostra mais lento do que o da população brasileira. Por
exemplo: de 1970 a 2000, o aumento médio anual no número de católicos foi na
ordem de 1,3%, enquanto o aumento da população total alcançou o patamar de 2%:

De fato, o aumento do número de católicos, observado entre 1991 e
2000, de um pouco mais de 3 milhões de pessoas, esconde, na
realidade, um diferencial de crescimento negativo de mais de 16
milhões, se o crescimento dos católicos tivesse se dado no mesmo
ritmo que o da população brasileira, ao longo desse período.
(JACOB, 2003, p.15).

Ainda para o autor, a outra resposta possível para a constante redução de
católicos no Brasil está mais relacionada à Sociologia da Religião do que a própria
demografia brasileira. Nesse caso, dois aspectos influenciam de maneira direta esta
nova formação religiosa, a saber: de uma parte, o aumento do número de igrejas
evangélicas pentecostais2 e de outra, o crescimento dos que se declaram sem religião.

2

De acordo com o estudo Retratos das Religiões no Brasil, feito pelo Centro de Políticas Sociais do
IBRE/Fundação Getúlio Vargas, a relação população católica/evangélica é de aproximadamente 4,7
para 1. Já o número de pastores é de 3,7 vezes maior do que o de padres (ou freiras etc), ou seja,
existem 17,9 vezes mais pastores evangélicos por fiéis do que de padres por católicos. A relação
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O Espiritismo é o terceiro maior grupo religioso brasileiro, com
aproximadamente 2,3 milhões o que corresponde a 1,4% da população. É o grupo
mais escolarizado – 98,1% tem mais de 15 anos de estudo. É também uma população
bem remunerada, 8,4% ganham mais de 20 salários mínimos – na população geral este
índice é de apenas 2,7%. Apenas 7,9% dos espíritas ganham até um salário – no
catolicismo este índice é de 26,3%, e no protestantismo, 23,5%. Espíritas ganham, em
média, três vezes mais que pentecostais, numa proporção salarial mensal de R$ 700,00
para R$ 260,00. A população espírita está concentrada, sobretudo, em SP, sendo 340
mil pessoas na capital e cidades próximas. 270 mil estão no RJ. Outra grande
concentração está no reduto de Chico Xavier, na região mineira de Uberlândia e
Uberaba3.
Por sua vez o Candomblé e a Umbanda apresentaram declínio. Em relação
aos últimos dez anos caíram o número de adeptos de 0,4% para 0,3% da população.
Estão concentrados, sobretudo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e São Paulo.
397.421 pessoas pertencem à umbanda, e cerca de 118 mil ao candomblé. Das
umbandistas, 113 mil estão no RJ. Porto Alegre, segunda cidade em número de
umbandistas, tem 60 mil fiéis. São Paulo, 42 mil. No Candomblé, o Rio de Janeiro é o
principal centro, com 51 mil adeptos, seguidos de São Paulo e, apenas em terceiro,
Salvador. Surpreendentemente, as duas religiões são praticamente inexistentes no
nordeste brasileiro.
O grupo das religiões neocristãs – Testemunhas de Jeová, Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a LBV – apresentam boa distribuição pelo país, e
um crescimento modesto. As Testemunhas de Jeová são 1,1 milhão; os Mórmons, 200
mil; LBV, 12 mil.
Cresceu também o número de praticantes de religiões orientais, são 245 mil
budistas, 18,5 mil islamistas e 100 mil adeptos do judaísmo. Os judeus são os mais
bem remunerados do país: 34,4% ganham mais de 20 salários. Apenas 1,8% ganha
menos de 1 salário mínimo. 99,6% são alfabetizados e 49,7% tem 15 anos ou mais de
estudo.

pastores/padres cresceu bastante na última década: 1,1 em 1991 para 3,7 em 2000. Disponível em:
www.fgv.br/cps, consultado em 15.01.08.
3
A Federação Espírita Brasileira – www.feb.org.br – estima que existam cerca de 30 milhões de
espíritas no Brasil. A FEB congrega cerca de 5.600 centros espíritas – não umbandistas! – no país.
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TABELA 2 : Quadro comparativo do crescimento das religiões no Brasil
Católica

Evangélica

Espírita

Candomblé

Sem

e Umbanda

religião

1970

91,8%

5,2%

X

X

0,8%

1980

89,0%

6,6%

X

X

1,6%

1991

83,3%

9%

1,1%

0,4

4,78%

2000

73,9%

15,6%

1,4%

0,3

7,28%

-11%

+80%

+23%

-22%

+53%%

Variação
1991-2000

Em termos relativos, podemos também analisar a variação de crescimento
dessas denominações:

GRÁFICO 1: Variação de crescimento das religiões em relação aos Censos de
1991 e 2000 - IBGE
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1.1.1 – Os “sem religião”
Existem 12 milhões de pessoas religiosas no Brasil que não fazem parte das
religiões instituídas tradicionalmente conhecidas. São os sem religião do Brasil. As
informações do Censo também sinalizam, como mencionado anteriormente, para o
crescente quantitativo desse grupo específico que é contabilizado em cerca de 7,4% da
população brasileira. Estes, de acordo com Pierucci (2004) podem ser definidos como
os que estão desencaixados de qualquer religião, desfiliados de toda e qualquer
autoridade religiosamente constituída. Ou seja, são os indivíduos que não se curvam a
nenhuma autoridade religiosa, ou que estão transitoriamente desvinculados de alguma
igreja determinada.
Essas pessoas não são atéias, elas acreditam em Deus, inclusive orgulham-se
de sua forte ligação com o transcendental4. O fato é que elas não estão ligadas a
nenhuma religião em especial. Geralmente tais pessoas já passaram por algumas
religiões, mas não encontraram nelas satisfação, tendo optado por uma relação
“autônoma com Deus”5.
Entre os agrupados como os “sem-religião”, as regiões com maior número de
não-adesões religiosas é o Sudeste e o Centro-Oeste, já que ambos alcançam o patamar
de 8% de declarações, considerando-se a população total. Em seguida temos, pelos
resultados do Censo do IBGE, o Nordeste e a população dos “sem religião” na ordem
de 7,8%, a região Norte com 7,0% e, por último, a região Sul com 4,1% de pessoas
que não professam religião alguma.
As pessoas sem religião residem em maior parte nas cidades e estão em
quantidade mais elevada entre o sexo masculino, tratando-se fundamentalmente de
adolescentes de 16 a 20 anos em média e adultos jovens com idades que oscilam entre
21 e 30 anos. De um modo geral, as pessoas que confessam não terem religião alguma
se localizam, de acordo com o que mostra os dados do último Censo, em maior parte
nas periferias das regiões metropolitanas (JACOB, 2003, p. 115-116).
Todavia, quando verificamos este fenômeno dos “sem religião” não podemos
deixar de considerar as observações feitas por Guerriero (2004) quando pontua que as
4

Para uma análise mais profunda do fenômeno sem-religião cf. Alberto ANTONIAZZI, As religiões no
Brasil segundo o censo de 2000, p.78
5
Silvana ARRIEL, sob todas as bênçãos, p.32. A socióloga responsável pela pesquisa associa o
fenômeno ao individualismo, ao culto do sujeito autônomo, ao culto ao corpo e ao bem estar. O que está
em jogo é a afirmação da auto-identidade, “Nesse caso, a religião entra na lógica da auto-identidade.
Tudo é centrado n sujeito, que vai identificar o que é melhor para ele. Tira-se o peso, fica a satisfação”.
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categorias utilizadas pelo Censo, nem sempre facilitam a nossa tarefa de análise. O
autor postula que é justamente nos agrupados como os “sem religião” (7,4%) da
população brasileira, que podemos, via observação empírica, encontrar adeptos dos
novos movimentos religiosos – NMR:
Há uma tendência, hoje, em negar o pertencimento a qualquer tipo
de instituição religiosa e afirmar autonomia do sujeito, livre do
comando de qualquer tipo de autoridade religiosa. Assim, muitos dos
que responderam “sem religião” ao IBGE, podem, em tese, ter
alguma prática e algumas crenças... (GUERRIERO, 2004, p.160)

Nessa vertente não se torna difícil identificar que tal ênfase pode ser vista nas
buscas dos indivíduos, inclusive estimuladas pelas mídias de massa no Brasil, pela
transformação pessoal através de “técnicas” como ioga, danças sagradas, oráculos,
meditações transcendentais, etc., técnicas estas que focam no corpo, como uma “via de
salvação mística”, na terminologia weberiana. (GUERRIERO, 2004).
A preocupação não é de ordem moral, mas sim um aperfeiçoamento
individual. A salvação está neste mundo e passa pelo bem estar
corporal: boa saúde, bem estar geral (aí entram o pensamento
positivo, as meditações, as técnicas corporais, do in, massagens,
reike etc). O holismo, palavra chave entre os adeptos, é sinônimo da
visão monista empregada. Deus está em tudo e não se vê separação
do corpo e do espírito, do homem e da natureza. (GUERRIERO,
2004, p. 166).

De fato, um Brasil plural se descortina ao observarmos os dados levantados
pelo IBGE, tão somente porque não se trata de poucas opções de crença, mas sim,
como bem argumenta Antoniazzi (2003, p. 77), de indivíduos que não aderem mais às
religiões institucionalizadas, reduzindo-as a sentimentos pessoais, íntimos, não
acompanhados pela participação em comunidades ou instituições religiosas.
1.1.2 – Analisando os dados censitários
Mesmo considerando os números do Censo IBGE como importante
ferramenta para aferir o universo religioso brasileiro, entendemos que eles não são
absolutos. A filiação religiosa certamente não é o único critério para aferir o tamanho
das religiões no Brasil, muito menos sua relevância no conjunto do imaginário
religioso brasileiro.
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A relativização dos números é imperativa no caso dos sem religião: esse
grupo não congrega pessoas necessariamente atéias, mas também aquelas desinstitucionalizadas,6 afastadas de instituições religiosas. O seu crescimento pode
indicar o enfraquecimento das instituições religiosas, e não da religiosidade: mais de
98% da população brasileira diz acreditar em Deus (JACOB, 2003, p.115).
A relativização dos números também é imperativa quando se trata do
espiritismo, do candomblé e da umbanda: como entender que apenas 500 mil pessoas
no Brasil são do Candomblé e da Umbanda? Nessas religiões a filiação religiosa
sequer é um dado importante. Muitas pessoas que freqüentam terreiros de umbanda
com assiduidade são católicas. Muitas outras que procuram sessões espíritas são
evangélicas ou católicas.
Além disso, há o fenômeno da simultaneidade religiosa: uma pesquisa do
Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social – CERIS – de 2000, feita nas seis
maiores religiões metropolitanas do Brasil, aferiu que 25% das pessoas entrevistadas
freqüentam mais de uma religião ao mesmo tempo, sendo que 12,5% do total da
população o fazem sempre e assiduamente. Por que, então, essas pessoas preferem se
identificar como católicas? Uma hipótese explicativa é aquilo que se convencionou
denominar inconsciente inquisitorial católico brasileiro, dando conta do quão forte é o
mito do Brasil católico.

1.2 – A Representatividade Protestante
Conceituar e classificar grupos religiosos de essência similar, no campo
religioso brasileiro, não se constitui em uma tarefa fácil. Afinal, tanto os meios de
comunicação de massa, com todo o seu potencial de alcance, como as próprias igrejas
cristãs, usam o conceito “evangélico” como uma definição para “protestantes”.
O fato é que a presença do protestantismo7 no Brasil remonta desde a sua
colonização, ou como argumenta Mendonça (2004), se quisermos ser rigorosos, até
6

Ou desencaixados, como prefere Antônio Flávio PIERUCCI, A encruzilhada da fé.
Protestantes seriam aquelas igrejas originadas da Reforma ou que, embora surgidas posteriormente,
guardam os princípios gerais do movimento. Estas igrejas compõem a grande família da Reforma:
luteranas, presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas. Estas últimas, as batistas, também
resistem ao conceito de protestantes por razões de ordem histórica, embora mantenham os princípios da
Reforma. Creio não ser, por isso, necessário criar para elas uma categoria à parte. São integrantes do
protestantismo chamado tradicional ou histórico, tanto sob o ponto de vista teológico como
eclesiológico. Estes cinco ramos ou famílias da Reforma multiplicam-se em numerosos sub-ramos,
recebendo os mais diferentes nomes, mas que, ao guardar os princípios fundantes, podem ser incluídos
7

27
mesmo antes da colonização, já que a primeira aparição do protestantismo se deu no
cenário da Colônia Portuguesa, em 1545, quatro anos antes da chegada do primeiro
governador geral no Brasil. (MENDONÇA, 2004, p.49). A história do protestantismo,
na realidade, de acordo com Mendonça (2004) pode ser dividida em três categorias:
Protestantismo de Invasão: o protestantismo de invasão constitui-se em
presença temporária, efêmera mesmo, do protestantismo no Brasil Colônia.
Para o autor, tal categorização pode até ser considerada sem importância,
todavia, pode nos servir como referencial na historiografia religiosa do Brasil,
já que a fé protestante, mesmo sem nenhum projeto real de implantação da
Reforma no Brasil, se manifestou no dia-a-dia da colônia através dos
reformados franceses, o que durou 12 anos, findando com a expulsão dos
franceses em 1567, sem que estes estabelecessem qualquer estrutura religiosa
permanente em território brasileiro;
Protestantismo de Imigração: O protestantismo de imigração, forma-se na
primeira metade do século XIX, com a chegada de imigrantes alemães ao
Brasil, em especial à Região Sul, onde fundam, em 1824, a Igreja Evangélica
de Confissão Luterana do Brasil. Houve também, em 1810, o estabelecimento
de pequenos grupos de anglicanos ligados à presença inglesa no Brasil;
Protestantismo de Conversão ou Missão: Originou-se de missões norteamericanas do século XIX. O protestantismo de conversão ou de missão, antes
que chegassem os missionários propriamente ditos, teve o terreno preparado
pelos distribuidores de bíblias, os verdadeiros pioneiros do protestantismo
brasileiro.
Aqui nos deparamos com a dificuldade de separação dos termos
“protestantes” e “evangélicos” no Brasil. O fato é que Evangélico de missão é o novo
nome dado aos evangélicos tradicionais ou protestantes tradicionais pela nomenclatura
utilizada pelo IBGE (JACOB, 2003, P.69). Segundo Mendonça (2006), o conceito
ganhou também unanimidade entre os católicos e meios acadêmicos. A esse respeito o
autor comenta:

no universo do protestantismo propriamente dito. MENDONÇA, A.G. O Protestantismo no Brasil e
suas encruzilhadas.
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(...) o conceito “evangélico” que circula com significado amplo
envolvendo todos os cristãos não-católicos, como as denominações
tradicionais e a ampla gama de pentecostais, ainda me preocupa.
Concordo que a dificuldade é grande para os meios de comunicação
em geral. Eles não podem a toda hora estar estabelecendo distinções.
Assim, não sendo católico todo cristão é evangélico. E assim se
entendem todos. Mas quando se trata de analisar, compreender e
explicar o campo protestante, não se pode fugir às distinções
presentes na dinâmica desse campo (MENDONÇA, 2006, p. 93).

Por este motivo, e por estarmos aqui refletindo sobre o panorama religioso
brasileiro, torna-se necessário, portanto, mesmo que de forma não aprofundada,
conceituar os termos “evangélicos” (já que é a classificação usada pelo próprio IBGE),
“protestantes” e “pentecostais”, com o intuito de que a nossa descrição do campo
religioso no Brasil ganhe consistências teórica e ilustrativa.
Tomando a afirmação de Dreher (1999) quanto à existência no Brasil de três
tipos de evangélicos, teremos:
Evangélicos históricos: Procedentes diretamente da Reforma Protestante,
iniciada no século XVI pelo teólogo alemão Martinho Lutero. Ele rompe com a
Igreja Católica e defende uma reaproximação com o cristianismo primitivo.
Defende ser a fé o elemento fundamental para a salvação do indivíduo,
condena a venda de indulgências pela Igreja e a degradação moral do clero da
época. Fixa na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, no seminário onde
leciona, 95 teses questionando dogmas, preceitos e práticas adotados pelo
Vaticano. Essas teses são consideradas heréticas pela Igreja Católica.
Compreende as igrejas formadas a partir da reforma, como a Luterana, a
Presbiteriana, a Episcopal Anglicana, a Batista e a Metodista. Normalmente
são tolerantes com as formas de pensar das outras religiões ao mesmo tempo
em que procuram viver a sua fé de acordo com os princípios bíblicos da
Reforma;
Evangelicais: Ainda mantém vivo o anticatolicismo e alinham-se em torno de
alguns pontos de fé que em muito se aproximam do fundamentalismo.
Caracterizam-se pelo zelo evangelístico um tanto agressivo. Quanto à ética e a
moral são intolerantes. (MENDONÇA, 2006, p. 95);
Evangélicos Pentecostais: Segundo Mendonça (2006) o sinal distintivo dos
pentecostais é a possessão repetida pelo Espírito Santo com a glossolalia (falar
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em línguas estranhas) e outros estados extáticos como sinais. Quanto à Bíblia e
confissões, a posição dos pentecostais é semelhante aos históricos e
evangelicais, embora não se caracterizem pela reflexão teológica.

Os evangélicos históricos ou tradicionais, classificados como evangélicos de
missão pelo IBGE, estavam estimados em 5% da população total do país por ocasião
da divulgação dos dados preliminares do Censo, em maio de 2002, ou seja, um total de
8,5 milhões de pessoas. Todavia, de acordo com Jacob (2003, p. 69), nos dados
definitivos, divulgados em dezembro do mesmo ano, as nove igrejas protestantes
tradicionais identificadas no Censo totalizavam 6,9 milhões de pessoas, ou seja, 4,1%
da população brasileira. Segundo Jacob (2003) a diferença de 1,5 milhões de
indivíduos ocorreu devido a uma categoria do Censo tida por “evangélica não
determinada”, que suponha os membros não-pentecostais tidos como evangélicos de
missão.
Observados pela vertente demográfica, de acordo com os resultados do
Censo, os protestantes tradicionais ou evangélicos de missão no Brasil residem mais
nas zonas urbanas do que nas rurais, e em seus agrupamentos encontram-se mais
mulheres do que homens, e mais adultos e idosos do que jovens. (JACOB, 2003).
Procuraremos demonstrar de acordo com o Censo IBGE de 2000, os números
dos Evangélicos/Protestantes no Brasil.
TABELA 3: Igrejas Evangélicas de Missão no Brasil – Censo IBGE 2000
Denominação

Número de fiéis

% dos evangélicos de Missão

Batista

3.162.700

37,31

Adventista

1.209.835

14,27

Luterana

1.062.144

12,53

Presbiteriana

981.055

11,57

Metodista

340.967

4,02

Congregacional

148.840

1,76

Menonita

17.631

0,21

Anglicana

16591

0,20

Exército da Salvação

3.743

0,04

Outros

1.533.562

18,09

Total

8.477.068

100,0
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TABELA 4: Igrejas Evangélicas Pentecostais no Brasil – Censo IBGE 2000
Denominação

Número de fiéis

% dos pentecostais

Assembléia de Deus

8.418.154

47,47

Congregação Cristã do Brasil

2.489.079

14,04

Igreja Universal do Reino de Deus

2.101.884

11,85

Evangelho Quadrangular

1.318.812

7,44

Deus é Amor

774.827

4,37

Maranata

277.352

1,56

O Brasil para Cristo

175.609

0,99

Casa da Bênção

128.680

0,73

Nova Vida

92.312

0,52

Comunidade Evangélica

77.797

0,44

Comunidade Cristã

76.730

0,43

Casa de Oração

68.587

0,39

Avivamento Bíblico

59.034

0,33

Igreja do Nazareno

47.384

0,27

Cadeia da Prece

3.076

0,02

Não determinada

1.266.211

7,14

357.949

2,02

17.733.477

100,0

Sem vínculo institucional
Total

O Censo IBGE 2000 nos mostra que os responsáveis pelo crescimento
evangélico são o pentecostalismo e neopentecostalismo. Juntos representam 2/3 dos
evangélicos, 10,6 % da população do país – em 1980 representavam 3,2 % da
população; em 1991 6 %. Dentro desse grupo, destaque para o neopentecostalismo,
que congrega denominações campeãs de crescimento, como a Universal do Reino de
Deus.
Um dado que nos chama a atenção é a vitalidade do pentecostalismo clássico,
que, a despeito do alarde em torno do neopentecostalismo, segue com força inconteste.
A Assembléia de Deus congrega cerca de 1/3 do total de evangélicos – nas zonas
rurais esse índice vai a 50%. São 8.418.154 milhões de fiéis, ou 5% da população
brasileira. Cinco em cada cem pessoas no Brasil são assembleianos; 31 em cada 100
evangélicos.
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Poder-se-ia dizer, então, que a verdadeira força evangélica do país é o
pentecostalismo, e não o pentecostalismo? Certamente sim, tomando-se por base os
números.
No entanto, a presença protestante não se mede apenas pelo número de
membros, mas também pela visibilidade. Igrejas como a Universal do Reino de Deus –
IURD, a Internacional de Graça de Deus – IIGD e a Mundial do Poder de Deus –
IMPD alcançam milhões através dos programas de televisão, jornais e revistas. O
neopentecostalismo é o ramo evangélico que tem maior visibilidade nas ruas, na mídia
e no meio acadêmico. De qualquer maneira, o futuro nos apresenta grandes revelações
no embate: o neopentecostalismo cresce mais que o pentecostalismo – a Universal
cresce anualmente o dobro do que cresce a Assembléia. Aparentemente os dois ramos
congregam fiéis com características diferentes, e têm propostas teológicas e
performances litúrgicas específicas, o que garante longa vida aos dois ramos.
O protestantismo clássico está em declínio: representava 3,4% em 1980, 3%
em 1991 e, em 2000, representa 5%. Apesar do crescimento em números absolutos, o
índice é muito menor do que ao crescimento da população: 40% de 1980 para 2000;
16% de 1991 para 2000. No entanto, a presença protestante clássica não deixa de
impressionar, relativizando as previsões mais pessimistas. Cinco das dez maiores
denominações protestantes são clássicas. A semelhança do neopentecostalismo, sua
força não deve ser medida apenas pelo número de fiéis, mas também pelo patrimônio
teológico e ideológico e sua força institucional.
De modo geral, o protestantismo tem forte presença nas regiões
metropolitanas, com índices que em média alcançam 20% da população – esse índice
vai a 25% nas regiões metropolitanas de Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba e Recife. Os
índices certamente refletem as estratégias de missão desses grupos.
De modo geral, os pentecostais se localizam na primeira coroa, quer
dizer, na periferia imediata ao município central das regiões
metropolitanas (...), realizando assim a ocupação religiosa desses
territórios e a conquista de populações de condições sociais mais
modestas. A tendência desse crescimento em forma de anel indica
uma propensão ao cerco aos municípios centrais, e mesmo ao avanço
no âmbito de bairros populares das próprias capitais (JACOB, 2003,
p.41).
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Alguns estados têm presença protestante maior, como RJ, GO, RO e ES,
elevando o índice para além dos 20% da população. No ES chega a 25%, e em RO a
27,75%. O neopentecostalismo tem menos força no Nordeste e pouca força no Norte,
onde os pentecostais clássicos são mais numerosos – A assembléia surgiu em Belém e
sempre ocupou acentuadamente o Nordeste; já a Universal e o neopentecostalismo
surgiram no RJ e no Sudeste. Embora o protestantismo não consiga estabelecer-se com
força em regiões de forte presença católica, como MG e no sertão nordestino, também
aí ocupa fortemente algumas cidades e micro-regiões8.
Os números do Censo parecem relativizar o estigma de fragmentação
comumente atribuído ao campo protestante: sete denominações concentram 75,39%
dos evangélicos – as 10 maiores representam 83,3%. Seguindo a tabela vemos que,
subtraídos o total de membros das 24 denominações referidas, restam pouco mais de
três milhões de fiéis que se distribuem nas cerca de 1.500 denominações evangélicas
do país. Outro dado que relativiza a fragmentação é que cerca de 75% dos pentecostais
e neopentecostais estão concentrados em apenas três denominações: Assembléia de
Deus, Congregação Cristão do Brasil e Universal do Reino de Deus, onde percebemos
que por mais que o protestantismo brasileiro seja um fenômeno multifacetado e
fragmentário, parece ter uma liderança bem constituída (JACOB, 2003, p.41).

