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RESUMO 

O trabalho é fruto de uma inquietação ao perceber uma aparente contradição na             
comparação de dados do censo 2000 com o censo 2010 do IBGE- Instituto Brasileiro de               
Geografia e Estatística, em que a maior representante Neopentecostal, a IURD- Igreja            
Universal do Reino de Deus, na contramão de um cenário de crescimento dos             
Neopentecostais brasileiros, perde, aproximadamente, 10% dos seus fiéis, passando de          
2.101.887 fiéis no ano de 2.000, para 1.873.243 fiéis em 2010. Sabendo da necessidade              
que uma igrejas como a IURD tem com relação a quantidade de fiéis, busco              
compreender qual é a trajetória de representação da Fogueira Santa de Israel, durante o              
período que vai de 1998 a 2010, por ser essa o ato litúrgico mais importante para os seus                  
objetivos. Neste trabalho demonstra-se quem é a Igreja Universal do Reino de Deus, sua              
teologia, suas suas estratégias de convencimento e, principalmente, a construção de           
símbolos, significados desse ato litúrgico, o mais importante para a IURD. A produção             
de um imaginário através da representação da Fogueira Santa, como reação á perda de              
fiéis, são apontados na organização desse símbolo em que se percebe a reação da Igreja               
Universal do Reino de Deus através da pregação da Teologia da Prosperidade e os              
caminhos percorridos na busca de convencimento e adesão a esse ato litúrgico pelos             
fiéis. 

 

Palavras-chave: IURD; Fogueira Santa de Israel; Símbolos; Representações. 
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ABSTRACT 

The work is the result of a concern when perceiving an apparent contradiction             
in the comparison of data from the 2000 census with the 2010 census of IBGE -                
Brazilian Institute of Geography and Statistics, in which the largest neo-Pentecostal           
representative, IURD - Universal Church of the Kingdom of God, against a scenario of              
growth of Brazilian neo-Pentecostals, it loses approximately 10% of its faithful, from            
2,101,887 faithful in the year from 2,000 to 1,873,243 faithful in 2010.Knowing the             
need that churches like the IURD have in relation to the number of faithful, I seek to                 
understand what the trajectory of representation of the Holy Bonfire of Israel is, during              
the period from 1998 to 2010, as this is the most important liturgical act for the your                 
goals. In this work it is demonstrated who is the Universal Church of the Kingdom of                
God, its theology, its strategies of convincing and, mainly, the construction of symbols,             
meanings of this act liturgical, the most important for the IURD. The production of an               
imaginary through the representation of the Bonfire Holy, as a reaction to the loss of               
believers, are pointed out in the organization of this symbol in which the reaction of the                
Universal Church of the Kingdom of God is perceived through the preaching of             
Prosperity Theology and the paths taken in the search for conviction and adherence to              
this liturgical act by the faithful. 

 

Keywords: IURD; Holy Bonfire of Israel; Symbols; Representations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando se trata de uma abordagem histórica sobre a religiosidade no Brasil, é             

preciso compreender que o campo religioso brasileiro é extremamente diversificado .           

Entende-se aqui campo religioso como um “espaço no qual agentes que é preciso definir              

(padre, profeta, feiticeiro, etc.) lutam pela imposição legítima não só do religioso, mas             

também das diferentes maneiras de desempenhar o papel religioso” e que,           

consequentemente, todo campo religioso acaba por configurar-se como “o lugar de uma            

luta pela definição, isto é, a delimitação das competências, competência no sentido            

jurídico do termo, vale dizer, como delimitação de uma alçada" (BOURDIEU, 1990) .  1

Ser brasileiro também é ser religioso, seja qual for a religião. Das mais diversas              

formas de ler a realidade sob ótica da religião, encontra-se vertentes de concepções             

Cristãs, Budistas, Matrizes-Africanas, Judeus, Islamitas, que podem, inclusive,        

diversificarem entre si dentro da mesma matriz, como fica bastante evidente nos            

exemplos do Cristianismo e das religiões de Matriz Africana. É claro que, quando se              

está falando de Brasil, estamos falando de uma diversidade de religiões que compreende             

o campo religioso brasileiro, mas estamos falando, também, de um país           

majoritariamente cristão e uma enraizada cultura judaico-cristã, até pela natureza da sua            

colonização. 

Para falar de Cristianismo, por exemplo, essa heterogeneidade fica evidente          

nos dados do censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de            

Geografia e Estatística - IBGE, que aponta para uma composição religiosa de origem             

Cristã no Brasil em que 64,6% dos brasileiros , que no período da divulgação dos dados               

giravam em cerca de 123 milhões do total de habitantes, declaram-se Católicos            

Apostólicos Romanos; já no caso de 22,2% do total da população brasileira,            

aproximadamente 42,3 milhões, declaram-se Protestantes, sejam eles Pentecostais,        

Neopentecostais ou tradicionais/históricos.É especial observar como o protestantismo se         

diversifica e cresce no Brasil a despeito do catolicismo, que, embora haja o surgimento              

de novas formas de expressar, como a vertente carismática, alcança uma diversificação            

1 A dissolução do religioso. In: Coisas Ditas. São Paulo, Brasiliense, 1990. 
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muito pequena se comparada ao protestantismo.Os Protestantes no Brasil,         

tradicionais/históricos, Pentecostais, são frutos de “missões estrangeiras, cuja        

propaganda, a princípio discreta, obteve imediatamente notáveis resultados, dando logo          

origem à manifestação de um protestantismo local, autônomo, e grandemente          

influenciado pela mentalidade religiosa do país” (LÉONARD, 2002, pg.53). Hoje,          

constituem um emaranhado de igrejas pelo Brasil a fora, sob orientação teológica            

pertencente a cada campo. Alguns grupos são extremamente consolidados, outros, com           

uma trajetória menor mas não menos importante, de construção das suas identidades e             

da sua forma de ler o mundo a partir da religiosidade, contribuem para uma rica               

constituição de maneiras de expressar, ler e viver a sua realidade sociocultural.  

