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Abstract 

 

 

Historical research on religious conversion in Brasil is still scarce. 

Taking into account the transformations that have occurred on and around religion in 

Brasil in general and in Bahia in particular, during the last decades of the 20th century, it 

is difficult not to notice the number of religious groups  and/or persons going through 

these conversion processes.  This essay seeks to approach, analyze and understand these 

transformations  as they occurred in the region of Cachoeira with a specific emphasis  

on the conversion processes that the followers of the Candomblé and/or of the 

“Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte” opted for by converting to protestant neo-

pentecostal denominations.  This focus will help us understand the dynamic and 

religious transformations which have taken place in the Cachoeira region between 1980 

and 2000. 

 

Through the use of oral and written sources it was possible to demonstrate and 

illustrate how this process took place as well as the frequency of the conversion 

processes by members of the “Candomblecistas” and the members of the community 

belonging to the “Irmandada de Nossa Senhora da Boa Morte” chosing to move toward 

protestant neo-pentecostal denominations, especially toward the Universal Church of 

the Kingdom of God (Igreja Universal do Reino de Deus). 

 

Key words: Candomblé, Conversion, Neopentecostalism, Cachoeira. 
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RESUMO 

 

Pesquisas na perspectiva histórica sobre o fenômeno da conversão ainda são 

escassas. Considerando as transformações ocorridas no campo religioso brasileiro e 

baiano, nas últimas décadas do século XX, percebe-se uma pluralidade de grupos 

religiosos, bem como uma circulação de pessoas transitando por eles. Nesse sentido, 

este trabalho monográfico tem como objetivo compreender as transformações do campo 

religioso cachoeirano destacando o processo de conversão de adeptos do Candomblé 

e/ou da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte para as denominações protestantes 

neopentecostais, como um fenômeno fundamental para compreender a dinâmica e as 

transformações do campo religioso cachoeirano de 1980 a 2000.  

Através das fontes escritas e orais constatou-se que existiu um freqüente trânsito 

dos candomblecistas e da Irmandade de Nossa senhora da Boa Morte para as 

denominações protestantes neopentecostais, especialmente para a Igreja Universal do 

Reino de Deus. 

 

Palavras-chave: Candomblé, Conversão, Neopentecostalismo, Cachoeira 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nasceu em meio aos festejos da Irmandade de Nossa Senhora da 

Boa Morte, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Era Agosto de 2007, a partir 

de uma conversa com minha avó, comecei a me interessar pelo campo religioso 

cachoeirano. Já havia percebido que na cidade, poucas pessoas da terra participavam 

dos festejos da Irmandade da Boa Morte muitas nem sabiam o que era e qual era o seu 

significado. Naquele ano perguntei a minha avó se ela não iria para a festa da 

Irmandade, e ela me respondeu: “... a festa da Irmandade é pra quem vem de fora vê.” 

Essa afirmação me inquietou bastante e me suscitou outras questões. Quais os motivos 

da ausência dos cachoeiranos na festa? Será que era falta de interesse, ignorância do que 

se tratava ou a festa não era realizada para eles? Até aquele momento eu ainda não tinha 

pensado a ausência dos cachoeiranos a partir de outro ponto de vista. Nesse sentido, a 

resposta dada por minha avó foi de extrema importância e profundidade, pois me 

possibilitou trilhar outros caminhos. 

Inicialmente, observei que a festa da Irmandade da Boa Morte contava com um 

número significativo de estrangeiros, principalmente norte-americanos, bem como de 

políticos, inclusive representantes do governo da Bahia. Dessa forma, minha perspectiva 

era estudar a apropriação turística da Irmandade da Boa Morte, ou seja, de que maneira 

o turismo étnico estava se instalando em Cachoeira. Na tentativa de identificar até que 

ponto a busca pelas raízes africanas estavam transformando a sociedade cachoeirana.  

Entretanto em outra ocasião, novamente era Agosto e as comemorações da 

Irmandade mais uma vez se repetiria e, coincidentemente em uma conversa com uma 

das irmãs da Boa Morte, um novo caminho se fez presente. Os ares de Cachoeira 

traziam bons ventos! Durante esta conversa, novamente perseguia o meu objetivo 

inicial. Nesse sentido, perguntei para ela qual era a sua opinião sobre a pouca presença 

de cachoeiranos na festa e ela sabiamente me respondeu: “... é que hoje em dia tem 

muito crente.” Essa frase foi de uma sabedoria e percepção que me surpreenderam. A 

partir daí o meu objeto de estudo começou a se definir. Talvez aquela irmã tivesse 

razão. Será que o campo religioso cachoeirano, marcadamente afro-católico, estava 

perdendo espaço para os evangélicos? A terra conhecida como sendo da macumba 

estaria se transformando na terra de “Jesus”? Esse passou a ser o meu objetivo, ou seja, 
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de forma geral pretendia compreender as transformações no campo religioso 

cachoeirano. 

Essa nova perspectiva me fez perceber, a partir de sugestões da professora 

Elizete da Silva, que pessoas adeptas do Candomblé e da Irmandade da Boa Morte 

estavam se convertendo ao Protestantismo. Desde então desejei compreender quais os 

possíveis motivos que levariam a conversão? Assim nasceu o plano de trabalho de 

iniciação científica: Do Axé à Aleluia: Do Candomblé ao Protestantismo, no qual venho 

pesquisando há dois anos. 

 

OBJETIVO 

A partir da definição do objeto de estudo era necessário mapear as pessoas que 

haviam se convertido para as igrejas protestantes, pois devido ao recorte temático as 

principais fontes desse trabalho são as fontes orais. Para tanto, contei com a ajuda da 

minha avó, adepta do Candomblé, e da minha mãe que devido à relação da minha avó 

com os terreiros de Candomblé também era uma freqüentadora assídua. Nesse sentido, 

fui privilegiada, pois ao me apresentar aos meus possíveis entrevistados já tinha a 

facilidade de ser neta de uma pessoa que fazia parte da comunidade religiosa de matriz 

africana e sempre ia acompanhada da minha mãe. Portanto, não era vista como uma 

estranha, o que facilitou bastante o meu trabalho 

O objetivo central desta monografia é estudar as transformações no campo 

religioso cachoeirano dando ênfase a conversão de adeptos do Candomblé e da 

Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte para o protestantismo de 1980 a 2000. 

Considero que essas conversões não se caracterizam como uma ruptura brusca em 

relação as suas antigas tradições, principalmente, em relação aos adeptos do Candomblé 

que se converteram na Igreja Universal do Reino de Deus, pois as práticas desta 

denominação não são completamente discrepantes das realizadas no panteão afro-

católico. Nesse sentido, acredito que esse diálogo, mesmo que conflituoso com os 

adeptos do Candomblé,  possibilitaram um tipo de conversão menos traumática.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Compreende-se a religião como um elemento da cultura, assim este trabalho se 

configura nos marcos da História Cultural, onde o conceito de representação de Roger 

Chartier é de fundamental importância para entender de que modo os protestantes 

constroem suas representações a respeito do universo religioso de matriz africana. 

Segundo Chartier a principal característica da História Cultural é entender “... o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 2002, p. 16-17). Assim os sujeitos 

constroem sua visão de mundo e forjam as representações a partir do lugar social de 

onde falam.  

 Tem-se como referencial teórico também o conceito de campo e capital 

religioso de Pierrre Bourdieu, o qual associa o nascimento das cidades e as 

transformações nas relações de trabalho ao crescimento das religiões bem como a 

formação “... de um campo religioso relativamente autônomo e o desenvolvimento de 

uma necessidade de “moralização” e “sistematização” das crenças e práticas religiosas.” 

(BOURDIEU, 1974, p. 34) 

Utilizamos também o conceito de conversão de Rubem Alves que define: “... a 

conversão se revela por meio de um novo falar. Converter-se é abandonar um discurso e 

adotar outro.” (ALVES, 1979, p.54)  

Assim como a definição de Wiliam James:  

 

Converter-se, regenerar-se, receber a graça, sentir a 

religião, obter uma certeza, são tantas outras expressões que 

denotam o processo gradual ou repentino, por cujo intermédio 

um eu até então dividido, se torna unificado e conscientemente 

certo, superior e feliz, em conseqüência do seu domínio mais 

firme das realidades religiosas. (JAMES, 1995, p.126). 

 

No intuito de compreender como um sujeito assume ou constrói 

processualmente uma nova identidade entende-se neste trabalho o conceito de 

identidade na perspectiva de Stuart Hall que a define como sendo “... uma celebração 

móvel: formada e transformada continuamente... É definida historicamente e não 

biologicamente.” (HALL, 2005, p.13). 
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Dessa forma, na tentativa de responder as questões que norteiam esta pesquisa 

esses conceitos contribuem para o melhor entendimento do processo de conversão dos 

cachoeiranos candomblecistas e irmãs da Irmandade da Boa Morte às doutrinas 

neopentecostais, os conflitos e acomodações doutrinárias que ocorrem cotidianamente. 

 

METODOLOGIA 

Não posso deixar de admitir que minha mãe foi uma grande parceira nesta fase 

do trabalho, pois ela me acompanhava até as casas das pessoas que ela sabia que havia 

se convertido. Esses contatos me levavam a outras pessoas, pois eu não perdia a 

oportunidade de perguntar se elas conheciam outras pessoas que haviam se convertido. 

Assim, no boca a boca, conseguir mapear os meus possíveis entrevistados. Já nesse 

primeiro momento conhecia um pouco da história de vida das pessoas o que me fazia 

perceber o grau de importância ou o potencial do entrevistado. Foi assim que iniciei 

minhas andanças por Cachoeira e encontrei histórias surpreendentes. 

Dessa forma, fiz primeiro um contato informal com os entrevistados no sentido 

de conhecer melhor aquele momento de suas vidas, bem como explicar-lhes o objetivo 

da pesquisa e solicitar a gravação da entrevista. A partir dessa perspectiva as entrevistas 

tiveram caráter de história temática nas quais foram feitas questões que nortearam os 

entrevistados a partir dos objetivos propostos na pesquisa, mas não restringiram os seus 

depoimentos, foram questões abertas para que eles pudessem relatar o máximo possível 

de suas experiências. Foram contemplados: os motivos que possibilitaram a migração 

religiosa, suas concepções sobre a religião que praticava outrora, bem como as possíveis 

transformações ocorridas em suas vidas. 

Uma das referências significativas para compreensão da complexidade que é o 

trabalho com a História Oral foram os trabalhos da historiadora Verena Alberti. Em seu 

artigo: Histórias dentro das Histórias foi possível perceber como o uso das fontes orais 

ao mesmo tempo em que abre inúmeras perspectivas também lança vários desafios, pois 

além de ser um documento produzido pelo historiador, este está em contato direto com 

os sujeitos que vivenciaram determinado momento histórico. Portanto o uso das fontes 

orais pode ser comparado com uma faca de dois gumes, mas a riqueza dessas fontes 

superam os seus desafios e as suas especificidades. Segundo Alberti:  
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O fato de ser uma narrativa oral que resulta de uma interação 
entre entrevistado e entrevistador- uma conversa, podemos 
dizer-, torna essa fonte especifica em relação a outros 
documentos pessoais, como as memórias e as autobiografias. O 
que o entrevistado fala também depende da circunstância da 
entrevista e do modo pelo qual ele percebe seu interlocutor. 
Quando é solicitado a falar sobre o passado diante de um 
gravador ou uma câmera, cria-se uma situação artificial, pois a 
narrativa oral, ao contrário do texto escrito, não costuma ser 
feita para registro. (ALBERTI, 2008, p.171)1 

Percebi essas peculiaridades do trabalho com as fontes orais durante a realização 

da pesquisa, pois nos encontros informais em alguns casos as pessoas davam 

informações a mais ou consideradas por mim preciosas e no momento da gravação, 

omitiam aquelas informações. No momento em que eu mencionava a necessidade da 

gravação, percebia que eles se preocupam em articular seus discursos, pois sabiam que 

seriam divulgados, se preocupando em saber quais as perguntas que eu iria fazer.Isso 

por que as questões pelas quais me interesso fazem parte do tempo presente,onde os 

conflitos religiosos e os sujeitos que deles fazem parte estão vivos, portanto ainda são 

questões em aberto. 

 À medida que ia fazendo as análises das entrevistas e lendo a bibliografia sentia 

a necessidade de realizar entrevistas com os candomblecistas, pois os convertidos 

passavam a demonizar o Candomblé, ou seja, passavam a assumir um novo discurso. 

Nesse sentido, assumiam o discurso do novo grupo religioso, no entanto é importante 

ressaltar que a demonização das religiões de matrizes africanas não é um fenômeno 

recente e nem praticado apenas pelas denominações protestantes. Dessa forma, além de 

buscar compreender os motivos da conversão se fez necessário também analisar de que 

forma essas conversões afetavam os terreiros de Candomblé. Quais os impactos dessas 

conversões, bem como do avanço neopentecostal nos terreiros de Candomblé de 

Cachoeira?  

Nesse sentido, uma segunda etapa de entrevistas foi realizada com o objetivo de 

analisar as conseqüências das atitudes de demonização para os grupos religiosos de 

matriz africana, bem como as representações construídas pelos candomblecistas a 

respeito dos grupos protestantes. Para tanto, procurei escolher pessoas que tivessem 

                                            
1 ALBERTI, Verena. Histórias dentro da História. IN: PINSKY, Carla Bassanezi. (org.) Fontes 
Históricas. São Paulo: Contexto, 2008. 
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uma função mais significativa dentro da hierarquia dos terreiros do Candomblé, pois 

estas pessoas devido aos anos de experiência têm mais conhecimento das questões que 

permeiam o campo religioso cachoeirano. Sendo assim, realizei entrevistas com 

ialorixás, ogãs e ekedes. A maioria desses entrevistados nasceu no universo religioso do 

Candomblé, herdando funções que outrora foram exercidas por suas mães biológicas e 

também sacerdotisas. 

Para além da utilização das fontes orais também trabalho com o jornal Folha 

Universal, A Cachoeira e o jornal A Tarde, bem como alguns livros doutrinários da 

Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, o livro: Orixás, Caboclos e Guias: 

Deuses ou Demônios? O uso do Jornal Folha Universal se fez necessário, pois ao longo 

da pesquisa pode-se identificar que a Igreja Universal do Reino de Deus, com sua 

característica proselitista, além principalmente da apropriação e ressiginificação dos 

elementos do panteão afro-católico disputava os mesmos fiéis das religiões de matriz 

africana. Também foi necessário analisar os discursos de conversão oficiais da Igreja 

Universal, divulgados nos jornais. 

No jornal A Cachoeira, um periódico local de vida efêmera, e com poucos 

exemplares disponíveis no Arquivo Municipal de Cachoeira, encontrei apenas uma 

reportagem, mas bastante significativa datada de 1983 onde identifiquei as 

permanências em relação ao preconceito e demonização aos cultos afro-brasileiros. No 

que se refere ao jornal a Tarde foi utilizado com o intuito de ampliar as minhas analises 

para o contexto baiano. Sendo assim, encontrei reportagens que relatavam os conflitos 

entre a Igreja Universal do Reino de Deus, devido a suas atitudes de intolerância 

religiosa, e candomblecistas, na cidade de Salvador. Nesse sentido, ampliei o meu 

recorte cronológico, concentrando-se de 1980 a 2005. A escolha por 1980 foi devido a 

instalação da Igreja Universal na Bahia. 

O primeiro capítulo tem como objetivo compreender as diferentes fases do 

Protestantismo brasileiro identificando as peculiaridades do pentecostalismo e 

neopentecostalismo, identificando o contexto do surgimento da Igreja Universal do 

Reino de Deus no cenário religioso brasileiro dialogando com o Jornal Folha Universal, 

com o livro: Orixás, Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios?, bem como com as 

observações participantes realizadas no templo da IURD em Cachoeira. 
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O segundo capítulo desta monografia tem como foco as conversões dos adeptos 

do Candomblé e da Irmandade de Nossa senhora da Boa Morte para o Protestantismo. 