1.3 – Nas ondas do Pentecostalismo
Muitos autores têm pesquisado sobre o pentecostalismo brasileiro e proposto
o seu surgimento e desenvolvimento esboçados em fases, que geralmente são
colocados como “ondas” (FRESTON, 1993; MARIANO, 1999; BITTENCOURT
FILHO, 2003; OLIVEIRA, 2003).
No Brasil o Pentecostalismo chegou em 1910-1911 com a vinda de
missionários originários da América do Norte: Louis Francescon, que dedicou seu
trabalho entre as colônias italianas no Sul e Sudeste do Brasil, originando a
Congregação Cristã no Brasil; Daniel Berg e Gunnar Vingren iniciaram suas missões
na Amazônia e Nordeste, conseqüentemente nascendo as Assembléias de Deus. Num
primeiro momento o pentecostalismo aparece como uma variante do protestantismo,
8

Um exemplo disso é a cidade de Governador Valadares, MG, que possui 420 igrejas evangélicas e 10
paróquias católicas. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem duas vezes mais templos evangélicos
que católicos.
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porém mais próxima das manifestações populares, algo como um Protestantismo
nacional. O movimento pentecostal pode ser dividido em três ondas. A primeira onda,
chamada pentecostalismo clássico, abrange o período de 1910 a 1950 e vai de sua
implantação no país, com a fundação da Congregação Cristã no Brasil e da
Assembléia de Deus, até sua difusão pelo território nacional.
A segunda onda começa a surgir na década de 1950, quando chegam a São
Paulo dois missionários norte-americanos da International Church of The Foursquare
Gospel. Na capital paulista, eles criam a Cruzada Nacional de Evangelização e,
centrados na cura divina, iniciam a evangelização das massas, principalmente pelo
rádio, contribuindo bastante para a expansão do pentecostalismo no Brasil. Em
seguida, fundam a Igreja do Evangelho Quadrangular. No seu rastro, surge O Brasil
para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Casa da Bênção, Igreja Unida e diversas
outras menores.
A terceira onda, a neopentecostal, tem início na segunda metade dos anos 70.
Fundadas por brasileiros, a Igreja Universal do Reino de Deus (Rio de Janeiro, 1977),
a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (Brasília, 1992) e a Renascer em Cristo
(São Paulo, 1986) estão entre as que iniciaram e que possuem maior destaque. O
crescimento do pentecostalismo em vários lugares do Brasil evidenciou que esse
movimento apresenta claras distinções de ordem doutrinária. Contudo, parece que, de
modo genérico, o núcleo duro do pentecostalismo fundante permaneceu sem sofrer
grandes alterações até o final dos anos 50 e início dos 60, do século XX, quando surge
no cenário uma segunda onda, constituindo um movimento de renovação carismática.
Depois, uma terceira onda iniciada nos anos 1980, que é conhecida como a corrente de
renovação da igreja. Segundo Mariano, “com base na discussão das tipologias
recentes, a classificação do pentecostalismo tem três vertentes: pentecostalismo
clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo” (MARIANO, 1999, p. 23).
Não há unanimidade entre os autores no que diz respeito à nomenclatura e
periodização do desenvolvimento do pentecostalismo brasileiro. Burgess e Mcgee
(BURGESS & e MCGEE apud MARIANO, 2010, p. 29), pesquisadores
estadunidenses, sistematizaram os grandes movimentos de renovação pentecostal.
Marcam a nítida distinção entre a primeira e segunda onda, o pentecostalismo clássico
e a renovação carismática, ferramenta muito útil para o estudo do pentecostalismo
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brasileiro. Nota-se que a periodização adotada aplica-se muito bem ao Brasil,
revelando que o movimento pentecostal brasileiro está no ritmo internacional.
TABELA 5: As três ondas universais do movimento pentecostal segundo Burges e
Mcgee
1ª onda

2ª onda

3º onda

PENTECOSTALISMO

RENOVAÇÃO

MAINSTREAM CHURCH

CLÁSSICO

CARISMÁTICA

RENEWAL

Igrejas pentecostais clássicas

Originalmente denominada
neopentecostal, refere-se a
denominações independentes
e grupos carismáticos dentro
das igrejas históricas
Final de 1950 e início de
1960

Evangelicais e possuídos
pelo Espírito Santo que
permanecem independentes
dentro de suas igrejas

Primeiras décadas do século
XX

A partir de 1980

Por sua vez Paul Freston, em sua tese de doutorado em Sociologia pela
UNICAMP (1993), Protestantes e política no Brasil, adapta a periodização
estadunidense para o Brasil. Sua tabela tem o mérito de locar as principais igrejas em
cada onda. Em relação às outras tipologias do protestantismo, tem o mérito de opor
nitidamente a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã das demais igrejas, e
também opor as neopentecostais de 2ª onda. Mais do que a alocação das igrejas, o
grande mérito de fato parece ser a classificação em ondas, metáfora que refere um
movimento que tem a mesma origem, ocupa o mesmo espaço, mas se distingue
suavemente um do outro – as ondas se movem de acordo com o vento, e aí lembra o
evento central do pentecostalismo, a irrupção do Espírito Santo.
TABELA 6: As três ondas do pentecostalismo brasileiro segundo Paul Freston

Ano de início
Caracterização
Contexto
Igrejas
Representantes

1ª onda
1910
Chegada dos primeiros
pentecostais
Pará, Paraná e São Paulo
Assembléia de Deus,
Congregação Cristã

2ª onda
Fins de 1950 e
início de 1960
Fragmentação do
pentecostalismo
São Paulo
Quadrangular,
Brasil para Cristo,
Deus é Amor,
Casa da Bênção

3ª onda
Fins de 1970 e anos
1980
Irrupção do
neopentecostalismo
Rio de Janeiro
Igreja Universal,
Internacional da
Graça de Deus
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Já Ricardo Mariano (2010) não apresenta um quadro tipológico. Este foi
construído a partir de suas análises e preferências manifestas de outras tipologias. Seu
mérito é nomear as denominações de cada tipo. Também propõe uma nítida distinção
entre os três campos pentecostais, sobretudo entre o pentecostalismo de 2ª e 3ª onda.
Segundo ele, as três ondas são realmente parte do fenômeno, recusando o uso do termo
pentecostalismo autônomo em oposição ao clássico, como propõe Bittencourt9, visto
sugerir uma estrutura de descendência, como se as autônomas tivessem surgido das
clássicas, o que na visão dele não é verdadeiro. Mariano mostra significativas
diferenças na classificação do pentecostalismo: de modo geral há um consenso em
nomear a Congregação Cristã do Brasil e a Assembléia de Deus enquanto
pentecostalismo clássico. A questão se ramifica a partir dos anos 1950, com o
surgimento das cruzadas evangelísticas e da Quadrangular e O Brasil para Cristo.
TABELA 7: O Pentecostalismo segundo Ricardo Mariano
1ª onda

2ª onda

3ª onda

4ª onda

Pentecostalismo
Clássico
Assembléia de Deus,
Congregação Cristã

Deuteropentecostalismo
Quadrangular, O
Brasil para Cristo,
Nova Vida, Casa da
Bênção, Deus é
Amor

Históricas
Renovadas
Metodista Wesleyana
e Presbiterianos
pentecostais

Neo-pentecostalismo

9

José Bittencourt Filho. Matriz Religiosa Brasileira. 2003.

Universal, Renascer,
Sara Nossa Terra,
Internacional da
Graça, Igreja do
Senhor Jesus Cristo
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GRÁFICO 2: Desenvolvimento do Pentecostalismo Brasileiro
Fonte: FONSECA, Alexandre Brasil. Evangélicos e mídia no Brasil. (1997, p.33)
3ª onda - (1975 – ...)

Comunidade Evangélica
Goiás - 1976

2ª onda - (1950 – 1975)

Universal do Reino de Deus
Rio de Janeiro – 1977
Internacional da Graça
Rio de Janeiro – 1980
Cristo Vive
Rio de Janeiro – 1986
Renascer em Cristo
São Paulo – 1986

1ª onda - (1910 – 1950)

Evangelho Quadrangular
São Paulo – 1951
O Brasil para Cristo
São Paulo – 1955
Nazareno
São Paulo – 1958

Congregação Cristã
São Paulo – 1910
Assembléia de Deus
Pará - 1911

Nova Vida
Rio de Janeiro – 1962
Deus é Amor
São Paulo – 1962
Casa da Bênção
Minas Gerais - 1964

Movimento de
Renovação
1960 - 1975

Restauração
Rio de Janeiro – 1961
Convenção Batista Nacional
Espírito Santo – 1965
Congregacional Independente
Rio de Janeiro – 1965
Metodista Wesleyana
Rio de Janeiro – 1967

Cristã Evangélica em Renovação
Rio de Janeiro – 1967
Maranata
Espírito Santo – 1970
Sinais e Prodígios
Rio de Janeiro – 1972
Maranata (AMEM)
Rio de Janeiro – 1972
Presbiteriana Renovada
Paraná – 1975

Senhor Jesus Cristo
Rio de Janeiro/São Paulo - 1996
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Após a representação gráfica da classificação do pentecostalismo brasileiro
dividido em três ondas, elaborado por Fonseca (1997, p.33), faremos uma breve
caracterização de cada uma delas, de acordo com a classificação de Freston (1993) e
Mariano (1999).
Pentecostalismo clássico: representado no Brasil pelas Igrejas Assembléia de
Deus e Congregação Cristã10. O termo clássico pode ser substituído por
histórico ou tradicional, representando um movimento missionário de caráter
mundial, que possui uma dinâmica própria, herdando muitos traços dos
movimentos de santidade da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente
do metodismo. Aqui, o pentecostalismo teve início com os missionários Daniel
Berg e Gunner Virgren, que acreditando terem recebido revelações de Deus, se
instalaram no Norte do País - Estado do Pará; onde começaram a pregar o
batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas - glossolalia. Fundaram a
Assembléia de Deus. Já a Congregação Cristã surgiu em São Paulo e no
Paraná, através do trabalho do missionário Luigi Francescon11;
Deutero-Pentecostalismo12: nos anos 50, esse movimento fazendo dos milagres
e da cura divina sua principal arma, diferenciou-se da primeira, que se atinha à
glossolalia. Seus pioneiros foram os atores americanos Harold Williams e
Raymond Batright, que utilizavam o rádio - considerado mundano e diabólico
pelos clássicos - para divulgar suas pregações. Dessa investida surgiram
denominações como a Igreja do Evangelho Quadrangular e Cruzada Nacional
de Evangelização em 1953; Igreja de Nova Vida13 (1960); Igreja Pentecostal
10

No início, compostas majoritariamente por pessoas pobres e de pouca escolaridade, discriminadas por
protestantes históricos e perseguidas pela Igreja Católica, ambas caracterizavam-se por um ferrenho
anticatolicismo, por enfatizar o dom de línguas, a crença na volta iminente de Cristo e na salvação
paradisíaca e pelo comportamento de radical sectarismo e ascetismo de rejeição ao mundo exterior.
(MARIANO, 1999, p.29).
11
Luigi Francescon, antigo membro da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago, também, por
"revelação" de Deus, segue para a Argentina e Brasil.
12
Tendo em conta que a segunda onda mantém o núcleo teológico do pentecostalismo clássico, mas se
estabelece quarenta anos depois com distinções evangelísticas e ênfases doutrinárias próprias, Mariano
(1999) opta por nomeá-la de deuteropentecostalismo. O radical deutero (presente no título do quinto
livro do Pentateuco) significa segundo ou segunda vez, sentido que o torna mais apropriado para
nomear a segunda vertente pentecostal. (MARIANO, 1999, p.32).
13
Embora insignificante no cenário neopentecostal, a Igreja de Nova vida desempenhou papel
destacado como formadora e provedora dos líderes das duas maiores igrejas neopentecostais do Brasil:
Igreja Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus. De seus bancos saíram Edir
Macedo, R. R. Soares e Miguel Ângelo. Já na Nova Vida encontramos uma forma embrionária das
principais características do neopentecostalismo, ou seja: intenso combate ao Diabo, valorização da
prosperidade material mediante a contribuição financeira e ausência do legalismo nos usos e costumes.
Foi fundada em 1960 no bairro de Botafogo, RJ, pelo missionário canadense Walter Robert McAlister.
A igreja surgiu como conseqüência de seu programa radiofônico “A voz de Nova Vida”. McAlister é
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Deus é Amor14 (1961); Casa da Benção15 (1964); Igreja Metodista Wesleyana16
(1967) e outras tantas pequenas denominações que formaram comunidades
locais;
Neopentecostalismo: embalada pela crise internacional do petróleo e vivendo
momentos de tensão com um regime militar, que não encontrava solução para
os problemas básicos da população, a economia do Brasil não oferecia ânimo.
Foi justamente nesse contexto que, nos anos 70, o país começou a receber o
impacto da terceira e mais forte onda do pentencostalismo. Surgiram o Salão
da Fé (1975), as Igreja Universal do Reino de Deus17 (1977), a Igreja
Internacional da Graça de Deus (1980), a Comunidade Evangélica Sara a
Nossa Terra18 (1976) e a Renascer em Cristo (1986), dentre muitas outras. O

oriundo de família pentecostal e sempre se dedicou a atividade missionária, trabalhando como
evangelista em vários países.
14
A Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) é uma denominação brasileira originária da segunda onda
do Pentecostalismo. Foi fundada em 1962 pelo missionário David Martins de Miranda. Em 2001 sua
membresia foi estimada em 800.000 aderentes, segundo o IBGE servidos por cerca de 8.000 igrejas, a
maioria reunidas em prédios comerciais. A IPDA tem postura bastante radical em comparação com
outras igrejas evangélicas. Enfatiza-se a cura divina, o exorcismo e as manifestações pentecostais. O
Regulamento Interno (RI) possui regras bastante rígidas, proibindo a televisão, o futebol, o uso de
maquiagem e adornos, idas a praias e festas. Seus membros, tanto homens como mulheres, são
doutrinados a renunciar os desejos (chamados de vaidades carnais e pecaminosas) e se consagrarem a
Deus em santificação, não só da alma e do espírito, mas também do corpo. A IPDA tem uma grande
penetração entre as comunidades mais carentes do Brasil, ainda que seus programas de rádio,
pertencentes à cadeia intitulada "Voz da Libertação" atinjam diversos países do mundo (principalmente
pelo uso de programas de rádio via satélite e até Internet).
15
O primeiro culto da Casa da Bênção foi realizado em 9 de junho de 1964, na praça Vaz de Melo, Belo
Horizonte, às 15 horas, por Doriel de Oliveira. Este foi o primeiro culto oficial, pois Doriel já tinha
realizado vários cultos como ministro da Igreja O Brasil para Cristo. Eles se reuniram por 5 meses na
praça até arranjarem um templo. O crescimento foi investigado pelo DOPS, sendo que alguns pastores
foram até presos.
16
Igreja Metodista Wesleyana (Wesleyana é referente a John Wesley, o fundador do Metodismo) é uma
igreja carismática de raiz no metodismo brasileiro. No começo da década de 1960, vários ministros e
membros da Igreja Metodista do Brasil iniciaram um movimento de orações, onde fenômenos
carismáticos ocorriam. Mais tarde, o contato com outras igrejas renovadas fizeram que esse grupo
adotasse práticas como vigílias de oração, cânticos com estilos contemporâneos, cultos espontâneos. A
direção da Igreja Metodista do Brasil decidiu impedir estas manifestações e, conseqüentemente, os
aderentes da renovação organizaram sua própria denominação em 1967. Foi grande o crescimento da
igreja em 1967: em apenas um mês já tinha organizado no Estado de São Paulo 20 Igrejas.
17
Encabeçado pela Igreja Universal, o neopentecostalismo é a vertente pentecostal que mais cresce
atualmente e a que ocupa maior espaço na televisão brasileira, seja como proprietária de emissoras de
TV, seja como produtora e difusora de programas de televangelismo. Do ponto de vista
comportamental, é a mais liberal. Haja vista que suprimiu características sectárias tradicionais do
pentecostalismo e rompeu com boa parte do ascetismo contracultural tipificado no estereótipo pelo qual
os crentes eram reconhecidos e, volta e meia, estigmatizados. (MARIANO, 2004, p. 124).
18
A Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra é uma Igreja Evangélica neopentecostal do Brasil.
Atualmente, o Ministério Sara Nossa Terra conta com um canal de televisão, TV Gênesis e uma rádio,
Sara Brasil FM, com programação diária, voltada para a família. A Rádio Sara Brasil FM e a TV
Gênesis estão presentes em diversas cidades brasileiras, tanto em TVs por assinatura, como UHF. O
jornal Sara Nossa Terra e a revista Sara Brasil, também são instrumentos de comunicação da
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discurso base dessa corrente é a Teologia da Prosperidade, pela qual o cristão
está destinado à prosperidade terrena e a cura divina.
1.4 Do Pentecostalismo ao Neopentecostalismo
O neopentecostalismo modificou o pentecostalismo; no geral, tornou-se
menos avesso ao mundo. São características neopentecostais:
1) Exacerbação da guerra espiritual contra o Diabo e seu séquito de
anjos decaídos; 2) pregação enfática da Teologia da Prosperidade; 3)
liberalização dos estereotipados usos e costumes de santidade. Uma
quarta característica importante (...) é o fato de elas se sectarismo e
ascetismo pentecostais. Esta ruptura com sectarismo e o ascetismo
puritano constitui a principal distinção do neopentecostalismo. E isso
representa uma mudança muito grande nos rumos do movimento
pentecostal. A ponto de se poder dizer que o neopentecostalismo
constitui a primeira vertente pentecostal de afirmação no mundo
(MARIANO, 2010, p.36).

A grande representante do neopentecostalismo é a Igreja Universal do Reino
de Deus – IURD, fundada em 1977, por Edir Macedo, no bairro da Abolição, no Rio
de Janeiro, numa sala alugada nos fundos de uma funerária (MARIANO, 2010, p.5357).
A igreja tornou-se um fenômeno devido ao seu rápido crescimento: passou de
169.000 fiéis em 1991 para 2,1 milhões em 2000, representando 12% dos
neopentecostais. Hoje a Universal tem cerca de 7000 pastores no Brasil, 4000 templos,
é dona da 3ª maior rede de TV e rádio do país, a Rede Record, mantém programações
em rádios e TV em todo o país e no exterior, está presente em dezenas de países, tem
um banco e um jornal de circulação nacional com tiragem de até 1,8 milhão de
exemplares. A Universal tem grande penetração na população das grandes cidades:
Rio de Janeiro tem 350 mil fiéis; São Paulo, 240 mil; Belo Horizonte, 83 mil; Salvador
75 mil. No Rio de Janeiro está fortemente presente também nas regiões metropolitanas
do interior. Apenas AC, AM e TO não tem presença expressiva da Igreja (JACOB,
2003, p. 43).
A Universal tem o culto como centro de suas atividades. Não obstante o apelo
midiático, o objetivo é sempre trazer o fiel ao culto – Edir Macedo critica os devotos
de sofá (MARIANO, 2010, p. 46). Os cultos estão estruturados com orações fortes,
denominação. A Sara Nossa Terra conquistou espaço na mídia por ser freqüentada por vários jogadores
de futebol e algumas sub-celebridades, que se converteram e "mudaram sua vida".
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bênçãos especiais, cânticos de louvor, pregação enfatizando a busca da prosperidade, a
guerra espiritual e exorcismos. Promove exorcismos e curas milagrosas, com grande
tempo dedicado à entrevista de demônios nos altares, e cultos temáticos durante toda a
semana, como o culto do descarrego, terapia do amor, corrente dos empresários, etc.
No centro de sua pregação está a guerra espiritual, atacando o demônio e opondo-o ao
poder e força de Jesus. Os demônios são figurados, sobretudo, nas divindades da
umbanda e do candomblé. Doenças e males são atribuídos aos demônios; todos os fiéis
estão constantemente à mercê desse poder do mal. Além dos exorcismos e da cura
divina enfatiza a Teologia da Prosperidade:
Quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação (porque
prometeu) de cumprir a sua Palavra, repreendendo espíritos
devoradores que desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças,
nos acidentes, nos vícios, na degradação social e em todos os setores
da atividade humana, fazendo com que o homem sofra eternamente
(MACEDO, 1992, p.79).

Outra característica também é a moral liberal e falta de regras comuns ao
pentecostalismo, como nas vestimentas ou vícios. Assim a marca distintiva do
neopentecostalismo,

como

evidencia

a

Universal,

é

a

guerra

espiritual,

instrumentalizada no exorcismo, cura divina e prosperidade.
Ao tripé ‘batismo do Espírito Santo, dons e a segunda vinda de
Cristo’, como aspectos doutrinais que nortearam o pentecostalismo
que se implantou e se desenvolveu com muito sucesso, sucede a
tríade neopentecostal: cura, exorcismo e prosperidade. (...) Não se
trata de alcançar o futuro celeste, mas o presente terreno. (BOBSIN,
1999, p. 191)

A diferença não está exatamente na profusão exorcista, mas na exacerbação
da pregação da guerra espiritual. Em alguns cultos esse discurso é instrumentalizado
pelo exorcismo; em outros, pelo sacrifício do dinheiro, em outros, pelo discurso de
prosperidade ou pela cura. O que é comum sempre é a guerra cósmica entre Deus e o
diabo pelo domínio do mundo, uma espécie de teologia do domínio (MARIANO,
2010, p.44).
Dentro do neopentecostalismo se verifica também grupos mais carismáticos:
Sara Nossa Terra, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Comunidade da Graça e
Renascer são as principais denominações. Surgiram geralmente sem pretensões de
constituir Igrejas, mas ser um ministério trans-confessional. Confundindo-se com as
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igrejas neopentecostais no uso do discurso da guerra espiritual, esse tipo se diferencia
pelo apelo carismático, pelo discurso moral que radicaliza a liberalidade
neopentecostal e paradoxalmente volta a vigiar os fiéis, pela pequena ocorrência de
exorcismo, pela volta da leitura da Bíblia – inclusive com círculos ou células bíblicas
em casas, pelo forte apelo para o público jovem, pela presença do ministério feminino
em algumas delas, e, sobretudo, pelo intenso louvor, com uso da nova música gospel.
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CAPÍTULO II
RELIGIÃO E CONCORRÊNCIA MERCADOLÓGICA

“Ainda que a religião se apresente de imediato como se fosse um
sistema de símbolos ‘fechado’ e ‘autônomo’ cuja inteligibilidade
parece estar contida na hierarquia alegórica que propõe – como, por
exemplo, nos casos em que se descreve uma teodiceia em termos
estritamente existenciais – a compreensão de suas práticas e
discursos encontra-se referida às lutas dos grupos de agentes cujos
interesses materiais e simbólicos tornam o campo religioso um
terreno de operação para as lutas entre diferentes empresas de bens
de salvação” (MICELI, 2007, p.13).

Nossa proposta neste capítulo é apresentar os principais conceitos teóricos
ligados a nossa temática, estabelecendo discussões que apontam para um campo
religioso decisivamente marcado pela concorrência mercadológica. Nesse sentido
GUERRA (2003) nos informa que se instala na esfera da religião uma lógica de
mercado, na qual a competição pela preferência dos consumidores de bens religiosos é
a força principal que determina a dinâmica dos discursos e práticas religiosas
elaboradas pelas instituições religiosas em operação no cenário religioso nacional.
Como conseqüência, no nível teórico, um procedimento que deveremos adotar para
entender de maneira adequada o fenômeno da religião nas sociedades ocidentais de
consumo na atualidade, constitui-se em utilizar uma abordagem que considere o
campo religioso à luz da metáfora da lógica da concorrência, originalmente referida ao
mercado econômico secular. Isso significa, na prática, analisar o fenômeno da religião
e a dinâmica de suas transformações com referência basicamente à noção do crescente
aumento dos níveis de competição entre as organizações religiosas em atividade, numa
conjuntura em que a força da tradição sobre a opção religiosa dos indivíduos vem
gradualmente diminuindo, utilizando, portanto, categorias tais como as de oferta e
procura de bens religiosos, que são oferecidos aos indivíduos por organizações
religiosas estabelecidas, num ambiente macro-social marcado pela crescente
racionalização de todas as atividades, que, em termos de religião, se traduz num
processo de secularização crescente. Esse processo determina, por sua vez, a
constituição de um modo específico de moldagem e fruição da(s) experiências
religiosa(s) semelhante àquele ligado à oferta e ao consumo de outros produtos no
mercado.
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2.1 – Religião e mercado
Entender a relação entre religião e mercado é algo que nos remete a uma
retrospectiva histórica dentro da dinâmica dos movimentos e expressões religiosas que
deram origem a prática atual encontrada em vários círculos religiosos, sobretudo o que
conhecemos no Brasil como neopentecostais (MARIANO, 1999), pós-pentecostais
(SIEPIERSKI, 1997) ou ainda pentecostalismo tardio (BITTENCOURT, 2003). Essa
relação já foi percebida desde Adam Smith em “A riquezas das nações” (1776; 1981)
onde o autor já trabalha conceitos de economia aplicados à esfera religiosa. De forma
inovadora, ele afirma que à semelhança dos produtores que procuravam gerar renda
através do comércio, assim também os clérigos faziam em relação aos fiéis. Logo em
seguida a esse momento, Marx e Engels expressam na “Ideologia alemã” (1846;
2002) a idéia de que a religião é trabalhada pelos homens através dos seus meios de
vida. Após essas primeiras tentativas teóricas de entender a relação de religião e
mercado, encontramos a obra de Weber, “A ética protestante e o espírito do
Capitalismo” (1905; 2004), que de forma pioneira aponta afinidades entre o
capitalismo nascente da época com o Protestantismo. De forma mais recente
encontramos autores como Berger em “O dossel sagrado” (1969; 2004) e Luckman
“A construção social da realidade” (1966; 1987), que trabalhando com o conceito de
secularização de mundo, apontam para uma relação mais elástica entre sagrado e
profano, mercado e religião.
A partir dessa dinâmica e no caso específico brasileiro, podemos perceber que
autores como CAMPOS (1999) indicam que estamos passando por um processo de
reformulação do cenário religioso que tem seu desdobramento de forma rápida e
abrupta. Esse desdobramento têm produzido processos sazonais de mutação religiosa
que podem ser percebidos durante todo o século XX, como os que ocorreram no caso
do pentecostalismo clássico (1910), neopentecostalismo (1970), crescimento das
religiões de origem africana (décadas de 1950 e 60), movimento carismático católico
(1990), etc. A emergência desse pluralismo religioso fez com que as agências de
salvação (PIERUCCI, 1996) se tornassem mais competitivas, definindo novas
estratégias de acordo com a lógica de mercado, com o objetivo de produzirem bens
religiosos mais palpáveis e de fácil percepção pelos consumidores religiosos. Outra
conseqüência dessa reformulação do cenário brasileiro é a aceleração do trânsito
religioso que por sua vez está diretamente relacionado com processos de
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transformação social, como migrações, crescimento urbano, crises econômicas e
congêneres (BITTENCOURT, 2003). Ainda sobre essa questão PRANDI (2000)
afirma que a religião de hoje é a religião da mudança rápida, da lealdade pequena, do
compromisso descartável.
Dentro desse novo cenário religioso percebemos que a lógica de mercado
predomina entre as igrejas, onde a oferta de bens simbólicos e a especialização dos
“profissionais religiosos” determinam novos horizontes para as essas igrejas,
sobretudo as conhecidas neopentecostais. Segundo Bourdieu (1999) existe na
sociedade contemporânea uma situação de concorrência no campo de manipulação
simbólica do espaço privado da vida das pessoas por diversos agentes: clérigos,
membros de seitas, psicanalistas, psicólogos e outros. Nesse sentido Bourdieu (1999)
afirma que existe entre os especialistas religiosos das várias religiões uma disputa
acirrada pelo monopólio dos bens simbólicos. Ainda para Bourdieu (1990), os
sistemas simbólicos exercem um poder estruturante e se constituem numa forma de
construção da realidade e de integração social.
Dentro dessa competição para se conseguir consumidores/fiéis, a religião tem
agora que usar da lógica da economia de mercado, pois o pluralismo é uma situação de
mercado. As tradições religiosas podem ou não ser assumidas como modalidades de
consumo. Além disso, as tradições religiosas têm que disputar a "definição da
realidade com rivais socialmente poderosos e legalmente tolerados” (BERGER, 2004).
Na situação de pluralismo as tradições religiosas são agências de mercado, elas sofrem
uma pressão por resultados que provoca a racionalização das estruturas criando assim
as suas burocracias. A burocracia se expande para as relações sociais internas
(administração) e as relações sociais externas (instituições religiosas com instituições
sociais) Ou seja, todas as relações sociais são burocratizadas para minimizar gastos
(tempo, dinheiro) e maximizar os resultados (SANTANA, 2005).
Hoje, segundo Berger (1993), vivemos em uma era de fácil credulidade, em
que houve um aumento da oferta de produtos religiosos e uma espécie de revanche do
sagrado no interior de uma cultura que já se julgava definitivamente profana
(CAMPOS, 1999). Esse crescimento neopentecostal foi compreendido sob o prisma
dos ajustes e desajustes de uma sociedade em processo de rápidas transformações
sociais. Essa compreensão por sua vez produz em alguns momentos dispositivos para
promover a ascensão social, dentro de um crescente quadro de estagnação econômica,
situação característica do momento histórico em que essas igrejas surgiram.
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Diante de um mercado cada vez mais aberto e ávido por novos consumidores,
o atual cenário religioso brasileiro é um ambiente propício para novas iniciativas
empreendedoras por parte das agências que desejem investir nesse nicho de mercado
que tem na venda dos bens simbólicos o seu principal ramo de atuação. Esses novos
empreendimentos podem reformular o “mix de produtos” que são oferecidos
atualmente, promovendo com isso novas possibilidades de reformulações do mercado
religioso brasileiro como o ocorrido à semelhança dos anos de 1970 com o advento do
neopentecostalismo. Em última análise, no mundo religioso segmentado em que o
cenário brasileiro faz parte, encontramos a transformação da crença em mercadoria
que por sua vez está pronta para ser usa pelos consumidores/ fiéis. Esse consumidor se
alimenta não só da mensagem religiosa em si, mas de um conjunto de produtos/bens
simbólicos que são oferecidos. Dessa forma, os dois mercados, o religioso e o
econômico, mantêm uma estreita relação, onde o primeiro articula o segundo, para que
a partir da escolha religiosa do fiel, possam ser oferecidos serviços religiosos. Por sua
vez essa relação é bastante evidente entre os neopentecostais como afirmam Pierucci e
Prandi: “O neopentecostalismo adapta-se bem a atual sociedade moderna onde ‘tudo
se vende e tudo se compra’” (PIERUCCI & PRANDI, 1996)