Dos primórdios do protestantismo no Brasil, considerando já sua presença de           

forma individual desde o início do século XVI e institucionalmente na segunda metade             

do século XIX , passando pela formação contemporânea do evangelicalismo brasileiro,           2

podemos observar intensas mudanças nas formas e nas tradições teológicas Protestantes           

durante o seu processo de origem, expansão e consolidação. Para citar exemplo disso,             

poderíamos facilmente nos debruçar sobre como mesmo formas e concepções teológicas           

consolidadas como o presbiterianismo, não passam ilesas desse processo de mudança e            

adaptação a realidade, ressignificação e inovações teológicas, atribuídas e patrocinadas          

pelos indivíduos prosélitos no início da construção do campo religioso evangélico           

brasileiro.  

José Manuel da Conceição e Antonio Vieira Correia são figuras que           3 4

comprovam a afirmativa acima enunciada a partir da segunda metade do século XIX, os              

quais marcam a tendência desse protestantismo brasileiro de influência e quase           

2 A criação da Igreja Evangélica Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, em 1855, marca a criação da 
primeira igreja cristã protestante de origem missionária no Brasil (LÉONARD, 2002). 
3 Nascido em São Paulo, torna-se padre em 1945, tendo uma relação próxima com imigrante protestante,                
foi influenciado pela pregação de alguns, além da sua predileção pelos estudos bíblicos protestantes que               
lhes inspirava, ansiava por uma reforma local na igreja. Era mal visto pelos bispo pois muitas de suas                  
pregações iam contra as tradições católicas, até por isso a alcunha de “padre protestante. Junto de alguns                 
missionários presbiterianos vindo de fora do Brasil, ajudou na fundação de diversas comunidades cristã              
que, posteriormente, seriam igrejas protestantes(LÉONARD, 2002).  
4 Engenheiro, membro de uma das famílias mais abastada do Maranhão, frequentava, ao mesmo tempo,               
templo presbiteriano e reuniões espíritas até que se converteu definitivamente a esse modelo de              
protestantismo. Passou a ser um dos maiores divulgadores do presbiterianismo com uma adição de              
experiência mística, o que até então é novo e não aceito pela maioria esmagadoras dos missionários, com                 
exceção de Blackford, mãos que o batizou durante sua conversão em culto dirigido pelo              
mesmo(LÉONARD, 2002). 
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exclusivamente presbiteriano na sua gênese. O primeiro, principalmente, tem uma          

grande parcela na difusão do protestantismo enquanto esteve vivo, o então “Padre            

Protestante” como era conhecido, foi responsável pela introdução do protestantismo em           

uma série de cidades de São Paulo, depois de sofrer forte influência da pregação de               

missionários estadunidense. 

Tais influências não significava uma cópia exata, mas, elementos que, ao longo            

do tempo, somaram-se a outros elementos da sua realidade local e da sua história              

religiosa, fundando uma nova maneira de fazer proselitismo. Prova disso é que não             

abandonou o padroado até que fosse excomungado pela Igreja Católica. Embora sua            

pregação teológica apontasse críticas a importantes tradições católicas, tais quais os           

Protestantes as faziam, ele propaga a mensagem a sua maneira, “não tinha havido um              

rompimento entre eles e seus companheiros, mas sua missão não era o ministério             

organizado e a propaganda confessional, à qual se dedicavam então os missionários”            

(LÉONARD, 2002, pg.73).  

Conservando elementos do catolicismo na sua pregação marcadamente        

protestante, tendo em vista uma país quase que absolutamente católico até o fim do              

século XIX e tendo alcançado tão grande efetividade e sucesso considerando a realidade             

concreta do momento, nos dá a dimensão de como já se encontram formas diferentes de               

propagar o protestantismo no início século XIX eficaz na sua proposta, a despeito do              

protagonismo das igrejas hoje chamadas de históricas, principalmente a Igreja          

Presbiteriana. 

Além da rejeição da maioria dos Católicos, os Protestantes sofriam com           

perseguição e não eram reconhecidos oficialmente como uma vertente Cristã, contudo,           

ainda sim, a mensagem cristã protestante ganhava terreno através figuras como o Pe.             

Conceição. Ele e Antonio Vieira Correia são exemplos notáveis desse protestantismo           

brasileiro que, nos seus primórdios, precisou adequar-se enquanto forma para alcançar o            

maior objetivo, a conversão de pessoas, sejam elas católicas ou não.  

Não é diferente no decorrer da história da religião do Brasil, hoje e no passado.               

Se observamos apenas o pentecostalismo, é possível olhar para a Assembleia de Deus e              

a forma com que faz proselitismo na busca da conversão de fiéis e comparar com a                
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Igreja do Evangelho Quadrangular , por exemplo. Enquanto a primeira, na sua origem,             

buscava a conversão de pessoas com uma mensagem marcadamente escatológica ,          5

evangelismo pessoal e rejeição aos meios de comunicação inovadores, a segunda se            

utiliza das novas formas de comunicação como ampliação da forma de pregar sua             

mensagem, como o rádio, e tem uma ênfase na cura divina. Ambas pentecostais, mas              

nascidas em tempo e espaço diferentes, acreditam na sua forma como melhor caminho             

para penetrar aqueles que são alvos das suas mensagens cristã.  

Não é diferente com igrejas neopentecostais, onde o número cada vez maior de             

fiéis é de fundamental importância. Pior do que não trazer mais adeptos, é perdê-los,              

pois além de significar uma mensagem que não mais penetra no público alvo, é a               

constatação da perda da credibilidade espiritual da igreja. É um cenário desastroso e             

indesejado para qualquer vertente cristã, mas é ainda mais caro entre os            

Neopentecostais. O quão problemático então seria cenário como esse em que a maior             

representante neopentecostal , a IURD- Igreja Universal do Reino de Deus, na           6

contramão de um cenário de crescimento dos Neopentecostais brasileiros, perde,          

aproximadamente 10% dos seus fiéis?  