Uma breve contextualização sobre o universo geográfico se fez necessário para a 

compreensão da importância de Cachoeira dentro do cenário pluralista que marcou as 

últimas décadas do século XX do campo religioso brasileiro. No intuito de compreendê-

la como um lugar propício para a disputa de fiéis, devido ao número significativo de 

Candomblés. Dessa forma, apresentei o cenário religioso cachoeirano e as analises dos 

discursos de conversão, bem como evidenciei um caso caracterizado como trânsito 

religioso, ou seja, a pessoa era adepta do Candomblé, após cinqüenta anos nesta religião 

se converteu ao protestantismo e depois de alguns meses retornou ao Candomblé.  

O terceiro capítulo trata dos discursos de demonização do Candomblé, por parte 

dos convertidos, bem como dos contra discursos dos candomblecistas traçando o 

percurso dessas demonizações em outros períodos da história. Identifico que os 

discursos de demonização e consequentemente as perseguições as religiões de matrizes 

africanas, no período de 1980 a 2005 aconteceram no campo do simbólico 
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CAPÍTULO I: OS PROTESTANTISMOS E A LIBERTAÇÃO DOS 

PECADORES 

O protestantismo no Brasil tem sido diferenciado em três fases: o protestantismo 

de imigração, o missionário e o pentecostal. A primeira fase que é identificada com a 

inserção do protestantismo no Brasil, não se insere de fato na sociedade brasileira, ou 

seja, o protestante não se insere na política e cultura do País, sendo associado pela 

população à uma manifestação religiosa de estrangeiros. Dessa forma o protestantismo 

de imigração não tinha como objetivo a atividade proselitista, era uma mensagem 

religiosa destinada aos ingleses e alemães, ou seja, anglicanos e luteranos. Esse tipo de 

protestantismo se constituiu como um espaço de resistência cultural e definição de 

identidade. Por um lado, se o estrangeirismo dessa primeira fase do protestantismo não 

teve impacto na realidade brasileira, por outro era necessário, diante do cenário afro-

católico ser um grupo religioso distinto, com características próprias. Segundo Silva:  

... a instalação do protestantismo no campo religioso baiano, 
predominantemente afro-católico, contribuiu, de um lado para o 
estabelecimento de rígidas normas de comportamento para os fiéis. 
Por outro lado, desenvolveu mecanismos de coesão interna capazes de 
manter a identidade do grupo como portador de valores e práticas 
divergentes da religião majoritária e da cultura brasileira. (SILVA, 
1998, p.21) 

 

Um segundo momento do protestantismo brasileiro foi designado de 

protestantismo missionário. Foram missões norte-americanas, tendo como principal 

característica o proselitismo, conseguiu se propagar por todo território do País. Com a 

Proclamação da República e a queda do Padroado, conseqüentemente a liberdade 

religiosa passou a existir. Isso possibilitou a expansão dos grupos protestantes, 

provocando assim mudanças no campo religioso. Mas o protestantismo brasileiro 

continuou sendo hostil à cultura brasileira, não conseguiu retirar as suas feições 

estrangeiras. Silva em um artigo enfatiza:  

O caráter minoritário do protestantismo brasileiro é um elemento 
importante no entendimento da questão. Era um pequeno grupo 
religioso que por auto-definição precisava ser diferente, necessitava 
mesmo, para sobreviver, de enfatizar certos valores e práticas 
divergentes da religião majoritária e da sociedade global. Paralelo à 
feição minoritária, um certo espírito sectário afastava os fiéis 
protestantes do “mundo” ...(SILVA,1997, p.8) 
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Conforme Silva, o problema do estrangeirismo provocou dissidências no meio 

protestante. Membros da Igreja Batista da Bahia separaram-se e organizaram a Missão 

Batista Independente, pois questionaram a liderança americana provando que poderiam 

sobreviver sem o financiamento estrangeiro. As lideranças que compunham essa 

dissidência estavam mais próximas das camadas mais baixas da sociedade baiana, se 

constituindo assim como uma alternativa no contexto nacional. No entanto a 

contestação do estrangeirismo não propiciou mudanças, se mantiveram presos as suas 

doutrinas que eram excludentes e distantes da cultura brasileira. 

As primeiras décadas do século XX presenciamos uma nova fase do 

protestantismo no Brasil, o pentecostalismo, tendo como primeiras comunidades, a 

Assembléia de Deus e a Congregação Cristã. Segundo Adriana Santos: 

O Pentecostalismo, que pode ser definido como uma dissidência 
radical do Protestantismo histórico. No início do século XX, e cuja 
característica básica é a descida do Espírito Santo nos fiéis, expressa 
pelo falar em línguas estranhas, a glossolalia, chegou ao Brasil em 
1910 e 1911. Nesses anos foram fundadas a Congregação Cristã do 
Brasil e a Assembléia de Deus, respectivamente, trazendo as 
características principais do movimento de origem norte-americana. A 
origem da palavra pentecostalismo vem da descrição, no capitulo II de 
atos dos Apóstolos, do dia de Pentecostes em que, cinqüenta dias após 
a subida de Jesus aos céus, o espírito santo sobreveio aos apóstolos, 
em Jerusalém, fazendo com que a multidão que participava da 
cerimônia falasse em línguas estranhas. (SANTOS, 2009, p.16) 

 

A partir da década de 1970 um novo ramo do pentecostalismo emerge no Rio de 

Janeiro, sendo representado principalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus, 

obtendo um crescimento extraordinário no cenário religioso nacional e internacional. 

Nesse sentido Costa afirma: 

Em fins da década de 80, a imagem do crente que pregava em praça 
pública e anunciava versículos da Bíblia dentro dos ônibus dos 
grandes centros urbanos começou a ser substituída pela de fiéis mais 
“modernos”. Longe de serem homens utilizando paletós escuros e 
mulheres vestindo saias e blusas longas, os novos crentes se vestiam 
com roupas usuais, assistiam à televisão, participavam de festas e 
lotavam os estádios de futebol em rituais públicos de exorcismo: eram 
os neopentecostais, crentes que fariam parte desde os anos 80, da 
maior explosão pentecostal do Brasil.(COSTA, 2006, p.331) 

 

As principais características dos grupos neopentecostalismo são: a ênfase nos 

dons do Espírito Santo, a emotividade durante os cultos, a aceitação da Teologia da 

Prosperidade como doutrina, bem como as práticas de cura e o exorcismo. 
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A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada em 1977 por Edir Macedo 

Bezerra, no Rio de Janeiro e nasceu de uma dissidência da Igreja Nova Vida onde foi 

fundada a Igreja Cruzada do Caminho Eterno, em 1974 e mais uma vez devido a cisões 

no seio dessa nova igreja fundou-se a IURD.  A IURD é caracterizada como uma igreja 

neopentecostal, este é um movimento dentro do protestantismo que “... caracteriza-se 

doutrinamento por uma ênfase nos dons do Espírito, no Pentecostes, inclusive na 

glossolalia e uma carga emocional muito grande em suas expressões cúlticas com um 

forte conteúdo carismático.” (SILVA, 1997). 

O crescimento expressivo desse grupo ocorreu devido às novas características 

desse movimento pentecostal que tem uma mensagem otimista e de esperança frente aos 

problemas sociais, intensificados na década de 80. O contexto histórico é de crescente 

desemprego, política neoliberal e vários outros problemas que atingiam principalmente 

as camadas mais baixas da sociedade. Assim os evangélicos neopentecostais, 

especialmente a IURD, foram os principais protagonistas da nova configuração do 

campo religioso brasileiro. Segundo Adriana Santos: 

A ênfase na cura e exorcismo presentes na rede simbólica construída 
pela Igreja Universal teria representado na visão do Protestantismo 
tradicional um aspecto que excluiria grupos com características 
semelhantes as da IURD do “seio” protestante evangélico. Para Edir 
Macedo representava apenas uma ênfase na “ação do Espírito Santo”, 
que não devia ser desprezada pelos “irmãos”. 

 

A ressignificação que a IURD faz das práticas afro-católicas poderam ser 

evidenciadas durante as observações participantes. Em um determinado dia2 no culto da 

sessão do descarrego que acontece nas terças-feira, os pastores e obreiros começaram a 

reunião com uma oração, na qual cada um deles ora com as mãos sobre a cabeça das 

pessoas ordenando que o “encosto” 3 “saia em o nome de Jesus e ordenam que a pessoa 

seja libertada”. O pastor diz com autoridade:  

 
“Eu não estou pedindo que você saia da vida dela (da pessoa), 

eu estou ordenando no nome de Jesus, por que a minha voz é a voz de 
Deus. Vamos encosto, vamos espírito, agora, agora, se manifeste, se 
manifeste agora, saía. O encosto, o trabalho que foi feito numa 
encruzilhada à meia-noite, que seja desfeito agora, que o encosto que 
está na saúde, que está na casa, que está no trabalho dela, que esta na 
vida financeira, saía agora, desaloja espírito, saía.”  

                                            
2 Culto realizado no dia 29/04/08 na IURD de Cachoeira, localizada na rua J.J. Seabra. 

3 O encosto é a designação dada às entidades do Candomblé. 
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Neste momento uma senhora começa a “manifestar o espírito” e o pastor ordena 

que ele ponha as mãos para trás e que fique ajoelhada perguntando qual é o nome dele e 

o encosto responde: tranca rua, o pastor segue o interrogatório questionando o que ele 

estava fazendo na vida daquela pessoa e o “encosto” diz que estava atrapalhando a vida 

financeira. Sendo assim o pastor o expulsa dizendo: “saía e não volte nunca mais”. 

Então a senhora “volta a si” chorando e o pastor pergunta como ela está se sentindo, ela 

diz que está bem. O momento do exorcismo é o ápice do culto, é onde o demônio se 

manifesta para ser “humilhado”, desmascarado e onde o poder de Deus diante dele é 

demonstrado, reforçando, assim a eficácia e o poder pastoral, sacerdotal tão bem 

analisado por Bourdieu. 

No discurso desse pastor nota-se que ele tem conhecimento da religião que está 

descaracterizando, pois sabe onde geralmente são colocados os “trabalhos” e mais 

específico ainda, o horário que geralmente são despachados. Além de conhecer o 

panteão afro, ele atribui qualquer problema social às entidades do Candomblé, pois 

afirma que o “encosto” pode estar na saúde, na casa, no trabalho, na vida financeira, ou 

seja, pode estar em qualquer lugar e destruir qualquer aspecto da vida das pessoas. 

 Edir Macedo em seu livro Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou Demônios? no 

capítulo II: Quem são os demônios? afirma:  

 
“Neste capítulo procuraremos elucidar ou desvendar a origem de 
todos os males que afligem a humanidade. Doenças, miséria, desastres 
e todos os problemas que têm afligido o ser humano desde que este 
iniciou sua vida na Terra, têm uma origem: o diabo.” (MACEDO, 
1996, p.29)4 

 

Durante um culto5 de libertação que acontece às sextas-feira em diversos 

horários o pastor inicia a reunião em favor da libertação e diz: “O trabalho que foi feito 

no roncó6 o trabalho que foi feito numa encruzilhada, seja desfeito, seja queimado, o 

espírito, a legião de 7, 14 e 21 saía agora, eu ordeno, em nome de Jesus.” É uma 

                                            
4 MACEDO, Edir. Orixás, caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Rio de Janeiro: Unipro, 1996. 

5 Culto realizado no dia 02/05/08 no templo da IURD de Cachoeira, localizada na rua J.J. Seabra. 

6 Roncó é um quarto onde a Iaô, recém iniciada na religião, passa um período determinado de tempo em 
reclusão ou resguardo, palavra mais utilizada. Pois a Iaô fica proibida tanto de fazer como de comer 
inúmeras coisas, inclusive de manter relações sexuais. Caso as regras sejam quebradas a pessoa pode ter 
sérios problemas, por isso mantê-la no rancó para ter a certeza de que o resguardo não foi quebrado. 
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constante nesses cultos específicos de libertação e na sessão do descarrego a 

demonstração de como os iurdianos conhecem e identificam o panteão da religiosidade 

afro-brasileira. 

Segundo o Bispo Edir Macedo:  

 
“Em muitas das nossas reuniões, efetivamente, vemos um 

quadro assombroso; uma verdadeira amostra do inferno. Se uma 
pessoa chegar a Igreja no momento em que as pessoas estão sendo 
libertas, poderá até pensar que estão em um centro de macumba, e 
parece mesmo... Nessas reuniões milhares de pessoas têm se libertado 
dos exus, caboclos, orixás, erês e outros demônios.” (MACEDO, 
1996, p.121) 7 

 

Neste trecho do livro Orixás, Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? assim 

como na observação dos cultos de descarrego e libertação se percebe claramente o uso 

dos símbolos do Candomblé, assim como o pronunciamento dos nomes das divindades 

características dessa religião, mas com a diferença que eles são admitidos, mas ao 

mesmo tempo são desqualificados, pois são identificados com a representação do 

próprio inferno sendo considerados demônios e no momento em que o “encosto” é 

ordenado a se manifestar o objetivo não é exaltá-lo mas humilhá-lo e ridicularizá-lo 

diante de todos os presentes. Segundo Macedo: 

 
 Em nossas reuniões, os demônios são humilhados e até mesmo 
achincalhados, numa prova de que o Senhor está conosco. As pessoas 
são libertas e se transformam em novas criaturas para Deus.  
Muitos se espantam ao verem em nossas reuniões os espíritos que os 
obrigavam a “bater cabeça” nos terreiros, humilhados e vencidos. 
(MACEDO, 1996, p.121)8   

 

No decorrer deste mesmo culto que observamos o pastor pediu que as pessoas 

levassem seus potes9 ao altar e o entregassem a ele para que quando o pote fosse 

quebrado todo o mal que tivesse na vida ou na casa da pessoa fosse quebrado também. 

Em outro momento o pastor fala da potassa, um sabão que serve para limpar, mas 

ressalta que este não é igual ao que as pessoas têm em casa, pois aquele estava ungido, 

                                            
7 MACEDO, Edir. Orixás, caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Rio de Janeiro: Unipro, 1996. 

8 MACEDO, Edir. Orixás, caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Rio de Janeiro: Unipro, 1996 

9 Os potes haviam sido distribuídos em um culto anterior e é designado no Candomblé como quartinha, 
feitos de argila comum no Recôncavo. 
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apesar de ser pouco; que levando aquela potassa10 todo o mal que tivesse na casa delas 

seria retirado, quando o sabão fosse usado. No entanto a condição para que as pessoas 

levassem a potassa era fazerem o sacrifício de darem uma determinada oferta, pois 

segundo o pastor: “O Senhor pode estar dando o livramento à família e de repente por 

causa de um valor insignificante vocês se negam a se sacrificar.” E para persuadir mais 

ainda faz alusão ao caso Isabella Nardonni11 destacando que nossos lares precisam estar 

protegidos.  