2.2 – O campo religioso como campo de disputa: apontamentos sobre Pierre
Bourdieu
Ao olharmos para a história ocidental podemos perceber como o princípio do
poder se articula como elemento estruturador das relações sociais principalmente no
que tange uma sociedade globalizada das relações de mercado. Nessa perspectiva,
Karl Marx em O Capital foi quem proporcionou uma das primeiras contribuições para
essa reflexão ao trazer a apropriação da mais-valia pela classe capitalista como um
aumento de poder.
Mesmo não sendo o propósito deste trabalho, poderíamos identificar a
questão do poder como base fundante da estrutura social, se enquadrando nesta
perspectiva a dimensão econômica, religiosa, política, e etc.
Para Bourdieu, cada microcosmo social dentro do macrocosmo de uma
sociedade (e esta por sua vez em relação a outras) é constituído por constantes
medições de forças e marcado por lutas permanentes que visam estruturar e manter o
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controle sobre um determinado ambiente (Reblin, 2007, pp. 15-16). Chamado por
Pierre Bourdieu de campo, esse microcosmo social é o universo intermediário entre
um determinado texto e seu contexto. Esse universo intermediário é constituído de
relações entre agentes e instituições que visam à aquisição de capital e, logo, poder,
com o objetivo final de manter o controle ou o monopólio sobre o respectivo campo
em que se encontram.
Dessa forma, quem possui um maior capital específico possui o controle do
campo. Nesse sentido as regras são ditadas por aquele que possui o controle, em outras
palavras, o maior capital específico. Esse controle é mantido numa situação estável
até o momento em que surja algo que tenha a capacidade de inverter ou redirecionar o
polo de forças dentro do campo. Nas palavras de Bourdieu,
Qualquer que seja o campo, ele é objeto de luta tanto em sua
representação quanto em sua realidade. A diferença maior entre um
campo e um jogo (que não deverá ser esquecida por aqueles que se
armam da teoria dos jogos para compreender os jogos sociais e, em
particular, o jogo econômico) é que o campo é um jogo no qual as
regras do jogo estão elas próprias postas em jogo (como se vê todas
as vezes que uma revolução simbólica [...] vem redefinir as próprias
condições de acesso ao jogo, isto é, as propriedades que aí
funcionam como capital e dão poder sobre o jogo e sobre os outros
jogadores). Os agentes sociais estão inseridos na estrutura e em
posições que dependem do seu capital e desenvolvem estratégias que
dependem, elas próprias, em grande parte, dessas posições, nos
limites de suas disposições. Essas estratégias orientam-se seja para a
conservação da estrutura seja para a sua transformação, e pode-se
genericamente verificar que, quanto mais as pessoas ocupam uma
posição favorecida na estrutura, mais elas tendem a conservar ao
mesmo tempo a estrutura e sua posição, nos limites, no entanto, de
suas disposições (isto é, de sua trajetória social, de sua origem
social) que são mais ou menos apropriadas à sua posição
(BOURDIEU, 2004, p.29).
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2.2.1 O campo religioso
Aas definições de religião, trabalho e campo religioso são trabalhadas por
Pierre Bourdieu estabelecendo a relação entre os diferentes agentes que trabalham
nesse campo19. Para o autor, a religião é um sistema simbólico e como um sistema de
pensamento que organiza a sociedade, concedendo-lhe uma ordem lógica sobre a qual
ela possa se estruturar e reconhecer tanto o mundo natural quanto o mundo social
como pertencentes a uma mesma ordem cósmica. A religião estrutura o mundo de uma
forma muito próxima, senão idêntica, a linguagem e é responsável, nesse ínterim, pela
produção de sentido que possibilita a própria existência humana. Essa produção de
sentido acontece sobre categorias imprescindíveis e imutáveis (céu/inferno,
material/espiritual, sagrado/profano) que são revestidas pelo caráter do sagrado, i. e.,
que “[...] não podem ser postas em discussão e podem assim assegurar o consenso
lógico e moral de qualquer sociedade” (OLIVEIRA, 2003, p.179). Essas categorias
são atribuídas a coisas e, até mesmo, a pessoas, transformando aquilo que é transitório
e humano em algo perene e divino e, portanto, inquestionável.
Esse ato de envolver coisas e pessoas por uma aura sacra, Bourdieu chama de
poder de consagração.
[...] que “absolutiza o relativo e legitima o arbitrário”, para indicar a
ação da religião sobre as instituições sociais. Sua força reside na
capacidade de transfigurar as instituições sociais (portanto,
construções humanas, culturalmente condicionadas) em instituições
de origem sobrenatural ou inscritas na natureza das coisas
(OLIVEIRA, 2003, p. 179).

Ao modificar a natureza das coisas e das pessoas, ao transformar o ‘assim é’
em o ‘assim deve ser’, a religião expressa sua força estruturante, sua eficácia
simbólica e revela sua função política, o que é chamado por Bourdieu de alquimia
ideológica, justamente, por ela “[...] conferir à ordem social um caráter transcendente
e inquestionável” (OLIVEIRA, 2003, p. 180). Nesse sentido, a religião de uma
determinada sociedade só será eficaz se ela estiver em sintonia com essa sociedade e
se for capaz de reproduzir no ‘céu’ o que existe na ‘terra’ (as estruturas hierárquicas de
poder), ou seja, se ela desempenhar funções sociais, mais ainda, se ela for capaz de
19

Esse tema foi tratado pelo sociólogo Pedro A. Ribeiro de Oliveira em seu artigo A teoria do trabalho
religioso em Pierre Bourdieu. In: TEIXEIRA, Faustino. Sociologia da Religião. Petrópolis – RJ: Vozes,
2003.
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incutir em seus fiéis seus esquemas de pensamento e, assim, incorporar hábitos como
se fossem algo natural do indivíduo. “Toda a religião exerceria, assim, a função
política de eternizar uma dada ordem hierárquica entre grupos, gêneros, classes ou
etnias” (OLIVEIRA, 2003, p.181). A partir disso, Pierre Bourdieu desenvolve um
caminho próprio que vai desembocar numa nova forma de se observar e de se entender
a religião. Essa nova perspectiva acerca da religião está construída sobre três noções
elaboradas por Bourdieu: a noção de trabalho religioso, a noção de campo religioso e a
“relação entre especialistas e consumidores de bens religiosos” (OLIVEIRA, 2003,
p.182).
Por usa vez, na visão do autor, o trabalho religioso é uma produção
discursiva ou uma prática envolta numa aura sagrada que supre “a uma necessidade de
expressão de um grupo ou classe social” e que se tornam socializada e enraizada nesse
mesmo grupo. O trabalho religioso pode ser uma produção autônoma e coletiva ou
uma produção especializada. No primeiro caso, trata-se de religiões e sociedades mais
simples, onde o próprio consumidor é o produtor do sentido religioso. No segundo
caso, trata-se de religiões eruditas, onde o produtor é um especialista que tira de sua
produção seu sustento, ‘vendendo-a’ aos consumidores. Essas religiões possuem uma
teologia elaborada, seguem determinadas liturgias e estão ancoradas numa instituição
que distingue ‘quem sabe’ de ‘quem não sabe’.
Extremamente raro nas sociedades primitivas, o desenvolvimento de
um verdadeiro monoteísmo está ligado, segundo Paul Radin, à
aparição de um corpo de sacerdotes solidamente organizado [...] nas
quais os progressos da divisão do trabalho se fazem acompanhar por
uma divisão correlata da divisão do trabalho de dominação e, em
particular, da divisão do trabalho religioso (BOURDIEU, 2007, p.
37).

Já a noção de campo religioso está baseada sobre a ideia durkheimiana da
divisão social do trabalho. O campo religioso “[...] compreende o conjunto das
relações que os agentes religiosos mantêm entre si no atendimento à demanda dos
‘leigos’” (OLIVEIRA, 2003, p.184). Ele refere-se àquelas sociedades estruturadas que
possuem uma religião mais elaborada, em que os produtores se distinguem dos
consumidores dos produtos religiosos. Esses produtores (os agentes religiosos) são
sustentados pelos consumidores (os leigos) que, por sua vez, têm sua ‘necessidade
espiritual’ suprida pelos produtos e práticas (os bens religiosos) produzidas pelos
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primeiros. O campo religioso “[...] será movido pela busca do completo domínio do
trabalho religioso por um conjunto de agentes especializados”(OLIVEIRA, 2003,
p.185). Esses agentes buscarão a legitimidade e a autoridade sobre a produção dos
bens religiosos através do combate às produções de autoconsumo com a intenção de
alcançar o domínio completo do trabalho religioso. Acontece, no entanto, que os
grupos e classes sociais desprivilegiados vão buscar “[...] um sentido alternativo para
justificar sua condição existencial, recorrendo à autoprodução religiosa ou a agentes
marginalizados pelas instituições dominantes”(OLIVEIRA, p.186). Assim, conforme
já expresso anteriormente, o campo religioso torna-se também um campo de forças,
que pode ser estruturado da seguinte maneira: agentes x leigos e agentes x agentes.
Em virtude da autonomia relativa do campo religioso como mercado
de bens de salvação, as diferentes configurações historicamente
realizadas da estrutura das relações entre as diversas instâncias em
competição pela legitimidade religiosa podem ser encaradas como
momentos de um sistema de transformações [...] para assegurar sua
própria reprodução ao reproduzir os produtores de bens de salvação
e serviços religiosos, a saber, o corpo de sacerdotes, e o mercado
oferecido a estes bens, a saber, os leigos como consumidores
dotados de um mínimo de competência religiosa (habitus religioso)
necessária para sentir a necessidade específica de seus produtos
(BOURDIEU, 2007, p.59).

A instituição religiosa é, portanto, uma organização humana composta por
agentes produtores e consumidores de capital simbólico religioso, participantes de um
campo religioso que abarca conflitos de poder. Há uma elite pensante na instituição
religiosa, eleita arbitrária, autoritária ou consensualmente, que, por sua vez, detém o
poder sobre o capital simbólico religioso e é capaz de legitimar e de qualificar, bem
como de deslegitimar ou desqualificar determinados agentes produtores de capital
simbólico, bem como o próprio capital simbólico por eles produzido, a fim de manter
o controle do campo. Nessas religiões bem estruturadas, a institucionalização separou
o especialista (teólogo, sacerdote) do não-especialista (leigo) e fez dos primeiros os
‘produtores’ de bens religiosos (discurso e prática) e fez dos segundos os
‘consumidores’ desses mesmos bens, tanto que são estes últimos aqueles que
concedem sustento material aos primeiros (através do pagamento de contribuição,
dízimo ou outro). Esse sistema simbólico de trocas se sustenta enquanto os leigos
acreditarem que o capital simbólico produzido pelos especialistas é suficiente para
suprir a necessidade de sentido para sua condição existencial.
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2.3 – Estratégias de concorrência entre os neopentecostais
Para discutirmos as estratégias de concorrência entre os neopentecostais,
partimos dos pressupostos do Paradigma do Mercado Religioso, que tem em Berger
(1985) Finke & Stark (1988, 1992) e Stark & Iannaccone (1994), seus principais
formuladores, as transformações que se realizam nos modelos de religiosidade em
termos de moldagem dos seus discursos e práticas religiosas, a partir de modificações
na constituição interna da esfera da religião no Brasil, no final do século XX.
Privilegia-se aqui a definição institucional do fenômeno religioso, sendo nosso
objetivo demonstrar que, acima de todos os fatores que influenciam a dinâmica da
esfera da religião, têm preponderância aqueles ligados ao nível de concorrência entre
organizações religiosas e suas influências sobre a preocupação das mesmas com as
questões de sobrevivência institucional, manutenção e expansão dos espaços ocupados
no campo religioso e na sociedade (GUERRA, 2003).
Na literatura sociológica, Peter Berger foi quem primeiro mencionou a
constituição de um mercado religioso. No seu O Dossel Sagrado ele a coloca como um
dos resultados do pluralismo religioso:
A situação pluralista é, acima de tudo, uma situação de mercado.
Nela, as instituições religiosas tornam-se agências de mercado e as
tradições religiosas tornam-se bens de consumo. E, de qualquer
forma, grande parte da atividade religiosa nessa situação vem a ser
dominada pela lógica da economia de mercado (BERGER, 2004,
149).

A lógica mercadológica sob a qual a esfera da religião opera, produz, entre
outras coisas, o aumento da importância das necessidades e desejos das pessoas na
definição dos modelos de práticas e discursos religiosos a serem oferecidos no
mercado,

ao mesmo tempo que demanda das organizações religiosas maior

flexibilidade em termos de mudança de seus "produtos" no sentido de adequá-los da
melhor maneira possível para a satisfação da demanda religiosa dos indivíduos.
Nesse sentido, há uma associação da situação de mercado com o pluralismo
religioso, que, no caso brasileiro, se manifesta pela diminuição do peso da tradição
católica sobre a escolha religiosa dos indivíduos, o que abre espaço para a
visibilização de outras propostas de religiosidades, o que torna necessário que o
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modelo católico de religiosidade, antes imposto pela autoridade, tenha que ser
colocado no mercado.
Nos contextos de pluralismo acentuado em que vivemos, passou o tempo em
que as instituições religiosas podiam propor à sociedade um conjunto de exigências
relativas à fé e aos comportamentos, esperando uma aceitação social imediata
(GUERRA, 2003).

Nas sociedades contemporâneas, onde os indivíduos são

crescentemente orientados para decidir livremente a respeito de que modelo de
religiosidade (quando escolhem um) vão adotar, o que as organizações religiosas
oferecem tem que ser atrativo para os potenciais consumidores. Assim, o ethos do
consumo, que prevalece em termos de sociedade inclusiva, e o pluralismo do campo
religioso, são elementos fundamentais para entender como a lógica mercadológica
determina a dinâmica de transformações dos modelos de religiosidade (IDEM).
O que está em jogo, quando as hierarquias das instituições religiosas abrem
espaço para que prevaleça um determinado modelo de religiosidade, em detrimento de
outro(s), é a eficácia do conjunto de significados e de visões do mundo que são
oferecidos à massa de fiéis atuais e potenciais. Assim, as modificações introduzidas
em termos de discursos e práticas religiosas se constituem num esforço no sentido de
tornar, a cada momento, o produto religioso oferecido mais eficiente - em termos de
eficácia simbólica -, em atender as necessidades religiosas dos fiéis.
Partimos de uma abordagem que enfatiza, portanto, a crescente necessidade
que as diferentes organizações têm de se sintonizar com o perfil dos fiéis consumidores,

no sentido de moldar a mensagem, as atividades, os estilos de

celebração, os temários dos sermões e outros aspectos do modelo de religiosidade em
consonância com a demanda dos indivíduos. Essa dependência das instituições
religiosas em relação à vontade dos consumidores parece variar de maneira
diretamente proporcional ao nível de competição em um dado mercado religioso e
também se relaciona com as mudanças no papel social da religião na vida dos
indivíduos, que têm produzido, entre outras coisas, uma tendência que aponta para um
consumo fragmentário de religiosidade.
Essa necessidade de um olhar sempre atento às características da demanda
dos consumidores de religião sofre, portanto, a influência das características
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estruturais da concorrência no campo religioso. As condições sob as quais operam as
organizações religiosas, - ou, se quisermos usar os termos do Paradigma do Mercado
Religioso, as regras de regulação da economia religiosa, e, de maneira destacada, os
níveis de competição aos quais se submetem as organizações religiosas -, também
atuam no sentido de determinar uma maior ou menor suscetibilidade da instituição à
demanda religiosa dos indivíduos.
Além dessa concorrência em termos do espaço interno do campo religioso,
devido ao avanço dos processos de secularização do mundo já mencionados, as
organizações religiosas perderam uma posição confortável, determinada pelos níveis
de plausibilidade da atitude religiosa em geral, e devem enfrentar a competição livre
com outras agências não religiosas de produção de explicações do mundo e das coisas,
desta feita sem o poder de uma tradição cultural que lhe confira um argumento que era
comum em outros períodos da história que era o de que possuía autoridade
inquestionável.
Ainda em Guerra (2003) encontramos que outra formulação teórica da
abordagem da religião em termos de mercado é aquela elaborada por um grupo de
sociólogos norte-americanos, liderados por Rodney Stark, George Finke, que propõem
uma análise mercadológica das instituições religiosas, definindo-as como fornecedores
de produtos para consumo religioso, atuando sob regras específicas de concorrência
pela preferência dos indivíduos. Esse modelo é conhecido na sociologia norteamericana como o Paradigma do Mercado Religioso, ou o Novo Paradigma. Ainda
outra vertente de trabalhos nessa direção destaca a análise dos processos pelos quais a
religião se transforma numa mercadoria e a sua contraface, a sacralização das
mercadorias, da qual é emblemática a contribuição de Mike Featherstone
(FEATHERSTONE, 1991).
No que tange ao Brasil, alguns autores também têm escrito a respeito das
transformações da esfera religiosa no Brasil em mercado religioso. Por exemplo,
Prandi (1996) analisando a individualização da religião como uma conseqüência da
secularização e sua transformação em um item para consumo, considera que é preciso
pensar o fenômeno sob a ótica da lógica mercadológica. Ele afirma que:
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Desde que a religião perdeu para o conhecimento laico-científico a
prerrogativa de explicar e justificar a vida nos seus mais variados
aspectos, ela passou a interessar apenas em razão do seu proveito
individual. Como a sociedade e a nação não precisam dela para nada
essencial ao seu funcionamento, e a ela recorrem apenas
festivamente, a religião foi passando pouco a pouco para o território
do indivíduo. E desta para a do consumo, onde se vê agora obrigada
a seguir as regras do mercado. (PRANDI, 1996, p.260)

Os sinais desse processo de racionalização podem ser observados em todos os
pontos do campo. Especificamente entre os evangélicos, assistimos a modificações
que vão desde aquelas relacionadas com a formação dos pastores - com adoção de
currículos que incluem mais disciplinas ligadas ao gerenciamento eclesiástico e de
outras que preparam mais “tecnicamente” os estudantes de Teologia para o exercício
do pastorado, de acordo com as especificações desejadas pelo mercado -, passando
pela sofisticação dos organogramas denominacionais nos quais se destacam os órgãos
de planejamento e controle, até o aumento do investimento em atividades de
marketing.
Em termos de incremento das atividades relacionadas com a propaganda e
com a construção de uma imagem para o mercado, temos observado no Brasil uma
acentuada preocupação de algumas das principais organizações religiosas em
concorrência no mercado com investimentos na área de programas de televisão.
Poderíamos citar como exemplos, a Igreja Universal do Reino de Deus que possui um
jornal semanal, a “Folha Universal”, com tiragem de 2,3 milhões de exemplares, além
de emissoras de rádio e TV; a Igreja Mundial do Poder de Deus que tem 22 horas
diárias pela Rede 21 e o jornal mensal “Fé Mundial”, com tiragem de 500 mil
exemplares; a Internacional da Graça de Deus, que entre outras coisas, possui um
programa diário, o “Show da Fé”, em horário nobre numa das maiores e mais
tradicionais emissoras de TV do Brasil, a Rede Bandeirantes de Televisão. Análises
posteriores da presença e importância de ações de mídia e marketing realizadas por
essa igrejas serão foco de nossa investigação.
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CAPÍTULO III
OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Não existe uma fórmula mágica e única para realizar uma pesquisa
ideal; talvez não exista nem existirá uma pesquisa perfeita. A
investigação é um produto humano, e seus produtores são seres
falíveis. Isto é algo importante que o principiante deve ter “em
mente”: fazer pesquisa não é privilégio de alguns poucos gênios.
Precisa-se ter conhecimento da realidade, algumas noções básicas de
metodologia e técnicas de pesquisa, seriedade e, sobretudo, trabalho
em equipe e consciência social.
Roberto Jarry Richardson

A realização de uma pesquisa social constitui-se numa tarefa que se
pressupõe vários momentos. A saber, o da coleta de dados, os instrumentos mais
apropriados para tal fim, e subsequentemente sua análise bem como o nível em que
esta se dará. Nesse sentido as etapas aqui enunciadas nos levam a momentos de
escolha. Estas escolhas nos desafiam em muitos sentidos, pois são justamente estas
que definirão o produto final a que chegaremos. São os caminhos metodológicos que
nos conduzem ao fim a que nos propomos. Por isso, nos esforçamos nessa “caminhada
investigativa” em selecionar as ferramentas mais adequadas aos fins proposto por
nosso objeto de estudo. Enfim, como nos diz Bourdieu (2004) a pesquisa constitui-se
um conjunto de elementos a ser bem orquestrados pelo pesquisador, sem nunca perder
de vista as necessidades postas pelo objeto de estudo.
Giddens (1978), diz que "a sociologia trata de um universo que já está
constituído pelos próprios atores sociais dentro de quadros de significância, e o
reinterpreta dentro de seus próprios esquemas teóricos" (GIDDENS, 1978, p.171). Ou
ainda, nos termos desse mesmo autor: "o conhecimento sociológico espirala dentro e
fora do universo da vida social, reconstituindo tanto este universo como a si mesmo"
(GIDDENS, 1991, p. 24). Os atores sociais, ao se apropriarem dos conhecimentos
produzidos pelas Ciências Sociais, atribuem-lhes novos significados e, ao mesmo
tempo, desafiam as Ciências Sociais a alcançar novos avanços.
Assim, a proposta de abordagem deste capítulo III é caracterizar as etapas da
investigação com os seus caminhos e elementos percorridos, levando em consideração

55
a significação que teve cada uma das etapas para a compreensão dos objetivos
perseguidos pelo trabalho.
3.1 Tipologia da Pesquisa
O método norteia a intencionalidade do pesquisador, pois revela sua forma de
investigar, de direcionar a pesquisa e sua visão de mundo em relação à realidade e ao
objeto de estudo, elementos interligados num mesmo processo conjuntural.
Dessa forma, nossa pesquisa orientou-se por uma abordagem qualitativa, esta
nos proporcionou uma visão mais ampla dos pressupostos que desejamos investigar.
Segundo Chizotti (1991) “a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o
sujeito, o objeto e a subjetividade do sujeito” (CHIZOTTI, 1991, p.79). Desta forma, o
pesquisador passa a fazer parte da elaboração do conhecimento, analisando e
interpretando os fenômenos norteadores das questões, atribuindo-lhes significados.
Segundo Oliveira (2005, p. 66), “a pesquisa qualitativa se caracteriza como
uma tentativa de explicar profundamente o significado e as características do resultado
das informações obtidas através de entrevistas ou questões abertas”.
Confirmando a abrangência da investigação qualitativa Chizzotti (2003)
declara que seus objetivos estão relacionados à busca do sentido dos fenômenos
investigados e à interpretação dos significados que os sujeitos a eles atribuem.
De acordo com Minayo (1994):
A pesquisa qualitativa corresponde a questões muito particulares.
Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que
não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de
significados, modificações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalidade de variáveis (MINAYO, 1994, p.21).