Não resta dúvida, como veremos ao decorrer do trabalho, que isso incomoda e             

gera movimento dentro das igrejas, as estratégias são reorganizadas, repensadas, sempre           

como o intuito de que o que se prega, e como se prega, não tenha resultados negativos                 

na atração de novos fiéis e na permanência dos que lá estão. Pelo contrário, a intenção é                 

uma busca incessante por novos fiéis, e quanto maior o número, maior o sucesso do               

empreendimento.  

No caso da IURD, suas estratégias perpassam pela condição de convencimento           

do indivíduo de que o Deus a quem ela faz acessar gera mudança de vida, não só no                  

espiritual, mas principalmente na vida material, não só no futuro, mas principalmente no             

5 Na teologia, escatologia é uma doutrina voltada para os estudos dos eventos que aconteceriam no final                 
dos tempos, na narrativa apocalíptica cristã. Uma pregação escatológica tem seu epicentro o advento da               
volta de Cristo e a necessidade que as pessoas teriam de se arrepender e tornar-se cristão, numa                 
linguagem pentecostal, “aceitar a Jesus”. Ver “ O Arauto: Notas para sermões de escatologia” Disponível               
em: http://oarautoestudosesermoes.blogspot.com/2008/08/notas-para-sermes-de-escatologia.html  
Acesso:15/01/2020 
6 MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. 2 ed. São Paulo:              
Edições Loyola, 2005. 241p 

 

http://oarautoestudosesermoes.blogspot.com/2008/08/notas-para-sermes-de-escatologia.html
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presente, e as oportunidades estão disponíveis a todos bastando exercitar sua fé nos             

dispositivos da liturgia, com na Fogueira Santa de Israel. 

É importante deixar explícito aqui que o intuito do trabalho não é explicar os              

motivos que ocasionaram um cenário, que chamo de contraditório, da perda           

significativa de fiéis. O objetivo, na verdade, busca compreender qual é a trajetória de              

representação da Fogueira Santa de Israel, durante o período que vai de 1997 à 2010,               

entendendo que há uma importância significativa desse ato litúrgico para a IURD como             

carro chefe da construção da sua atração ao não fiel, ao novo convertido . 7

Há aqui a tentativa de compreender a produção de um imaginário através da              

representação da Fogueira Santa de Israel e, consequentemente, analisar o impacto da            

perda de fieis na organização, adaptação, mudanças, a reação da Igreja Universal do             

Reino de Deus à eficácia da pregação da Teologia da Prosperidade e os caminhos              8

percorridos na busca de convencimento e adesão a esse ato litúrgico, tanto para os              

possíveis novos fiéis quanto pelos fiéis que já são partícipes da comunidade,            

possibilitando demonstrar estratégias cruciais de caráter minucioso, profundos e até, em           

certos casos, aparentemente contraditórios. 

Como uma pesquisa em História das Religiões, seguramente, campo de atuação           

aqui é a História Cultural , que “tem por principal objetivo identificar o modo como, em                

diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler”             

(CHARTIER, 1988). É importantíssimo ter isso em mente por que, a religião, enquanto             

produtora de costumes, tradições, mentalidades, pode ser melhor entendida a partir de            

uma análise nos olhares teóricos-metodológicos da História Cultural por que viabiliza a            

compreensão do objeto nas mais variadas abordagens, como a preocupação com os            

símbolos, os lugares sociais dos sujeitos, as representações que produzem e as            

interpretações a partir deles.  

7 O novo convertido é todo aquele que não professa uma fé cristã protestante, isso por que para maioria                   
dos cristãos, de diferente vertentes, os cristãos católicos também devem, na linguagem do meio, “aceitar a                
Jesus” verdadeiramente. 
8 Concepção de Deus imanente que está a serviço do fiel e trabalha para suprir as carências humanas, uma                   
vida de triunfo sobre as dificuldades da vida em todas as áreas, o gozo completo, já em terra, de todas as                     
benesses prometidas por Deus no céu e na vida eterna. Condições humanas precárias estão intimamente               
ligadas à ausência de fé e determinação do fiel frente a divindade (MARIANO, 2005).  
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Esses símbolos, como deixa claro Peter Burke, que podem ser conscientes ou            

não, podem ser encontrados em todos os lugares, desde a arte a vida cotidiana,              

associado a abordagem do passado em termos simbólico. Numa perspectiva da           

produção de análise da história dos modos de pensamentos, da produção de uma             

determinada linguagem, entre outros, a História Cultural nos habilita e nos oferece uma             

instrumentalização segura para incidir sobre uma realidade que não é a nossa. Também             

é a História Cultural importante para temáticas e objetos de pesquisas que outras             

abordagem não dão conta, “o historiador cultural abarca artes do passado que outros             

historiadores não conseguem alcançar” (BURKE, 2005). 

Ao analisarmos a religião, entendendo que para cada caso é necessário o            

relacionamento dos discursos com o símbolos e as representações, por que elas, direta             

ou indiretamente, traduzem as posições e interesses objetivamente dos sujeitos que as            

forjam, é preciso sempre estar atento a ideia de que a realidade que nos é dada a ler é                   

também uma realidade pensada para emular um mundo ideal que parte do sujeito             

orientado por suas perspectivas (CHARTIER, 1988).  

Partindo de uma sociedade cujo o mundo ideal, as construções dos sujeitos, a             

produção dos sentidos da vida, como a moral, os usos e costumes partindo do religioso,               

a cultura é, sem dúvida, o lugar em que as concepções produzidas desse imaginário              

alcançam os diversos aspectos da vida. Logicamente, nem sempre é a realidade efetiva             

idealizada pelos sujeitos, contudo, certamente aparecem elementos e as         

intencionalidades desses sujeitos que dão conta de perceber a produção de um            

determinado imaginário que se quer para o coletivo. 