Segundo Prandi:  

 
Os “espíritos imundos”, face do diabo, são centrais no 
pentecostalismo. Deus tem um projeto para o homem , mas o diabo 
sempre se interpõe, provocando toda sorte de desgraça e sofrimento. O 
pacto com Deus deve ser constantemente renovado (com ofertas de 
dinheiro, nos ramos que seguem a teologia da prosperidade) de modo 
a impedir a ação malfazeja do Inimigo que está sempre de prontidão 
(PRANDI, 1998, p.131) 

  

Pode-se assim perceber como os bens simbólicos são usados intensamente na 

realização dos cultos, o que é familiar as pessoas, com o intuito dos fiéis estarem 

sempre se afastando dos “espíritos malignos”, dessa forma faz-se necessário a constante 

aliança com Deus que é feita através dos dízimos e ofertas. Além desses símbolos foram 

usados em outros cultos: pulseiras, água, coração, chave, distribuição do chá da cura, 

banho do descarrego com folhas de arruda, flores, pão, suco de uva entre outros 

denotando um aspecto mágico muito forte. Segundo Almeida:  

 
A inversão de significados assenta-se sobre um circuito de 

feitiços e contrafeitiços que é compartilhado pela igreja. Assentada 
nesse circuito, a Universal adota a idéia de imanência de forças 
sagradas no mundo material, no qual objetos são transformados em 
veículos de “bênçãos”. Tal prática de manipulação sagrada dos 
objetos, própria de religiões como as afro-brasileiras, é adotada pela 
Igreja Universal, que pode agora se utilizar, tal qual a Umbanda, de 
qualquer coisa para a transmissão de suas bênçãos ou contrafeitiços. 
Uma pessoa que, porventura, comer alguns dos alimentos ou beber 
água “consagrada” pelo pastor será contaminada pela força sagrada 
nela contida, podendo ser inclusive curada. (ALMEIDA, 2003, p.332)   

  

                                            
10 O pastor ao mencionar a potassa explica que é um sabão que lava, limpa e purifica e faz referência a 
passagem a Bíblia sagrada em Malaquias 3:2 

11 Caso em que uma criança foi suspeita de ter sido assassinada pelo pai e pela madrasta e que teve 
repercussão nacional. 
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É nesse sentido que o campo religioso brasileiro, marcadamente pluralista, com 

influência do catolicismo, religiões de matriz africana, em alguns lugares tradições 

indígenas, além da presença do Espiritismo Kardecista, se configurou como um campo 

propício para o nascimento de uma religiosidade peculiar que é a Igreja Universal; uma 

religiosidade que reinventa as tradições afro-católicas tomando de empréstimo das 

religiões do panteão africano, os deuses, elementos mágicos e jogos de cores do 

Candomblé. É essa ressignificação que ocorre no plano do simbólico que faz com que 

pessoas que eram adeptas do Candomblé transitem pelos seus templos e catedrais, com 

certa desenvoltura e afinidades com seus antigos sentimentos e práticas religiosas, um 

continum.  

A Igreja Universal do Reino de Deus oferece através do slogan: “Pare de Sofrer” 

a solução para os problemas mais atuais e freqüentes da sociedade brasileira como: o 

desemprego, as doenças, os problemas familiares e conjugais entre outros. Numa 

observação12 da sessão do descarrego pode-se perceber a ênfase que é dada na cura, pois 

nesta sessão assim como em outras, devido a realização das correntes, o pastor 

distribuiu o chá da cura, um chá de erva-cidreira. Após a distribuição o pastor iniciou a 

oração com um fundo musical ora melancólico, ora tenebroso pedindo que em nome de 

Jesus aquele chá fosse abençoado e que após todos terem bebido que fossem curados e 

libertados de todos os males. Prandi afirma que o pentecostalismo “... atribui todos os 

males aos demônios, transformando as igrejas em pronto-socorro mágico ao qual o fiel 

pode recorrer a qualquer tempo.” (PRANDI, 1998, p.137) 

Na perspectiva de solucionar os problemas da humanidade, os iurdianos têm 

declarado guerra às religiões de matriz africana, pois as associa aos demônios, desse 

modo tem-se observado no campo religioso baiano um recrudescimento dos atos de 

intolerância religiosa. Segundo Silva: “... à medida que “a vida em abundância”, ou a 

vida sem males, só pode ser alcançada mediante a vitória cotidiana sobre o diabo e seus 

demônios, o enfrentamento entre as forças divina e demoníaca torna-se inevitável, 

freqüente, cotidiano.” (SILVA,2007,p.131). 

A discriminação religiosa tem crescido consideravelmente sendo assim os 

adeptos do Candomblé reagem à violência, utilizando meios legais. Assim observa-se 

na manchete do Jornal A Tarde13, que circula em Salvador: 

                                            
12 Observação realizada dia 06/05/2008, no templo da IURD de Cachoeira, localizada na rua J.J. Seabra. 

13 Jornal A Tarde. 21/02/ 2005. p1. 
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Jornal A Tarde. 
21/02/ 2005. p1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reportagem nos informa a respeito do pedido de proibição da venda do 

livro: Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou Demônios? avaliado pelo  Ministério 

Público da Bahia. A reportagem traz os trechos que mais descaracterizam as religiões de 

matriz africana e o Espiritismo bem como faz menção a capa do livro, na qual aparece a 

figura de uma mulher com trajes do Candomblé, olhando para as oferendas que contém 

um crânio, este se sobressai diante dos outros objetos. Segundo Almeida:  

 
A constituição da Igreja Universal do Reino de Deus implicou o 
vilipêndio de outras religiões como forma de legitimação de seu 
discurso, como se ela cavasse seu espaço por meio de uma 
beligerância iconoclasta, acima do nível permitido em qualquer 
situação de pluralidade religiosa. (ALMEIDA, 2003, p.321.)   
 

No jornal Folha Universal encontramos a seguinte reportagem: “Foi prostituta 

enquanto teve a “proteção” de Iemanjá. ”14 

 

 

 

 

 

                                            
14 Folha universal. 30/03/1997. p. 4A. 
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No texto foi relatada a conversão de Renata Cristina Freitas, uma paulista que 

fumava, ingeria bebidas alcoólicas e se prostituta, mas que na Igreja Universal do Reino 

de Deus se libertou. A convertida afirma que sua vida sentimental, espiritual e 

financeira estava destruída e que sua libertação só aconteceu depois de oito meses 

freqüentando a Igreja Universal do Reino de Deus 

Nesta mesma edição do jornal Folha Universal há uma reportagem intitulada: Bebia 
“água de abô” e saía com homens casados.15  

 

 

Folha Universal. 
30/03/1997. p. 4A. 

 

 

 

 

 

 

A conversão de Valdelice, baiana que reside em São Paulo, aconteceu depois 

que a vida dela já estava um caos, depois que passou pelo “espiritismo”, devido a 

problemas sentimentais. Assim diz a reportagem:  

Passei a freqüentar o espiritismo para reconquistá-lo. A mãe-de-santo 
me aconselhou a esquecê-lo, pois existia coisa melhor pra mim. A 
partir daí só apareciam homens casados na minha vida, pois eles 
queriam apenas uma aventura. Ainda assim vivia saindo com esses 
homens, era a própria “bomba-gira” (sic) 
No centro Valdelice chegou a contar que tomava banho de pipoca, 
farofa, óleo de dendê, e “água-de-abô”, onde tinha bichos e até boi 
podre dentro.  
Cheguei a beber aquela água. Fazia trabalhos nas cachoeiras e matas, 
com o nome das pessoas para matá-las ou deixá-las loucas. (Folha 
universal, 1997, p. 4A) 
 

Neste relato fica bem explícito como a Igreja Universal associa os problemas das 

pessoas às questões espirituais e ao fato delas terem algum dia freqüentando terreiros de 

                                            
15 Folha Universal. 30/03/1997. p. 4A. 
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Candomblé ou o Espíritismo Kardecista. É também notado que os ex-adeptos do 

Candomblé assumem um discurso preconceituoso em relação às velhas práticas 

religiosas.  A descaracterização das religiões do panteão africano é um fato recorrente 

que também observa-se no livro: Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou Demônios? onde 

o autor define as atribuições de um orixá: 

A pomba-gira causa em muitas mulheres o câncer de útero, ovário, 
frigidez sexual e outras doenças. À sua atuação atribui-se 
comportamentos ligados as práticas sexuais ilícitas e outras situações 
ligadas a sexualidade pecaminosa. (MACEDO, 1996, p.36) 
 

Nesse trecho do livro Macedo associa a causa de enfermidades que atingem 

especificamente as mulheres a uma entidade do Candomblé. Toda promiscuidade é 

relacionada a esse orixá. Nota-se que os problemas terrenos são delegados ao plano 

espiritual. É como se as pessoas não fossem mais responsáveis por seus atos, mas sim os 

orixás, o demônio, segundo Edir Macedo. 

No Jornal A Tarde encontramos a seguinte reportagem: Universal condenada por 

Intolerância.16 

 

 

 Jornal A Tarde. 
07/07/2005 

 

 

 

 

A 

reportagem traz informações sobre a condenação da Igreja Universal do Reino de Deus 

por ter colocado na capa da edição do Jornal Folha Universal, em 1999, uma foto de 

Mãe Gilda, que foi publicada pela revista Veja sete anos antes, com uma tarja preta 

cobrindo o rosto e a seguinte frase: Macumbeiros e charlatões lesam bolso e vida de 

cliente.Segundo a família de Mãe Gilda ela veio a falecer de um infarto fulminante após 

ter visto a sua foto no jornal Folha Universal associada ao charlatanismo. 

                                            
16  Jornal A Tarde. 07/07/2005 
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Os casos que se caracterizam como intolerância religiosa tem sido freqüentes, 

principalmente na Bahia que tem seu campo religioso marcado pelo influência afro-

católica. 

Segundo Silva:  

Os combates aos cultos afro-brasileiros (...) em termos práticos visa 
converter os adeptos das religiões rivais, e por meio disso, dizimar a 
concorrência espírita nos extratos populares com o fechamento de 
centros espíritas, tendas de umbanda e terreiros de Candomblé 
existentes, sobretudo, nas redondezas dos templos evangélicos. 
(SILVA, 2007,p.137) 
 
 

O trecho acima o autor menciona que há uma concorrência por adeptos das 

religiões rivais, mas vale ressaltar que são os grupos evangélicos, principalmente a 

IURD, que enxergavam nas religiões que cultuam espíritos como adversários no campo 

religioso. Não evidenciamos que existe uma disputa pelos fiéis por parte dos 

candomblecistas, Kardecistas ou Umbandistas embora esses grupos religiosos estejam 

perdendo adeptos significamente para as denominações protestantes bem como a Igreja 

Católica. Compreendemos que a “guerra santa” está sendo declarada pelos iurdianos, 

principalmente no plano do simbólico, o que enfraquece as religiões que historicamente 

vem sendo associadas ao diabo, que faz parte do dualismo cristão. 

Além do preconceito religioso da IURD, em muitas de suas reportagens 

podemos perceber que há uma associação com a discriminação racial. Encontramos no 

Jornal 

Folha 

Universal
17 a 

seguinte 

manchete; 

 

Jornal Folha 
Universal. 
17/12/2000. 
p. 6A. 

 

 

                                            
17 Jornal Folha Universal. 17/12/2000. p. 6A. 
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Nesta reportagem é relatado um crime que aconteceu em Vitória da Conquista, 

Bahia, no qual um casal foi acusado de matar uma criança de 6 anos de idade no ritual 

de “magia negra”. A referência a magia negra é um ato explícito de discriminação 

racial, o qual não se dissocia do preconceito religioso. A marginalização dos afro-

descendentes e conseqüentemente das suas manifestações religiões é algo que foi 

construído historicamente, desde o momento em que os europeus identificaram no outro 

a sua crença no demônio. 

Protestantes históricos e católicos sempre condenaram as religiões de matriz africana 

como superstições. Porém os católicos conseguiram um certo diálogo, uma inculturação 

que o protestantismo sempre repudiou e os neopentecostais especialmente.
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CAPÍTULO II: DO CANDOMBLÉ AO PROTESTANTISMO: O NOVO 
NASCIMENTO 
 

2.1 O CENÁRIO RELIGIOSO CACHOEIRANO 
O campo religioso cachoeirano e também baiano é caracterizado como afro-católico 

desde o período colonial sendo parte inerente da identidade dos cachoeiranos. Mas nas 

últimas décadas do século XX tem-se notado um avanço expressivo das denominações 

protestantes. 

 A cidade de Cachoeira foi uma das principais vilas do Recôncavo Baiano, 

durante o período colonial. Situada a margem esquerda do rio Paraguaçu, o rio mais 

importante do Recôncavo que era uma via de comunicação entre a Província e o 

Recôncavo, escoando os principais produtos comerciais: a cana-de-açúcar, principal 

produto exportado pela colônia e o fumo que servia como moeda de troca no lucrativo 

comércio de escravos. 

Nesse contexto a população predominante na Vila de Nossa Senhora do Rosário 

do Porto da Cachoeira era a escrava, conseqüentemente influenciou todos os aspectos 

daquela sociedade, especialmente os religiosos. Dessa forma os povos africanos legaram 

à cidade de Cachoeira uma diversidade significativa de modelos rituais, os quais 

podemos perceber na distribuição dos Terreiros de Candomblé que marcam a identidade 

do povo cachoeirano. 

Segundo Parés:  

Na segunda metade do século XIX, a economia das plantações de 
açúcar no Recôncavo entrou em declínio, deixando uma grande massa 
de população rural negra desempregada. Mas no período de 1870-
1880, investidores alemães instalaram em Cachoeira e São Félix 
várias fábricas mecanizadas de cigarro e charuto, que geraram uma 
importante imigração de libertos pobres procurando trabalho nesses 
novos centros industriais. Essa concentração urbana de população 
negra, a consolidação de uma elite negra de artesãos bem sucedidos e 
proprietários de terras e ascensão social que a atividade religiosa podia 
oferecer à população negra desempregada na época pós- abolição, 
explicam, em parte, o progressivo estabelecimento de congregações 
religiosas relativamente estáveis. (PARÉS, 2007, p.196) 

 

Nesse sentido, Nascimento também identifica a presença de organizações 

religiosas estruturadas com corpo sacerdotal hierarquizado e com espaço próprio para a 

realização dos seus cultos, neste mesmo período. 
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Os Candomblés de Cachoeira têm em comum o fato das famílias biólogicas 

serem intrisencamente ligadas às famílias de santo, os laços de parentesco estão para 

além da consaguineadade. A casa de morada é também o local onde cultuam suas 

divindades, abrigam os salões e toda estrutura necessária para a realização de 

cerimônias e festas religiosas.  Segundo Vilson Caetano, os Candomblés de Cachoeira 

guardam características próprias no que se refere aos seus rituais. Conforme o autor: 

 
 Para as casas que se definem nagô, o modelo Ketu, antes de 
lhes representar, é algo que lhe distingue em vários aspectos 
rituais, manifestados através do trato dado a alguns orixás, da 
administração de certas folhas, de algumas cantigas, comidas e 
da observação de tabus rituais.(SOUZA JUNIOR , 2005,p.25) 

 

Podemos afirmar que os diversos povos africanos que foram levados para o 

Recôcavo Baiano tinham também práticas religiosas múltiplas que devido ao contato 

com outros povos foram recriadas e reelaboradas tendo assim características peculiares, 

ou seja, os Candomblés de Cachoeira estão longe de serem homogêneos.  

Com o objetivo de historicizar a formação de um Candomblé de nãção jeje, o 

Seja Hundé, também conhecido como Roça do Ventura, Parés identifica a 

heterogeneidade dos Candomblés cachoeiranos:  

Além de falar de diversas “subnações” nagô como nagô-agavi, nagô-
tedô, nagô-cogún, ou nagô-jexa, cabe notar que o rito nagô do 
Recôncavo, que se caracteriza por ter cantigas próprias e usar uns 
atabaques pequenos tocados à mão, era distinto da tradição nagô-Ketu 
conhecida em Salvador. O rito nagô de Cachoeira, além da sua 
especificidade de origem iorubá, esteve influenciado pala tradição 
jeje, sendo comum em algumas dessas casas o culto do vodum jeje 
Bessen, mas seria mais correto falar de uma mútua interpenetração de 
elementos riruais, que no final do  XIX deu lugar à tradição que o 
povo-de-santo chama nagô-vodum ou nagô-vodúnsi. O rito nagô ketu 
predominantemente em Salvador só se popularizou na região de 
Cachoeira tardiamente, na dácada de 1930, com a fundação, no 
Portão, perto de Muritiba, do Ilé Ibece Alaketu, de  Manoel Cirqueira 
de Amorim, popularmente conhecido como Nesinho do Portão, muito 
ligado à mãe Minininha do Gatois.(PARÉS, 2007, p.197/198) 

 

Além dos significativos  terreiros de Candomblé, temos também em Cachoeira 

a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte que cultuava e cultua  Nossa Senhora da 

Glória e Nossa senhora da Boa Morte, provavelmente fundada  em Salvador, a qual 

migrou para o Recôncavo Baiano devido as perseguições das autoridades e da Igreja 

Católica no século XIX, pois praticavam a  religião de matriz africana,o Candomblé, e 
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ao mesmo tempo o culto à morte e assunção da Virgem Maria. De caráter afro-católico, 

formada por mulheres negras e iniciadas no Candomblé é uma expressão exemplar da 

forte presença de negros e terreiros de Candomblé na cidade de Cachoeira. 