Para Oliveira (2005, p. 66), “a pesquisa qualitativa se caracteriza como uma
tentativa de se explicar profundamente o significado e as características do resultado
das informações obtidas através de entrevistas ou questões abertas”.
Este método de pesquisa requer, todavia, atenção especial a alguns aspectos
como, por exemplo, o trabalho de coletar os dados e descrevê-los, que é totalmente
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individual, devendo ser realizado pelo pesquisador que foi a campo, que interagiu e
observou o objeto a ser estudado. Além disso, a coleta e a descrição dos dados em uma
pesquisa qualitativa requerem muita atenção, pois, em sua maioria constituem-se de
dados subjetivos das relações sociais. Para se chegar a esse processo inicia-se a
pesquisa pelo levantamento bibliográfico. Portanto, neste trabalho, primeiramente,
realizamos uma pesquisa bibliográfica, abordando aspectos relacionados ao nosso
tema.
Segundo Gil (2002),
[...] a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
contribuições de diversos autores sobre um determinado assunto. Ela
se caracteriza pela identificação e análise de dados escritos em
livros, artigos de revistas e outros. Sua finalidade é colocar o
pesquisador em contato com o que já se produziu a respeito do seu
tema de pesquisa (GIL, 2002, p.32).

Após o levantamento do material teórico, partimos para a pesquisa de campo.
A escolha da metodologia, bem como do instrumental, fundamentou-se no modelo de
pesquisa qualitativa, já que, segundo Baptista (2000, p.22) “o objeto não é um modelo
dado inerte e neutro, mas sim, está possuído de significados e relações que sujeitos
concretos criam em suas ações”.
Quando situamos nossa abordagem ao nível qualitativo não se trata de uma
escolha entre quantitativo e qualitativo, simplesmente, pois cada método tem uma
importância. No entanto, neste trabalho acreditamos que o instrumental qualitativo nos
proporcionou condições mais apropriadas ao objeto de estudo aqui proposto, uma vez
que esta nos permitiu uma prospecção no cotidiano, no sentido de conhecer a relação
entre macro estruturas e os micros processos sociais desenvolvidos pelos sujeitos. Ora
o estudo de práticas sociais é fundamental a compreensão das relações sociais e que
tratadas a partir de estudos qualitativos nos possibilita encontrar os elementos que
produzem a dialética do movimento da vida social.
Em relação ao nível de abordagem, nossa pesquisa se apresenta com
característica descritiva/explicativa. Essa modalidade de pesquisa visa descrever,
interpretar os fenômenos, ou fatos da realidade, porém não objetiva transformar a
realidade estudada, mas sim “conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para
modificá-la” (CHURCHIL, 1987 apud VIEIRA, 2007, p. 56).
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Gonçalves (2005) acrescenta que a pesquisa descritiva classifica, interpreta.
Nesse sentido, expõe um fenômeno ou fato de uma determinada realidade, mas não
tem como objetivo a explicação desse fenômeno, não visando modificá-lo, mas sim
descrevê-lo. E a partir do momento em que descreve e interpreta toda uma realidade,
um fenômeno, este método requer, também, o acompanhamento minucioso da
dinâmica da referida realidade.
[...] descrever o jogo da imagem não é tarefa fácil, sobretudo porque
exige a descoberta de uma dinâmica própria e singular, afastando
discursos gerais e singulares, que cabem em qualquer fenômeno.
Buscam aqui as razões que existem as coisas (GONÇALVES, 2005,
p. 66).

3.2 Sujeitos e universo da pesquisa
Segundo Minayo (1994), durante a entrada no campo a ser pesquisado em
uma pesquisa descritiva, podem surgir diversos obstáculos. Para minimizar ou
solucionar estes obstáculos devem ser levados em conta considerações como:
Primeiramente, estabelecer uma aproximação do pesquisador com as
pessoas do campo a ser pesquisado. Essa aproximação deve ser gradativa,
possibilitando a criação de laços com o pesquisador.
Em seguida, o pesquisador deve apresentar, para as pessoas do campo, a
proposta de estudo a ser realizado. Também precisa esclarecer dúvidas, informando
que esse grupo a ser pesquisado não é obrigado a participar da pesquisa, e que todas as
informações serão utilizadas exclusivamente na pesquisa. Além disso, essa deve ser
uma relação de troca, de diálogo, que possibilitará o desenvolvimento da pesquisa.
Posteriormente, o pesquisador deve ir a campo e observar o fenômeno a
ser estudado para que possa descrever de forma objetiva suas características.
O pesquisador tem que ter cuidado teórico e metodológico com a
temática a ser explorada, uma vez que a pesquisa não trata somente do uso de técnicas,
é a importância da teoria que traz a dinâmica do campo a ser descrito.
Existe, também, a necessidade de o pesquisador se organizar, de definir
sua programação de atividades no campo e estabelecer o modo como serão
desenvolvidas as fases descritivas.
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Procurando observar essas orientações realizamos a abordagem dos sujeitos
selecionados pela pesquisa. Os sujeitos foram 06 líderes e obreiros20 das três igrejas
pesquisadas (IURD, IIGD e IMPD) e 100 transeuntes da Avenida Cruz Cabugá, onde
estão situados os templos dessas igrejas.

Figura 1: Imagem aérea da Avenida Cruz Cabugá com a disposição das
igrejas pesquisadas21

Igreja Internacional da Graça de Deus
IIGD

Igreja Universal do Reino de Deus
IURD

20

Igreja Mundial do Poder de Deus
IMPD

Neste trabalho utilizamos a classificação obreiro para aquelas pessoas que exercem alguma função
ministerial mas que não necessariamente foram “ordenadas” formalmente por essas igrejas ou possuam
formação teológica específica;
21
Imagem do endereço eletrônico: http://kedsonni.blogspot.com. Acesso em: 24 de Jan de 2012
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Segue abaixo a identificação para fins deste trabalho dos líderes e obreiros
que participaram da pesquisa:
Tabela 8: Identificação dos pastores e obreiros
Igreja

Sujeitos Investigados
Pastor P1

IURD

Obreiro O1
Pastor P2

IIGD

Obreiro O2
Pastor P3

IMPD

Obreiro O3

Todos os pastores entrevistados tinham formação superior e formação
teológica formal adquirida em Seminários ou faculdades teológicas, sendo que
nenhuma dessas instituições eram ligadas as atuais denominações que eles agora
trabalhavam, mas eram oriundos de seminários ligados a Assembleia de Deus e a
Convenção Batista Nacional, ramificação batista com que possui perfil pentecostal.
3.2.1 A avenida Cruz Cabugá no Recife-PE
O campo empírico da pesquisa foi a Avenida Cruz Cabugá no bairro de Santo
Amaro no Recife/PE. Nesta avenida de pouco mais de dois quilômetros de extensão,
encontramos um exemplo claro de um campo religioso marcado pelo pluralismo, que é
uma das características da realidade brasileira. Nesta encontramos Igrejas Católicas,
Protestantes históricas, Pentecostais, Neopentecostais, além de grupos de matriz afrobrasileira.
O bairro de Santo Amaro nasceu em 1681 quando o Major Luis de Rego
Barros resolveu construir, sobre as ruínas do Forte Salinas22, uma capela sob a

22

De acordo com o levantamento do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de
Pernambuco, no contexto da segunda das Invasões holandesas do Brasil (1630-1654), as salinas de
Francisco do Rêgo Barros e a sua moradia tornaram-se um importante foco de resistência contra o
invasor. Da Casa do Rêgo ou Forte do Rêgo, partiram comandos de emboscadas para conter o invasor
nas posições conquistadas em Recife e Olinda e, em particular, impedir as obras neerlandesas no Forte
do Brum. Foi atacada e incendiada em torno de 1631.
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invocação de Santo Amaro das Salinas, uma vez que aquela fortificação holandesa foi
tomada pelos pernambucanos em 15 de Janeiro (dia de Santo Amaro) de 1654 e se
localizava próximo as salinas de Rego Barros (CAVALCANTI, 2010, p. 168). Nesse
bairro, em 1814, surgiu o “Bristish Cemetery”, o famoso “Cemitério dos Ingleses”.
Figura 2: Imagem do Cemitério dos Ingleses datado de 185223

Ele foi construído num terreno doado pelo governo brasileiro ao cônsul
inglês, sendo o mais antigo cemitério do Recife. La foi sepultado em Março de 1869 o
General Abreu e Lima, filho do Padre Roma24, mártir da Revolução de 1817. Ao
General Abreu e Lima foi negado o sepultamento no cemitério público da cidade
devido a sua ligação com a Maçonaria, e como o cemitério era administrado pela
Igreja Católica25 até então, o seu corpo não pôde ser enterrado ali. Após esse episódio,
o Cemitério dos Ingleses passou a ser o local onde aqueles que não professavam a fé
católica eram sepultados. Assim, o Cemitério dos Ingleses recebeu vários personagens
religiosos que fizeram parte da história de Pernambuco, sobretudo aqueles que não

Endereço eletrônico: http://www.fotolog.com/basneto40/42915116. Consultado em 24 Jan 2012.
Revolucionário e religioso pernambucano, José Ignácio Ribeiro de Abreu e Lima, o Padre Roma,
nasceu no Recife em 1768. Entrou para o Convento de Goiana em 1784, ganhando o nome de Frei José
de Santa Rosa. Tomou parte na Revolta Pernambucana de 1817. Por suas atividades políticas, foi preso
quando viajava pela Bahia em missão revolucionária. Julgado e condenado foi fuzilado a 29 de março
de 1817.
25
Nesse período os cemitérios eram administrados pela Igreja Católica onde eram permitidos os
sepultamentos apenas de católicos que haviam tido o sacramento do batismo. Essa situação mudou no
Brasil a partir da Constituição de 1891, baseada nos decretos Nº 510 de 22 de Junho e 914-A de 23 de
Outubro de 1890 com emenda aprovada em 15 de Janeiro de 1891.
23
24
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eram ligados a Igreja Católica. Como exemplo desse fato podemos citar o caso da
missionária batista americana Catarina Taylor, esposa do missionário Zacarias Taylor,
que foi um dos precursores do trabalho missionário batista no Brasil.
Figura 3: Imagem atual do Cemitério dos Ingleses26

Como metáfora, e justificando o título do nosso trabalho, dizemos que no
Cemitério dos Ingleses, situado na Avenida Cruz Cabugá foram enterrados vários
personagens religiosos que ajudaram a construir a história do campo religioso
pernambucano, onde parafraseamos a parábola do semeador contida nos evangelhos:
“Eis que a semente caiu em boa terra”, onde os próprios corpos de religiosos ali
enterrados serviram, metaforicamente, de sementes para novas igrejas e manifestações
religiosas diversas que viriam surgir nessa avenida posteriormente.
O traçado da Avenida Cruz Cabugá corresponde ao antigo caminho de Olinda
ou “Estrada de Luis do Rego Barros”, construído por aquele Capitão-Mor a partir de
1818. Segundo Cavalcanti (2010) a denominação desse importante logradouro é uma
justa homenagem ao seu antigo morador, o Republicano de 1817, Antônio Gonçalves
da Cruz (Cabugá), que recebeu a missão do Governo Revolucionário de obter junto
aos Estados Unidos da América, o reconhecimento oficial ao movimento
26

Endereço eletrônico: http://oglobo.globo.com/pais/noblat/mariahelena/posts.asp
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pernambucano revolucionário. A palavra “Cabugá” foi por ele adotada em seu
sobrenome, pois era apelido de seu pai que, no tempo de criança, perguntava aos
fregueses do seu avô, negociante de ouro: “Quer bugar?”, ou seja, “Quer esbugar?”
(limpar o ouro).
3.3 Instrumentos de coleta de dados
Com o intuito de descrever os fenômenos de forma clara e objetiva, a
pesquisa descritiva pede o uso de instrumentais de coleta de dados apropriados, com
fontes de informações variadas, tais como entrevistas estruturadas e semiestruturadas e
a observação de campo.
A entrevista é a uma técnica muito utilizada na pesquisa de campo, porque
possibilita ao pesquisador, muito mais do que números, descrever relações sociais, as
vivências dos atores a serem pesquisados. Assim, as entrevistas não são conversas
infundidas, ou neutras, pelo contrário, elas têm um objetivo, e por esta razão são
focalizadas em uma determinada realidade a ser estudada.
Nesse sentido a entrevista é uma estratégia de obtenção de dados comumente
empregada em pesquisas qualitativas, sendo utilizada para “recolher dados descritivos
na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do
mundo” (BOGDAN e BIKLEN, p. 134).
Partindo dessas concepções as entrevistas desta pesquisa foram construídas
de maneira semiestruturada e direcionadas para os pastores, obreiros das igrejas
pesquisadas (APÊNDICE B) e de entrevistas estruturadas para os transeuntes que
participaram da investigação (APÊNDICE A).
Optou-se pela realização de uma entrevista semiestruturada com os pastores e
obreiros para poder realizar uma análise mais aprofundada das suas concepções sobre
as estratégias de concorrência entre as igrejas pesquisadas.
Na visão de Minayo (1994, p.58), “a entrevista semiestruturada articula as
duas modalidades de entrevista, estruturada e não estruturada. Estruturada, pressupõe
perguntas previamente formuladas; não estruturada aborda o tema proposto”.
Para compor a presente pesquisa, as entrevistas semiestruturadas foram
gravadas (com autorização do entrevistado). E o roteiro de entrevista foi construído de
modo a permitir que os sujeitos descrevessem e abordassem, com direcionamento, o
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tema proposto. Para isso o roteiro foi construído de modo que mantivesse um
constante diálogo com o enquadramento teórico da pesquisa como também com os
seus objetivos.
Outro instrumento utilizado foi a observação livre. Técnica importante, pois
possibilita conhecer e descrever algumas situações ou fenômenos que acontecem no
cotidiano, e, muitas vezes, não podem ser percepcionados ou visualizados nas
entrevistas.
Triviños (1987), em relação à observação livre, elaborou a seguinte definição:
[...] observar um fenômeno social significa, em primeiro lugar, que
determinado evento social simples ou complexo, tenha sido separado
de seu contexto, para que, em sua dimensão singular, seja estudado
em seus atos, atividades, significados, relações, etc. (p.153)

A observação livre (APÊNDICE C) foi a primeira fase da nossa pesquisa de
campo, onde passamos um mês assistindo vários cultos nas igrejas pesquisadas. Após
cada visita aos templos preenchemos os protocolos de observação que serviram de
material preliminar para nossa análise.
Tabela 9: Data das visitas às Igrejas pesquisadas
Denominação

Igreja Internacional da
Graça de Deus – IIGD

Igreja Mundial do Poder
de Deus – IMPD

Igreja Universal do Reino
de Deus – IURD

Datas

Instrumento

07/08/11

Observação

17/08/11

Observação

23/08/11

Entrevistas

30/08/11

Entrevistas

21/08/11

Observação

31/08/11

Observação

06/09/11

Entrevistas

13/09/11

Entrevistas

04/09/11

Observação

14/09/11

Observação

20/09/11

Entrevistas

27/09/11

Entrevistas
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3.4 Procedimentos de análise de dados
A análise de dados realizou-se nas seguintes etapas:
Primeiro, na fase exploratória, realizamos uma observação no cotidiano das
igrejas, através de um roteiro estruturado, incluindo conversas informais com fiéis e
frequentadores das reuniões, respeitando a realidade e a rotina da instituição em
estudo.
A segunda etapa constituída pela aplicação de entrevista semiestruturada aos
líderes e obreiros, objetivou conhecer a opinião desses agentes religiosos. Esta nos
proporcionou a aproximação necessária para construirmos a compreensão a que nos
propomos nesse estudo. As informações cedidas por nossos sujeitos foram gravadas
com equipamento de áudio, com autorização do entrevistado (APÊNDICE D) para
posterior transcrição dos dados e análise.
Cada um dos sujeitos entrevistados foi identificado com siglas, para que fosse
garantido o anonimato de suas identidades. Os dados obtidos através das entrevistas
foram analisados através da técnica análise de conteúdo. Esta nos forneceu subsídios
para entender e aprofundar melhor o discurso dos sujeitos da pesquisa. Trabalhamos
os dados recolhidos a partir da grelha de Bardin (2009) onde esta classifica a fala dos
sujeitos em temas emergentes e unidades de significação. Com base nessa
classificação extraímos da fala dos sujeitos seus conteúdos mais significativos.
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CAPÍTULO IV
BREVE HISTÓRICO DAS IGREJAS PESQUISADAS

Conhecer a nossa história diz muito do que somos, cremos e praticamos, e no
caso dessa investigação, conhecer a história do surgimento e de seus fundadores nos
levará a ter uma visão mais clara da realidade social sobre a qual estamos nos
debruçando. A história dessas igrejas nos traz também de forma paralela a história do
próprio neopentecostalismo no Brasil, já esboçada neste texto, mas que agora
trataremos de forma específica das três denominações que são alvo do nosso estudo.

4.1 A Igreja Universal do Reino de Deus - IURD27
Orientado pelo Espírito Santo e revestido de uma fé inabalável, as
suas palavras logo deram início à Igreja, que atualmente é a maior
responsável pelo crescimento evangélico no mundo. Uma antiga
fábrica de móveis no número 7.702 da Avenida Suburbana foi
alugada, parecendo ser o local ideal para iniciar a obra. O galpão se
tornou o grande templo da Abolição, com capacidade inicial para 1,5
mil fiéis. Mas logo precisou ser ampliado e, atualmente, comporta 2
mil pessoas confortavelmente sentadas. (disponível em:
http://www.arcauniversal.com/iurd/historia/,
consultado
em
10.01.12).

A história da Igreja Universal do Reino de Deus é em grande parte a
trajetória pessoal do seu fundador, o Bispo Edir Macedo. Na figura deste homem
temos dois perfis que se intercalam e que se interpenetram: o do fiel, que como tantos
no país mudou sua orientação religiosa de acordo com motivações e anseios pessoais e
a do indivíduo que após uma trajetória tortuosa de trabalho, e neste caso também de fé,
alcança o sucesso financeiro e o reconhecimento da sociedade. Católico de tradição
familiar, Macedo chegou a visitar terreiros de umbanda antes de, influenciado por uma
irmã, ingressar na Igreja de Nova Vida, onde permaneceu de 1963 a 1975. Desgostoso
com o que considerava elitismo por parte desta Igreja ele a abandona para criar com

27

Nesse breve histórico da IURD não nos propomos fazer um relato detalhado onde nos deteríamos a
uma descrição cronológica minuciosa. Pretendemos fazer breves apontamentos, entre outras coisas, pelo
fato dessa instituição ser uma das mais pesquisadas entre os estudiosos da religião e que a análise sócio
histórica da Universal já ter sido amplamente apresentada e discutida.
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outros dissidentes a Cruzada do Caminho Eterno. Dois anos mais tarde, ele deixa
também este grupo e funda no subúrbio carioca do Méier a Igreja Universal do Reino
de Deus.
Tudo começou em 9 de julho de 1977, quando se abriram
oficialmente as primeiras portas da Igreja Universal do Reino de
Deus (IURD). Sem condições de alugar um imóvel, o então pastor
Edir Macedo iniciou as suas primeiras reuniões num coreto do
Jardim do Méier, zona norte do Rio de Janeiro (disponível em:
http://www.arcauniversal.com/iurd/historia/,
consultado
em
10.01.12).

Figura 4: Local do primeiro culto realizado pela IURD28

Inicialmente, apenas 10 obreiros realizavam a divulgação da IURD, colando
panfletos em poste e convidando fiéis às reuniões. Em 30 anos de história a IURD
ensinou ao fiel brasileiro uma nova forma de fé, mostrou às outras Igrejas como atrair
fiéis e envolveu-se com política e estendeu seus braços aos mais diversos setores da
vida nacional.
Segundo

dados

da

Revista

IstoÉ29,

atualmente

a

IURD

possui

aproximadamente 4,7 mil templos com uma forte presença internacional, estando
instalada em 172 países e possuindo 225 templos no exterior, somando atualmente 8
milhões de fiéis.

28
29

Endereço eletrônico: http://www.arcauniversal.com/iurd/historia/. Consultado em 24 de Jan 2012
Edição de Nº 2151 de 02 de fev. 2011
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Figura 5: Imagem aérea da sede da Igreja Universal do Reino de Deus na
Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE30

Em Recife, o templo é o mais imponente da cidade, chamando atenção das
pessoas que transitam pela Avenida Cruz Cabugá. Numa área construída de 15.563
m2, o templo possui capacidade para 4.700 pessoas sentadas, além de 236 vagas de
garagem. Centraliza também as principais decisões estratégias da igreja no estado de
Pernambuco.
Figura 6: Imagem interna do templo central da Igreja Universal do Reino de
Deus na Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE31

30

Endereço eletrônico: http://souservodedeus.blogspot.com/2010/04/catedral-da-fe-do-recife-pe.html.
Consulta em 24 de Jan 2012.
31
Endereço eletrônico: http://souservodedeus.blogspot.com/2010/04/catedral-da-fe-do-recife-pe.html.
Consulta em 24 de Jan 2012.
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Qual a receita então para esse crescimento exponencial? Ricardo Mariano
(2004, p. 124) sobre essa questão nos diz:
Sem perder necessariamente sua distintividade religiosa, as igrejas
neopentecostais revelam-se, entre as pentecostais, as mais inclinadas
a acomodarem-se à sociedade abrangente e a seus valores, interesses
e práticas. Daí seus cultos basearem-se na oferta especializada de
serviços mágico-religiosos, de cunho terapêutico e taumatúrgico,
centrados em promessas de concessão divina de prosperidade
material, cura física e emocional e de resolução de problemas
familiares, afetivos, amorosos e de sociabilidade. Oferta sob medida
para atender a demandas de quem crê que pode se dar bem nesta
vida e neste mundo recorrendo a instituições intermediárias de forças
sobrenaturais.

Neste ponto deve ser considerado o tipo de público que a IURD atinge. Seus
fiéis tende a apresentar renda e escolaridade inferiores a média da população brasileira
enquanto os Pentecostais históricos, por exemplo, apresentam renda e escolaridade
elevadas, superiores inclusive a média (IBGE, 2001). Quanto à faixa etária, as IURD
abrigam mais jovens entre os novos adeptos. Há uma predominância do sexo feminino
sendo o público prioritariamente urbano (Idem).
A importância religiosa, econômica e política da IURD só podem ser
totalmente compreendidas se entendemos a situação de seus fiéis, em sua maioria,
jovens e de baixa renda. A Universal ganha espaço no mercado religioso oferecendo
uma gama de serviços religiosos que vão desde a cura de enfermidades até a
prosperidade de negócios, passando pelo restabelecimento de criminosos e usuários de
drogas e resolução de problemas matrimoniais. Do imediatismo com que esta Igreja
trata todo e qualquer problema nasce sua força. Seus serviços devem ser efetivos e
imediatos. Esse caráter imediato e focado majoritariamente nas condições materiais
dos fiéis, é baseada na Teologia da Prosperidade (TP), carro-chefe das pregações
iurdianas. A TP afirma que os verdadeiros crentes têm o direito de “exigir” de Deus
bênçãos e bens materiais, e que a vida deve ser desfrutada imediatamente e com
abundância. As únicas contrapartidas necessárias para isso são a fé e o pagamento
regular de dízimos e contribuições à Igreja, que é uma forma privilegiada de
demonstrar a fé, pois se baseia na lógica da troca e do investimento.
A IURD vem a atender, então, a demanda de uma massa ávida por ter uma
vida melhor e por entrar no paraíso das facilidades materiais do capitalismo. Bonfatti
(2000), tratando do panorama religioso no Brasil contemporâneo faz o seguinte
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comentário: “entendemos que não foram as Igrejas que criaram essa demanda na
população. Mas sim elas corresponderam a um anseio já existente que, por isso, as
fazem crescer assustadoramente” (BONFATTI, 2000, p.18).
Ao atender tão diretamente as demandas da população ao inserir o bem-estar
material no seu discurso religioso através da Teologia da Prosperidade, ao adequar-se
também a sociedade de massa, levando sua mensagem em larga escala através dos
meios de comunicação e com isso realizando uma insólita combinação “de religião
com marketing, dinheiro e, em alguns casos, política” (ORO, 2003). A IURD não só
movimenta o mercado religioso, ao atrair fiéis de outros credos, mas possibilita o
surgimento de uma vasta discussão sobre os limites do relacionamento entre fé e
economia,

conceitos

aparentemente

díspares,

mas

que

nesta

Igreja

são

intercambiáveis.
Fenômeno de massas, esta Igreja foi capaz de, em pouco mais de 30 anos,
concentrar fiéis ao redor do globo, ingressar na política nacional e movimentar a
economia do país, em especial da região Sudeste, onde possui seus maiores
empreendimentos como a Rede Record de televisão, um grande volume de operações
financeiras através de empresas como gravadoras (Line Records), editoras (Gráfica
Universal, Editora Universal Produções e Editora Ediminas S/A), construtoras
(Unitec), rádios, televisões (Record, Rede Aleluia, Rede Mulher), jornais (Hoje em
Dia) e até mesmo uma corretora de seguros (Uni Corretora). Além dos impactos
econômicos, o seu modelo inovador movimenta o mercado religioso do país,
mostrando de forma clara que uma instituição religiosa pode se organizar como
empresa, concentrando negócios, tratando os fiéis como clientes, oferecendo a eles
uma proposta teológica diferenciada.
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4.2 A Igreja Internacional da Graça de Deus - IIGD
Não muito diferente da história de várias igrejas, a Internacional da Graça de
Deus nasce de uma divisão com outra igreja, a Universal do Reino de Deus, igreja essa
que fundara com seu cunhado, o bispo Edir Macedo. Antes da saída de R.R. Soares ele
era o líder da IIGD e seu cunhado, o então pastor Edir Macedo, era seu auxiliar. Com
o crescimento da Universal e já contando com 15 pastores, o pastor Macedo com o seu
estilo autoritário e centralizador começa a questionar a liderança de Soares. Foi então
que Macedo propõe uma assembleia entre os pastores para definir quem ficaria com o
comando da IURD. A votação ocorreu em 07 de Junho de 1980, onde o resultado
mostrou uma vitória do pastor Macedo por 12 votos contra 03 do pastor Romildo
(MORAES, 2008, p. 84).
Após a fatídica derrota de R.R.Soares, ele não quis permanecer sob a
liderança do pastor Macedo, e após receber uma compensação financeira, saiu para
fundar em 1980 o ministério a da Igreja Internacional da Graça de Deus. De acordo
com o que a IIGD propaga no seu site, o início foi marcado por inúmeras dificuldades,
já que, após muitas privações e humilhações, Soares chegou até a ser preso, por
“simplesmente anunciar o Evangelho”.
No passado éramos poucos e havia poucas igrejas. Era muito difícil.
Os evangélicos passavam por dificuldades, existia muito
preconceito. Alguns eram recebidos com pedradas. Eu mesmo
enfrentei muitos xingamentos. Hoje tudo mudou, há juízes se
convertendo, artistas... O Brasil está se convertendo. E sou um dos
responsáveis por isso. Eu não tinha condição de comprar um
aparelho de TV em preto-e-branco e hoje posso estar falando na
televisão, entrando nas mansões e nos barracos32.