Para tanto, o conceito utilizado para dar suporte à essa abordagem cultural, e              

que se encaixa perfeitamente na compreensão do objeto de pesquisa, é o de             

representação, de Roger Chartier (1988). Em Chartier, representação significa a          

tradução das posições e interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente,          

descrevem a sociedade tal como pensamos que ela é ou como gostaríamos que fosse, e               

são sempre determinadas pelos interesses dos grupos que as formam. É extremamente            

eficaz se pensarmos que, num objeto de pesquisa em que há uma necessidade de              

compreender as suas formas simbólicas, há um aparato teórico como ponto de partida             
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que ajuda a compreender o objeto numa visão alargada de que os símbolos e as formas                

simbólicas contribuem para os processos que constroem o mundo como representação. 

Foram usados neste trabalho o Censo 2000, que tinha por objetivo apresentar            

os dados definitivos do universo da pesquisa realizada, entregue todos dados em            

dezembro do ano de 2000, que abrangem as características da população, das pessoas             

responsáveis pelos domicílios, dos domicílios alcançados e seus respectivos moradores,          

relativos ao total do país, grandes regiões, unidades da federação e municípios, que             

gerou dados em que se pode, objetivamente, obter números acerca de cor, sexo, idade e               

religião. Juntamente ao Censo 2000, o Censo 2010, que teve por objetivo concreto             

apresentar tabelas referentes ao Brasil, de um modo geral, e especificamente, par as             

Unidades da Federação, dados que foram amplamente divulgados e que aparecem no            

trabalho 

Outra fonte, da qual assume fundamental importância para o alcance dos           

objetivos proposto, é a folha universal, que efetivamente passa a ser publicado e             

veiculada a partir do ano de 1992 e que tinha e tem, haja vista ainda a sua produção,                  

inclusive no formato eletrônico, online, o objetivo divulgar matérias de interesse do            

grupo religioso ligadas aos cultos, aos atos produção de fé, e o proselitismo religioso e               

político.  

O modo como se aborda esse tipo de fonte é crucial por que as “fontes históricas                

são o material que os historiadores se apropriam por meio de abordagens específicas,             

métodos diferentes, técnicas variadas para tecer seus discursos históricos” (PINSK,          

2005, p.7) 

Trata-se de considerar os documentos ou as fontes históricas não mais           

em sua perspectiva singular, como documento único, a ser analisado nos seus            

próprios limites, mas sim como partes constituintes de uma grande cadeia de            

fontes de mesmo tipo. A série é necessariamente formada por fontes           

homogêneas, comparáveis, capazes de serem apreendidas no interior de uma          

continuidade (seja uma continuidade temporalizada ou espacializada), e que         

permitam uma ‘abordagem de conjunto através de aportes metodológicos como a           

quantificação, a análise tópica, a identificação de recorrências ou mudanças de           

padrão no decorrer da série. (BARROS, 2012, p. 205) 
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É por isso que a história serial foi fundamental no trato da fonte porque confere               

uma melhor organização do trabalho e otimização do tempo e para o objetivo de análise               

que ao quantificar ou de serializar as informações ali perceptíveis no intuito de             

identificar regularidades, variações, mudanças tendenciais e discrepâncias reveladoras        

(BARROS, 2012, p. 206) na construção dos símbolos e da representação da Fogueira             

Santa.  

Todos os cuidados teóricos e metodológicos tem o intuito de entender, dentro            

da perspectiva Neopentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus, entre outras            

coisas, contribui para a uma melhor e mais profunda compreensão dessa instituição que             

tem uma enorme influência e acesso a população brasileira em aspectos culturais,            

políticos e socioeconômicos, cada vez maior e influente na construção da sociedade            

brasileira. Há consideráveis concepções sobre esse grupo religioso, podemos citar Paul           

Freston , sociólogo inglês radicado no Brasil e Antônio Gouveia Mendonça , teólogo e            9 10

sociólogo paulista de origem presbiteriana, Ricardo Mariano e entre outros.  

Os Neopentecostais, uma tipologia do pentecostalismo, são grupos        11

relativamente novos na história da religiosidade do Brasil. Para entendimento inicial do            

que vem a ser, entende-se o neopentecostalismo como uma formação recente e            

inovadora do evangelicalismo pentecostal brasileiro, preservando alguns elementos        

fundamentais, como a crença dos carismas (Mariano, 2005). Até por isso, não se pode              

entender esse movimento sem entender minimamente a trajetória histórica da qual ele se             

origina e se desloca para ganhar corpo no campo religioso brasileiro.  

Até o início do século XX, o número de evangélicos brasileiros eram quase             

insignificantes, por volta de 1% da população brasileira. Esse cenário muda com            

inserção dos pentecostais no campo religioso brasileiro no início do século XX e             

9 FRESTON, Paul. “Breve histórico do Pentecostalismo brasileiro”. In: ANTONIAZZI, Alberto et alli.             
São Paulo, Petrópolis, Vozes, Nem Anjos, Nem Demônios, interpretações sociológicas do Pentecostalismo            
1994. 
10 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. “Evangélicos e pentecostais: um campo religioso em ebulição”. In: 
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). As Religiões no Brasil: continuidades e rupturas. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 
11 Ricardo Mariano (2005) trabalha com uma definição de pentecostais clássicos, deuteropentecostais e             
neopentecostais para delimitar as diferenças do movimento pentecostal brasileiro ao longo de um século.              
Paul Freston trabalha com a ideia de ondas. Na primeira onda as clássicas, a partir de 1910, na segunda                   
onda, os de cura divina, a partir de 1950, e na terceira onda os neopentecostais partir da criação da Igreja                    
Universal. 
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cresceram até o final da década de 1960, já alcançando números no entorno de 4,8               

milhões de pessoas. A outra mudança significativa desse panorama geral está a partir             

dos anos finais da década de 70, com o surgimento dos grupos neopentecostais, em que               

já impactam os números mostrados no censo de 1980, com uma amostragem de 7,8              

milhões de evangélicos. Em 1991, o censo aponta 13 milhões e o de 2000, 26,1 milhões                

(SANTOS, 2009). 