Configurando-se como um espaço de lutas, resistência cultural e recriação de 

identidade.  

 No final da década de 1980, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e a 

Igreja Católica passaram por um conflito  que chegou aos tribunais de justiça, 

evidenciado assim as disputas pelo campo religioso cachoeirano. Segundo Wiltércia 

Silva de Souza, o pároco local em 1989, Hélio Vilas Boas, após a realização das festas 

da Irmandade que são celebradas sempre no mês de Agosto, o padre se recusou a 

devolver para a Irmandade as imagens das santas. Este se configura como estopim do 

conflito, mas questões financeiras, políticas e culturais foram se desenhando ao longo 

das tensões, como o vículo da Irmandade com o Candomblé ou o impasse referente a 

quem seria responsável pelas doações recebidas pela Irmandade. 

 O padre também foi acusado pelas irmãs de ter se apropriado de jóias 

pertencentes a Irmandade, bem como a questão da autonomia da Irmandade ganhou 

destaque. Apesar da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte ser vinculada a Igreja 

Católica oficialmente não tinha estatuto e  em meio  a esses episódios, pretendeu ser e 

conseguiu uma instituição independente da Igreja Católica, além de ter conseguido as 

imagens novamente. 

 Esse conflito mobilizou diferentes setores da sociedade, além das duas 

instituições envolvidas, os órgãos associados ao setor turístico, a prefeitura da cidade, o 

movimento negro, bem como algumas figuras importantes da sociedade cachoeirana, 

como a advogada Celina  Salla, o que possibilitou uma maior visibilidade para a 

Irmandade e sua conquista de autonomia frente aos interesses da Igreja Católica, 

representada pelo padre Hélio Vilas Boas. 

Foi neste campo religioso predominantemente afro-católico, que a presença 

protestante provocou um aumento da migração religiosa que vem ocorrendo entre a 

Irmandade da Boa Morte, o Candomblé e o Protestantismo, principalmente pentecostal 

e neopentecostal. E o grupo religioso que mais se destaca é a IURD, pois se diferencia 

de grupos religiosos mais tradicionais tendo como principal peculiaridade se apropriar e 

ressignificar os elementos das religiões afro-brasileiras. É essa característica que 

possibilita o acirramento do conflito religioso e a aproxima consideravelmente da 
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cultura dos cachoeiranos. Por essa razão se faz necessário analisar os discursos de 

conversão dos adeptos do Candomblé. 

 

2.2 O CONVERTIDO: “UMA NOVA CRIATURA EM CRISTO” 
 

A experiência da conversão é entendida neste trabalho como a aceitação de 

novas doutrinas por parte do fiel, o assumir um novo discurso, uma nova maneira de 

falar e que ocorre geralmente em momentos de crise, ou seja, em momentos difíceis da 

vida das pessoas. Tenta-se assim compreender o processo de conversão dos adeptos do 

Candomblé e da Irmandade da Boa Morte ao protestantismo. 

Na Folha Universal, jornal semanal da IURD, existe um espaço chamado geral, 

onde diversas notícias são encontradas, uma matéria com o título: “Espíritos ameaçam 

de morte ex-seguidores” afirmava: 

  
São freqüentes, nas igrejas evangélicas, principalmente na Universal 
do Reino de Deus, testemunhos de pessoas que outrora freqüentavam 
a Umbanda, Candomblé, Quimbanda ou qualquer outro culto 
fetichista, que chegaram à beira da morte devido influência dos 
espíritos.”(Folha Universal, 02/01/2000 p.8A) 

 

A IURD destaca que a vida daqueles que participaram de algum “culto 

fetichista”, é uma vida desastrosa, completamente desorganizada e perseguida pelos 

espíritos, onde nenhum problema é solucionado, pelo contrário eles só aumentam e 

quando essas pessoas chegam à igreja são libertadas de todo mal. Afinal elas estavam 

seguindo ao Deus das trevas e não ao Deus da luz, que infernizava suas vidas. Segundo 

Macedo: 

“O verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar entre o sim e o não; 
não pode coxear entre dois pensamentos. Isso aos olhos de Deus é 
absurdo. Ninguém pode estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo, por 
que as luzes vão dissipar as trevas ou as trevas vão abafar a luz.” 
18(MACEDO, 2006, p.133) 

 

Assim, após a conversão a vida do fiel é dividida em dois momentos: o antes e o 

depois de se converter. Não há lugar para titubear deve-se seguir a um só Deus. Após a 

conversão existe um novo nascimento, quando as pessoas abandonam suas antigas 

práticas e adotam outras. Macedo afirma:  

                                            
18 MACEDO, Edir. Orixás, caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Rio de Janeiro: Unipro, 2006. 
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“Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, não 

podemos deixar que as manias, os maus costumes e quaisquer 

feitos da carne, atrapalharem nosso relacionamento com Ele. 

Aquele gênio terrível, o orgulho, as vaidades, são produtos da 

carne e precisam ser abandonados. Como nascer de novo se não 

morremos?”19(MACEDO, 2006, p.135) 

 

 Em entrevista foi relatada uma experiência de conversão repentina, a senhora 

J.S.F. que tem 40 anos de idade, filha de uma respeitada ialorixá em Cachoeira, após 

trinta anos de sua vida dedicada ao Candomblé ela se converteu ao protestantismo, em 

fevereiro do ano 2000. É membro da Igreja Batista Betel.20 Interessante que esta 

entrevistada afirma ter “nascido feita”, ou seja, quando sua mãe estava grávida, ela foi 

recolhida 21para realizar a iniciação no Candomblé. Sobre sua experiência de conversão 

ela relatou: 

 É... minha experiência (pausa) foi até, pra mim foi até tido como 
surpresa(grifo nosso) por que durante o mês de Janeiro é, na casa de 
minha mãe tem Candomblé então como eu era a 2ª pessoa, eu era 
iakekere22 da casa dela, então eu levei trinta dias do mês de Janeiro 
dançado Candomblé normal na casa dela e desci, depois do 
Candomblé, depois da última festa desci ( ela menciona que desceu, 
pois o terreiro da mãe dela fica num local enladeirado).  Fui fazer uma 
visita na Igreja Batista Betel de Cachoeira e chegando lá, ouvindo os 
louvores, a pregação das obreiras então eu me convertir, naquele 
momento eu aceitei a Jesus, também estava assim me sentindo muito 
deprimida né? Tinha tido alguns problemas com o meu marido.  Não 
estava feliz com a minha vida então cheguei, quando fizeram o apelo 
eu levantei a mão e quando eu cheguei na frente que aí que  eu 
lembrei, eu digo: meu Deus, minha mãe.23 

 

Neste relato de conversão podemos perceber, e até a própria depoente admite, 

que foi um momento caracteristicamente repentino, que ao ouvi as pregações e os 

                                            
19 MACEDO, Edir. Orixás, caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Rio de Janeiro: Unipro, 1996. 

20 A Igreja Batista Betel não é da Convenção Batista Brasileira e segue práticas e doutrinas 
neopentecostais. 

21 O termo recolher no Candomblé é utilizado para designar aquela pessoa que esta próxima a “fazer o 
santo”, ou seja, que pretende se iniciar na religião. 

22 Iakekere significa mãe pequena em nagô que é a pessoa mais importante do terreiro ou casa de 
Candomblé depois da ialorixá ou babalorixá, ela auxilia os líderes religiosos podendo sucedê-los.  

23 Entrevista realizada no dia 26/01/2009, em Cachoeira-Ba,na residência da entrevistada. 
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louvores ela se emocionou e aceitou Jesus, tanto que parece que quando “voltou em si” 

ou voltou a realidade se dá conta que sua mãe era ialorixá e que ela era o braço direito 

da mãe, se questionando o que fazer. Tais experiências corroboram a tese de Willian 

James ao afirmar que: “... lhe chamamos conversão, sobretudo se se operar por meio de 

uma crise, isto é subitamente.” (JAMES,1995, p. 130.).  

A entrevistada também relatou que se encontrava em um momento difícil da sua 

vida, pois estava passando por problemas conjugais e se sentindo deprimida. Essa é uma 

característica recorrente nos relatos de conversão, geralmente existe um problema na 

família, ou a própria pessoa sente que sua vida está sem sentido, desorganizada. Ou seja, 

os seus padrões, valores e referências entram em crise. Mas inesperadamente o 

momento de crise e de desestruturação acaba e a pessoa encontra um caminho. 

Repentinamente tudo passa a ter outro sentido, se sente uma nova criatura, onde o que 

foi vivido anteriormente é identificado como cegueira, trevas e ilusão, há uma separação 

entre o antes e o depois, ou seja, a pessoa nasce de novo. Seguindo Costa, num artigo 

em que analisa o papel das emoções no processo de conversão de mulheres afirma: 

As histórias de conversão relatam geralmente uma vida caracterizada 

por um sentimento de desvalorização de si, de exclusão social, de 

ausência de perspectivas. A maioria dos casos de conversão ou de 

adesão ocorre durante um episódio de crise ou num momento de uma 

experiência extraordinária, que quebra o curso normal da trajetória de 

vida da mulher. (COSTA, 2006, p.331/332) 

 

Na entrevista com a senhora  J.S.F quando perguntei, como sua vida era antes de 

se converter ela respondeu:   

 
Olhe minha vida antes de me converter era terrível, (grifo nosso) 
por que meu relacionamento com o meu pai - é uma das coisas que eu 
sempre falo com as pessoas que são próximas a mim- é... uma das 
coisas que Deus fez na minha vida depois que eu me convertir, 
(grifo nosso) foi ter a amizade de meu pai, por que levei TRINTA 
ANOS meu pai achando que eu era excomungada, que eu não 
prestava, eu brigava muito com o meu pai, eu não respeitava meu pai, 
então hoje em dia, né? Depois que eu me convertir, (grifo nosso) eu 
tenho um amigo, meu pai vem a minha casa, meu pai conversa 
comigo, eu levei trinta anos sem vê um sorriso de meu pai, hoje sento 
com meu pai, meu pai conta as coisas pra mim e eu dou risada, eu 
tenho um amigo e antigamente eu tinha meu pai como meu 



 33

inimigo, mas hoje em dia uma das coisas que eu mais prezo assim 
que Deus fez comigo. (grifo nosso)24 
 

Neste trecho do depoimento podemos evidenciar que a vida da convertida se 

dividiu. Antes de aceitar Jesus ela afirmou que sua vida era terrível, mas depois até a 

amizade do pai que nunca tinha conquistado, ela conquistou. É uma nova vida, diferente 

de antigamente. A conversão assim se caracteriza como um novo nascimento, pois onde 

havia dor, há alegria, onde havia angústia, há paz. A doutrina do batismo entre os 

pentecostais e os neopentecostais tem um significado de morte para o mundo e 

nascimento,ressurreição, nova vida em Cristo. Segundo Alves: 

A pessoa passa a dividir sua vida em termos de antes e depois da 
conversão, e ao fazer isso está distinguindo de forma muito precisa 
duas fases incomensuráveis de sua experiência: o homem velho, que 
não sabia e não via, e o homem novo que sabe e vê. (ALVES, 
1979.p.59) 

 

Em outra entrevista com a senhora V.N.O., com 46 anos de idade, freqüentou o 

Candomblé em torno de 15 anos, convertida em 1997, na Igreja Universal do Reino de 

Deus. Quando recorda da sua conversão afirma: 

 
É... Minha experiência de conversão foi quando eu já não agüentava 
mais sofrimento e todos os médicos que me atendia me desenganaram 
por que os exames não dava nada, não tinha uma justificativa por que 
eu sentia tanta dor de cabeça.25 

 

É comum nos testemunhos de conversão, as pessoas antes de se converter, não 

terem encontrado a cura para determinado tipo de doença. Conseqüentemente a 

experiência de conversão envolve sofrimento. Esta senhora afirma que passou por 10 

casas de Candomblé, mas não foi curada, ela teve que ir para uma Igreja Universal do 

Reino de Deus, onde obteve a cura. Conforme ralatou: 

Então depois que eu comecei a passar pelas correntes na Igreja 
Universal eu acho, acho não, eu creio que essa nuvem negra que 
existia na minha vida desapareceu e os médicos pode ver o meu 
pobrema, aí ninguém acreditava, o médico disse olha: quando ele viu, 
o médico lá em Salvador, o exame, o tumor cresceu na minha cabeça 
que já tinha tomado todas as áreas de risco... 
 

                                            
24 Entrevista realizada no dia 26/01/2009, em Cachoeira-Ba, na residência da entrevistada. 

25 Entrevista realizada no dia 09/02/2009 em São Félix-Ba 
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Segundo a entrevistada o caso dela era impossível de ser curado, isso aos olhos 

da medicina, os médicos a tinham desenganado, mas Deus a curou. A senhora afirmou: 

“mas graças a Deus aquele sofrimento todo que eu tinha, Deus me libertou.” 

Nesta perspectiva, podemos afirmar que após várias tentativas de solucionar os 

problemas, Deus é visto pelas pessoas que não encontram mais sentido para suas vidas 

como a única salvação, o único caminho a ser seguido. Assim Alves questiona aos 

leitores: 

 
Não é curioso que Cristo não possa ser pregado às pessoas que se 
sentem felizes e seguras, pessoas que não estão passando por crises e 
que acham que a vida vale a pena ser vivida? Não é curioso que Cristo 
só possa ser anunciado e, por tanto só faça sentido em situações 
mórbidas, infectadas pela angústia existencial, pelo sentimento de 
culpa e o terror da morte? Na realidade qual é a tarefa do evangelista? 
Sua tarefa é dar nomes teológicos a uma crise que bem poderia ser de 
origem psicossocial. Suas técnicas buscam catalisar a crise, onde ela é 
sentida, para que então, e somente então, ela possa proclamar que 
“Cristo é a resposta”. (ALVES, 1979, p.78) 

 

 É nesse sentido que a Igreja Universal do Reino de Deus assume um discurso 

eminentemente proselitista, bem como destinado principalmente para as camadas mais 

baixas da população, anunciando uma mensagem otimista, de que as pessoas terão neste 

mundo terreno bênçãos sem medida, que a prosperidade é um sinal das bênçãos de Deus 

e que qualquer problema, seja social, familiar, psicológico, financeiro será solucionado. 

A Teologia da Prosperidade é uma corrente teológica que tem suas origens nos 

Estados Unidos, prega a vida em abundância, com saúde, felicidade, sem sofrimentos, 

estas, aliás, são causados pelos demônios, e principalmente prosperidade material. A 

Teologia da Prosperidade provocou uma mudança significativa no campo religioso ao 

romper com a crença na salvação após a morte, o paraíso tem que ser aqui e agora. A 

pobreza não é mais um sinal de redenção, mas sim de pouca fé.  