Nos relatos da IIGD33 consta que, lutando contra as mais variadas
perseguições, R.R. Soares experimentou um considerável crescimento a partir do dia
02 de dezembro de 1984, quando, após ler o livro de Kenneth Hagin, O Nome de
Jesus, o líder da Igreja da Graça começou a pôr em prática a Determinação, “e a partir
daí, foram bênçãos atrás de bênçãos”. O próprio missionário conta a sua experiência
em um livro seu, recorde de vendas, afirmando que nesta ocasião seus olhos foram
abertos:
32

Extraído do site oficial da Igreja, disponível em: http://www.ongrace.com/rrsoares/ministerio/,
consultado em 02.09.11.
33
Idem
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Certa ocasião, li o livro O Nome de Jesus de Kenneth E. Hagin.
Acabei de lê-lo no dia 2 de dezembro de 1984 e, desde então, jamais
tomei um comprimido sequer, com exceção de um antiácido que
tomei 15 dias depois, em uma madrugada, por causa de uma
indisposição estomacal, pois ainda não entendia plenamente a
mensagem da fé real. O que aconteceu com a minha é fé? Mudou?
Não é que a minha fé tenha mudado. O que mudou realmente foi o
modo de usá-la; foi o meu entendimento. Durante a leitura daquele
livro, dois versículos me foram iluminados. Pela primeira vez,
entendi o significado deles. Foram os versículos de João 14.13 e
Marcos 11.23. A partir de então, o meu ministério sofreu uma
guinada de 180º. Tenho ensinado essas verdades ao povo e, quase
diariamente, recebo cartas de pessoas contando os mais lindos
testemunhos (R.R. SOARES, 2004, pp.15-16).

O missionário R.R. Soares estrutura sua base doutrinária a partir da leitura da
mensagem de Hagin, onde tem na Teologia da Prosperidade a partir do autor em
questão, principalmente no tocante a cura de doenças e influências do diabo, o foco
das suas pregações. A ênfase de Soares é dada no fato de que os problemas são
causados, essencialmente, por espíritos malignos (demônios), que atuam em todas as
áreas das atividades humanas, por isso, o missionário defende que é preciso, antes de
qualquer coisa, identificar a existência do problema. Em outras palavras, para R.R.
Soares, um problema, por mais simples que seja, pode ter origem satânica. Em seu
livro Espiritismo, a magia do engano, o missionário descreve um episódio em que ele
diagnosticou um problema originado no mundo espiritual, e que, após devidamente
identificado, foi completamente resolvido:
Certa ocasião, uma senhora me procurou, dizendo estar passando por
um “pequeno problema”. Contou-me que seu “pequeno problema”
era frigidez sexual. Há algum tempo não conseguia relacionar-se
sexualmente com o marido, e isto começava a afastá-los um do
outro. Ao orar por ela, percebi que o seu problema era de ordem
espiritual e ordenei que os demônios que a estavam afligindo
saíssem dela. Imediatamente após a minha oração, manifestou-se um
espírito, que se afirmava causador daquele “pequeno problema”.
Confessou que fora mandado por uma mulher que estava tentando
conquistar seu marido, para fazer com que o casal se separasse. Após
orarmos por aquela senhora, o demônio se afastou e ela voltou a ter
uma vida normal em seu lar (R.R. SOARES, 2001, p. 102).

A fala de Soares, configura-se portanto, como um discurso pautado numa
teologia pragmática que ajuda os seus adeptos a resolverem os problemas cotidianos
da vida normal. De acordo com Yamabuchi (2002), RR Soares se considera o

72
precursor do Evangelho completo no Brasil, embora ele diga que não criou essa
mensagem de salvação e cura sozinho.
Abaixo segue imagens de fiéis testemunhando sobre curas que receberam
após a oração do missionário R.R.Soares. Essas fotos foram tiradas dia 19/11/2011 no
templo central da IIGD no Recife que fica na Avenida Cruz Cabugá, quando estava
havendo um evento chamado “Festival de Maravilhas”.
Figura 7: Mulher curada de uma dormência nas mãos34

Foto: Marcos A.C

Figura 8: Homem não movimentava os ombros35

Foto: Marcos A.C.
34
35

Adelaide das Neves Ferreira, 89 anos, sofria a 6 anos com dormência nas mãos.
José Severino Santana Filho, 48 anos. Os ombros não tinham movimento.
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A IIGD da Avenida Cruz Cabugá fica entre a Universal do Reino de Deus e a
Mundial do Poder de Deus e recentemente passou por uma reforma de sua faixada
como também do seu salão de culto. Abaixo apresentamos imagens da Internacional
da Graça de Deus.
Figura 9: Faixada da Internacional da Graça de Deus na Avenida Cruz
Cabugá no Recife-PE

Foto: Arquivo pessoal do autor

Figura 10: Imagem interna da Internacional da Graça de Deus da
Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE

Foto: Marcos A.C.
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4.3 A Igreja Mundial do Poder de Deus - IMPD
O 1º templo da Igreja Mundial do Poder de Deus surgiu em 9 de Março de
1998 em Sorocaba, 90 km da cidade de São Paulo, tendo como fundador o apóstolo
Valdemiro Santiago de Oliveira36, sua esposa bispa Franciléia e um pequeno grupo de
membros.
Até o final de 2011 a sede da igreja estava localizada na Rua Carneiro Leão,
439, Brás, São Paulo, espaço que possuí 43 mil m², onde mais de 1.400 igrejas tanto
no Brasil quanto exterior eram dirigidas. É conhecida como Grande Templo dos
Milagres.
Figura 11: Templo sede da IMPD – Grande Templo dos Milagres

36

O apóstolo Valdemiro é pregador evangélico há mais de trinta anos, e afirma ter sido formado por
uma desconhecida Ordem dos Teólogos Evangélicos da América Latina. Ele assegura que recebeu a
missão de fundar seu ministério diretamente de Deus, numa certa madrugada, no alto de um monte.
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Em 1º de Janeiro de 2012, ocorreu à inauguração da nova sede nacional que
está localizada na região de Guarulhos, na Rodovia Presidente Dutra, no Km 217. A
Cidade Mundial, nome oficial do lugar, que terá capacidade para aproximadamente
150 mil pessoas. A inauguração ocorreu no primeiro Domingo do ano com a
realização de três cultos durante o dia todo. A quantidade de pessoas atrapalhou o
trânsito da região fazendo com que a Via Dutra ficasse com uma lentidão de 5 Km,
também nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos que é vizinho do
megatemplo. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas passaram pela Cidade
Mundial, durante todo o dia desse Domingo. O governador de SP e o prefeito de
Guarulhos, além de muitos políticos, estavam presentes na inauguração.
Figura 12: Nova sede da IMPD – A Cidade Mundial37

Como um dos desafetos da cúpula da IURD, Santiago não esconde sua
dissidência e repulsa aos métodos recrutamento de fiéis adotados pela sua excongregação, forma pela qual ele se refere a Universal. Ao contrário, os pastores da
igreja parecem ser orientados a criticar nos cultos a práxis da IURD, sem citá-la
nominalmente. Os ataques são dirigidos a IURD mais do que as expressões religiosas
que sempre foram alvo dos neopentecostais, como por exemplo, as religiões afrobrasileiras. A umbanda, que sempre foi alvo de críticas pelos pentecostais e
neopentecostais, sobretudo na IURD e IIGD, fica totalmente a margem dos ataques da
denominação liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago.

37

Endereço eletrônico: http://www.impd.org.br/portal/index.php?link=noticias_impd&id=214. Consulta
em 24 jan 2012.
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A primeira reunião contou com apenas 16 pessoas. Segundo a primeira edição
da revista da IMPD, Mundial Sem Limites, os milagres foram logo ocorrendo. “Uma
mulher que não tinha rins e um menino que não tinha órgãos genitais foram
completamente restaurados pelo poder de Deus”, testemunha o pastor Washington
Alder Alves de Oliveira38.
Após três meses de inaugurada, de acordo com matéria da Revista Mundial
sem Limites39, a igreja passou a ocupar um salão que tinha suas dimensões quatro
vezes maiores que o primeiro. Poucos meses depois, o líder da IMPD decidiu abrir
templos pelo restante do país, começando pelo Nordeste onde inaugurou o do Recife.
Figura 13: A Igreja Mundial do Poder de Deus na Avenida Cruz Cabugá40

Na Capital de Pernambuco, segundo testemunho de pastores e obreiros, a
congregação sofreria muitas perseguições. Perseguições que não são esclarecidas de
onde partiam, apenas sugerem que supostamente tenham vindo das rivais, IURD e a
IIGD, que são vizinhas da Mundial na Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE.

38

Revista Mundial Sem Limites, Ano I, n.1, abr. 2007, São Paulo, p.8
Idem, p.5
40
Foto do arquivo pessoal do autor
39
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Logo após a inauguração do templo na capital pernambucana, outros templos
foram abertos em cidades do interior de São Paulo e capitais como Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Belém e Porto Alegre. Atualmente a IMPD possui mais de 3000
igrejas no Brasil e no mundo.
Em relação ao fundador da Mundial do Poder de Deus, ele representa bem a
figura do menino humilde que conseguiu sucesso na vida. Nasceu em Minas Gerais e
veio de família simples, caminhava aos 12 anos, oito quilômetros por dia para levar
marmita aos familiares na roça. Mas agora ele mora em condomínio de luxo em
Barueri, na Grande São Paulo, com três carros importados na garagem. A Igreja
Mundial tem inaugurado um novo templo por semana, segundo matéria da Isto é, e é
sustentada principalmente pelos dízimos. O dinheiro recebido pela IMPD é
diferenciado em envelopes de ouro, prata e bronze, com relação ao valor. A Igreja
possui uma despesa de cerca de R$ 30 milhões por mês. Atualmente, sua popularidade
vem ganhando espaço na TV brasileira. Depois de ter reunido cerca de 2,3 milhões de
fiéis no autódromo de Interlagos, Valdomiro possui agora 22 horas diárias a
programação da Rede 21, do grupo Bandeirantes, das quais gasta cerca de R$ 6
milhões. Seu desempenho no palco é acompanhado por uma equipe de cinegrafistas
que registram tudo para divulgar na tevê, jornal, revista e rádio, o seu trabalho que é
"multiplicar almas". Mesmo de terno e gravata, Valdomiro possui figura de liderança
da qual muitas pessoas se identificam. Ele chegou a ser comparado com figuras
notórias que deixaram o passado sofrido para se tornar personalidades famosas, como
Sílvio Santos e o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva41.
No tocante a forma de ser igreja, ela segue os moldes de outras igrejas
neopentecostais, começando fazer uso de instrumentos simbólicos como um copo de
água bebido pelo pastor defronte a câmera de TV, um lenço com “poderes
sobrenaturais”, e outros utensílios que no plano simbólico endossam a retórica da cura
pela fé apregoada na IMPD. Pois é “do sagrado, com efeito, que o crente espera todo
o socorro e todo o êxito” (CALLOIS, 1998, p.22).
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Revista IstoÉ, Nº 2151, 2 fev. 2011
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Figura 14: Cartaz na frente da IMPD da Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE42

O poder sobrenatural da cura representa um dos pilares doutrinários das
igrejas neopentecostais e que é atribuído ao Espírito Santo, de modo semelhante ao
pentecostalismo. Essa também é a bandeira da IMPD e com essa mensagem como
carro chefe do seu discurso, ela segue conseguindo novos adeptos a cada dia.

42

Foto do arquivo pessoal do autor
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CAPÍTULO V
APONTAMENTOS SOBRE OS NEOPENTECOSTAIS NO RECIFE-PE

Concretizada a fase das entrevistas e trabalho de campo, o presente capítulo se
propõe a analise dos dados levantados tomando como elemento norteador o referencial
teórico da pesquisa como também os seus objetivos. Nesse sentido utilizamos as falas
dos líderes e obreiros entrevistados nas instituições religiosas como também os
transeuntes da Avenida Cruz Cabugá, onde aplicamos a técnica da análise de
conteúdo. Harold Laswell (1927) foi realmente o iniciador da história da análise de
conteúdo, com seu estudo sobre a propaganda na Primeira Guerra Mundial
(RICHARDSON, 1999, p. 220). Naquela época, o behaviorismo era o fio condutor das
Ciências Sociais e procurava descrever, o mais rigorosamente possível, a conduta dos
indivíduos como resposta a determinados estímulos.
Como método, aplicamos o círculo de frequência proposta por Laurence
Bardin (2009), às entrevistas estruturadas realizadas com os transeuntes que
participaram da nossa investigação e posteriormente utilizamos a grelha analítica,
também proposta por Bardin (2009), as entrevistas realizadas com os líderes e obreiros
que fizeram parte da pesquisa.
5.1 - Primeira Fase: adesão ao círculo de Bardin
Na primeira fase, o caminho escolhido foi trabalhar com elementos levantados
a partir do método de análise de conteúdo, submetendo esses elementos ao círculo de
frequência por ordem decrescente do centro para a periferia, técnica proposta por
Laurence Bardin, e bastante conhecida.
Pedimos aos entrevistados que escrevessem seis palavras que lhes viessem à
memória quando ouviam a questão: “que estratégias você visualiza que são utilizadas
pelas igrejas pesquisadas (IURD, IIGD e IMPD) com o objetivo de lhe convencer a
conhecê-las?”. O círculo do gráfico 3 revela que os participantes destacaram as
palavras que lhes faziam sentido com relação às estratégias das igrejas pesquisadas e
que apresentamos na seguinte ordem decrescente:
- 5 para a significação da participação dos fiéis na vida da igreja;
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- 4 para a significação da relevância da estrutura física, conforto e segurança dos
templos;
- 3 corresponde a valores relacionados a vida próspera e sucesso;
- 2 corresponde a questões relacionadas a pregação, curas, bênçãos, integridade,
disponibilidade e acessibilidade aos líderes;
- 1 para questões relacionadas a propaganda, marketing e apresentação dos líderes.
Gráfico 3 – as frequências com que as palavras aparecem com relação ao roteiro
aplicado aos transeuntes.

1
2
3

Propaganda,
Marketing,
Apresentação
dos lideres.

Qualidade dos cultos

4

Vida próspera,
Sucesso

5
Pregação;

6

Curas e
bênçãos

Estratégias de
concorrência

Estrutura física,
Conforto,
segurança

Integridade
Participação
Disponibilidade

Acessibilidade

A sua construção, baseia-se segundo Bardin a um teste por associação de
palavras, o mais antigo dos testes projetivos, permite, em psicologia clínica, ajudar a
localizar as zonas de bloqueamento e recalcamento de um indivíduo. O objetivo
proposto diz a autora é fazer surgir espontaneamente associações relativas às palavras
exploradas ao nível dos estereótipos que engendram (BARDIN, 1979, p. 52).
Como podemos observar a vantagem da utilização do círculo é que ele nos
propicia a visualização dos primeiros temas considerados como os mais importantes
dentro da representação das estratégias de concorrência utilizadas pelas igrejas
pesquisadas.
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5.2 – Segunda Fase: utilização da grelha analítica de Bardin
Nesse momento utilizamos como referência as falas dos sujeitos da pesquisa,
que foram coletadas por meio de entrevistas. A partir desse material foi feito a
classificação das falas a fim de identificarmos os temas emergentes. Nessa etapa podese inicialmente proceder á análise semântica (do vocabulário usado) e posteriormente
à análise do conteúdo, isto é, das ideias contidas nos vários instrumentos de
comunicação. Realizamos uma organização do material após uma leitura profunda
para definir: as unidades de registro (palavras, frases, orações, temas, acontecimentos,
personagens...); as unidades de contexto (contexto do qual faz parte a mensagem); as
categorias de análise e separar os trechos mais significativos, para só assim proceder á
análise propriamente dita do material.
Organizamos esse material a partir de uma técnica proposta por Bardin (2009)
conhecida como grelha analítica. As unidades de significação ou categorias de análise
que são trabalhadas a partir do nosso referencial teórico e do material de campo
colhido (as entrevistas com os pastores e obreiros das igrejas pesquisadas e com os
transeuntes da av. Cruz Cabugá) constam nessa grelha, que para fins de melhor
estruturação do trabalho, colocamos como apêndice no final do texto (APÊNDICE F).
5.3 - Terceira Fase: Categorização dos Dados
Concluída a etapa de levantamento observamos a necessidade de classificá-los
ou realizar uma categorização dos dados. Embora a ressalva de que: “isso não é uma
etapa obrigatória na análise de conteúdo, mas a maioria dos procedimentos inclui a
categorização, pois facilita a análise da informação”.
Desvelar conteúdos implícitos no material pesquisado é sempre um confronto
com os pressupostos teóricos colocados, isso levará a uma reexaminação e
modificação em função da associação ou dissociação de ideias e conceitos
identificados. Este movimento ininterrupto de confronto entre teoria e empiria deve
resultar numa aproximação maior da realidade que a pesquisa pretende representar
(ANDRÉ, 2006, p. 45).
Após a leitura desses autores percebemos que a investigação seguiu um
caminho que vai da formação de categorias resultando da própria categorização
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teórica, como também da essência do conteúdo das anotações construídas durante o
processo que resulta em uma expansão das categorias iniciais.
Com

base nessa categorização

realizada através

dos

pressupostos

supracitados, levando em consideração as técnicas propostas por Bardin (2009)
(círculo de frequência e grelha analítica), iremos desenvolver as categorias de análise
que selecionamos enquanto pesquisador para desenvolver as unidades de significação
que surgiram a partir das entrevistas realizadas com os sujeitos da investigação.
5.3.1 – Deslocamentos da ética protestante à “ética Iurdiana”
A primeira onda do movimento pentecostal enfatizou a glossolalia
(falar em línguas); a segunda onda enfatizou a cura divina; a terceira
onda passou a enfatizar o dinheiro, que se tornou a mola propulsora
do neopentecostalismo (ROMEIRO, 2005, p.107).

Nossa análise inicia-se levando em consideração as práticas religiosas da
IURD, sobretudo as que denominamos como estratégias de concorrência, e que no
caso desta igreja, também está fortemente identificada com o seu ethos, ou seja, os
traços característicos desse grupo, do ponto de vista social e cultural, que o diferencia
de outros. Queremos falar da sua relação com o dinheiro e como ela trabalha com essa
temática junto aos fiéis como uma estratégia que lhe confere um valor de identidade
social e religiosa, que é perfeitamente apresentada através da Teologia da Prosperidade
(TP).
Para fins da nossa análise não poderíamos deixar de se debruçar sobre a obra
de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (EPEC), que juntamente
com o referencial teórico já esboçado nessa investigação, nos auxiliará na análise do
material pesquisado.
O nosso esforço em compreender o modo de ser iurdiano passará pelas
contribuições de Weber em estabelecer uma estreita ligação entre a religião e o
contexto social e econômico em que as idéias religiosas nascem e se estabelecem.
Dito isto, é importante conhecer o momento histórico do surgimento da
IURD, final da década de 70 do século passado, e a consequente utilização da TP43.
Esse cenário é marcado, entre outras coisas, por uma constante migração do homem

43

A teologia da prosperidade surgiu com o enfraquecimento do movimento healing revivals no final
dos anos 40 do século passado nos Estados Unidos.
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do campo para as cidades, que por sua vez promovia desemprego, surgimento de
grupos desfavorecidos como os sem teto, sem terra, etc.
A migração urbana favoreceu o apego à religião que oferecesse práticas mais
conhecidas às praticadas no contexto de origem. “A miséria rural é, por assim dizer,
exportada para a cidade - quase 31 milhões entre 1960 e 1980 - pressionou
constantemente a base do mercado de trabalho urbano” (MELLO; NOVAIS;
SCHWARCZ, 1998, p.620).
Nesse cenário de mudança socioeconômico, encontramos as religiões de
origem pentecostal como uma proposta que mais se adequa a essa realidade através de
suas estratégias de solução e significação dessa mudança, estabelecendo novos laços
de proximidade dentro de uma perspectiva agora urbana e individualista, aproximando
através de certos limites um grupo de pessoas que se encontram agora
geograficamente num espaço sem limites, a metrópole (LUIZ, 2011, p. 54).
É justamente nesse contexto, de transição econômica e cultural, onde o
empobrecimento da população ocorre devido o achatamento do salário mínimo e
outras demandas advindas da situação social que o país enfrentava que surge essa nova
forma de religiosidade. Nela a Teologia da Prosperidade surge como caminho possível
para preencher uma subjetividade desesperançada pelo capitalismo tardio.
Na Teologia da Prosperidade, todos os fiéis que se convertem, tornam-se
“filhos de Deus”. Assim a partir da compreensão da TP, todos os crentes devem ser
ricos e como participantes da obra divina, seriam abençoados com dinheiro, saúde e
felicidade (Cf. ANDERSON, 1987, p. 232).
“Aqui nós sentimos o agir de Deus através das bênçãos espirituais e
materiais que nós experimentamos. O nosso Deus é um Deus rico,
dono de todo ouro e toda prata, é por isso que é da sua vontade que
também sejamos da mesma forma” – Obreiro O1.

Nesse contexto, a fé toma um novo sentido. Ela já não é mais a fé para
salvação, como na versão protestante. Ela é instrumento para tomar posse de bens
materiais.
Nós encontramos de forma clara essa ideia a partir das entrevistas que
realizamos com os transeuntes da Avenida Cruz Cabugá onde podemos verificar,
através do círculo de Bardin já apresentado, que as palavras “vida próspera” e
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“sucesso”, estão entre as mais citadas como a primeira coisa que vem a mente quando
elas lembram das igrejas neopentecostais. Esse pensamento é confirmado pelo próprio
pastor entrevistado:

“Deus não quer que o seu povo seja miserável. Ele quer que seus
filhos sejam prósperos, tenham sucesso. [...] Aqui todos os dias
entram pessoas que estão em extrema dificuldade financeira,
dívidas, empresas falidas, desempregadas, e quando entram na
Universal e quando tem fé, mas uma fé genuína, não é qualquer fé,
ai sim, elas experimentam o poder de Deus. O desempregado
arranja emprego, a empresa falida vira líder de mercado. [...] As
dívidas viram coisas do passado... [...] Mas tem que ter fé” – Pastor
P1.

A ideia de trabalho, abordada por Weber na EPEC, de necessário para a
manutenção da vida do indivíduo e da coletividade, atravessa a fase em que se
constitui como meio para obtenção de lucro, de acúmulo de capital, para chegar aqui,
no capitalismo tardio, e confundir-se com a própria vida, esta reduzida, muitas vezes,
ao homo-oeconomicus.
... ideia peculiar do dever profissional, tão familiar a nós hoje em
dia, nas na realidade tão pouco evidente, que é a mais característica
da ética social da cultura capitalista e, em certo sentido, sua base
fundamental. É uma obrigação que o indivíduo deve sentir e
realmente sente, com relação ao conteúdo de sua atividade
profissional, não importando no
que
ela
consiste
e,
particularmente, se aflora como uma utilização de seus poderes
pessoais ou apenas de suas possessões materiais (como “capital”)
(WEBER, 2004, p. 33).