Tal mudança sugere um fenômeno religioso de caráter único para a realidade            

protestante brasileira. Quando buscamos as produções sobre o que é ser neopentecostal,            

sempre se está partindo do que ele não é, para então buscar elementos e características               

que os definam. O que são, parte primeiro de um constatação de não ser pentecostais,               

pelo abandono de dogmas fundamentais. Muito menos são histórico, pelo período e            

contexto que nascem, pela conservação dos carismas de herança pentecostal, pela           

ausência de foco na pregação soteriológica. A partir do que ele não é, busca-se entender               

o que é, a premissa na construção da visão sobre um Neopentecostal é o outro.  
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2. UM EMPREENDIMENTO DE SUCESSO 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus é um fenômeno religioso impressionante.            

Dotada de influências estadunidense, mas brasileiríssima, tem despertado diversos         

estudos acerca do seu impacto que ultrapassa a esfera religiosa. Tem suas raízes             

teológicas baseada na Teologia da Prosperidade e líder no segmento neopentecostal, que            

como a categoria tipológica sugere, é uma vertente do protestantismo que se origina             

como uma nova forma de ser e de fazer-se pentecostal no Brasil.  

É importante entender o pentecostalismo, para, posteriormente, entender com         

mais profundidade o que é ser neopentecostal. O pentecostalismo tem sido estudado por             

sociólogos, historiadores, filósofos, lançando sobre esse objeto diferentes e         

entendimentos e classificações. Paul Freston é um dos teóricos mais utilizados e, para             

além de dizer o que é, propõe uma divisão do pentecostalismo. 
Paul Freston fez uma divisão do Pentecostalismo no Brasil         

marcada por um critério social e econômico, ligados a contextos          
específicos de surgimentos desses grupos. A primeira onda, a partir de           
1910, correspondeu ao início do Pentecostalismo no País, com a          
presença da Assembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil; a           
segunda onda, nos anos 50 e 60, com a criação da Igreja do Evangelho              
Quadrangular, Igreja Evangélica “O Brasil para Cristo” e Igreja         
Pentecostal Deus é Amor. Neste momento, o Brasil estava passando por           
um processo de urbanização, com a consolidação da chamada sociedade          
de massas. A terceira onda, no final dos anos 70 e início dos 80, surgiu               
num clima de crise social, de desemprego, violência e tráfico de drogas,            
no Rio de Janeiro, com o aparecimento da Igreja Universal do Reino de             
Deus, Igreja Internacional da Graça e Igreja Renascer em Cristo. Esta           
fase teria dado início ao Neopentecostalismo.  (SANTOS, 2009) 

A própria Adriana Martins do Santos, em seus estudos sobre a Universal e sua              

atuação política, define o que para ela seria o pentecostalismo. 

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. Nestes anos foram fundadas a Congregação Cristã do Brasil e a            
Assembleia de Deus, respectivamente, trazendo as características       
principais do movimento de origem norte-americana. A origem da palavra          
Pentecostalismo vem da descrição, no capítulo II de atos dos Apóstolos,           
do dia do Pentecostes em que, cinquenta 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, 2008) 
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O movimento de origem norte-americana que é citado pela historiadora          

Adriana Martins dos Santos é o Holiness Moviment, que traduzido diretamente para o             

português, significa Movimento de Santidade. Em sua origem, baseada na Teologia de            

Jhon Wesley, pastor e líder do Metodismo, que defende abertamente a ideia de que              12

existem duas bênçãos que o homem pode acessar. A primeira bênção é a conversão, em               

que, segundo Wesley, o cristão tem acesso a salvação mediante o reconhecimento de             

Cristo como seu salvador e uma segunda bênção, complementar a primeira, que o             

conduziria a uma vida reta, e reta aqui significa estar dentro e ser praticante da filosofia                

cristã, aperfeiçoamento da moral e ética, chamada santificação, que é , hoje, crença             

doutrinária fundamental nas igrejas brasileiras. Wesley também era um defensor          

contumaz do fervor espiritual.  

Foi assim que as propostas avivalistas de John Wesley, que                   
fizeram tanto sucesso na Inglaterra nos difíceis dias iniciais da                   
Revolução Industrial, também foram retomadas pelo povo, nas colônias                 
inglesas da América do Norte, nos anos anteriores e posteriores à                     
Independência, durante o deslocamento das fronteiras em direção ao                 
meio e ao distante oeste e nas décadas posteriores à Guerra da Secessão.                         
(CAMPOS, 2005) 

Sob essa influência, abre espaço para que Charles Fox Parham e outros              13

versassem sobre uma terceira bênção. Defendia que ela decorreria do recebimento do            

Espírito Santo, que após a conversão como a primeira e busca pela santidade como a               

segunda, haveria agora um tipo de revestimento de poder espiritual e uma espécie de              

autoridade para realização de atos sobrenaturais, dons espirituais , como a cura de            14

12 Deu-se na Inglaterra, no começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade de                 
Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores John e Carlos Wesley, passaram a se reunir para o                  
cultivo da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, da prática da oração, do jejum, da visita aos presos e                    
aos enfermos. João Wesley iniciou o Metodismo com o intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão                 
daqueles que comungavam junto à religião oficial Anglicana. Esse grupo, conhecido inicialmente como             
"Clube Santo", marcou sua identidade pelo método: dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a                 
leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os presos, etc...Por causa dessa organização, esse grupo foi                 
"apelidado" de Metodistas, quer dizer, aqueles que têm método. Ver em : MARQUES, Garcia Natanael.               
John Wesley e o movimento Metodista. Disponível em:        
http://portal.metodista.br/pastoral/reflexoes-da-pastoral/john-wesley-e-o-movimento-metodista Acesso  
em: 12/02/2020 
13 Parham, que tem sido rejeitado pelas histórias oficiais da igrejas pentecostais brasileira como              
protagonista dos Movimentos de Santidade e influência através do pentecostalismo norte-americano.           
Recaia sobre ele acusações da homoafetividade oculta, além de se racista e simpatizante da Ku Klux                
Klan(CAMPOS, 2005).  