Nesse contexto a IURD afirma que é satanás que não quer que os cristãos tomem 

posse das promessas divinas. No intuito de tomar posse das bênçãos de Deus a IURD 

prega que o fiel tem o poder de determinar aquilo que quer conseguir. Constantemente 

nos cultos os pastores dizem que o fiel deve fazer um desafio à Deus, além de dar ênfase 

nas exigências bíblicas que se referem ao dízimo. Todos devem ser dizimistas fiéis a 

fim de se tornarem sócios do Senhor, sendo assim o fiel pode exigir o que deseja e o que 

tem direito de Deus, para viver bem e consumir os produtos do capitalismo.  
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Em outro testemunho podemos observar que existem experiências nas quais a 

conversão é algo processual, não ocorre em apenas uma visita a Igreja. A senhora 

M.C.P ex-frequentadora de terreiros de Candomblé, com 56 anos de idade, convertida 

desde 1999 à Igreja Batista Betel relatou o dia de sua conversão: 

Ah minha filha o dia de minha conversão foi uma luta tremenda ..... ai 
quando fazia o apelo eu sentia vontade de ir, mas tinha medo, eu 
sentia assim como uma coisa ia pegar as minhas pernas pra eu não 
levantar do lugar... chorava, chorava, chorava, no final do culto as 
irmãs vinha orava por mim e fazia o apelo e eu só dizia não, não, não. 
Eu me lembro como hoje... quando foi no final do culto ai eu fui pedi 
a uma irmã, tinha irmã que já nem queria nem mais orar por mim 
(risos) eu dizia oh meu Deus só venho pra que, pra igreja dá trabalho 
aos outros só venho dá trabalho ai ela já não queria mais orar por mim 
e quando fazia o apelo eu não queria e ficava, não fechava o olho, não 
fazia nada, quando foi um dia essa irmã Simone que eu disse que era 
doida veio orar por mim só que ... a irmã Simone e a irmã Maria por 
que tinha outras irmãs que já não queria. Ai se a irmã Maria e a irmã 
Simone não perseverasse eu também não tinha aceitado Jesus...... Ai 
quando a irmã Simone veio orar, aí ela fez o apelo eu disse: eu não. 
Ela: feche os olhos, eu não fechava, ela parou,ela tava cansada aí 
falou: a Pedro(filho da informante) eu não vou orar mais pela sua mãe, 
sua mãe tem um coração muito endurecido, eu, eu já estou cansada, 
(risos) é mais eu vou orar eu vou insisti, outra vez, ai ela  oro, oro, 
oro, oro ai fechei o olho um pouquinho né? Fechei o olho um 
pouquinho, tornei abri de novo, quando eu fechei o olho ela fez o 
apelo ai eu disse a ela: não, ai eu ouvi, foi o primeiro dia que eu ouvi a 
voz do Espírito Santo:  Se você não  aceita Jesus hoje, pelo amor cê 
vai aceita no hospital com a dor eu disse: oh meu deus eu vou fazer 
uma cirurgia (risos) ai eu quero, eu quero aceitar Jesus, aceitei ....26 

 

Em outro testemunho, Dona C.M.G 72 anos de idade, ex membro da Irmandade 

da Boa Morte, adepta do Candomblé durante 46 anos, converteu-se na Assembléia de 

Deus em 2003, depois de ter ficado em coma durante alguns dias. A sua experiência de 

conversão foi assim relembrada: 

...sei que ele me chamou: ... acorde pra você ir da testemunha quem  
lhe salvou, pra você ir dá no meu nome testemunha de quem lhe 
salvou. Aí eu despertei aí eu digo: “onde é que eu tô?”,aí ele sumiu, 
nunca mais eu vi, este homem todo de branco, forte, nunca mais eu 
(grifo nosso)oi que me trouxe pra qui? 
 Eu tava sambando, aí não lembrei mais dessa Boa Morte não lembrei 
mais... 27 

 

                                            
26 Entrevista realizada dia 26/01/2009 em Cachoeira-Ba 

27 Entrevista realizada no dia 08/02/09 em Cachoeira. 
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Segundo relato de C. M.G o processo de sua conversão se iniciou em um dia da 

Festa da Boa Morte, quando ela estava sambando e de repente caiu, ou seja, ficou 

doente e enquanto esteve no hospital ao seu lado sempre tinha um homem de branco e 

um certo dia ele a despertou. Assim podemos perceber que a conversão se deu em um 

momento de crise e após uma visão. Em outro momento da entrevista podemos 

identificar, também que houve uma decepção com a Irmandade da Boa Morte. A 

entrevistada afirmou: 

... mas não tenho aqui eu não tenho um pedacinho de pano aqui que 
seja da Boa Morte, não quis, não, não, não sai, sai mesmo quero nada, 
nada, nada, quero nada, nada, nada de lá da Boa Morte, se me 
aproveitasse elas lá que era da Boa Morte, me aproveitasse talvez 
eu ficasse, mas ninguém me deu valor, então eu também não dou a 
ninguém, né? Graças a Deus que eu tenho meus filho pra me dá valor 
eu vim, eu vim de lá de Salvador se eu não tenho meus filho acho 
que eu morria até de fome, pela Boa Morte morria...28 (grifo nosso) 

 

Neste trecho evidenciamos que os laços de solidariedade, que é uma 

característica da Irmandade, no momento em que C.M.G. estava precisando não foram 

horrados, logo não havia mais sentido em continuar pertencendo aquele grupo religioso, 

pois os laços de fidelidade e ajuda mútua para com a irmã forma desfeitos, podemos 

perceber que a senhora relatou que para ela se converter, precisou ir várias vezes ao 

templo até o dia em que se sentiu tocada pelo Espírito Santo e aceitou Jesus.  A 

conversão desta entrevistada foi processual e não instantânea bem como marcada por 

um momento de dúvida, confusão, angústia e incerteza. 

Em outro relatoo de conversão, do senhor J.F.P, com 30 anos de idade, 

convertido desde 2003, membro da  Assembléia de Deus, viveu no Candomblé durante 

pelo menos 10 anos ao relatar sua experiência de conversão relembrou: 

O motivo que me levou a sair... foi... durante muito tempo,  muitos 
anos envolvido com isso ( refere-se ao Candomblé), com esta seita 
que eu tava. Chegou um dia que Jesus falou pra mim e que isso me 
levou a sair do Candomblé. Foi um momento marcante, mas... foi um 
momento muito especial para minha vida, por que tava passando por 
momentos difíceis chegou um ponto também  de eu pensar de 
fazer besteira em minha vida, (se suicidar) (grifo nosso), mas Jesus 
entrou na minha vida e isso foi um motivo muito grande para que eu 
pudesse abandonar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que um dia 
Jesus mostrou pra mim que foi ilusão(grifo nosso) e hoje eu tô 
seguindo a Cristo.29 

                                            
28 Entrevista realizada no dia 08/02/09 em Cachoeira, na residência da entrevistada. 

29 Entrevista realizada no dia 15 de Fevereiro de 2009 em Cachoeira, na residência do entrevistado. 
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Neste relato evidenciamos que a vida desse senhor estava desestruturada a ponto 

dele ter pensado em se suicidar, entretanto, depois do chamado de Jesus, tudo se 

resolveu e ele abandonou suas velhas práticas e agora possui um novo discurso, onde a 

antiga religião passa a ser caracterizada como sendo uma “ilusão”, ou seja ele estava 

vivendo no engano, na cegueira, proferindo uma fé mentirosa. Segundo Costa:  

A trajetória de sofrimento é interpretada como importante para a 
descoberta da verdadeira fé. Assim são os sinais concretos da 
destruição (social,familiar,psicológica), promovida pelo demônio, que 
vão colaborar pra o despertar da sua fé: uma espécie de provação, 
situações que Jesus colocou no seu caminho a fim de testar a sua 
crença na salvação pela fé.(COSTA, 2006, p.337) 

 

Em outra reportagem intitulada: Vida Abundante: Uma Realidade. o jornal 

afirma que a IURD: “tem procurado ensinar as pessoas a lutar contra a miséria e a 

buscar, continuamente, em Deus, uma vida com abundância.” 30 

Uma senhora que freqüentava o Candomblé e se converteu na IURD, quando 

entrevistada afirmou:  

 

Você creia que quando eu chegava, quando eu chegava aqui, quando 
eu vinha da macumba que eu chegava dentro de casa, encontrava; olha 
você precisava vê minha casa quando eu vivia na macumba pra o que 
eu tenho hoje. Olhe meu marido não conseguia se aposentar, meu 
marido é aposentado, se aposentou na presença do Pai.... Por aí você 
vê, você pode entra (r) na minha casa você vai dizer faz gosto pra o 
que tava, passei uma, que só Jesus.31 

 
Nesse relato percebemos que a IURD caracteriza demasiadamente as religiões 

de matriz africana, como são cultos aos demônios e, portanto, os causadores da miséria 
e pobreza. Mas a mudança de religião dá possibilidades da pessoa prosperar. Em uma 
reportagem intitulada: “Elas sacrificaram e saíram da miséria”32 duas senhoras 
relatam as bênçãos de Deus nas suas vidas; a primeira senhora depois de ter passado 
fome com sua família  afirmou: 

 
 Quando tive a oportunidade de participar da Fogueira Santa de Israel 
não hesitando em oferecer o meu sacrifício de fé (grifo nosso), 
recebi as maiores bênçãos. Deus restaurou o meu casamento e a minha 
vida com a família, e somos muito felizes. Além de nos livrar da 

                                            
30 Jornal Folha Universal. 30/03/1997. 12A 

31 Entrevista realizada dia 15/02/08, em São Félix-Ba. 

32 Jornal Folha Universal.  16/07/2000, p. 12 A. 
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miséria, também nos deu condições de adquirir casa na praia, duas 
pizzarias, três carros. (Folha Universal, 2000, p.12 A) 

 
 
Na entrevista de outra senhora ela relatou o voto de fé como uma relação de 

barganha com Deus:  
 

Desde a infância levava uma vida muito sofrida... Chegamos a passar 
fome... Não tínhamos nem mesmo um cômodo para nos abrigarmos... 
Quando ouvi o pastor falar sobre tudo o que iria acontecer na vida 
daqueles que depositassem a sua confiança e fizessem um sacrifício, 
(grifo nosso) não aceitei ficar de fora. Mesmo sem condições, fiz 
meu voto de fé e lutei muito para cumpri-lo. Com muita 
dificuldade consegui... (grifo nosso) A primeira benção foi conquistar 
uma casa e logo depois o meu próprio comércio. (Folha Universal, 
2000, p. 12 A)  

 
Nos dois relatos observamos que as senhoras mencionam que realizaram um 

sacrifício, isto quer dizer que o fiel além de dar o dízimo, o qual corresponde a 10% dos 

seus rendimentos durante o mês, uma doutrina bíblica seguida por todos os protestantes, 

mas o sacrifício também chamado de oferta pelos pastores se refere a um dinheiro extra 

que o fiel destina a conseguir determinado propósito. Esse sacrifício geralmente é valor 

que o fiel deve conquistar com esforço, por isso geralmente são quantias altas, através 

da fala da segunda depoente podemos constatar que o sacrifício foi cumprido a muito 

custo. Segundo Mariano:  

 

Ao lado do dízimo, a doação de ofertas com amor, alegria e 
desprendimento constitui destacada forma de “plantar” ou demonstrar 
fé. E do mesmo modo que o dízimo, a doação de ofertas, promete-se, 
resulta invariavelmente numa abundante colheita de bênçãos divinas. 
Mas enquanto o dízimo corresponde a 10% dos rendimentos do fiel, o 
valor das ofertas apresenta larga variabilidade, podendo oscilar de 
alguns trocados até o salário integral. Isto significa que se pode 
estendê-lo até o limite máximo. (MARIANO, 2003, p.253) 

 
O sacrifício é pré-condição para que as bênçãos divinas se materializem, ou seja, 

a obtenção de bens materiais ocorre através do esforço próprio do fiel. Este passa a ser 

responsável pela sua condição social, podendo ascender socialmente ou não. Segundo 

Macedo, isso acontece devido ao poder sobrenatural da fé, bem como da própria 

vontade do fiel e do cumprimento da palavra de Deus, principalmente, a que se refere ao 

dízimo: “Se o pobre não encontrar um caminho próprio, pelo qual possa subir na vida, 

independente de quem quer que seja, será muito difícil pra ele alcançar uma posição 

melhor na sociedade.” (MACEDO, 2005, p.115) Além da fé, Macedo destaca: ... 

devemos  dar o dízimo de tudo o que nos vier as mãos; quer seja do salário bruto, quer 
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seja da venda da casa, do apartamento ou do terreno; dos juros de qualquer dinheiro ou 

investimento financeiro; da herança enfim, de todo dinheiro que nos vier às 

mãos.(MACEDO, 2005, p. 116)33 

Nessa perspectiva a pobreza passa a ser associada à falta de fé e desobediência 

aos desígnios de Deus. A pregação não enfatiza apenas a salvação, mas a vida com 

abundância, riquezas, bens materiais. A promessa é de salvação terrena e não no 

paraíso.   

É nesse sentido que compreende-se a experiência da conversão como um 

momento que é antecedido por um estado de crise, no qual a vida da pessoa não tinha 

sentido, nada dava certo, ou seja uma vida marcada pelo sofrimento. Assim a conversão 

se dá em um momento doloroso, mas que ao aceitar Jesus tudo se modifica e se 

transforma. O slogan “Pare de sofrer” da IURD é ao mesmo tempo um recurso 

midiático de felicidade, de resolução dos problemas após a conversão dos angustiados e 

perseguidos pelos “encostos”.  

 

2.3 O ESPAÇO DA COMPLEXIDADE: O TRÂNSITO RELIGIOSO 
 

Em entrevista com a senhora N.D.C, com 75 anos de idade, ensino médio 

completo, que converteu-se a IURD em 1996, após cinqüenta anos sendo 

candomblecista, retornou ao Candomblé depois de dez meses e permanece até hoje. 

Sobre a sua experiência de conversão ela rememorou:  

... eu passei pela porta de uma Igreja Católica, aí eu perguntei a 
ele (ao seu filho) onde estava cantando aquele hino, ele me 
levou até a Igreja que estava cantando .... aí  ouvi o hino e gostei 
de ver um pastor  falando sobre Jesus Cristo, sempre acreditei e 
foi daí que eu me converti, através do hino da Igreja Católica 
que os evangélicos estavam cantando.(grifo nosso)34 

Diferentemente dos discursos de conversão anteriormente analisados, o relato de 

dona N.D.C se distingue significativamente, pois a sua conversão não se caracterizou 

como um processo, algo gradual, mas segundo seu relato repentinamente. Assim 

                                            
33 MACEDO, Edir. O Poder Sobrenatural da Fé. Rio de janeiro: Gráfica Universal, 2005. 

34Entrevista realizada no dia 19 de janeiro de 2008, no terreiro de Candomblé da entrevistada, em 
Cachoeira-Ba. 
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evidencia-se que esse momento foi preponderantemente emocional, parece que os 

cânticos exerceram um forte papel, pois ao ouvi-los a senhora se emocionou e se 

converteu.  Segundo Alves: “É a crise emocional que cria a possibilidade e a 

necessidade da conversão” (ALVES, 1979, p.61). Afirmando que o momento da 

conversão se caracteriza pela ansiedade. Ao que parece é um momento de conflito e 

dúvida no qual a todo instante a emoção se faz presente. 

A sua peculiaridade, ou seja, por ter sido ialorixá35 durante cinqüenta anos e se 

converter para a Igreja Universal do Reino de Deus, permanecendo dez meses e depois 

retornado ao Candomblé, caracterizando-se assim como um caso de trânsito religioso, 

ou seja, um caso de circularidade entre grupos religiosos distintos. Este caso chama 

atenção para a complexidade que envolve os fenômenos religiosos, especificamente a 

conversão. Muitas são as inquietações ao analisar o discurso dessa sacerdotisa, pois 

podemos continuar compreendendo a conversão como um momento de crise? Já que no 

decorrer do relato ela não divide a sua vida em dois momentos: o antes e o depois da 

conversão? Será que neste caso especifico podemos falar em conversão? 