Ideia essa que posteriormente, com a Reforma Protestante, assumiu novos
sentidos segundo Weber (2004):
Incondicionalmente nova era a convicção de que o cumprimento do
dever, no âmbito das ocupações [“Berufe”], intramundanas, fosse o
conteúdo supremo que jamais pudesse ser assumido pela atividade
moral do homem. Assim foi que, inevitavelmente, a atividade
quotidiana adquiriu um significado religioso e daí deriva o sentido
da vocação [“Beruf”], que é a expressão do dogma, comum a
todas as denominações protestantes, que rejeita a distinção católica
entre preceitos e conselhos. O único meio de viver de uma maneira
agradável a Deus não está na superação da moral da vida
intramundana pela ascese monástica, mas exclusivamente no
cumprimento, dentro do mundo, dos deveres correspondentes à
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posição que a existência impõe ao indivíduo dentro da sociedade,
deveres que se tornam assim a sua vocação [“Beruf”]. (EPEC,
p. 53).44

Por sua vez, na IURD, o ideal já não é mais ter um trabalho, uma profissão
para exercer a vontade de Deus. Mas, sim, ter o próprio negócio e seu rendimento
financeiro. Ser empresário parece ser o caminho ideal para obtenção de lucro,
demonstrando assim uma ética intramundana. Não é sujo ganhar dinheiro.
Para isso várias estratégias são geradas, entre elas a reunião dos empresários,
a nação dos 318, a fogueira santa de Israel, etc.:
A fogueira Santa acontece duas vezes por ano, praticamente desde a
fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Habitualmente, é
realizada nos meses de janeiro e de julho. [...] A Fogueira Santa é
um grande acontecimento mundial, em que bispos e pastores do
mundo inteiro recolhem os pedidos e os levam a uma lugar especial
na Terra Santa, esse lugar no passado, foi marcado por um grande
acontecimento histórico, que mudou a vida de pessoas, nações e até
a da própria humanidade.45

Mas, diferentemente do Calvinismo em que o lucro deveria ser poupado,
aqui o lucro é para ser gozado. Ganhar para gastar. Participar da sociedade de
consumo que tudo quer possuir46. Também Deus é para ser “possuído”. “Se ele é a
fonte da bênção, da riqueza, por que buscar bênçãos nessa fonte e não se tornar
possuidor da própria fonte”, como pregava o bispo Macedo num de seus programas de
rádio. Se no Protestantismo ascético havia uma recusa à divinização da criatura, aqui,
este é o ideal a ser buscado. “Eu posso”, “Eu vou conseguir”, “Eu determino a
vitória”.
“Meu irmão, basta você crer. Mas crer de verdade...[...] Aqui é o
lugar de pessoas que creem, por isso as coisas acontecem. Aqui não
é lugar de coitadinho não, aqui só tem vencedor. Certa vez chegou
um homem aqui e me perguntou: ‘moço me disseram que se eu
viesse pra Universal minha vida ia mudar, e eu seria um homem

44
Aqui utilizamos a distinção e similaridades das palavras – ocupação (berufe) e vocação (beruf).
Expressões essas desenvolvidas pelo prof. Roberto Motta no artigo "Notas para a Leitura de A Ética
Protestante e o Espírito do Capitalismo", Estudos de Sociologia (Recife, Universidade Federal de
Pernambuco), v. 1, n.2, 1995, pp. 65-83.
45
http://www.arcauniversal.com.br/fogueirasanta/men_oqueefogueira.jsp
46
Porém, o capitalismo de poupança foi substituído pelo de crédito, e a religião se adaptou a isso. A
diferença com o protestantismo clássico é que a adaptação foi mútua. Aqui é a igreja se adaptando à
sociedade. Mão única.
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muito bem sucedido. Eu posso acreditar nisso? – Ele me perguntou.
Ai eu respondi: se você crer sim, pois tudo é possível ao que crer” –
Obreiro O1

Nesse sentido encontramos nas próprias palavras de Edir Macedo ideias
semelhantes, se aproximando inclusive de noções muito próximas do Calvinismo,
quando Weber comenta que só quem é eleito possui a verdadeira fides efficax, ou seja,
a fé eficaz, operosa. Edir Macedo assim afirma:
É preciso que cada pessoa avalie a sua vida, examine através dos
frutos se está ou não na fé. Reflita: “Será que eu sou de Deus? A
minha família está liberta? Meu marido, minha esposa, meu filho
estão abençoados? Não me falta nada? Sou uma pessoa tranqüila?
Tenho paz, vida e posso falar de Jesus para as outras pessoas?”.
[quando a pessoa não alcança essas coisas] o erro não está em Deus
e muito menos na Sua Santa Palavra, mas sim na qualidade de
crença que se tem n'Ele e em Suas promessas47.

Diante das questões já postuladas acerca do referencial weberiano utilizado
nessas breves considerações e das práticas iurdianas já expostas e analisadas, podemos
levantar algumas provocações que dão continuidade as nossas reflexões acerca do
nosso objeto de estudo:
Essa nova forma de religiosidade baseada num consumismo de bens
simbólicos onde tudo está ao alcance do fiel, bastando apenas que esse creia e esteja
disposto a oferecer o sacrifício de fé, ou seja, seu dízimo ou oferta, ela pode se
caracterizar como uma nova forma de experimentação religiosa?
Nesse sentido, poderíamos dizer que um dos fatores para o crescimento da
IURD está ligado ao fato dela levar o indivíduo religioso a superar todo e qualquer
sofrimento, frustação ou privação, atendendo as necessidades religiosas produzidas na
pós-modernidade?
Assim, retomando as ideias de Weber, podemos dizer que a IURD fortalece
uma ética de natureza mundana, sem a necessidade de ascese. Nesta, a motivação está
no que se pode conseguir no presente, no hoje, no aqui-agora, onde os resultados dessa
motivação apontam para um caminho que tenta amenizar o sofrimento produzido pela
própria situação social e econômica produzida pelo próprio capitalismo.

47

Sermão do bispo Edir MACEDO: "As razões do fracasso II". http://www.bispomacedo.com.br/ acesso em 22.11.11.
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5.3.2 - Religião e marketing
Cristianismo e marketing estão conectados na sociedade do terceiro
milênio. A análise do papel do marketing nas principais
denominações cristãs brasileiras não pode mais ser relegada para um
segundo momento (LOPES & REZENDE, 2009, p.106).

Após nosso primeiro esforço em analisar elementos apresentados nos
discursos dos entrevistados ligados a aspectos da concorrência entre as igrejas que se
constituem objeto do nosso estudo, falaremos agora de outro fenômeno, que entre os
transeuntes que participaram da investigação, se apresentou como o tema mais
indicado, a saber, o da relação entre marketing e religião, ou contextualizando para os
objetivos da nossa pesquisa, a utilização do marketing como estratégia de concorrência
entre as igrejas neopentecostais da Avenida Cruz Cabugá.
Fazer projeções do futuro não tem se apresentado como uma boa estratégia
para o tempo presente. Olhar para o passado tem nos enchido de incertezas, afinal,
também na esfera religiosa, de repente, “tudo o que parecia ‘sólido’ se ‘desmanchou’
no ar”. O próprio cenário que a história da religião construiu, em determinado
momento

desmoronou

(PATRIOTA,

2008).

Racionalidade,

secularização

e

desencantamento de um mundo, antes, totalmente encantado, onde o ateísmo
metodológico passou a determinar os caminhos na busca da verdade, e a ciência, de
mãos dadas com a tecnologia, baniu das universidades a hipótese de Deus. Alardearam
o fim da religião.
Em nossos dias, a sociedade experimenta uma nova aura, dessa vez, não mais
de fascínio sagrado, mas de um fascínio essencialmente espetacular – trata-se de mais
um fenômeno cultural da contemporaneidade, onde o conhecimento e as vivências
religiosas passam a ser predominantemente estruturados por meio do consumo de
imagens e do estímulo às emoções. Evidentemente aqui não estamos ignorando que
qualquer religião admite e detém uma particular reserva de imagens, espécie de
estoque simbólico, que pode ser – e geralmente é - mobilizado como um modelo para
a ação. (SIEPIERSKI, 2001 apud PATRIOTA, 2008). Tal reserva, como completa
Siepierski (2001), permite o emprego de uma história idealizada, construída e
reconstruída segundo as necessidades, a serviço das demandas do tempo presente.
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Tal realidade gerou a possibilidade de que a religião midiática ocupasse um
espaço privilegiado na sociedade contemporânea, voltando a conquistar prestígio e a
influenciar as comunidades religiosas reais — ainda que isso implique na
transmutação delas mesmas, para que se pareçam cada vez mais com o espetacular
mundo da mídia. Neste cenário, segundo Ramos (2005, p. 169), pode-se perguntar
então se o resultado é, de fato, a ocupação da mídia pela religião, ou se é a ocupação
da religião pela mídia.
Essas e outras perguntas similares ainda carecem de respostas completamente
satisfatórias. O máximo que conseguimos é pontuar o que observamos hoje. E o que
vemos é exatamente o que afirmou Prandi (2000) quando disse numa entrevista a
Revista IstoÉ, que a religião, que antes era um instrumento de formação de valores,
está se tornando um produto de consumo imediato e passível de experimento, troca ou
rejeição, e que amanhã, como já é hoje, o espetáculo será muito mais importante do
que a doutrina religiosa48.
Quando perguntamos aos pastores e obreiros que fizeram parte da nossa
pesquisa, em termos de estratégias, qual o diferencial da sua igreja? As respostas não
raramente apontavam para alguma ação de marketing. Vejamos:
“Nós fazemos questão de divulgar o que acontece em nossa Igreja.
[...] As pessoas precisam saber, elas precisam parar de sofrer, até
porque se nós calarmos, até as pedras clamarão49. O Senhor nos
deu emissoras de TV, jornais, revistas, tudo isso pra que? Para
divulgar o que ele faz quando nós cremos” – Pastor P1.
“...é claro que a propaganda é importante, afinal não dizem que a
propaganda é a alma do negócio? No nosso caso o negócio é
ganhar almas, é tirar o miserável do mundo e dá uma nova
possibilidade de vida, não mais uma vida desgraçada, mas uma vida
abençoada, abundante” – Pastor P3

48

Em entrevista concedida a Bruno Weiss, para a Revista Istoé. Edição 1579. O bem e o banal. O
pluralismo de tendências terá de conviver com a ampliação da fé como produto de consumo. Publicada
em 05.01.2000
49
Menção ao texto bíblico de Lucas 19:40
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“...certa vez me perguntaram: - pastor, porque vocês precisam de
televisão, rádio, banners, outdoors, essas coisas toda, pra falar de
Jesus? Bastava vocês pregarem na igreja e pronto. Sabe o que eu
respondi? Meu irmão nós temos que utilizar o que Deus coloca em
nossas mãos, porque tudo é dele, e tudo deve ser usado para glória
dele” – Pastor P2

É claro que o uso do marketing nas igrejas, está ligado diretamente ao
contexto que vivemos, com o excessivo apelo aos sentidos, essencialmente à visão, e
que por sua vez têm gerado desejos e ansiedades também no consumidor religioso. O
que nos parece é que a ideia de “missão” religiosa tão presente nos primeiros
protestantes que chegaram ao Brasil, está sendo deixado de lado para o alcance de
melhores resultados em termos numéricos, para o “enchimento” de igrejas e abertura
de novos templos.
“A nossa meta é chegar cada vez mais longe, abrir cada vez mais
igrejas, chegar a mais lares através dos nossos programas de
televisão e rádio, na internet também... [...] Afinal essa é a nossa
missão, ir e levar a mensagem que Deus cura, faz prosperar,
abençoa. Isso ao máximo de pessoas e lugares possíveis” – Pastor
P2.

Poderíamos, inclusive, considerar a transformação desta mesma mensagem
religiosa em uma mercadoria específica que deverá ser “vendida” basicamente em dois
mercados distintos: o dos fiéis e o dos consumidores. Como pontuamos anteriormente,
o que se vê hoje, com clareza, são acirradas disputas denominacionais no cenário
religioso. Discursos são alicerçados sobre temas pessoais e figuras públicas. Histórias
sensacionalistas de vida são expostas nos meios de comunicação, o que acaba por
reforçar o culto ao personalismo, afinal, os líderes religiosos que ocupam os horários
de maior audiência têm seus discursos religiosos legitimados pela mídia, mesmo que
haja uma notável adequação mercadológica em seus conteúdos. Essas e outras
características peculiares promoveram e sustentaram a transformação de diversas
igrejas, classificadas como cristãs, em grandes indústrias de comunicação, na medida
em que tais instituições adquirem ou montam expressivos conglomerados
comunicacionais.
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No caso brasileiro, a situação pluralista e concorrencial consolidouse tão somente na segunda metade do século XX, mais de meio
século depois da separação entre Igreja-Estado. Desde então a lógica
de mercado passou a orientar as ações organizacionais, religiosas e
proselitistas de vários grupos religiosos, sobretudo de certas
denominações pentecostais. O que significa que essa lógica
predomine atualmente sobre o conjunto das igrejas pentecostais. [...]
Apesar disso, várias igrejas pentecostais, no afã de superar a
concorrência religiosa e de atingir metas evangelísticas as mais
ambiciosas, vêm perseguindo essa lógica (MARIANO, 2003, p.115).

Tais igrejas apresentam objetivos bem definidos, com metas a serem
atingidas que passam pelo acréscimo na margem dos lucros, pela maior participação
de mercado até a abertura de novas frentes, com maiores coberturas geográficas.
Esse novo processo de organização da atividade religiosa torna o discurso
religioso uma mercadoria cuidadosamente embalada e oferecida por meio dos
espetáculos televisivos (PATRIOTA, 2008). Todavia, o que parece ocorrer é que a
importância do discurso propagado torna-se irrelevante ao ser experimentado no
cotidiano, porque o encanto desse discurso fácil de ser consumido está,
principalmente, enquanto se mostra como elemento espetacular, mas, uma vez
deslocado de sob os holofotes espetaculares, ele é ofuscado pela realidade sem graça.
Esse desencanto deve ser compensado imediatamente com um novo encantamento.
Daí que o perpétuo do espetáculo é a mudança. A criação exaustiva de novos produtos
e discursos religiosos, afinal, a mercadoria precisa dar lugar à mercadoria.

“Aqui nós temos várias reuniões, todas com um objetivo específico.
[...] Temos a reunião dos empresários, a dos desempregados, a dos
que estão enfermos, os que precisam melhorar o casamento. [...] A
ideia é que todos possam encontrar aqui o que estão precisando,
afinal essa é a missão da igreja, aliviar o fardo das pessoas. [...]
Ora, Jesus não disse: ‘vinde a mim todos que estais cansados e
sobrecarregados e eu vos aliviarei’. Nós acreditamos que estamos
fazendo isso com as pessoas que nos procuram” – Obreiro O1.

Com efeito, os programas religiosos começam a ser valorizados no mercado
de anunciantes na mesma proporção que contam com um público telespectador com
potencial para ser cativado e se manter fiel a determinados produtos ou serviços. Para
que possamos compreender o imbricamento desta lógica de escolhas e mercado com
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os produtos religiosos atualmente oferecidos e consumidos, é importante analisar o
comportamento do consumidor religioso. O fato inegável é o de que desde o momento
da nossa percepção de pertença ao mundo social, somos imersos num universo de
apelos e estímulos ao consumo de bens, sejam eles tangíveis ou não. Muitas destas
fontes de estímulo ao consumo apresentam-se, necessariamente, como apelos externos
ao sujeito, que parece mobilizar-se com facilidade para a aquisição de bens que não
são exatamente o que poderíamos chamar de necessários ou imprescindíveis:
Nas sociedades contemporâneas, onde os indivíduos são
crescentemente orientados para decidir livremente a respeito de que
modelo de religiosidade (quando escolhem um) vão adotar, o que as
organizações religiosas oferecem tem que ser atrativo para os
potenciais consumidores. Assim, o ethos do consumo, que prevalece
em termos de sociedade inclusiva, e o pluralismo do campo
religioso, são elementos fundamentais para entender como a lógica
mercadológica determina a dinâmica de transformações dos modelos
de religiosidade (GUERRA, 2003, p. 01).

Nessa vertente, não é difícil concluir que alguns produtos são mais aceitos do
que outros, afinal, os produtos religiosos espetaculares mais visíveis estão presentes na
religião da prosperidade, que, por meio de testemunhos enfáticos de fiéis
consumidores plenamente satisfeitos com o produto de sua fé, “mostra” o sucesso de
alguns, enquanto a maioria conserva-se apenas como espectadora. Tais testemunhos se
organizam em figuras paradigmáticas que se apresentam como prova de que o produto
anunciado dá resultado (RAMOS, 2005, p. 173).
Com efeito, tal situação nos leva a concluir que ao estudar o comportamento
do consumidor religioso, não podemos, nem devemos perder de vista o ambiente
social em que tal consumidor está inserido. Com isso, não temos a pretensão de negar
que o processo de escolha por determinados bens de consumo não seja pautado
também em escolhas individuais, que são edificadas na própria história pessoal dos
sujeitos, e que acabam por influenciar o comportamento de consumo de cada pessoa,
todavia, as influências dos grupos sociais também têm uma parcela considerável na
consolidação do quadro religioso da atualidade.
A própria Ciências Sociais abrange em sua essência, como objeto de estudo, o
comportamento de grupos sociais, mas também se infere na perspectiva individual,
mesmo que mantendo o foco no coletivo. Tal fato é claramente perceptível quando se
estuda, por exemplo, o comportamento de consumo de vestuário ancorado pelas
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tendências da moda. Em outras palavras, o comportamento de consumo individual, na
maioria das vezes, está interligado à influência de consumo dos grupos sociais.
Segundo Baudrillard (1995), já em 1844, Karl Marx abordava a questão da posse de
bens como característica básica de diferenciação entre os indivíduos inseridos em
grupos sociais. Segundo o autor, na visão de Marx, a propriedade privada evidenciava
o modo de existência pessoal, gerando assim um referencial de distinção entre pessoas
e grupos sociais, na medida em que configurava o cerne da vida e os valores básicos
das pessoas nas sociedades capitalistas: “viver para ter e ter para ser”.
É justamente com esta proposta que nos deparamos quando analisamos a
religiosidade ofertada nos dias atuais. Principalmente nas denominações cristãs que
utilizam o espaço midiático. Tal postura de consumo do “viver para ter e ter para
ser” é considerada a partir de algumas das ideias teóricas sobre as características do
ser humano pós-moderno, explicadas pelas análises do individualismo-narcisista,
discutido muito bem por Lipovetsky (1988) e Maffesoli (2002) que abordam o
materialismo, a cultura, a produção e o consumo de massa na pós-modernidade
(PATRIOTA, 2008).
Portanto, acabamos por concluir que existe uma espécie de “mercadorização”
do consumidor religioso, onde o público-alvo da mensagem e apelos acaba por moldar
os produtos e serviços que são oferecidos nesse mercado.

5.3.3 – “Vem pra cá Brasil, aqui tem a mão de Deus”
Esse é o slogan utilizado pelo apóstolo Valdemiro Santiago para propagar os
milagres de cura que ocorrem diariamente na Igreja Mundial do Poder de Deus, curas
essas que são a principal estratégia para recrutamento de novos fiéis.
A ênfase na cura não é nenhuma novidade entre os pentecostais,
principalmente entre as igrejas da segunda onda pentecostal que tiveram como
principais expoentes a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Brasil para Cristo.
Vários autores já se debruçaram sobre esse tema, identificando o elemento da cura
como algo identitário entre esse grupo de pentecostais. “Os rituais de cura ocupam um
lugar de destaque, sendo o mais importante deles (ORO, 1993, p.16). Aliás sobre essa
questão, Pierucci (2001, p.36) nos informa que a prática de curas não é algo específico
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dos movimentos pentecostais, pois segundo ele, nenhuma civilização até hoje pôde
passar sem gente que curasse.
Das igrejas que fazem parte dessa investigação, como também das que são
classificadas como neopentecostais, a Igreja Mundial do Poder de Deus é a mais recém
fundada, e a que mais cresce, fato que se deve sobretudo na sua ênfase nos milagres de
cura realizados pelo apóstolo Valdemiro e seus pastores.
TABELA 10: Comparação de crescimento entre as igrejas neopentecostais
IURD

FUNDAÇÃO
1977

Nº DE TEMPLOS
4,7 mil

Nº DE FIÉIS
8 milhões

SARA NOSSA

1992

800

750 mil

1996

800

2 milhões

1998

3 mil

4,5 milhões

TERRA
RENASCER EM
CRISTO
IMPD

Boa parte desse crescimento vertiginoso se dá devido a mística de milagreiro
de Santiago. No altar da igreja que fundou em 1998 Valdemiro passou a receber
portadores de vírus da Aids, doentes de câncer e até cadeirantes desenganados pela
medicina50.
Figura 15: Ex-cadeirante testemunhando ter sido curado pelo apóstolo
Valdemiro51.

50
51

Revista IstoÉ, Nº 2151, 2 fev. 2011
Revista IstoÉ, Nº 2151, 2 fev. 2011, p.54
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Segundo Oro, (1993):
Os problemas, as angústias e o mal por que passa os indivíduos são
muito bem detectados pelos líderes neopentecostais, os quais propõe
sistematicamente uma explicação transcendental para sua origem e
solução. [...] Os problemas e aflições terrenas são ‘fortemente
carregados de sentido ideológico’. Na medida em que se identificam
esses problemas, propõe soluções transcendentais como citado
acima, deslocando assim o “centro gerador dos problemas do campo
social para o espiritual (ORO, 1993, p.15).

Na entrevista realizada com os transeuntes da Av. Cruz Cabugá identificamos
que as “curas e bênçãos” estão entre as mais citadas razões para frequentar uma das
igrejas neopentecostais presentes naquela avenida e que é objeto de nosso estudo,
dessa forma podemos perceber no imaginário social daquelas pessoas, que naquele
lugar “as coisas acontecem”.
“Aqui todos os dias nós presenciamos o agir de Deus. Pessoas são
curadas das mais diversas doenças, muitas delas que até foram
desenganadas por médicos, quando ninguém mais via solução, elas
vem para Mundial e as coisas acontecem. [...] Aqui nós não apenas
falamos, nós mostramos as coisas. [...] Você pode vir a qualquer
momento, sempre vai ter uma pessoa, um obreiro, alguém para
atender, orar, impor as mãos, o resto é com Deus” – Pastor P3.

Um dos fatores de destaque a IMPD é que no discurso dos líderes e dentro
daquilo que constatamos nas visitas realizadas, os problemas são tratados “na hora”,
não há muita referência há um conjunto de ações que o fiel tenha que fazer para
alcançar a graça buscada. No momento específico dentro da celebração, onde é aberto
um espaço para orações por curas, as coisas acontecem ali. Essa espécie de prontosocorro espiritual, como define o teólogo Edin Abumansur, da PUC-SP, floresce de
modo particular na Mundial.52
“Aqui a coisa é diferente. Por ai as pessoas são levadas a fazerem
correntes... é semanas disso, semanas daquilo... [...] Nós aqui
identificamos o problema das pessoas e já invocamos o poder de

52

Trecho da entrevista encontrada na Revista IstoÉ, Nº 2151, 2 fev. 2011, p.55
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Deus sobre a vida delas. Foi assim que Jesus fez, via o aleijado e
dizia levanta-te a anda53” – Obreiro O3

Vários autores já identificaram essa característica da IMPD. Ricardo Bitun
(2007) nos diz:
A Igreja Mundial do Poder de Deus tem se destacado em apregoar
uma solução rápida e eficaz para atrair seus fiéis, as chamadas para a
televisão revelam sua estratégia de mostrar sua eficácia: “A mão de
Deus está aqui. Aqui as coisas funcionam. Se não acontecer eu rasgo
minha Bíblia. Deus tem duas opções: ou ele faz, ou ele faz”. A
legitimidade da pregação proferida pelo Bispo Waldemiro apoia-se
nos resultados obtidos pela igreja, testemunhado pelos fiéis no dia-adia e não na elaboração lógica e racional da doutrina (BITUN, 2007,
pp.12-13).

Assim a IMPD tem crescido de forma acelerada, como já observamos na
Tabela 10 e que também é constatada em várias pesquisas. Mas um fato nos chama a
atenção para os novos adeptos dessa igreja, é que boa parte das pessoas que vão para a
Mundial vem de outras experiências com igrejas pentecostais e/ou neopentecostais.
Esse constante trânsito religioso também é evidenciado em várias pesquisas:
Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, e
Igreja Mundial do Poder de Deus, são as igrejas onde o trânsito
[religioso] mais acontece, segundo pudemos constatar em nossa
pesquisa. O rodízio de fiéis entre essas igrejas é bastante intenso,
muito provavelmente porque nessas igrejas a produção e
comercialização de bens simbólicos são muito semelhantes, assim
como sua rede de significações. Campanhas de sete dias, Rosa
ungida ou Rosa de Saron, água orada e distribuída, permeiam o
imaginário do fiel que participa de uma dessas três igrejas (BITUN,
2007, p.113).

Uma das explicações encontradas pelos pesquisadores se deve ao fato de que
os produtos/serviços religiosos oferecidos por essas igrejas serem muito semelhantes.
Ricardo Mariano em entrevista a IstoÉ54 afirma que “as crenças e práticas mágicoreligiosas da Mundial são uma cópia da Universal. Tanto que até o nome da Igreja de
Santiago, Igreja Mundial do Poder de Deus, é uma evidente inspiração na primeira
casa: Igreja Universal do Reino de Deus”.