14 São considerados dons, numa perspectiva pentecostal, 09 dons espirituais, entre eles e os mais comuns                
são a glossolalia (dom de falar línguas estranhas), dom de cura e dom de profecia. 

 

http://portal.metodista.br/pastoral/reflexoes-da-pastoral/john-wesley-e-o-movimento-metodista
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enfermidades. Na esteira dessa concepção teológica, era um defensor do fervor           

espiritual, da busca incessante por gozar das benesses espirituais que regozijaram o            

Cristão e seria de fundamental importância para uma vida e fé cristã mais perto de Deus,                

mais prazerosa, uma mensagem genuinamente pentecostal. 

Essa proposta de atribuição da experiências espirituais como maneira de          

revigorar a relação com a divindade, bem como também uma estratégia de remédio             

paras as dificuldades de uma vida natural, possibilitou o nascimento de um movimento             

avivalista , que é a origem dos Movimentos de Santidade, que teve William Joseph             15

Seymour figura fundamental para, a partir da influência do conhecimento das ideias e             16

conceitos de Paham, o Avivamento da Azuza Street. Esse movimento, que adiciona            

características próprias e decisivas da realidade de pobres e pretos, ex escravos            

norte-americana nesse período, é categórico para a história e o sucesso do fenômeno que              

vem a ser o pentecostalismo. Podemos observar essa prática no caso da Azuza Street.  

Em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicava            
uma matéria que começava afirmando estarem os seus repórteres diante de           
“uma sobrenatural babel de línguas” e de uma “nova seita de fanáticos”            
formada em sua maioria por negros e imigrantes pobres, liderados por um            
pregador negro, William Seymour. Todavia, Los Angeles era uma cidade          
originadora de vários novos movimentos, mesmo assim não passou pela          
cabeça do repórter daquele jornal que estava descrevendo uma explosão          
emocional de uma religião de origem protestante que estava destinada a           
ganhar o mundo em menos de um século.  (CAMPOS, 2005) 

Todo esse campo religioso efervescente dos Estados Unidos no período atrai           

para essa nova forma de ser e de praticar o cristianismo protestante não só os Cristãos                

desse país, Cristãos Protestantes outros, que pelas diversas razões estavam nesses           

lugares de explosão dessa nova e avassaladora espiritualidade cristã, também são           

cativados, por isso a expansão para a América Latina e África com os diversos              

missionários ordenados para essas regiões que por ventura estiveram lá, tendo contato e             

não nutrindo resistência à  essas “novidades”.  

15 É um evento em que várias cristão se reúnem para oração e ações sobrenaturais acontecem durante o                   
mesmo, desde o batismo no Espírito Santo (a glossolalia) como também curas e conversões em massa de                 
pessoas. 
16 Foi, inclusive, proibido por Paham, por ser negro, de frequentar as suas aulas de teologia, o mesmo                  
colocava uma cadeira do lado de fora da sala e ouvia assim esmo as aulas. É citado, com homogeneidade,                   
como representante principal início do movimento. Filho de ex-escravos, e tornou celebridade por causa              
dos eventos avivalistas da Azuza Street, em Los Angeles, nos EUA (CAMPOS, 2005). 
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Esse movimento influencia diretamente, por exemplo, dois suecos de origem          

batista; Gunnar Vingren e Daniel Berg, em sua passagem pelos EUA. É importante             

destacar essa influência por que, quando colocada em prática no campo religioso            

brasileiro, ganha os seus contornos brasileiros, próprios da realidade sociocultural          

nacional no início do século XX. É também importante que se ressalte, esses dois só               

puderam ensinar, pregar um cristianismo por vias do pentecostalismo porque,          

juntamente com toda comunidade cristã que se forma através de mudança do            

catolicismo para este tipo de protestantismo, estavam engajados e tiveram o suporte dos             

novos Protestantes.  

Em Belém-PA, se associaram de forma que estiveram engajados         

concretamente, não só pela crença e pelo culto, mas por que, ao serem parte dessa               

comunidade, empreenderam de forma proselitista, na acepção primeira da palavra, de           

forma categórica com uma mensagem escatológica e de fácil penetração e “quando uma             

população está pronta ao conhecimento e aceitação de uma nova ideologia, ela se             

propaga como um incêndio na floresta, por faísca dispersas levadas pelo acaso dos             

ventos, ou do Espírito”.(LÉONARD, 2002, 101).  

Essa associação entre os conhecimentos teológicos e as experiências espirituais          

dos suecos com as ações decisivas dos brasileiros, agora novos convertidos ao            

pentecostalismo, é responsável, primeiramente como um movimento e depois com a           

institucionalização, pelo início da construção do que é hoje a maior e mais pujante              

representante pentecostal no Brasil, a Assembleias de Deus. Embora a primeira igreja            

pentecostal no Brasil seja a CCB - Congregação Cristã do Brasil (1910), a Assembleia              

de Deus (1911), que é, juntamente com a CCB considerada e classificadas            

consensualmente como pentecostais clássicas, exerce um papel fundamental na         

consolidação do pentecostalismo no Brasil.  

Pelo tempo e espaço que ocupam, elas são o fundamento da           
matriz pentecostal brasileira. Um pentecostalismo híbrido, que veio dos         
EUA, trazido por europeus, e aqui abrasileirado, gerando um resultado          
peculiar e único. Nasce, se constrói e se fortalece, a partir - e apesar - da                
realidade brasileira. Os demais movimentos pentecostais brasileiros       
nasceram tendo as ADs como referência, seja em progressão,         
concorrência ou negação. É ainda a principal igreja, não apenas por ser a             
maior, mas por ser- até o momento – a mais influente no movimento             
(ALENCAR, 2012). 
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Essa influência citada por Gedeon de Alencar tem a ver com uma nova fase do               

pentecostalismo no Brasil, a partir dos anos 50. Para esse momento histórico do             

movimento, há um entendimento de que as igrejas que surgem a partir daí e que são                

consideradas pentecostais, constroem-se com a adição de outras características e          

realizam mudanças que não se encontram nas precursoras Assembleia de Deus e            

Congregação Cristã do Brasil. As duas, inicialmente, são altamente sectárias,          

entendendo que tudo no mundo é totalmente degradado, acreditam e praticam apenas a             

pregação escatológica com forma de convencimento para conversão e promovem uma           

ênfase exacerbada na santidade, no modo de agir e na demonstração externa de             

santidade a partir da vestimenta, da fala. 