Continuando seu discurso sobre a experiência de conversão dona N.D.C afirmou: 

eles (os evangélicos) se apressaram e quiseram logo me batizar, 
mas como meu destino não era totalmente pra ser uma 
evangélica limpa, (grifo nosso) fui obrigada a retornar, ser 
candomblecista, houve muita disciplina na minha matéria, 
disciplinas espiritual, ai tomei uma decisão, pois os meus 
guias(orixás) não aceitaram ser totalmente evangélica, expulsar 
eles não, eu tomei uma decisão onde estou até hoje e vai ser até 
meu último dia de vida, ser candomblecista uma coisa que 
vem de raiz,(grifo nosso) origem, e eu num, num posso 
transformar, se fosse uma coisa determinada pela minha escolha, 
eu era uma pessoa católica que desde da minha infância os meus 
criadores era do lado da católica e eu seguir esse costume, mas o 
meu destino ainda não sendo esse, herdei da origem de 
família, essa parte espiritual candomblecista. (grifo nosso) 

 

 A partir deste trecho da entrevista pode-se afirmar através da análise do termo 

evangélica limpa que dona N.D.C não havia rompido bruscamente com o Candomblé, já 

que não se sentia completamente evangélica, bem como assume que pertencer ao 

                                            
35 O principal cargo na hierarquia do Candomblé. 
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mundo do Candomblé não é uma questão de escolha, mas de herança, pois seu pai era 

iniciado no Candomblé, logo ela herdou da sua família. Além de ser uma herança 

familiar também se caracteriza como questão de ancestralidade, como a própria 

entrevistada afirma “... ser candomblecista uma coisa que vem de raiz..., ” talvez esse 

tenha sido o motivo do trânsito religioso e por isso a punição dos orixás, denominada 

pela entrevistada como ‘disciplina na matéria”36. Mas como explicar então a 

permanência nos grupos religiosos protestantes dos outros convertidos que eram 

freqüentadores do Candomblé  ou filhos de santo? Por que esses sujeitos não foram 

punidos? Pelo contrário foram abençoados? 

Ao perguntar o que a entrevistada chamava de disciplina na matéria ela explicou: 

“Umas doenças sem motivo, sem a medicina encontrar nada, e a minha matéria (corpo) 

que tava sofrendo, eu em pessoa que tava sentindo.” Perguntei se isso aconteceu no 

período em que foi evangélica e ela afirmou: 

Sim, sim mesmo. E pra ver se eu passava no teste até a minha 
situação financeira ficou caótica (grifo nosso). Doença, 
situação financeira caótica, perdi muitas amizades que eu tinha, 
o pessoal se afastaram. Ah foi uma parada dura, foi uma guerra, 
(risos) ah como foi uma guerra, foi uma guerra como dizer 
assim: o mais forte que vence! E os meus guias do candomblé 
não aceitavam depois de 50 ano eu dentro do candomblé, 
não aceitaram me perder pra os evangélico ...(grifo nosso) 

Diferente dos outros relatos de conversão analisados, o período em havia se 

convertido não foi um momento de prosperidade, pelo contrário ela afirma que sua vida 

financeira estava caótica. Como ser candomblecista também é uma profissão, ao se 

tornar evangélica dona N.D.C perdeu sua clientela, bem como suas amizades, ou seja, 

perante o povo de santo parece que ela perdeu credibilidade, bem como seu meio de 

sobrevivência. Mesmo relatando esse período tão difícil, quando perguntei se a decisão 

de se tornar evangélica foi fácil ou difícil ela respondeu:  

Foi fácil porque a minha crença em Deus e em Jesus cristo, pra 
mim tudo se torna fácil, porque na minha fé venço todas as 
barreiras, que não existe nada mais do que Deus nada mais 
do que Jesus, (grifo nosso) que pra mim ele é o poder, ele é a 
vida, ele é a verdade, é o dom da minha pessoa... 

                                            
36 O que a entrevistada quis dizer é que como não podia ser evangélica, pois pertencer ao 
Candomblé é um chamado e não uma escolha, os seus guias, ou seja, orixás a puniu através 
de doenças. 
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Neste trecho da entrevista ela se mostrou contraditória, afinal se com a fé ela 

venceria todas as barreiras, por que não resistiu a punição dos orixás, mas sim retornou 

ao Candomblé? Tento compreender como após cinqüenta anos dentro do Candomblé, 

apenas o fato de ouvir um cântico evangélico foi o motivo da sua conversão, 

principalmente pelo fato dela não ser qualquer membro na hierarquia do Candomblé, 

mas uma ialorixá.  

Infelizmente, ainda é um questionamento sem resposta, mas apenas algumas 

suposições. Segundo dona N.D.C um dos seus filhos que reside em Feira de Santana-Ba 

é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, sendo assim suponho que 

provavelmente ele já vinha evangelizando sua mãe. Ao analisar a entrevista em vários 

momentos percebi como ela não aprofundava suas respostas, bem como várias vezes ao 

final da resposta, perguntava se eu queria saber mais alguma coisa. Talvez o fato de 

hoje ser candomblecista influencie em falar outros motivos que possam ter contribuído 

para sua conversão. Nesse sentido, o trabalho com a história do tempo presente limitar 

as possibilidades de investigação, mas outros caminhos podem ser seguidos como 

entrevistar pessoas que diretamente vivenciaram ou foram afetadas com essa conversão. 

Faz-se necessário, diante do que foi discutido também analisar os discursos de 

representação do Candomblé reelaborados pelos convertidos, bem como os contra-

discursos, ou seja, os discursos de candomblecistas. 
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CAPÍTULO III: A DEMONIZAÇÃO: DISCURSOS E CONTRA-DISCURSOS  

 

3.1 A PERSEGUIÇÃO ÀS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS. 
 

A escravização dos povos africanos trazidos para o Brasil, além da exploração 

enquanto mão-de-obra utilizada, principalmente, nas lavouras de cana-de-açúcar trouxe 

para o País uma pluralidade cultural e religiosa bastante significativa. A população 

africana, ao contrário do que se pensa comumente não era e não é homogênea, portanto 

os cultos africanos trazidos foram diversificados. Dessa forma os sistemas religiosos 

constituíram espaços de agregação dos povos africanos possibilitando a recriação de 

laços identitários devido à experiência da diáspora. 

A população africana, no intuito de se adaptar e se integrar a nova realidade que 

lhe foi imposta necessariamente segundo Bastide:  

 
A religião ou as religiões afro-brasileiras foram obrigadas a procurar 
nas estruturas sociais que lhes eram impostas “nichos” por assim 
dizer, onde pudessem se integrar e se desenvolver. Deviam se adaptar 
a novo meio humano, e esta adaptação não iria se processar sem 
profundas transformações da própria vida religiosa.” (Bastide, 1971, 
p. 85)  

 

Como eram religiões de escravos, os cultos eram marginalizados, associados às 

práticas pagãs devido à hegemonia e oficialidade do catolicismo, portanto as religiões 

de matriz africana se mantiveram como resistência cultural, nas quais as identidades 

negras foram reconstruídas e reelaboradas tendo como resultado, por exemplo, o 

Candomblé e a Umbanda e outras manifestações religiosas. 

As religiões africanas têm suas especificidades, mas possuem uma estreita 

imbricação com a linhagem, os laços de parentesco, no entanto a experiência da 

diáspora e o processo de escravização fizeram com que membros de uma mesma família 

fossem separados. Dessa forma, segundo Bastide, os povos africanos tiveram que 

ressignificar os seus sistemas religiosos e no intuito de solucionar o problema causado 

pala dispersão, eles tiveram duas opções: acreditar que a alma após a morte retorna ao 

país dos antepassados ou reinterpretar as religiões existentes no Brasil, a religião 

indígena, católica e de outros povos africanos. 

No período pós-abolição uma nova crise se instalou nas comunidades negras e a 

discriminação e marginalização desses povos se tornaram mais latentes. Segundo Silva: 
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 Nessa situação de crise o Candomblé permaneceu como único centro 
de integração possível, pois que havia uma reconstituição de antigas 
práticas, confraternização religiosa, solidariedade e assistência mútua. 
Um refúgio religioso para pessoas que viviam as vicissitudes da 
sociedade desigual e preconceituosa, da pobreza e da discriminação. 
(SILVA, 2007, p.3) 

 

O contexto social da época republicana marcado pelos ideais de modernização, 

os quais objetivavam excluir da História do País a mácula da escravidão tentando 

“desafricanizar” o País e principalmente a Bahia, o Estado brasileiro com o maior 

número de afro-descendentes, significou uma maior vigilância sobre a população negra 

e as suas respectivas manifestações culturais, a exemplo, podemos citar as freqüentes 

batidas policiais aos terreiros de Candomblé durante as primeiras décadas do século 

XX. Segundo Mariano:  

... com o fim da escravidão e a queda em descrédito do racismo 
científico e seu corolário, o “baixo espiritismo”, designação por meio 
da qual candomblé e umbanda foram sistematicamente 
desqualificados e rebaixados nos planos moral e religioso, foi mantido 
sob forte repressão institucional até a década de 1940.(MARIANO, 
2007, p.126) 

 

Os cultos afro-brasileiros sobreviveram apesar do processo de catequização e de 

serem desqualificadas como práticas de feitiçaria, curandeirismo, magia negra e falsa 

medicina. Mesmo após a proclamação da República, em 1889, com a queda do 

Padroado, instituição que vinculava o Estado à Igreja Católica, ou seja, o catolicismo 

deixava de ser a religião oficial do País conseqüentemente deveríamos conviver com 

todas as formas de manifestação religiosa, ou seja, o Estado passava a ser laico. No 

entanto a liberdade religiosa ficou restrita aos cristãos não católicos, ou seja, às 

denominações protestantes. As religiões de matriz africana continuaram a margem da 

sociedade que tanto ansiava por civilizar-se e para tanto necessitava embranquecer e 

eliminar todos os traços étnicos de origem africana que marcavam a população 

brasileira e baiana. Segundo Silva:  

... a legislação republicana foi extremamente contraditória: ao mesmo 
tempo que terminava com a oficialidade do catolicismo, que colocava 
em pé de igualdade as diversas práticas religiosas do País, que 
assegurava o livre exercício da crença religiosa o Código Penal 
Republicano de 1890 nos seus artigos156,157 e 158 proibia a magia, o 
espiritismo e o curandeirismo, elementos importantes que ainda hoje 
figuram nas práticas rituais dos cultos de origem afro. Espiritismo, 
neste contexto, entendido como a invocação de espíritos ou entidades 
míticas. (SILVA, 2007, p.3;4) 
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A religião esta intrinsecamente ligada às questões sociais, por isso tanta 

repressão e estigma, pois os valores religiosos nos permitem perceber a posição dos 

homens e mulheres na sociedade em que vivem. No período republicano as religiões 

afro-brasileiras continuaram sendo instrumentos de solidariedade, pertencimento a 

determinado grupo social e ajuda mútua, bem como uma forma de se inserir na 

sociedade. Segundo Braga “... as batidas policiais não conseguiram jamais macular o 

conteúdo mais sagrado da religião afro-brasileira, e muito menos o profundo 

compromisso de seus adeptos com as divindades.” (BRAGA, 1995, p. 21) 

A tentativa de criminalizar os Candomblés no período republicano, além de 

serem justificadas pelo discurso modernizador, segundo Santos também: 

 
... assumiu relevo na campanha o argumento do exercício ilegal 
da Medicina. A imprensa local classificava as práticas de mães e 
pais-de-santo algumas vezes como curandeirismo e na maioria 
delas, como feitiçaria. A campanha hostilizava os curandeiros 
em razão da terapêutica por eles utilizada no atendimento e cura 
dos mais diversos problemas físicos e materiais. Essa terapêutica 
era frequentemente identificada com feitiçarias e torturas que 
levavam pessoas ignorantes à morte.” (SANTOS, 2009, p.31) 

 

No que se refere à cidade de Cachoeira, as perseguições aos terreiros também 

foram intensas e conforme Santos mesmo a Constituição estabelecendo a liberdade 

religiosa: 

... ainda nas primeiras décadas do século XX,os candomblés de 
Cachoeira eram realizados em espaços suburbanos,ou ainda 
largamente rurais, que foram ocupados pelos últimos africanos da 
cidade e seus descendentes. Eram terras cortadas por riachos, cercadas 
por árvores e montanhas íngremes, que dificultavam o acesso e 
ofereciam proteção contra possíveis ações da polícia. Por outro lado, 
eram certamente apropriadas para o culto afro-baiano, por quanto 
envolvidos por elementos necessários à religião dos voduns e orixás e 
propícias ao crescimento de plantas sagradas utilizadas nos rituais. 
(SANTOS, 2009, p.160) 

 

As religiões que compõem o panteão afro-brasileiro sempre foram agredidas, 

discriminadas e marginalizadas pela sociedade brasileira, no entanto nas últimas 

décadas do século XX há um aumento desses ataques, mas diferentemente de outrora 

que as agressões eram físicas, atualmente a intolerância ocorre cotidianamente no plano 

do simbólico, embora não sejam veladas são muito peculiares, principalmente por que 

os elementos das religiões de matriz africana estão sendo apropriados e ressignificados 
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pelos grupos neopentecostais, tendo como principal protagonista a Igreja Universal do 

Reino de Deus. Segundo Silva uma das novidades da IURD  

 
... é o uso constante como: a água abençoada,flores oradas, mesa 
branca ou de paz sem esquecer o forte conteúdo mágico que os objetos 
cúlticos  assumem durante os cultos ou reuniões especiais. A magia, o 
pensamento propiciatório são elementos constante da liturgia iurdiana, 
os quais são colocados à serviço dos fiéis indo ao encontro  de suas 
necessidades básicas, inclusive da mais elementar que é a de saciar a 
fome.(SILVA,1997,p.14) 

 

A nova configuração do campo religioso brasileiro e baiano, caracteristicamente 

diversificado e competitivo e com uma peculiaridade importantíssima para 

compreendermos como a intolerância em relação às religiões afro-brasileiras foram 

significativamente transformadas. É fato que elementos do mundo afro-católico estavam 

e estão sendo utilizados nas denominações protestantes pentecostais. Estes ao 

dialogarem com a realidade cultural brasileira se apropriam dos elementos das religiões 

de matriz africana com a finalidade de desqualificá-las, numa espécie de guerra 

espiritual, de combate sistemático, vêm fragilizando esses grupos. A “guerra espiritual” 

acontece diariamente nos cultos da IURD, nos quais o diabo é a figura central, 

principalmente nos cultos de libertação e sessão do descarrego. Mariano afirma:  

 
Mas em contraste com o que sucedia no passado, os novos 
contendores, não contam mais com o auxílio policial, nem com a 
conivência de autoridades judiciárias e políticas, nem com o imenso 
poder que a Igreja Católica detinha até meados do século XX.  
(MARIANO, 2007, p. 128) 

 

Os estigmas construídos historicamente em relação às religiões afro-

descendentes respaldam de certa forma o discurso da IURD. Esta não é a primeira a 

caracterizá-las como feitiçaria ou baixo espiritismo. Dessa maneira seu discurso além de 

reforçar o preconceito fragiliza as religiões que tem como adversárias. As “armas” 

usadas pela IURD apesar de sutis não deixam de ser violentas, podendo ser 

consideradas até mais eficazes, a partir do momento que não desacredita nas divindades 

do Candomblé ou Umbanda, assim se apropriam de crenças, como o uso de amuletos, 

rituais de descarrego e fechamento de corpo, galhos de arruda, sal grosso, água benta a 

fim de se aproximarem da antiga religião dos fiéis. 

Enfim, apesar das mudanças ocorridas no campo religioso brasileiro, as religiões 

afro-brasileiras permaneceram sendo alvos de ataques e discriminação. O imaginário 
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popular continua permeado de preconceito e opiniões que já se cristalizaram ao longo 

do tempo e que atualmente servem para legitimar a demonização dos cultos afro-

brasileiros. 

 

3.2 DISPUTAS DE DISCURSOS E REPRESENTAÇÕES 
 

 Pretende-se analisar as representações que foram construídas acerca da 

religiosidade de matriz africana. Os novos discursos e representações sobre a antiga 

prática religiosa, bem como os discursos dos candomblecistas no que se refere a 

perseguição religiosa e os discursos de demonização. 

No relato de conversão de J. F. temos a seguinte afirmativa: “... não se 

incomode por que pra o Candomblé eu não volto nunca mais, tomar banho na 

lama nunca mais...”(grifo nosso). 37Observamos que quando ela se refere ao 

Candomblé ela usa uma metáfora “tomar banho na lama”, certamente associado às 

práticas religiosas de matriz africana a uma expressão usada pelo pastor Edir Macedo, 

ao se referir aos babalorixás e ialorixás como pais e mães de chiqueiro. Dessa forma o 

Candomblé é tido como o lugar da sujeira, da imundice. Essa frase desqualifica a 

religião a qual foi adepta durante 30 anos de sua vida.  