53
54

Referência ao texto do evangelho de João 5, 1-3. 5-16
Revista IstoÉ, Nº 2151, 2 fev. 2011, p.55
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Esse constante trânsito religioso dos fiéis entre as igrejas pesquisadas, IURD,
IMPD e IIGD, tem provocado vários momentos de tensão entre os seus líderes e
adeptos. Valdemiro Santiago, fundador da IMPD, não poupa esforços de criticar suas
duas concorrentes diretas: IURD e IIGD. Segundo reportagem de Moisés Filho
(2009)55:
Valdemiro se diz perseguido por líderes evangélicos e políticos. Diz
que querem fechar suas igrejas e tirá-lo da televisão. Sem mencionar
o nome, faz menção a um pregador muito “educadinho”. “Ele diz se
missionário”, provoca o líder da IMPD, numa clara alusão ao
fundador e dirigente da IIGD, RR Soares, outro que faz da telinha
um púlpito para entrar em milhões de lares pelo Brasil afora. [...]
Hierarquicamente subordinado a Valdemiro, o pastor Ronaldo
Didini é o homem forte da IMPD. [...] “A Mundial representa u
movimento autêntico de fé”, afirma. “Nosso culto tem três horas e
meia e não se vê apóstolo pedir mais do que 15 minutos de oferta”,
argumenta, numa crítica nada velada a IURD, cujos cultos
promovem verdadeiros leilões de bênçãos. Ele admite que esteve
“cego” no passado, em relação a teologia da prosperidade – doutrina
que fundamenta a atuação das igrejas neopentecostais e que foi
pregada durante anos pelo próprio Didini e por Valdemiro, que agora
a definem como “coisa do demônio”.

Esse mesmo sentimento é multiplicado entre os pastores e obreiros da IMPD,
onde em vários momentos da nossa pesquisa pôde-se constatar:
“Tem alguns ministérios que querem se impor pelo tamanho56, mas
se esquecem que Davi derrotou Golias. Nós aqui pregamos o
verdadeiro evangelho, não vendemos curas e nem bênçãos, tudo é
de Deus e pra Deus. [...] As pessoas que vem pra Mundial e que já
passaram por outros ministérios não se cansam de testemunhar que
aqui ele veem Deus operar de verdade” – Pastor P3
“Boa parte das pessoas que vem pra Mundial passaram em algum
momento por esses outros ministérios que o senhor está estudando, e
o que percebemos é que a cura que foi prometida não aconteceu, os
problemas não foram resolvidos. [...] Essas pessoas precisaram vir
pra Mundial para verem que realmente aqui, ali ou acolá, elas tem o
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Trecho de entrevista publicada na revista Cristianismo Hoje, São Paulo, abr. 2009. Transcrita por
LOPES, Edson; REZENDE, Elaine. Promoção do Reino de Deus: marketing religioso no contexto da
igreja brasileira. São Paulo: Reflexão, 2009.
56
Talvez fazendo referência ao templo da IURD que é o maior da Avenida Cruz Cabugá e do estado de
Pernambuco
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que precisam. [...] Não adianta, por mais que eles tentem, inventem
moda, aqui está o poder” – Obreiro O3

Dessa forma, percebemos na IMPD que vários elementos presentes no
movimento pentecostal (tantos os da 1ª e 2ª onda) assumem novos contornos, dentro
de uma prática diferenciada dos seus líderes, sobretudo o apóstolo Valdemiro
Santiago. A glossolalia, o “batismo” com o Espírito Santo, o sectarismo e ascetismo,
elementos tão marcantes na 1ª onda pentecostal, foram aos poucos perdendo sua
ênfase na prática da igreja de Santiago. Por outro lado a prática da cura, elemento
marcante da 2ª onda pentecostal, foi retrabalhado, assumindo novas configurações. O
pastor mineiro usa como nenhuma outra liderança pentecostal os depoimentos de
enfermos e a evocação da cura divina. Os fiéis da IMPD fazem fila para testemunhar.
Assim algumas questões podem ser levantadas: essa nova “roupagem” que é
dada pela IMPD aos elementos presentes na segunda onda do pentecostalismo,
sobretudo a cura divina, pode ser interpretada como um novo capítulo da história
pentecostal no Brasil? Teríamos elementos suficientes para afirmar que estamos diante
de uma quarta onda do pentecostalismo como já indicaram alguns pesquisadores?
5.3.4 – Relações de aproximação e distanciamento entre as igrejas pesquisadas.
Por ser fruto de dissidências, a IIGD e a IMPD se parecem muito com a
IURD, já que reproduz em sua estrutura e em diversas ações as marcas da “igreja
mãe”. Todavia é possível identificar, com certa facilidade, os pontos que distanciam
essas igrejas. Sobre a relação da IIGD e a IURD, Pinezi relata:
A Igreja Internacional da Graça de Deus ou Igreja da Graça, como é
comumente chamada, diferencia-se da igreja neopentecostal de
maior expressão, a Igreja Universal do Reino de Deus, através de
uma pregação que não coloca as ofertas (Gomes, 1994) de dinheiro
dos fiéis como uma condição para que estes recebam bênçãos de
acordo com o valor das mesmas. Enquanto o discurso religioso da
Igreja Universal do Reino de Deus é explícito quanto à barganha
(Gomes, 1994) que o converso faz com Deus ao ofertar dinheiro em
troca da solução de determinado problema, a Igreja da Graça tem um
discurso que enfatiza o valor do dinheiro como uma necessidade
para a manutenção da “obra de Deus” aqui na terra. Mariano (1995,
p.80) argumenta que comparada à IURD (Igreja Universal do Reino
de Deus), não à toa a IIGD (Igreja Internacional da Graça de Deus) é
considerada por outros evangélicos como uma igreja mais
equilibrada, que faz uso um pouco mais apropriado da Bíblia e nutre

98
maior preocupação com a formação cristã da membresia (PINEZI,
2000, p. 18 apud PATRIOTA, 2008, p. 149).

Mesmo com peculiares diferenças, uma de suas principais características, no
entanto, é a utilização massiva que faz da mídia, tal qual a Universal.
A Internacional se parece muito com a Universal. Adota agenda
semanal de cultos semelhantes a ela, abre as portas diariamente,
prega mensagens baseada na tríade cura, exorcismo e prosperidade,
atrai e converte indivíduos dos mesmos estratos sociais, utiliza
intensamente a TV, tem líder carismático e pastores relativamente
jovens e sem formação teológica, não concede autonomia às
congregações nem às lideranças locais, dispõe de sistema de governo
eclesiástico de poder vertical e administração centralizada e é liberal
em matéria de usos e costumes de santidade (MARIANO, 1999,
p.100).

Com efeito, Soares, de forma similar à Igreja Universal, mantém a Igreja
Internacional com muitas atividades durante a semana; todos os dias realiza cultos e
atendimentos aos fiéis; pratica exorcismos; prega prosperidade; vê no diabo o grande
causador dos males vividos pelo homem e se arregimenta em guerra constante contra
ele. Para o grupo da Igreja Internacional da Graça de Deus, o estado de sofrimento e
dor é um indício da investida dos espíritos malignos. O fim da dor e do sofrimento
constitui-se como o triunfo do Bem sobre o Mal. (PINEZI, 2005). Assim os fiéis da
IIGD, semelhantemente aos da IURD, lutam contra o demônio e toda sorte de espíritos
malignos.
Além de acreditarem na existência de "espíritos de enfermidade",
que tomam posse do corpo do doente, os fiéis da Igreja Internacional
da Graça de Deus também crêem na existência de "espíritos da
miséria", causadores da pobreza ou miséria material. Os conflitos
domésticos também são explicados pela intervenção de "demônios",
que têm funções específicas, como promover a infidelidade, a
"sedução" ("Espírito de Jezabel") e a inquietação, além da
"traquinagem" das crianças ("Espírito de Cosme e Damião"). Assim,
é possível compreender o elevado número de pessoas que
frequentam três cultos específicos, denominados "Correntes", da
Igreja Internacional da Graça de Deus: "Corrente da Prosperidade",
"Corrente da Família" e "Corrente da Libertação". Nesses cultos
acontece o exorcismo dos espíritos malignos. Esse ritual envolve
"entrevistas" com esses espíritos, feitas pelo pastor, até que o
possesso se ajoelhe e demonstre que os espíritos estão rendidos ao
poder de Jesus Cristo. Em relatos feitos em entrevistas, alguns casais
contam como foram libertos da possessão e como puderam vivenciar
uma clara melhora nas relações familiares e na situação financeira
(PINEZI, 2005, p.05 apud PATRIOTA, 2008, p.150).
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Próximo das práticas da IMPD, como destacamos anteriormente, a Igreja
Internacional da Graça de Deus, também trabalha enfatizando elementos ligados a
cura. O sofrimento é visto como maldição e sintoma de que Deus não está abençoando
aquele que sofre. (PINEZI, 2005, p.03). O próprio RR Soares aborda esta questão
expressando a sua inquietação diante do sofrimento:
Durante todos esses anos, mesmo quando estava na igreja, orando e
buscando a Deus, eu nunca aceitei que o sofrimento fizesse parte da
vida do crente. No meu espírito, tinha a certeza de que algo estava
faltando, mas não sabia exatamente o que era. Quando via alguém
sofrendo, sentia como se uma voz me dissesse diante daquele
desafortunado, que alguma coisa estava faltando (R.R. SOARES,
2000, p.112).

De acordo com Yamabuchi (2002) para Soares, sem as manifestações de
curas, a igreja não cumpre sua missão e a mensagem do evangelho fica comprometida,
sem sentido. Daí a ênfase peculiar nos testemunhos de curas de seus fiéis.
Dessa forma, todo o discurso da igreja é alicerçado sobre o fim do sofrimento
e a experiência de uma vida de abundância e prosperidade. Assim, os milagres
ocupam, junto com as mensagens de Soares, o cenário central dos cultos transmitidos
pelas redes de TV. (YAMABUCHI, 2002 apud PATRIOTA, 2008). Nesse caso, o
missionário faz questão de ouvir cada descrição de milagre, permitindo que o auditório
utilize o microfone, ao mesmo tempo em que faz breves comentários e glorifica a
Deus. Filas enormes se formam nos corredores do templo onde está sendo gravado o
programa para o testemunho dessas curas e bênçãos divinas, ou ainda os obreiros
utilizam bandeirinhas coloridas e sinalizam para Soares indicando as pessoas que
querem testemunhar os milagres alcançados.
Obviamente trata-se de um discurso fácil de ser circunscrito e que acaba por
gerar um crescimento numérico considerável, já que muitos aderem à IIGD pautados
na perspectiva de deixarem de sofrer. Prova disso é a quantidade de templos que
aumenta a uma velocidade meteórica. Segundo informações divulgadas no site oficial
da IIGD, a denominação possui cerca de 2000 templos, entre estes estão os templos
abertos em outros países como: França, Portugal, Japão, EUA, Peru, México, Uruguai,
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entre outros57. De acordo com Mariano (1999), entretanto, seu crescimento ainda é
inferior à sua genitora IURD.
De acordo com Romeiro (2005, p. 74) um fator que contribui para o
crescimento explosivo da Igreja da Graça é o carisma de R.R. Soares. O autor explica
que o assessor de Soares, Éber Cocareli garante que até quem não concorda com o
missionário acaba gostando dele, já que com dez minutos de conversa R.R. Soares
cativa todas as pessoas, pois tem o dom de agradar. Essa afirmação, ao nosso ver, se
ancora no fator “carisma” tão bem apresentado por Weber (1982):
A fonte dessas crenças é a “prova das qualidades carismáticas
através de milagres, de vitórias e outros êxitos, ou seja, através do
bem-estar dos governados. Tais crenças e a autoridade pretendida
que nela se apóia, desaparecem, portanto, ou ameaçam desaparecer,
tão logo falte a prova e tão logo a pessoa carismática qualificada
pareça estar destituída de seu poder mágico ou esquecida pelo seu
deus. O domínio carismático não é controlado segundo as normas
gerais, tradicionais ou racionais, mas em princípio, de acordo com as
revelações e inspirações concretas, e, nesse sentido, a autoridade
carismática é “irracional”. É “revolucionária” no sentido de não estar
presa à ordem existente: “Está escrito... mas eu vos digo...!
(WEBER, 1982, p.340)

Com efeito, o sucesso de R.R. Soares é perfeitamente respaldado pelo
conteúdo do seu discurso, entrelaçado com o envolvimento que ele propõe aos seus
interlocutores:
Na verdade, as pessoas não estão precisando ouvir sermões
filosóficos, mas aprender a tomar posse da benção. (...) Eu sei o que
significa necessitar de uma bênção, ter fé que Deus pode concedê-la
e não ter o conhecimento de como recebê-la. Sei também o quanto
dói servimos ao Senhor, andarmos fielmente nos seus caminhos,
termos uma vida santa e, ao enfrentarmos uma situação adversa,
após clamarmos a Deus por ajuda, confiando que ela virá,
amargamos, com lágrimas a rolar pelo rosto, a falta de resposta.
Insisto que há algo errado, e o erro não está no Senhor, mas na nossa
falta de conhecimento. É muito simples começar a tomar posse de
todas as bênçãos que o Senhor comprou para nós (R.R. SOARES,
2004, p.11).

Obviamente com um discurso pragmático que oferece soluções e fórmulas
para a obtenção de todos os sonhos do fiel, somado com o carisma que lhe é peculiar,
não há como o missionário não experimentar uma grande adesão à sua Igreja. Além do
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Extraído do site oficial da Igreja, disponível em: http://www.ongrace.com, consultado em 02.09.11.
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que, segundo Romeiro (2005) a figura de uma liderança carismática e centralizadora é
vital para o surgimento e a expansão de qualquer segmento neopentecostal.
Alguns elementos diferenciam a atuação das igrejas neopentecostais
pesquisadas, principalmente quando nos referimos a seus líderes.
Com a utilização cada vez mais frequente do marketing por essas igrejas,
verificamos que uma das estratégias é priorizar o contato com o indivíduo na
comunicação e no relacionamento. Essa tendência é mais do que simplesmente
imprimir o nome do destinatário em uma mala-direta padrão, é saber o perfil, os
desejos e as preferências do cliente e produzir uma mensagem focada e veiculada de
acordo com estes parâmetros. O aumento da publicidade em revistas especializadas e
canais de TV a cabo, o uso de mailmarketing, a importância crescente das pesquisas de
mercado e outras ações fazem parte do destaque do indivíduo dentro do marketing.
Como se pode imaginar, as quantias de tempo e dinheiro envolvidas são elevadas.
O marketing de relacionamento baseia-se na premissa de que contas
importantes precisam de atenção contínua e concentrada. Os
vendedores que trabalham com clientes-chave devem fazer mais do
que lhes telefonar quando acham que eles estão prontos para fazer
pedidos. Devem lhes telefonar ou visitar em outras ocasiões,
convidá-los para jantar e fazer sugestões úteis sobre seus negócios.
Devem monitorar clientes-chave, conhecer os problemas deles e
estar prontos para servi-los de diversas maneiras (KOTLER, 2000,
p.659).

A igreja é uma das poucas organizações com acesso aos dados de seus fiéis
de forma barata e confiável.
Como o marketing percebeu há alguns anos, um mercado é composto por
indivíduos que se relacionam. De longa data, a igreja sabe que é composta por
pessoas. Porém, com algumas igrejas neopentecostais o foco está justamente no lado
oposto. Há um alto dispêndio com mídia de massa, produção de programas e
construção de megatemplos, que prejudicam o contato pessoal entre o pastor e os fiéis.
Além da própria postura da liderança:
[R.R.] Soares também pode ser definido como um mago. Nesse
caso, apesar de estar vinculado a uma igreja, ele age no serviço
religioso com os fiéis, como se fossem clientes. Não há no trabalho
de Soares, aquilo que ficou caracterizado no meio do protestantismo
histórico como o serviço pastoral. Sua relação com os
frequentadores da IIGD é uma relação, mago-feiticeiro, que oferece
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serviços para uma clientela sedenta. Como um free-lancer do
sagrado, Soares não oferece disponibilidade de tempo para
atendimento pastoral a seus fiéis. Não há esse tipo de trabalho na
agenda de Soares. Esse trabalho cabe aos religiosos de escalões
menores (MORAES, 2008, p.100).

A grande exceção a esse modelo é Valdemiro Santiago, fundador da IMPD.
Santiago investe na sensação de proximidade com os fiéis. Essa estratégia tem sido um
diferencial no mercado religioso:
O Apóstolo Santiago, além de fazer um gênero muito popular na TV
– uma espécie de “Ratinho do mundo evangélico”, segundo os seus
críticos - toca as pessoas, abraça os enfermos e problemáticos,
permite que o seu suor (milagroso para alguns) seja apanhado pelas
pessoas carentes de atos mágicos. Ora, essa aproximação dos fiéis
não era mais observada desde os tempos de Manuel de Mello, nos
anos de 1950. Edir Macedo, Romildo Ribeiro Soares e David
Martins de Miranda58 agem como celebridades, inclusive com
guarda-costas. Teriam medo de atentados ou de sequestros e, por
conta disso, não se relacionam com pessoas na multidão? Todos eles
têm os seus guarda-costas, não permitem que ninguém se aproxime
deles, entram no palco e se retiram pelos fundos logo após sua
participação. Miranda chega a dirigir as curas e exorcismo a partir de
uma redoma de vidro à prova de balas (CAMPOS, 2008, p.21).

Assim, muitos elementos são comuns entre a IURD, IIGD e IMPD, mas
também percebemos traços que as diferenciam, uns em determinados níveis maiores
do que outros. O fato é que essas diferenças e semelhanças não são suficientes para
identificarmos até que ponto ocorre continuidades e/ou rupturas, mas sim
aproximações e distanciamentos entre essas igrejas, que fazem parte de um mesmo
segmento religioso e possuem atuações muito próximas, sobretudo porque como a
forma de ser dessas igrejas estão muito ligadas as personalidades e história dos seus
líderes, assim, o fato do Bispo Edir Macedo, o missionário R.R.Soares e o apóstolo
Valdemiro Santiago terem trilhado o mesmo caminho em determinado momento, isso
traz uma identidade muito próxima para essas instituições religiosas.
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Fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor – IPDA – em 1962.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na lógica da cultura de mercado, consumir bens e serviços é ser
cidadão; na lógica da cultura gospel, consumir bens e serviços
religiosos é ser cidadão do Reino de Deus. Nesse caso, o consumo
não é apenas uma ação que responde à lógica do mercado, mas
constitui elemento produtor de valores e sentidos religiosos
(CUNHA, 2007, p. 138).

Liberdade e concorrência tornaram-se as palavras de ordem para os fiéis e
para as igrejas, respectivamente. A maior parte das denominações cristãs passou a
encarar o campo religioso brasileiro como um mercado a ser conquistado, através da
gestão profissional e do uso de ousadas estratégias (LOPES & REZENDE, 2009). O
debate brasileiro sobre essas transformações está obtendo cada vez mais espaço.
Muitos congressos são promovidos para compartilhar as recentes pesquisas do campo
religioso; revistas, mesmo de outras áreas do conhecimento, têm publicado artigos
sobre o tema; dissertações e teses sobre as estratégias de mídia de certas denominações
estão sendo elaboradas e a discussão na academia tem desafiado os pesquisadores.
Nesse sentido, tentar pensar o objeto de estudo aqui proposto a partir do exercício
intelectual promovido por Mills (1965) em a imaginação sociológica, qual seja,
compreender a relação entre as estruturas sociais e os problemas pessoais, parece-nos
um dos exercícios de reflexão intelectual dos mais desafiadores.
Sendo assim, o que observamos através da literatura investigada e a partir dos
depoimentos dos sujeitos participantes da pesquisa, é que o mercado religioso
brasileiro mostra-se secularizado, pluralista e competitivo. A secularização permitiu
que a sociedade moderna não buscasse respostas exclusivamente na religião, que agora
deve manter um diálogo com outras áreas do conhecimento. A pluralidade religiosa,
assegurada pelo Estado, e a liberdade individual moderna, moldaram o trânsito
religioso atual e acirraram a competitividade do mercado.
Foi partindo dessas premissas e baseado nas informações verificadas no
campo de pesquisa na Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE, onde investigamos as
igrejas neopentecostais IURD, IIGD e IMPD, que chegamos a algumas considerações
que foram e são construídas de forma dinâmica, como assim também o é o campo
religioso, por isso não nos permite elaborações fechadas e de caráter hermético, mas
nos aponta para uma religiosidade que está em constante movimento e que se
manifesta na vida das pessoas, das instituições e de seus líderes.
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Uma primeira constatação é a de que a nova relação entre religião e finanças
identificadas na prática dessas igrejas teria consequências e desdobramentos
significativos para os fiéis e para o neopentecostalismo como um todo. Um expoente
clássico nessa discussão é “Calvino, que não via na riqueza do clero nenhum
empecilho à sua eficiência, mas antes via nisso uma expansão desejável de seu
prestígio. E até lhe permitia aplicar seus recursos a juros” (WEBER, 2004, p.123). O
modelo ascético protestante valorizou como nunca a vocação e a finalidade do
trabalho voltado para a glória de Deus. O acúmulo de riquezas era uma ação natural da
graça divina na vida do fiel, necessitando apenas de uma aplicação não voltada para os
prazeres mundanos. Essa quebra do paradigma medieval colaborou não apenas para o
modelo econômico capitalista59, mas para a inserção das denominações cristãs
posteriores nessa mentalidade.
Assim, a riqueza seria eticamente má apenas na medida em que
venha a ser uma tentação para um gozo da vida no ócio e no pecado,
e a sua aquisição seria ruim só quando obtida com o propósito
posterior de uma vida folgada e despreocupada. Mas, como
desempenho do próprio dever na vocação, não é só permissível
moralmente, como realmente recomendada. A parábola do servo fiel
que foi rejeitado pelo Senhor, por não ter feito frutificar o talento
que lhe fora confiado, parece afirma-lo claramente. Querer ser pobre
era, como foi mencionado várias vezes, o mesmo que quer ser
doente; era reprovável em relação à glorificação do trabalho e
derrogatório para a glória de Deus. Especialmente a mendicância por
parte dos que estão aptos para o trabalho não é apenas um pecado de
indolência, mas também uma violação segundo as próprias palavras
do apóstolo, do dever de irmandade (WEBER, 2004, p. 127)

A proposta da economia religiosa60, do sociólogo Rodney Stark e seus
colaboradores, tem uma visão mais positiva do pluralismo religioso:
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A afinidade entre protestantismo e capitalismo está principalmente na lógica de funcionamento. Para
ambos o trabalho é extremamente valorizado e sua receita excedente deve ser reinvestida na capacidade
produtiva. Outro ponto é o valor intrínseco ao dinheiro: “Para Calvino, diferentemente de Aristóteles e
Tomás de Aquino, que entendiam que o uso do dinheiro era apenas como meio de troca, o dinheiro é
uma mercadoria, portanto ele é produtivo, desde que seja usado como objetivo de promover a economia
por meio da indústria e do comércio, e não ser usado para socorrer as necessidades de alguém. Assim o
dinheiro só tem caráter produtivo se for usado como investimento” (SOUZA, 2008, p.197)
60
Segundo Mariano (2008, p. 48): “Os expoentes da teoria da escolha racional da religião propõem que
o foco analítico seja deslocado da demanda para a oferta religiosa, proposição que tem por efeito
enfeixar as abordagens sociológicas da religião no interior dessa dicotomia. A versão radical dessa
teoria, esboçada por Stark, Finke e Lannaccone, parte do pressuposto de que a demanda religiosa é
relativamente estável, o que justifica sua opção teórcia por depositar as fichas da explicação na pesquisa
da oferta religiosa. Isto é, sendo a demanda praticamente constante, os níveis de participação religiosa
podem ser mais bem explicados em termos de oferta”.
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Para os teóricos norte-americanos a existência de um mercado é
parte constitutiva de qualquer economia religiosa. Dado o caráter
segmentado do mercado, estas economias deveriam estar compostas
por distintas organizações religiosas que pudessem, em conjunto,
satisfazer aos distintos nichos sociais. A situação natural de uma
economia religiosa é o pluralismo, e o monopólio só é possível
(ainda que só de modo incompleto) quando uma organização
consegue o apoio do Estado para regulá-lo fortemente. A
desregulação do mercado e da economia não leva a um estado
inferior da atividade religiosa, mas a intensifica - na medida em que
mais organizações oferecem seu produto mais eficiente e
vigorosamente. Nada na teoria supõe que prover religião vigorosa e
eficazmente implique racionalização, burocratização ou gestão
empresarial, mas principalmente, a capacidade de gerar
compromisso por parte de seus integrantes (FRIGERIO, 2008, p.24).

Além dessa questão, constatamos que o cenário secularizado, pluralista e
competitivo em que se encontra o universo religioso, proporcionou um ambiente
propício para a inserção do marketing no mundo religioso. Por meio de suas
ferramentas, o marketing tem o objetivo de maximizar as relações de troca entre
consumidores e fornecedores, agregando valor às mercadorias e serviços oferecidos de
acordo com as necessidades e desejos do público alvo.
Todas as ações de marketing são desempenhadas dentro de um mercado e
convém explicar esse conceito em duas linhas de conhecimento: a mercadológica e a
sociológica. Para o marketing, mercado é “o conjunto de todos os compradores,
efetivos e potenciais, de uma oferta de mercado” (KOTLER, 2000, p.140). É uma
definição que abrange todos os tipos de mercado, sem considerar suas especificações.
Em uma linha sociológica, o mercado religioso é tratado com mais profundidade.
Pierre Bourdieu propõe um campo de força com quatro esferas de poder: os sacerdotes
e a igreja, com seu conhecimento especializado e detentores de autoridade intrínseca
ao cargo que ocupam; os leigos, que representam a demanda pelos bens religiosos; os
profetas e suas seitas, os inovadores do campo religioso, que desafiam a autoridade
estabelecida dos sacerdotes com seus discursos e práticas; e finalmente, os magos,
interessados em atrair a demanda dos leigos (que se tornam clientes) para sua pessoa e
seus serviços, sem construir novas estruturas religiosas. Invariavelmente, “toda seita
que alcança êxito tende a tornar-se igreja, depositária e guardiã de uma ortodoxia,
identificada com as suas hierarquias e seus dogmas, e por essa razão, fadada a suscitar
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uma nova reforma” (BOURDIEU, 2001, p. 60). Um outro fator de transitoriedade do
campo religioso está nos papéis desempenhados pelos seus atores:
O que se pode perceber é que esses agentes religiosos (sacerdotes,
profeta e mago), que atuam no campo podem transitar entre as
funções. Vale lembrar que esses conceitos foram desenvolvidos
inicialmente por Weber, que não os tomara como conceitos
estanques, mas previa uma relação, um intercâmbio entre os
mesmos. Por isso é possível entender que um único líder assuma ora
uma função, ora outra função. Em outras palavras, um profeta pode
vir a ser um sacerdote e agir de maneira tal, que sua ação possa ser
enquadrada como um ato mágico. O líder carismático pode ser
profeta, sacerdote e, simultaneamente aos dois, ser um mago
(MORAES, 2008, p. 100).