Já as que nascem a partir de 50, vê-se por exemplo, uma mudança significativa              

na forma de fazer proselitismo com a utilização do rádio, outrora amplamente rejeitadas             

pelas duas precursoras por causa do entendimento de que os meios de comunicação             

eram “instrumentos do diabo” , e na ênfase na cura divina. Podemos citar as igrejas              17

nascidas desse momento histórico a Evangelho Quadrangular (1953), Brasil para Cristo           

(1955), Deus é Amor (1962), Igreja Nova Vida (1964) e Casa da Bênção (1964), todas               

em São Paulo, marcando dessa maneira o solo Paulista como o lugar em que germina               

uma nova fase do pentecostalismo.  

Há de se entender que, embora haja uma distinção da igrejas pentecostais em             

seus momentos históricos, tanto na gênese em 1910 e continuidade e adaptações a partir              

da década de 1950, sejam quais forem as nomenclaturas dadas, o entendimento é de              

que há entre essas igrejas uma homogeneidade no corpo doutrinário. O que as             

diferenciam de maneira decisiva, e até por isso as classificações, são as ênfases nos              

carismas, as primeiras com o dom de línguas estranhas enquanto as segundas dando             

maior ênfase aos dons de curas.  

A forma como se faz proselitismo também ganha nas segundas um contorno            

que não é tomado pelas primeiras, que é o uso do rádio, tão rejeitado por Assembleianos                

e Cristã do Brasil, mas que é usado pela Igreja do Evangelho Quadrangular (1953) e a                

17 O “instrumento do diabo” para um Pentecostal nesse momento, tem a ver como uma concepção                
teológica de que essas inovações tecnológicas da comunicação, tal qual o rádio na década de 20 e a                  
televisão na década de 80, eram uma estratégia do diabo para levar as pessoas ao inferno através dos                  
conteúdos oferecidos (MARIANO, 2005). 
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Igreja Nova Vida (1964) como um instrumento de amplificação do alcance da pregação             

escatológica sobre o fim dos tempos e a necessidade de arrependimento.  

No que poderia se chamar de um terceiro momento do pentecostalismo, a            

Igreja Universal do Reino de Deus (1977) é um marco importante para o cenário              

pentecostal por que, no romper do tempo e do espaço em que nasce, ela é o marco                 

definitivo de um novo pentecostalismo. Há o entendimento de que "o surgimento dessa             

igreja é que justifica a de suas tipologias. O centro das atenções é a controversa               

Universal, justamente a maior igreja neopentecostal e, não por acaso, a maior novidade             

do pentecostalismo brasileiro” (MARIANO, 2005).  

 

2.1 A INSTITUIÇÃO IURD E O CENÁRIO DE NOVIDADES. 

Nascida em 1977, no Rio de Janeiro, a IURD é fundada por um grupo de               

dissidentes da pentecostal Igreja Nova Vida (1964) e tem como seus fundadores            

principais o hoje líder máximo Edir Macedo, Romildo Ribeiro Soares e Roberto            18

Augusto Lopes no Rio de Janeiro, numa realidade similar ao que enfrentam outras             19

regiões do Brasil. O país, mergulhado numa ditadura militar, passa por crise social com              

a falta de emprego e aumento da violência. A década seguinte não melhorou essas              

condições no campo social, econômico, em comparação a década anterior, na verdade,            

as questões problemáticas da década de setenta ficaram ainda mais graves na década de              

oitenta.  

É preciso ressaltar que nem todas as igrejas evangélicas que se constituem no             

mesmo período que a IURD são neopentecostais. Houve, por exemplo, constituições de            

novas igrejas que foram formadas da dissidência da Assembleia de Deus e/ou da             

Congregação Cristã do Brasil e que, por motivos de experiências vividas e já             

consolidadas, tendem a resguardar-se de mudanças bruscas, preservando um corpo          

doutrinário muito próximo daquilo que vivenciaram pré rompimento com as matrizes.  

18 Popularmente conhecido como Missionário R.R Soares, é fundador e o atual líder da também               
neopentecostal Igreja Internacional da Graça, criada logo pós a cisão com Edir Macedo (CAMPOS,              
2005). 
19 Ex jogador de futebol com passagem pelo Bangu Atlético, encerrou a carreira na década de 60. Foi 
fundamental para implantação da Universal em São Paulo, a partir de 1979.Retornou a Igreja Nova Vida 
em 1989. 
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Quando falamos de IURD, falamos de neopentecostalismo, ela dita as          

tendências dessa forma nova de se fazer e de pensar como pentecostal, se notabilizando              

por ter a facilidade de acompanhar muito bem as dinâmicas da vida, nos aspectos              

políticos, econômicos e socioculturais. É possível perceber o movimento de sempre           

estar atualizada às diversas demandas, a maneira com que se preocupa com a forma de               

oferecer aos fiéis um modelo de expressão e vivência da fé que se adapte ao cenário de                 

momento, estreitando laços com globalização e internacionalização da cultura e da           

economia (CAMPOS, 2008). 