Em outro momento da entrevista quando lhe perguntei sobre o que ela achava do 

Candomblé a mesma disse: 

Na realidade eu abomino o Candomblé, (grifo nosso) por que as 
coisas que eu vejo né? As estratégias que satanás (grifo nosso)tem na 
vida deles, por que o diabo (grifo nosso)só tem o intuito só de uma 
coisa: é pegar essas almas e levar pro inferno(grifo nosso). Então 
hoje em dia que eu já conheço a palavra e sei realmente o que vem por 
trás daquelas danças, né? Muitas vezes eu levava minhas colegas lá eu 
digo olhe cê vem aqui mais isso aqui não presta (grifo nosso)-eu 
sempre dizia pra minhas colegas- oh isso aqui não presta, isso aqui 
não é bom, (grifo nosso) não sei por que, que eu vivia aquilo ali mais 
eu tinha dentro de mim que aquilo ali não prestava, por que eu não 
gostava daquele negoço de beber aquele sangue aí fui e sempre relutei 
contra isso eu dizia minha mãe por que não coloca, não deixar voar a 

                                            
37 Entrevista realizada no dia 26 de Janeiro de 2009 em Cachoeira, na residência da entrevistada. 
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galinha, o pombo pra que tem que matar esses animais e voltar e beber 
aquele sangue...38 

 

Neste trecho da entrevista podemos evidenciar que na opinião de Josilene o 

Candomblé é uma religião satânica, por isso é uma religião ruim na qual não há um 

Deus, mas sim a figura do diabo. Para a entrevistada é uma religião maligna e, portanto 

abominável. 

Em outra entrevista, com o senhor J.F.P, quando perguntei se ela achava que o 

Candomblé era uma religião do demônio ele relatou: 

Candomblé... é.... Eu vou (pausa longa) falar essa palavra por 
que, com convicção, é. E defendo a parte religiosa e aí é uma parte de 
uma briga espiritual (grifo nosso) não sei por que, que eu vivia 
aquilo ali mais eu tinha dentro de mim que e eu debato isso seja com 
quem for se quiser falar isso pra mim que não é, dizendo que não é 
querendo demonstra outra imagem, não. É.... É verdadeiramente eu 
falo pra você, com convicção, é. É uma seita, é uma coisa maligna 
por que eu sou testemunha viva e ocular, (grifo nosso) não sei por 
que, que eu vivia aquilo ali mais eu tinha dentro de mim que, que 
Jesus tá me preservando vivo até hoje pra provar isso, eu posso dizer 
que é.  Por que eu sei o que eu vivi lá dentro. E se as pessoas dizer 
assim: ah Candomblé não é, não é uma coisa diabólica, não é uma 
coisa, que os pessoal diz que é coisa do diabo, o Candomblé é.. é uma 
cultura, é isso, é aquilo, não, é mentira. Por que a Bíblia diz que o 
diabo só veio pra roubar, matar e destruir e ainda ele é o pai da 
mentira então ele mente, ele tenta assola as mente das pessoas 
dizendo, aí você vai sempre debater com essa situação na sua frente, 
que o Candomblé não é uma coisa do demônio, mas é. Por que eu 
convivi lá, eu sei o que é, eu posso dizer com convicção, se eu for 
abri o leque das coisas que o diabo já mandou fazer, quantas e 
quantas pessoas eu já prejudiquei. (grifo nosso)39 

 
 

Nota-se que o entrevistado se refere a uma briga espiritual, ou seja, um conflito 

entre o bem e o mal, no qual o Candomblé é classificado de seita e não de religião. Este 

discurso o autor faz uma ressalva quanto a sua convicção que o Candomblé é uma 

religião maligna ao afirmar que é uma testemunha ocular de que os candomblecistas 

cultuam demônios. Nesse sentido J.F.P sabe que o fato de ter sido um adepto do 

                                            
38 Entrevista realizada no dia 26 de Janeiro de 2009 em Cachoeira, na residência da entrevistada. 

 

39 Entrevista realizada no dia 15 de Fevereiro de 2009 em Cachoeira, na residência do entrevistado. 
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candomblé lhe confere respaldo e legitimidade para falar do Candomblé, como ele 

mesmo diz: “com convicção”. 

A entrevistada, C.M.G ao dizer sua opinião sobre o Candomblé afirma: 

 

 Ah, cada um no mundo faz o que quer não me fez mal, (grifo nosso) 
a mim o Candomblé não me fez mal, agora assim que agora hoje eu 
sei que o Candomblé é uma coisa que agente não pode, que a pessoa 
que quer seguir a Jesus não pode seguir o Candomblé, ou Deus ou 
o Diabo e o candomblé é uma, a maior parte é o diabo.40 (grifo 
nosso) 

 
Neste trecho apesar de afirmar que o Candomblé não lhe fez mal ao mesmo 

tempo diz que a maior parte do Candomblé é o diabo. Ou seja, no discurso se contradiz 

e assim como nos outros relatos ela desqualifica e demoniza o Candomblé. 

Diferentemente dos discursos acima citados foi o discurso de N.D.C no qual ela 

afirma que o Candomblé tem dois lados o do bem e o do mal. Assim relatou: 

 
que eu sinto que eu vim destinada pra ser candomblecista, agora nessa 
coisa de Candomblé faz o bem faz o mal, eu escolhi o lado do bem, 
não quero prejudicar ninguém, nunca quis, se for pra ficar com valores 
sendo candomblecista pra prejudicar os outros eu fico assim mesmo 
humilde, porque uma vocação minha num é “a” nem “b” que disse 
siga isso, é uma escolha minha, seguir o lado do bem, se eu puder 
servir, ajudar, tudo bem, se não puder também não prejudico.41 (grifo 
nosso) 
 

Assim podemos perceber que segundo N. D.C há dois caminhos que podem ser 

seguidos dentro do Candomblé, o do bem e o do mal. Parece que essa é uma escolha 

pessoal. Dessa forma evidenciamos neste discurso uma opinião mais flexível, pois ela 

não desqualifica a religião, ela afirmar de certa forma que a responsabilidade é do 

sacerdote ou da sacerdotisa. 

Na imprensa local, o jornal A Cachoeira, datado de 1983 encontra-se a seguinte 

reportagem: 

Em discussão os noticiários da TV e rádios sobre assunto importante 
da separação contrição e fé cristã ante a idolatria e fanatismo da 
entidade pagãs e cultos dos bárbaros e candomblés. (grifo nosso) 
De um lado se evoca a piedade e culto da bondade humanas a um ser 
Divino do outro a crendice fanática aos sons dos atabaques... a 
Bondade crença  e a superstição tola e mórbida. (grifo nosso) Serão 
irreconciliáveis e incompatíveis? Uma depende da outra para cultos e 

                                            
40 Entrevista realizada no dia 08/02/09 em Cachoeira, na residência da entrevistada. 

41 Entrevista realizada no dia 21/08/2008 em Cachoeira, no terreiro de Candomblé da entrevistada. 
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adorações? Pode-se unir o clássico ao macabro? Até quando afoxé 
perturbarão a paz e o silêncio na Casa de Deus? (grifo nosso) A 
sinfonia da musicalidade e dos ventos pode se confundir com o 
ribombar do trovão sem alterações ou inquietações? Senhor orientai 
teus Sevos Mansos de Deus e os temerosos da maldição da Terra.. 
Entre anatagonismos poderá existir convivência e união pacíficas? O 
Bem e o Mal pode se coadunados?(grifo nosso)42 

 

Esta reportagem intitulada Fé Cristã x Candomblé teve como objetivo distinguir 

a religião cristã do Candomblé. Segundo a reportagem o Candomblé deveria ser 

separado da chamada fé cristã, pois era “idolatria e fanatismo a entidade pagãs e  cultos 

dos bárbaros e Candomblé”, ou seja, a partir desta reportagem podemos afirmar que a 

religiosidade de matriz africana, neste caso o Candomblé, era pejorativamente associada 

ao culto de bárbaros, ou seja, o articulista do jornal caracteriza o povo negro de 

bárbaros. 

 Na reportagem o leitor é convidado a refletir, pois o articulista questiona: “Uma 

depende da outra para cultos e adorações? Poderia unir-se o clássico ao macabro? Até 

quando o afoxé perturbarão a paz na casa de Deus?” Assim o articulista podia estar se 

referindo a alguma prática de inculturação entre catolicismo e o Candomblé, bem como 

se indignando com o som dos batuques  dos negros ao caracterizar o Candomblé como 

uma perturbação. Assim podemos evidenciar que mesmo em fins do século XX o 

Candomblé ainda era perseguido pela imprensa local. A palavra macabro citada na 

reportagem se referindo ao Candomblé, o associa a coisas malignas, pois macabro é 

sinônimo de ruim. 

Na tentativa de compreender de que maneira os Candomblecistas e o povo de 

santo em geral tem reagido em relação ao fenômeno da conversão que vem se tornando 

freqüente na cidade de Cachoeira-Ba, bem como quais são suas percepções em relação 

aos evangélicos em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, também foram 

realizadas entrevistas no sentido de contemplar esse objetivo. 

Numa entrevista com o senhor G.F.S, ogã43 a 30 anos, quando perguntei se as 

conversões que tem acontecido em Cachoeira tem abalado de alguma forma o 

Candomblé ele afirmou: 

                                            
42 Jornal A Cachoeira. 14 de Agosto de 1983. p.01. 

43 Segundo Parés, os ogãs, função exercida exclusivamente pelo sexo masculino, tem o papel de ser a 
segunda pessoa depois do líder religioso, ialorixá ou babalorixá. Eles não dançam nem “recebem” o orixá 
na cabeça, mas fazem o ritual de iniciação. Geralmente são responsáveis pelo toque dos atabaques e pelo 
sacrifício dos animais. 
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Não, se as pessoas que é do Candomblé tiver amor. A Igreja Católica 
tentou acabar com o Candomblé não pôde por que o evangélico vai 
acabar agora?Quem é mais rica no mundo? A Igreja Católica. 
Perseguiu muito o Candomblé no tempo que, não foi no meu tempo 
não que eu sei no tempo que a polícia ia para as casa dos Candomblés 
acabar com o Candomblé era a Igreja que tava envolvida, hoje em dia 
a Igreja já se uniu com o Candomblé que hoje em dia acabou aquilo, o 
padre hoje celebra a missa do povo de santo, antigamente a povo de 
santo não podia entrar de saia na Igreja, hoje o padre já vai celebrar a 
missa na Boa Morte então já é uma vitória, eles tentou acabar com 
Candomblé, tentou muito, tem muitas histórias aí , tem pessoas que ta 
viva que viu, presenciou então a igreja protestante não vai, não abala 
em nada.44 
 

É importante destacar neste discurso que o fiel tem convicção que as denominações 

protestantes não tem poder de abalar os Candomblés, bem como a analogia que o mesmo faz em 

relação ao poder secular da Igreja Católica e o poder dos evangélicos. Também podemos 

evidenciar neste discurso a lembrança dos tempos em que ocorriam as batidas policiais no 

Candomblé, bem como a exigência das autoridades das licenças para bater. Durante a entrevista 

o depoente afirmou: 

Por isso que as casas de Candomblé antiga tudo era dentro do mato. 
Como tem a Capapina, o Ventura, Alobalekun, a casa do finado Zé do 
Vapor, finado Candola. A maior parte das casas tudo era dentro do 
mato por quê? Por causa da perseguição. Hoje em dia tem Candomblé 
dentro da cidade, como tem aqui a casa da minha mãe, o Monte, casa 
antiga também de dona Lira, lá no Rosarinho tem três casa, mãe 
Madalena, Kel, na casa de Preta, dona Filhinha ali, é dentro da cidade, 
mas antigamente as casas de Cachoeira era tudo dentro do mato.45 

 

 A partir deste testemunho podemos afirmar que uma das estratégias utilizadas 

pelos Candomblecistas para resistirem às perseguições policiais era abrirem seus 

terreiros em locais distantes do perímetro urbano das cidades, pois a dificuldade de 

acesso permitia que as festas religiosos  e os batuques, que incomodavam a sociedade 

Cachoeira, fossem realizados com mais tranquilidade. Nesse sentido Júlio Braga afirma: 

 

Mais isolados, podiam os terreiros realizar seus cultos com um pouco 
mais de segurança. Aliás, mesmo nos dias atuais, quando um 
sacerdote intenciona instalar um novo terreiro, recorre ao expediente 
de procurar lugares mais afastados do centro da cidade, onde espera 
ter mais tranquilidade e sossego e, portanto, encontrar as condições 
mais favoráveis para a realização de diferentes rituais... Esse 
deslocamento para áreas periféricas da cidade, que poderia ser 
considerado um recuo diante das permanentes incursões e batidas 

                                            
44 Entrevista realizada na casa de Candomblé do entrevistado no dia 19/04/2010em Cachoeira-Ba. 

45 Idem 
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policiais aos Candomblés resultou, na verdade, numa forma de vitória, 
se considerarmos os resultados positivos obtidos a médio e longo 
prazo. Esse distanciamento permitiu que diferentes grupos pudessem 
se instalar em terrenos e espaços mais apropriados para o culto às 
divindades afro-brasileiras, estruturando melhor e definitivamente os 
seus terreiros. (BRAGA, 1995, p.31) 

 

Dessa forma, o afastamento dos terreiros de Candomblé dos centros urbanos foi 

uma forma de resistir às perseguições policiais, bem como de manter viva a tradição 

religiosa de matriz africana, podendo dessa forma, cultuar seus orixás sem a vigilância 

constante do poder policial. 

Nesta perspectiva, sobre a localização dos terreiros de Cachoeira nas primeiras 

décadas do século XX Santos afirma: 

... os candomblés de Cachoeira eram realizados em espaços 
suburbanos, ou ainda largamente rurais, que foram ocupados pelos 
últimos africanos da cidade e seus descendentes. Eram terras cortadas 
por riachos, cercadas por árvores e montanhas íngremes, que 
dificultavam o acesso e ofereciam proteção contra possíveis ações da 
polícia. Por outro lado, eram certamente apropriados para o culto afro-
baiano, porquanto envolvidos por elementos necessários á religião dos 
voduns e orixás e propícias ao crescimento de plantas sagradas usadas 
nos rituais. (SANTOS, 2009, p.160) 
 

Ainda no que se refere a perseguição dos terreiros de Candomblé quando 

perguntei ao entrevistado se o afastamento dos terreiros era uma estratégia de 

sobrevivência ele relatou: “ Era e dentro do mato não era todo mundo que ia, que tem 

história que as policia ia e se perdia, não achava a casa, que o povo antigamente 

sabia trabalhar muito. (grifo nosso)Tinha o dom que o dom quem dá é Deus e os 

orixás.” 

Pode-se evidenciar a partir desse discurso que o povo de santo utilizou-se da sua 

própria sabedoria religiosa para se livrar das batidas policiais. Santos quando se refere a 

resistência dos adeptos do Candomblé ao fazerem uso dos bozós e da repercussão na 

imprensa local afirma: 

Andar pelas ruas se tornou perigoso para os perseguidores dos 
candomblés. No entanto eles tentaram disfarçar o temor com uma 
oratória que reclamava a limpeza, os bons costumes e a proteção à 
vida de “pobres animais”. Os articulistas julgavam que os candomblés 
haviam recuado, mas contestavam, pela quantidade expressiva de 
bozós colocados nos mais diferentes pontos da cidade, que o 
africanismo sobrevivia... A presença do bozó nas ruas de uma cidade 
envolvida no imaginário da feitiçaria potencializava a insegurança, a 
desconfiança, no máximo, a sensação de estar com a vida ameaçada. 
(SANTOS, 2009, p.173/174) 
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Nesse sentido, Santos afirma que a resistência dos Candomblés de Cachoeira em 

relação às perseguições policiais eram combatidas também pelos adeptos da 

religiosidade africana de forma silenciosa, ou seja, através dos trabalhos realizados 

pelos candomblecistas, como o senhor G.F.S relatou “.. que o povo antigamente sabia 

trabalhar muito” , ou seja, os ebós realizados pelos fiéis fazia até policial se perder. 