Vale ressaltar que, em algumas igrejas, sobretudo as neopentecostais, o
marketing não é apenas um conjunto de ferramentas importadas do mundo
empresarial, mas é a própria área de formação dos seus fundadores. Podem ser citados
dois exemplos de igrejas recentes cujos líderes vieram da área de marketing. O
primeiro é o fundador da Igreja Apostólica Renascer em Cristo: “Estevam [...] cursou
até o terceiro ano de Administração de Empresas, especializando-se em marketing. Foi
por mais de 12 anos, gerente de marketing da Xerox do Brasil e da Itautec”
(SIEPIERSKI, 2003, p.130).
O segundo exemplo é o fundador da Bola de Neve Church, que, inclusive,
utiliza o princípio da segmentação de mercado ao se dirigir prioritariamente ao público
jovem (surfistas em sua maioria). “Rinaldo de Seixas Pereira, da Bola de Neve
Church, é formado em propaganda e marketing, com pós-graduação em marketing”
(PEREIRA; LINHARES, 2006, p.82 apud LOPES & REZENDE, 2009).
Podemos também aprofundar o entendimento do mercado religioso através da
análise que empreitamos sobre a pluralidade. Um ambiente com diversos concorrentes,
como é o caso do nosso campo de pesquisa, é benéfico ou não para a manutenção das
estruturas religiosas? Berger postula que o pluralismo levou a religião para a
burocratização e a cartelização (pelo ecumenismo) dos bens de salvação e mais:
Os efeitos da situação pluralista não se limitam aos aspectos
socioestruturais da religião. Elas afetam também os conteúdos
religiosos, isto é, o produto das agências religiosas de mercado. [...]
Enquanto as instituições religiosas ocuparam uma posição de
monopólio na sociedade, seus conteúdos podiam ser determinados
de acordo com qualquer saber teológico que parecesse plausível e/ou
conveniente para a liderança religiosa. [...] A situação pluralista,
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todavia, introduz uma nova forma de influencias mundanas,
provavelmente mais poderosa para modificar conteúdos religiosos
do que as antigas formas, como os desejos de reis ou os capitais
investidos de classes: a dinâmica da preferência do consumidor
(BERGER, 2004, p. 156).

Esse ambiente de pluralismo e juntamente com uma concorrência aberta e
acirrada entre as igrejas neopentecostais, finda proporcionando um efeito muito
comum, o mesmo encontrado em outros “mercados”, que é o de gerar novas
necessidades nos consumidores dos bens de consumo, sejam eles o de consumo
religioso ou de outra natureza.
Na medida em que as “necessidades” religiosas de certas camadas de
clientes, ou de clientes potenciais, são semelhantes, as instituições
religiosas, ao atender a essas “necessidades”, tenderão a padronizar
seus produtos de acordo com elas. [...] Essa padronização dos
conteúdos religiosos, desenvolvida pela pressão do consumidor,
tende a dar pouca ênfase às confessionalidades tradicionais
(BERGER, 2004, p.159).

Ao traçar esse itinerário de análises em que trouxemos a visão dos autores
que nos deram bases teóricas para nossa investigação, ficamos com a impressão que
existem duas formas de ver a realidade das igrejas pesquisadas, realidade essa que nem
sempre compartilham de uma mesma visão. A primeira delas é a dos teóricos que
procuraram ver entre essas igrejas puramente relações de concorrência que são
definidas através de ações expressas e realizadas no dia-a-dia dessas instituições. A
segunda visão é a dos fiéis, dos frequentadores dessas igrejas, pois esses veem os fatos
de outra ótica.
A impressão dos contatos que tivemos em nosso campo de pesquisa, com os
obreiros, fiéis e frequentadores dos cultos dessas igrejas nos revela uma possibilidade
de leitura diferente. Para eles, o mundo ainda oferece uma dose de encantamento. Esse
encantamento é o que leva diariamente dezenas de pessoas comuns que trabalham nas
proximidades da Avenida Cruz Cabugá, dentro do seu reduzido horário de almoço, por
exemplo, tirarem um “tempinho” para ir buscar uma oração, uma palavra de conforto
dos obreiros que se encontram durante o dia todo na igreja. Disso decorre boa parte da
eficácia dessas igrejas.
Pessoas, que independente do que se diz ou se pensa dessas instituições,
enxerga nelas um escape, uma possibilidade para amenizar sua dor, sua solidão, ou
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outra situação que as estejam lhe incomodando. Assim, o “conflito” que é gerado pelas
relações de concorrência estabelecidas entre as igrejas para conquistar o público e
aumentar o capital simbólico de cada uma é feito num nível em que o encantamento
do mundo não é afetado.
Por outro lado, os transeuntes possuem uma visão mais próxima do que é
discutido na academia em relação às estratégias utilizadas pelas igrejas, pois para eles,
por mais que não se tire a “boa intenção” e religiosidade de muitos dos que compõe
essas igrejas na busca de promover auxílio espiritual, no final das contas, tudo aponta
para um campo que está baseado na disputa de novos fiéis, onde para conquista-los
são válidas todas as estratégias que estão ao alcance, onde nem sempre é “dado a
César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
Diante dessa rápida recapitulação das principais categorias analíticas
abordadas nesse trabalho, as quais voltamos a utilizar o nosso referencial teórico,
trazemos algumas ponderações: quais os efeitos que a concorrência entre os
neopentecostais irá trazer a médio e longo prazo para o ethos dessas igrejas? Essa
concorrência tende a ser pulverizada entre outras denominações além das que
pesquisamos, ou irá se concentrar entre elas? Caso haja essa concentração, haveria
alguma relação com a gênese dessas denominações, haja vista estarem ligadas
historicamente, pelo menos na biografia de seus líderes?
O fato é que fazer prognósticos num campo tão movediço, como é o religioso
se torna uma tarefa ingrata, mesmo diante de pesquisas e de certo material científico já
produzido sobre o tema. O que não nos limita dizer que essas igrejas, por sua natureza
e identidade, tem assumido uma dimensão “Universal”, estabelecendo estratégias de
alcance “Internacional”, e que produzirão no ambiente religioso, como já estão
produzindo, efeitos a nível “Mundial”.
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APÊNDICE - A
ROTEIRO DA ENTREVISTA - I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Mestrando: Ronaldo Robson Luiz
Orientadora: Prof. Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Jr.
TÍTULO DA PESQUISA: “EIS QUE A SEMENTE CAIU EM BOA TERRA”:
a Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE como campo religioso local
Campo de Pesquisa: Igrejas Neopentecostais da Av. Cruz Cabugá / Recife-PE
Entrevistado:_________________________________________________________
Sexo_______
Idade_________ Atividade que Exerce___________________
Data da pesquisa:_______/_______/_______

1 - Escreva 06 (seis) possibilidades de respostas para a questão abaixo (Cada resposta
deve ser expressa em uma única palavra):
Que estratégias você visualiza que são utilizadas pelas igrejas pesquisadas (IURD,
IIGD e IMPD) com o objetivo de lhe convencer a conhecê-las?
Internacional da Graça Mundial do Poder
de Deus - IIGD
de Deus - IMPD
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

Universal do Reino de
Deus - IURD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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APÊNDICE - B
ROTEIRO DA ENTREVISTA - II
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Mestrando: Ronaldo Robson Luiz
Orientadora: Prof. Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Jr.
TÍTULO DA PESQUISA: “EIS QUE A SEMENTE CAIU EM BOA TERRA”:
a Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE como campo religioso local

Campo de Pesquisa: Igrejas Neopentecostais da Av. Cruz Cabugá / Recife-PE
Entrevistado:_________________________________________________________
Sexo_______
Idade_________ Atividade que Exerce___________________
Data da pesquisa:_______/_______/_______

1 – Me fale um pouco da sua trajetória na Igreja.
2

– Você acredita que existe algum tipo de concorrência entre a IURD, IMPD e
IIGD?

3

Como você vê a relação de três igrejas que são vizinhas?

4

Em termos de estratégias, qual o diferencial da sua Igreja?

5

A proximidade e o fato das igrejas serem consideradas de um mesmo grupo
(Neopentecostais), isto traz alguma influência sobre a sua atuação nesta avenida?

6

Como você vê o fato dessas igrejas estarem numa avenida com vocação
comercial?

7

Você acredita que as pessoas que frequentam a igreja são as mesmas que vão aos
estabelecimentos comerciais da avenida? Explique.

8

Na sua opinião, o que mais atrai as pessoas que passam pela avenida a entrarem na
sua igreja?
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APÊNDICE - C
PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Mestrando: Ronaldo Robson Luiz
Orientadora: Prof. Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Jr.
TÍTULO DA PESQUISA: “EIS QUE A SEMENTE CAIU EM BOA TERRA”:
a Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE como campo religioso local

Pesquisador: Ronaldo Robson Luiz
Data:
Cerimônia:
Tema abordado:
Sujeitos participantes:
Principais itens observados:

Horário:

Local:
Dirigente:

121
APÊNDICE - D

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,

___________________________________,

RG________________,

residente em _____________________________, declaro que vou participar por livre
e espontânea vontade, da pesquisa intitulada “Eis que a semente caiu em boa terra:
uma análise das Igrejas Neopentecostais da Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE”.
Esta pesquisa será realizada pelo mestrando Ronaldo Robson Luiz sob orientação do
Professor Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, para a dissertação do Mestrado em
Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
Informo que fui esclarecido (a), de forma clara e detalhada livre de qualquer
tipo de constrangimento ou coerção, de que a pesquisa acima declarada tem por
objetivo analisar o processo de implantação desta Igreja na Avenida Cruz Cabugá,
como uma instituição de interesses religiosos e sem fins lucrativos, buscando
compreender o seu papel no cenário atual das demais igrejas existentes na localidade,
sobretudo no que diz respeito às relações com essas demais igrejas e com o os
empreendimentos comerciais que historicamente fizeram parte dessa avenida, no
intuito de observar quais as estratégias de propagação de sua mensagem e de como
elas são recebidas pelas pessoas que transitam diariamente por essa avenida.
Tenho assegurado o direito de receber respostas para todas as dúvidas e
perguntas que desejar fazer acerca de assuntos referentes ao desenvolvimento desta
pesquisa; assim como o direito de desistir em qualquer momento da pesquisa, sem que
isto me cause prejuízos ou danos. Autorizo a divulgação dos dados coletados sem a
exposição da minha identidade, mantendo minha privacidade em qualquer tipo de
divulgação, oral ou por escrito, nos resultados da pesquisa.
Recife, ______ de _______________ de 2011
______________________________________________________
Voluntário
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APÊNDICE - E

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
CARTA DE ANUÊNCIA
A Igreja _______________________________
Ao Pastor responsável
Assunto: Solicitação de Autorização
Solicitamos autorização para que o mestrando Ronaldo Robson Luiz, do Curso
de Mestrado Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a
orientação do Professor Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Junior, desenvolva uma pesquisa
para a construção da Dissertação de Mestrado intitulada “Eis que a semente caiu em
boa terra”: a Avenida Cruz Cabugá no Recife-PE como campo religioso local,
com os pastores e demais auxiliares da Igreja Mundial do Poder de Deus da Av. Cruz
Cabugá.
Atenciosamente,
________________________________________________________________
Prof. Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Junior
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
________________________________________________________________
Mestrando Ronaldo Robson Luiz

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
De acordo com a Carta de Anuência acima autorizamos o feito solicitado a partir de
___/___/___.
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APÊNDICE F – GRELHA ANALÍTICA DAS ENTREVISTAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

SUJEITOS
P1 (Pastor da IURD)
824 palavras

TEMAS EMERGENTES
bênção (22/2,66%)
estratégia (6/0,72%)

UNIDADES DE SIGNIFICAÇÃO
A expressão bênção é utilizada pelo P1 em diversos contextos, verifica-se na fala
desse sujeito a bênção faz parte da vida cristã: “Deus ele quer nos abençoar, essa é
a vontade dele”... A bênção faz parte da vida do fiel... Se alguém é filho de Deus e
não é abençoado... (pensativo) existe algo errado.

prosperidade (21/ 2,54%)
sucesso (7/0,84%)

O sujeito também contextualiza a bênção como consequência de fazer parte da
IURD “...quando entram na Universal... elas experimentam as bênção de Deus”
[...]

fé (5/0,60%)
O tema emergente bênção também é utilizado pelo sujeito no contexto ideológico
[…] a partir do momento que você mostra pro fiel que não tem outra alternativa, a
não ser a receber bênção sobre sua vida... a bênção tá garantida, não tem outro
jeito... [...]
Observa-se que o tema emergente prosperidade foi empregado com o sentido de
livramento de dívidas: “Aqui todos os dias entram pessoas que estão em extrema
dificuldade financeira, dívidas, empresas falidas, desempregadas, e quando entram
na Universal...
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Também dentro do contexto ideológico encontramos o tema emergente sucesso
que foi empregado por várias vezes no discurso do sujeito P1: “O desempregado
arranja emprego, a empresa falida vira líder de mercado [...] As dívidas viram
coisas do passado... [...] Deus não quer que o seu povo seja miserável. Ele quer
que seus filhos sejam prósperos, tenham sucesso”.
O tema emergente fé, apresentou-se como subordinador dos demais temas
(prosperidade, bênção): “...e quando tem fé, mas uma fé genuína, não é qualquer
fé, ai sim, elas experimentam o poder de Deus. Mas tem que ter fé”.
Outro tema emergente que apareceu com frequência na fala do nosso sujeito foi
estratégia, que em linhas gerais apareceu sempre ligado com ações de marketing
da igreja: “Nós fazemos questão de divulgar o que acontece em nossa Igreja. [...]
As pessoas precisam saber, elas precisam parar de sofrer, até porque se nós
calarmos, até as pedras clamarão. O Senhor nos deu emissoras de TV, jornais,
revistas, tudo isso pra que? Para divulgar o que ele faz quando nós cremos”.

O1 (Obreiro da IURD) bênção (26/1,78%)
1456 palavras
fé (10/0,68%)

O tema emergente bênção já mencionado pelo P1 é citado pelo O1 em unidades de
significação similares. O O1 emprega o termo bênção referindo-se principalmente
ao agir de Deus na vida dos fiéis: “Aqui nós sentimos o agir de Deus através das
bênçãos espirituais e materiais que nós experimentamos...”

riqueza (9/0,61%)
[…] “E fundamental... a bênção na vida do fiel... mas tem que ser fiel, pois se for
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estratégia (9/0,61%)

fiel, Deus também será fiel, vai abençoar, com certeza... [...] não sou eu que estou
dizendo, é Ele”.
De forma muito próxima com o que ocorreu com o S1, na fala do nosso sujeito O1
o tema emergente fé surge como pré-requisito para obtenção das bênçãos: “Meu
irmão, basta você crer. Mas crer de verdade [...] Aqui é o lugar de pessoas que
creem, por isso as coisas acontecem. [...]Ai eu respondi: se você crer sim, pois
tudo é possível ao que crer”.
A expressão riqueza ou similares também aparece com frequência no discurso do
O1: “O nosso Deus é um Deus rico, dono de todo ouro e toda prata, é por isso que
é da sua vontade que também sejamos da mesma da mesma forma [...] Aqui não é
lugar de coitadinho não, aqui só tem vencedor [...] Certa vez chegou um homem
aqui e me perguntou: ‘moço me disseram que se eu viesse pra Universal minha
vida ia mudar, e eu seria um homem muito bem sucedido. Eu posso acreditar
nisso? – Ele me perguntou”.

O tema emergente estratégia aparece com a mesma frequência de que o
relacionado a riqueza. Geralmente se referindo as ações de propaganda que são
trabalhadas pela Universal como também a sua vasta programação semanal: “Aqui
nós temos várias reuniões, todas com um objetivo específico. [...] Temos a reunião
dos empresários, a dos desempregados, a dos que estão enfermos, os que precisam
melhor o casamento”.
“A ideia é que todos possam encontrar aqui o que estão precisando, afinal essa é a
missão da igreja, aliviar o fardo das pessoas. [...] Ora, Jesus não disse: ‘vinde a
mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei’. Nós
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acreditamos que estamos fazendo isso com as pessoas que nos procuram”
P2 (Pastor da IIGD)
1596 palavras

Bênção (11/0,63%)
cura (7/0,43%)
propaganda (6/0,37%)
fé (5/0,31%)

A expressão bênção utilizada pelo P2 corrobora em algumas situações com os
contextos atribuídos a essa expressão pelo P1 e O2: “as pessoas vem aqui porque
acreditam que aqui elas serão abençoadas [...] nós podemos falar sobre isso,
porque todos os dias nós presenciamos as pessoas serem abençoadas [...] é por
isso que nós crescemos, porque somos usados para abençoarmos as pessoas”.
“Deus abençoa aquele que é fiel, se você obedece a Deus, bênçãos dos céus caem
sobre sua vida”.
O P2 também contextualiza o tema emergente bênção no sentido de identidade do
grupo: “... é aqui, na Internacional da Graça de Deus que as pessoas são
abençoadas, essa é a nossa marca, esse é o nosso estilo de ser igreja... estamos
aqui pra isso”.
O tema emergente cura surge mais fortemente no sujeito P2 do que encontramos
em P1 e O1. Em alguns momentos ele assume o mesmo sentido de bênção já
apresentados pelos outros sujeitos.
“Deus não fez as pessoas para sofrerem [...] O sofrimento ocorre por causa do
pecado, da ação do inimigo na vida das pessoas [...] A igreja precisa declarar cura
sobre a vida das pessoas...”
“São cadeirantes, pessoas com câncer, problema nos ossos, enfim, toda sorte de
mazela [...] e quando nós oramos as pessoas são curadas”.
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O tema emergente propaganda que assume o sentido de estratégia enquanto
categoria analítica de nossa pesquisa, surge com bastante frequência: “...certa vez
me perguntaram: - pastor, porque vocês precisam de televisão, rádio, banners,
outdoors, essas coisas toda, pra falar de Jesus? Bastava vocês pregarem na igreja e
pronto. Sabe o que eu respondi? Meu irmão nós temos que utilizar o que Deus
coloca em nossas mãos, porque tudo é dele, e tudo deve ser usado para glória
dele”.
O espírito empreendedor também é percebido dentro desse contexto de análise: “A
nossa meta é chegar cada vez mais longe, abrir cada vez mais igrejas, chegar a
mais lares através dos nossos programas de televisão e rádio, na internet também”.
[...] Afinal essa é a nossa missão, ir e levar a mensagem que Deus cura, faz
prosperar, abençoa. Isso ao máximo de pessoas e lugares possíveis.
A fé também aparece como tema emergente, assim como ocorreu com os sujeitos
P1, O1, só que agora dentro de um contexto ideológico, assumindo o sentido de
que a causa do não recebimento das bênçãos e curas, se dá pelo fato da falta ou
pouca fé. Com isso há uma transferência de responsabilidade da IIGD para o fiel:
“muitas pessoas, mas pastor porque eu não recebi a bênção? Por que eu não fui
curada? Simples, falta de fé. Se a pessoa orar com fé, se ela crer realmente, elas
serão abençoadas. Deus não age num coração incrédulo”.
“tem fé que Deus pode curar? Então venha. Se não fique ai [...] Não coloque a
culpa em Deus ou na igreja se você não tem fé”
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O2 (Obreiro da IIGD)
1848 palavras

sucesso (18/0,97%)
missionário (16/0,86%)

O O2 utilizou a expressão sucesso em vários contextos. O de maior recorrência foi
com referência as bênçãos alcançadas: “eu ainda não conheço uma pessoa que não
tenha alcançado a bênção que veio procurar aqui [...] todas alcançam sucesso no
que procuram [...] Deus não falha, quando ele promete, Ele cumpre”.

evangelização(12/0,64%)
estratégia (8/0,43%)

Também percebemos o tema emergente sucesso com relação a atuação da IIGD na
avenida Cruz Cabugá: “depois que nós chegamos aqui, as coisas ficaram melhor
para as pessoas que passam diariamente por aqui [...] Aquelas que trabalham, elas
contam testemunho de como as coisas melhoraram com a nossa igreja”
“Alguns funcionários de lojas aqui próximo vem na hora de almoço pra gente orar.
Elas pedem por tudo, pelo patrão para deixar de perseguí-las, pela família que
ficou em casa, para não perder o emprego...”
O tema emergente missionário, usado com relação ao fundador da IIGD R.R.
Soares, nos chamou a atenção. Ele demonstrou um contexto de personalismo
dentro da igreja onde o “culto” ao seu fundador é disseminado.
“Eu só o vi uma vez, mas foi o suficiente pra ver que aquele homem era de Deus
[...] Oh homem abençoado (risos). A oração do homem é poderosa”.

O tema emergente da evangelização surge de forma inovadora no discurso do O2.
Até então, o que seria a princípio tarefa principal da igreja, ainda não teria surgido
na fala dos sujeitos P1, O1 e P2. Questionado sobre sua origem evangélica, ele nos
falou ter frequentado durante um tempo a Assembleia de Deus, o que em parte,
justificaria seu discurso em relação a evangelização.
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“O nosso papel é evangelizar, é falar de Jesus [...] Aqui não falamos de Jesus o
tempo todo, afinal essa é nossa missão”.
Em alguns contextos a evangelização assume outros sentidos. “Nós
evangelizamos, falamos das metas da igreja, o jeito de sermos diferente, onde não
há exploração, lugar de pessoas sérias sabe”.
O tema emergente estratégia no contexto dos programas de televisão e das
grandes concentrações realizadas pela IIGD.
“O culto que o missionário R.R. Soares realizada todos dias na TV faz com que as
pessoas conheçam a igreja [...] Ele é muito bom apresentador, tem uma boa
pregação, conhece muito da Bíblia, tira as dúvidas das pessoas”.
“Os cantores que vão pra lá são muito bons, isso ajuda né, não é o principal, mas
ajuda [...] As pessoas tem espaço para participar dos cultos, elas podem
testemunhar daquilo que elas tem recebido, isso é maravilhoso”.
“Sempre temos grandes cultos que realizamos, grandes concentrações. Isso é
importante para as pessoas [...] Nesses cultos as pessoas conhecem melhor a igreja
e depois vem e nos visita ou visita uma igreja mais próximo da casa delas e
geralmente ficam [...] Foi o que aconteceu comigo eu vim visitar, gostei e hoje
estou aqui, como obreiro da Internacional da Graça de Deus.
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P3 (Pastor da IMPD)
1636 palavras

cura (35/1,89%)
poder (18/0,97%)

O tema emergente cura foi apresentado pelo P3 de forma mais extensiva do que os
outros sujeitos que participaram da pesquisa. Houve uma ênfase muito grande nas
representações que a cura dentro da IMPD. Ele foi identificado em vários
contextos.

mundial (16/0,86%)
estratégia (12/0,64%)

“Aqui todos os dias nós presenciamos o agir de Deus. Pessoas são curadas das
mais diversas doenças, muitas delas que até foram desenganadas por médicos,
quando ninguém mais via solução, elas vem para Mundial e as coisas acontecem”.
Também surgiu no contexto de comparação com as igrejas concorrentes da
avenida Cruz Cabugá. “As pessoas que vem pra Mundial e que já passaram por
outros ministérios não se cansam de testemunhar que aqui ele veem Deus operar
de verdade”.
[...] Aqui nós não apenas falamos, nós mostramos as coisas.
O tema emergente poder se apresenta com uma dupla conotação, hora está
relacionado ao agir de Deus outra hora é relacionado ao próprio nome da igreja.
[...] Nós aqui identificamos o problema das pessoas e já invocamos o poder de
Deus sobre a vida delas. Foi assim que Jesus fez, via o aleijado e dizia levanta-te a
anda.
“Tem alguns ministérios que querem se impor pelo tamanho, mas se esquecem
que Davi derrotou Golias. Nós aqui pregamos o verdadeiro evangelho, não
vendemos curas e nem bênçãos, tudo é de Deus e pra Deus”.
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O tema emergente Mundial se apresenta no contexto ideológico onde
identificamos uma intenção clara de promover uma identificação com a IMPD a
semelhança do que ocorre na Universal. “Eu passei um tempo em outro ministério
[...] Quando percebi que havia muita coisa errada, vim pra Mundial. [...] Na
Mundial tenho a certeza que faço a vontade de Deus [...] Na mundial as pessoas
são abençoadas.
O tema emergente estratégia se apresenta em vários contextos, mas de uma forma
mais clara no que diz respeito as ações de propaganda da igreja: “...é claro que a
propaganda é importante, afinal não dizem que a propaganda é a alma do
negócio? No nosso caso o negócio é ganhar almas, é tirar o miserável do mundo e
dá uma nova possibilidade de vida, não mais uma vida desgraçada, mas uma vida
abençoada, abundante”.
Um outro contexto que o tema emergente estratégia aparece através da fala do
nosso sujeito P3 é o da disponibilidade dos pastores e obreiros: [...] Você pode vir
a qualquer momento, sempre vai ter uma pessoa, um obreiro, alguém para atender,
orar, impor as mãos, o resto é com Deus”.