Na mesma entrevista com o senhor G.F.S, o entrevistado faz outra colocação 

interessante: 

O Candomblé foi perseguido por que é religião de matriz africana, de 
negro. Candomblé veio da África, quem trouxe o Candomblé foram os 
escravos então, por isso mais que sempre foi perseguido. O negro não, 
antigamente não tinha vez, por isso que o Candomblé tem aquela 
coligação com a Igreja (Católica), reza Santo Antonio                                                                                                
que antigamente os escravo não podia bater candomblé, aí reza os 
santos e o senhores deixavam, é por isso que tem, que  o povo do 
Candomblé reza Santo Antônio, Santa Bárbara foi por isso sincretismo 
com o candomblé, por isso mais.46 

 

Podemos evidenciar neste discurso como o entrevistado associa a perseguição 

aos Candomblés concomitantemente ao preconceito em relação ao continente africano, 

bem como ao preconceito racial. Sua capacidade de avaliar os desdobramentos da 

perseguição religiosa demonstra a sagacidade da percepção do fiel, ou seja, o 

entrevistado compreende que a perseguição religiosa esta intrinsecamente relacionada 

às questões raciais ao afirmar que o Candomblé foi perseguido por que era uma religião 

de negros. Dessa forma, ele percebe que a perseguição está para além da questão 

puramente religiosa. 

No que concerne a demonização do Candomblé por parte dos evangélicos o 

senhor G.F.S afirmou: 

Agente não cultua diabo, vamos supor a pessoa chega aqui com coisa 
ruim assim, a pessoa tira, mas Exu é um orixá, é um mensageiro, é tão 
importante que ele come primeiro que os santos, ele é importante 
então agente não cultua diabo, tem nomes que eles fala na igreja assim 
que de vez em quando eu passo ouço assim na Universal, que no 
Candomblé agente não fala, agente nem sabe o que é,  eles pinta. E as 
igreja tudo, como a Universal mesmo Edir Macedo é o que? Por 
detrás daquilo tudo tem um pouco de Candomblé, tem banho do 
descarrego né (grifo nosso)?47 

 

                                            
46 Entrevista realizada na casa de Candomblé do entrevistado no dia 19/04/2010 em Cachoeira-Ba. 

47 Idem 
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É importante destacar no discurso do depoente como ele avalia as práticas de 

ressiginificação realizadas pelos iurdianos, como o próprio destaca o uso do banho do 

descarrego e afirma que nisso há um pouco de Candomblé. Ao longo da entrevista 

retomei a questão das práticas dos iurdianos, perguntado se as práticas tinham 

semelhança com o Candomblé e o entrevistado afirmou: 

 
Tem sim, tem. Pra que banho do descarrego? Dia de terça-feira eles 
estão lá tudo de branco, não é um Candomblé meio disfarçado? 
(grifo nosso) Como tem uma igreja aí que bate um coro danado 
parecendo que é Candomblé, o povo sai rodando, se joga, então 
isso é um modo que eles estão inventado para atrair as pessoas né?  
(grifo nosso). É um candomblé meio disfarçado. Edir Macedo 
mesmo tem um livro: caboclos, orixás e guias, o diabo, por que ele 
escreveu esse livro a fim de expor o que ele é. Deve ter um 
envolvimento com Candomblé aquilo, em igreja não se da banho de 
descarrego, banho de arruda só aí ta vendo que tem alguma coisa né?  
Isso daí não pode ser assim. 

 
Neste trecho da entrevista o senhor G.F.S chega a afirmar que a Igreja Universal 

do Reino de Deus é um Candomblé disfarçado, além de caracterizar que essas práticas 

são formas de atrair fiéis. Nesse sentido podemos afirmar que o entrevistado considera 

que há uma disputa no campo religioso cachoeirano pelos bens de salvação através do 

diálogo entre a religiosidade de matriz africana e os novos grupos existentes no 

protestantismo, como é o caso da IURD conhecida como neopentecostal. 

Nesse sentido Ricardo Mariano identifica que: 

O combate aos cultos afro-brasileiros,..., em termos práticos visar 
converter os adeptos das religiões rivais e, por meio disso, dizimar a 
concorrência espírita nos estratos populares com o fechamento de 
centros espíritas, tendas de umbanda e terreiros de candomblé 
existentes, sobretudo, nas redondezas dos templos evangélicos. Sua 
beligerância radica, portanto, igualmente em interesses proselitistas, 
expansionistas e institucionais. Visa conquistar maior fatia do 
mercado religioso, e ao mesmo tempo, impor o poder religioso de seu 
grupo sobre os concorrentes, que , como se sabe, detém pouco poder 
de ação. (MARIANO, 2007, p. 137/138) 

No que se refere à atração de fiéis por parte dos grupos evangélicos que tem como 

princípio o proselitismo concordo com Mariano, mas quanto à ação dos grupos religiosos de 

matriz africana acredito que suas ações não se encontram nos aspectos proselitistas, pois esses 

grupos não possuem essa característica, mas já são evidenciadas no campo judicial, como por 
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exemplo, o caso da morte de Mãe Gilda, uma ialorixá que teve sua imagem utilizada pela Igreja 

Universal do Reino de Deus para desqualifica os candomblecistas e com isso faleceu. 

Em outra entrevista, realizada com uma ialorixá, a senhora J.P, herdeira do 

terreiro da falecida senhora Galdina conhecida como D. Baratinha, quando perguntei 

sobre as atitudes dos evangélicos em relação ao Candomblé ela relatou: 

 Eu sinceramente acho uma afronta, por que agente da religião 
africana, não vamos na igreja incomodar e os evangélicos não 
agravando a todos, principalmente, a  Universal do Reino de Deus,eles 
costuma ter o hábito de vim até nossas porta jogar sal,são coisas que a 
mim não afeta que sal agente come na comida, ta entendendo? Mas 
isso é uma afronta desde quando agente tem os nossos toques, tem as 
nossas festas, tem as nossas obrigações e não incomoda a eles.48 

 

Neste relato evidenciamos que os evangélicos são os que declaram a “guerra” 

contra os Candomblecistas. Estes não têm características proselitistas talvez por isso 

sejam mais receptivos com os evangélicos. A atitude de intolerância dos iurdianos e de 

“afronta” como a própria entrevistada caracteriza, é demonstrada através da simbologia 

do sal, conhecido popularmente como purificador. Nesse sentido, a atitude dos 

iurdianos reafirma que eles consideram os Candomblecistas sujos e que por isso 

precisam ser purificados. 

Ao longo da entrevista perguntei a entrevistada o que ela achava sobre as 

práticas da Igreja Universal do Reino de Deus, como por exemplo, o banho do 

descarrego e ela afirmou 

Olhe eu sinceramente, particularmente, eu acho seguinte: se é que na 
Universal, na religião cristã deles, se eles aprenderam assim eles tem 
que fazer assim eu não nasci pra criticar ninguém. Se é isso que eles 
usam lá por que eu nunca participei, se resume até que no 
Candomblé agente faz a mesma coisa, porém diferente (grifo 
nosso) por que a Universal eles chamam muito pelo diabo, pelo 
satanás, por Lúcifer,na religião do Candomblé agente não usa isso, 
então talvez eu acho que eles seja mais macumbeiro do que agente, 
somente isso. 

 

Mas uma vez, outro depoente compara às práticas da IURD às práticas 

realizadas no Candomblé, mas destaca uma diferença a questão da invocação constante 

do diabo em seus cultos. Destaca essa diferença como uma característica peculiar desta 

igreja e não do Candomblé. 

                                            
48 Entrevista realizada no terreiro de Candomblé da entrevistada em 24 de Abril de 2010 em Cachoeira-
Ba. 
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Em relação ao processo de ressignificação das práticas religiosas do panteão de 

matriz africana Silva enfatiza que: 

O ataque às religiões afro-brasileiras, mais do que uma 
estratégia de proselitismo junto às populações de baixo nível 
socioeconômico, potencialmente consumidoras dos repertórios 
religiosos afro-brasileiros e neopentecostais, parece ser 
conseqüência do papel que as mediações mágicas  e a 
experiência do transe religioso vieram a ocupar na própria 
dinâmica do sistema neopentecostal em contato com o repertório 
afro-brasileiro. (SILVA, 2007, p. 193) 

 

No que se refere, aos impactos das atitudes dos evangélicos nos Terreiros de 

Candomblé, a entrevistada afirmou: 

 

que venha sem mil igreja, a minha casa jamais vai ser abalada, pois a 
fé é quem cura e agente temos muita fé em nossos ancestrais, no 
vento, na água, na chuva e no tempo. Quanto a minha pessoa e ao 
terreiro Ilé Kaió Ala Kexu Ala Ketu Axé Oxun agente não temos nada 
contra. Cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual. 
 

 

Podemos afirmar, conforme a entrevistada, que o crescimento da conversões em 

Cachoeira e das denominações protestantes não tem causando grandes impactos a 

religião de matriz africana, ainda podemos afirmar a partir da análise desse trecho que a 

espaço no campo religioso cachoeirano para todos os tipos de credos e crenças. Ainda 

no que concerne as conseqüências das práticas de demonização da religiosidade africana 

a entrevistada afirmou: 

Quanto isso eu particularmente, eu acho assim quem tem sua 
boca fala o que quer, a mim não me ofende eles lá e eu cá o 
mesmo Deus que é deles é o meu por que Deus é universal, é um 
só independente de religião então a mim não me afeta em nada, 
sinceramente. 

 

Quando perguntei sobre os impactos do crescimento das igrejas protestantes em 

Cachoeira como um todo, a entrevistada afirmou: 

 

Olhe eu acho que sinceramente que não, por que se tivesse de abalar 
as pessoas não procuraria Cachoeira pra nada. Quantos terreiros têm 
em Cachoeira? Agente continua cada um na sua data tocando, 
fazendo as nossas festas. Através de que? Através de cliente(grifo 
nosso) que vem procurar se curar vem procurar fazer um ebó pra abrir 
caminho e outras coisas e agente junta aquele dinheirinho para fazer 
nossas festas se tivesse realmente afetando e abalando agente não 
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teria cliente trabalhando, agente não trabalharia. Estaríamos 
todos parados e eles comandando tudo.(grifo nosso) Então eu não 
dou esse ponto, não vou chegar a jamais a falar que eles estão me 
abalando, por que não tão, somente isso. 
 

É importante destacar a convicção da ialorixá de que os Terreiros de Candomblé 

de Cachoeira não estão sendo afetados, pois o sacerdócio desses grupos de religião de 

matrizes africanas são também uma profissão, portanto esses terreiros continuam 

sobrevivendo do seu sacerdócio através da clientela que foi conquistada ao longo desses 

anos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A guisa de conclusão provisória, notou-se que a configuração do campo 

religioso cachoeirano foi propícia para a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus, 

pois esta estabeleceu um diálogo, mesmo que contrastante, com as religiões de matriz 

africana ao ter utilizado seus elementos rituais e lhe atribuído um novo significado, 

através do uso eficaz dos bens simbólicos e dessa forma conseguiu adesão de fiéis desse 

panteão religioso e declarou  “guerra santa” contra as religiões afro-brasileiras.  

Os ataques às religiões de matrizes africanas foram constantes, pois disputaram 

os adeptos de uma mesma origem econômica, se apropriaram e combateram os 

símbolos da herança africana e demonizaram as entidades do Candomblé, afirmando 

que a causa de todos os males que assolaram a sociedade como: desemprego, problemas 

conjugais e financeiros, desestruturação familiar, medo, depressão entre outros foram 

causados pelos demônios e estes são cultuados pelos candomblecistas. É como 

atribuírem os problemas materiais às esferas do sagrado. É o grupo religioso que tem 

um papel relevante como um espaço de sociabilidade e de busca de solução para os 

problemas cotidianos. 

 No que se refere à conversão, a mudança de religião nem sempre se caracterizou 

como uma ruptura brusca na maneira de ser do indivíduo onde ele deveria abandonar 

completamente sua identidade cultural, mas dentro do pluralismo existente no campo 

religioso o sujeito ressignificou às suas antigas práticas culturais. Foi nesse contexto que 

a IURD se inseriu, pois diferentemente do protestantismo de imigração e missionário 

esteve intrinsecamente relacionada com à realidade social e cultural dos Cachoeiranos 

assim como com suas características culturais, o que provavelmente influenciou na 

constante disputa por fiéis e na expansão do grupo.  

Constatamos que, a Igreja Universal do Reino de Deus assumiu um discurso 

eminentemente proselitista, bem como destinado principalmente para as camadas mais 

baixas da população, pois anunciou uma mensagem otimista, de que as pessoas teriam 

neste mundo terreno bênçãos sem medida, que a prosperidade era um sinal das bênçãos 

de Deus e que qualquer problema, fosse social, familiar, psicológico, financeiro seria 

solucionado com a intervenção divina, através dos pastores. 

A Teologia da Prosperidade prega principalmente prosperidade material, a vida 

em abundância, com saúde, felicidade, sem sofrimentos, estes, aliás, são causados pelos 
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demônios. A Teologia da Prosperidade provocou uma mudança significativa no campo 

religioso ao romper com a crença na salvação após a morte, o paraíso tinha que ser aqui 

e agora. A pobreza não era mais um sinal de redenção, mas sim de pouca fé.  

A mensagem de prosperidade atrai pessoas da grande massa popular atingidas 

pelas carências reais da sociedade capitalista, destituídas de um canal para expressar o 

mal-estar que vivem. Dessa forma a religião atribui sentido à existência humana, para os 

marginalizados a pregação de que Deus é o Deus dos impossíveis e que abre portas que 

ninguém mais fecha, é uma mensagem de esperança e conforto diante da exclusão em 

que estão inseridos e que de certa forma legitima o sistema econômico vigente e o 

descaso governamental com as políticas públicas. 

Os Terreiros de Candomblés diante do avanço das denominações protestantes 

não perderam espaço no campo religioso cachoeirano nem se desestruturaram diante das 

conversões de adeptos do Candomblé. No entanto, a expansão dos grupos evangélicos 

cada vez mais visíveis na geografia da cidade tem transformado o campo religioso 

cachoeirano, apesar de não ter sido possível neste trabalho mapear a localização dos 

grupos religiosos, bem como entrevistar um número maior de membros dos 

Candomblés, é possível afirmar que os conflitos, mesmo ocorrendo esporadicamente ou 

no plano do simbólico trouxeram mudanças. 

No que concerne, aos candomblecistas as fontes induzem a afirmar que as 

conversões ainda não tem fragilizado os terreiros de Candomblé ao ponto de serem 

fechados ou de perderem seus clientes. Ainda permeia o imaginário dos cachoeiranos e 

de pessoas de outras localidades a fama de “macumbeira” da histórica Cachoeira.  

Nesse sentido, é importante destacar os limites e possibilidades desse trabalho, 

pois muitas questões ainda permanecem sem respostas. Por exemplo, como os terreiros 

de Candomblés tem reagido diante do processo de conversões? Apesar de ter feito 

entrevistas com Candomblecistas esta ainda é uma questão em aberto, devido ao 

número insuficiente de depoimentos. A continuidade da pesquisa, para aqueles que 

desejarem, trará novos aportes e possibilidades de respostas às questões que ainda não 

foram resolvidas. 
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ANEXOS 

 

Roteiro para entrevista - Candomblecistas 

 

1- O que a senhora acha das atitudes dos evangélicos em relação ao candomblé?  

2- O que a senhora acha das práticas da igreja universal do reino de deus? Por exemplo: 

o banho do descarrego, o chá da cura 

 

3- Como essa demonização afeta o candomblé? 

 

4- O crescimento das igrejas protestantes tem afetado o candomblé? De que forma? 

 

5- O que a senhora acha das pessoas que saem do candomblé e se tornam evangélicos? 

 

 

 

 

Roteiro de entrevista para os convertidos 

 

1- Como foi o dia da sua conversão?  

2- E hoje o que, que a senhor (a) acha do Candomblé? 

3- E sua vida agora depois de convertida como é? 

4- E os seus pertences do Candomblé, a senhor (a) fez o que? 

 

 