O novo pentecostalismo rompe com caraterísticas fundamentais do        

pentecostalismo clássico e da segunda fase, como o sectarismo, ainda que esse tenha             

diminuído a partir da década de 1950. A ênfase diária e sistematizada da santificação              

interna, no sentido espiritual, e externa, principalmente, na questão da padronização da            

vestimenta na produção de uma imagem social de santidade, pudor e decência, também             

não fazem mais parte da centralidade teológica. Junta-se aí a ênfase pesada na Teologia              

da Prosperidade, o destaque exacerbado dos ritos de exorcismo  e a guerra espiritual .  20 21

Temos aí características que dão conta da distinção desse fenômeno religioso do            

pentecostalismo até então praticado. Logicamente, como uma compreensão nova e que           

rompe de forma significante, é importante ressaltar, para além de definições, que essa             

maneira inovadora de compreensão do cristianismo produziu impacto significativo no          

Protestantismo, movimentando não só os adeptos, mas os que o rejeita. Foi e tem sido               

rejeitado como um movimento evangélico pelos próprios evangélicos brasileiros, como          

podemos verificar em Antônio Gouvêa de Mendonça, que não considera-os sequer           

como Cristãos. 

Uma teologia simples que atribui todo mal, desde doenças até          
problemas existenciais ou econômicos, a “encostos”, bruxarias e        
demônios de toda sorte, vem sendo seguida desde as tendas dos anos            
1950. O que se conhece como “teologia da prosperidade”, parte positiva           
do culto neopentecostal, traz as características salvacionistas da        
superação da força do mal. O instrumento simbólico e prático desta           
salvação vem sendo colhido pelas igrejas neopentecostais no vasto         

20 Popularmente conhecido como expulsão de demônios, os quais frequentemente são nomeados e             
associados com entidades das religiões de matrizes africanas.  
21 Compreensão dualista que concebe Deus e o Diabo oposto um a outro e adversários na conquista da                  
humanidade, em uma guerra que parte do campo espiritual para o material pelo domínio do cosmo. 
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arsenal simbólico das religiões cristãs e não-cristãs, sinal visível de um           
sincretismo progressivo (Santos, 2008, apud Mendonça, 2006: 98). 

(...) Douglas Teixeira Monteiro, então meu orientador nos estudos         
de mestrado do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de          
São Paulo, acompanhava esse movimento, principalmente pelo rádio nos         
programas da madrugada. Fui com ele uma noite a uma grande           
concentração de Wanderley Messias num estádio em Osasco. Fui a          
outras também. Convenci-me de que as reuniões desse missionário nada          
tinham a ver com o cristianismo e muito menos com evangélicos ou            
pentecostais. Nenhum sinal de Bíblia ou de qualquer outro símbolo por           
mais simples que fosse de um culto evangélico. O próprio Wanderley           
apresentava-se de black tie como se estivesse num show, como um líder            
de banda. Estádio lotado diante do drama da luta entre demônios do bem             
e do mal. Nada mais. (Mendonça, 2006: 90) 

Como presbiteriano, de uma linhagem cristã tradicional e com uma trajetória de            

pressupostos teológicos bastante consolidada, não é difícil de compreender tal posição.           

Ainda mais se tratando de uma denominação que está presente nos primórdios do             

protestantismo no Brasil, desde as primeiras missões estrangeiras, buscando um          

propaganda fiel do cristianismo protestante moldada por eles, vendo surgir um           

movimento tão heterogêneo e tão avassalador na conquista de fiéis.  

Citando SIEPIERSKI ( 2001), Bertone Sousa indica que o neopentecostalismo é           

o primeiro movimento da história milenar do Cristianismo a secundarizar todas questões            

que ele, Bertone Sousa, define como base primária de todas as perspectiva cristãs, como              

a questão dual e contraposta de salvação e perdição, uma liberdade intimamente ligada a              

expectativas futuras, além do abandono dos ideais de santidade, caridade, pobreza e            

renúncia de satisfações seculares, para privilegiar uma prática mercadológica e o gozo            

de bens materiais.  

Já se associando ao pensamento de BAUMAN (1998), Sousa chama-nos a           

atenção para o impacto que a modernidade teve no processo de apostasia da fé cristã,               

devido ao surgimento de novas ideologias e novos estilos de viver. Mas diferentemente             

do que aponta Bauman para uma realidade europeia, faz uma leitura diferente dos             

impactos dessa modernidade na religiosidade cristã na América, que contribuiu de           

forma categórica para o surgimento dessa nova forma pentecostal. 

Esse não foi o mesmo impacto que a modernidade exerceu deste           
lado do Atlântico. Mas importante, também, é que aqui o protestantismo           
foi impactado pela emergência do estilo de vida materialista oriundo dos           
Estados Unidos e que também redefiniu o temor da morte por valores            
terrenos, porém, ainda com fortes ligações a significações religiosas,         

 



25 

sendo essa uma característica que marca a especificidade das igrejas          
neopentecostais. (SOUSA,  2014) 

A Igreja Universal é fruto de um campo fértil às suas concepções teológicas. É              

num cenário de distúrbio social, de uma economia pulverizada pela ditadura militar,            

principalmente após a farsa do milagre econômico e de incertezas políticas, que a             

Universal começa a ganhar contornos do império que posteriormente vem a ser.            

Fazendo jus ao protagonismo de ser a maior das igrejas neopentecostais, a Igreja             

Universal do Reino de Deus cresce angariando não só aqueles que não professam uma              

fé cristã, mas, aqueles que, na urgência do dia, buscavam no sagrado o seu refúgio, a                

sua solução.  

A IURD sempre soube muito bem apresentar, ensinar e focar num aspecto desse             

Deus cristão que se notabiliza por responder aos anseios de uma vida terrena plena.  

Esta situação pode ser percebida observando alguns       
indicadores sociais e econômicos. A nova década iniciou com 64,5% do           
contingente populacional economicamente ativo do País recebendo de 0         
a 2 salários mínimos, com apenas 1,5% da população situada na faixa            
dos que ganhavam mais de 20 salários mínimos; a taxa de inflação era de              
quase 100% em relação ao ano anterior; um elevado índice de           
desemprego, diminuição do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto)         
e uma dívida externa de mais de 80 bilhões de dólares. (Kraychete, 1983:             
41 appud Santos, 2009) 

O cenário socioeconômico, cultural, político, foi fundamental para o que se torna            

a Igreja Universal do Reino de Deus que, atendendo à esse cenário com respostas              

teológica específicas, sempre buscou construir em seus cultos, elementos que          

simbolizavam a aproximação máxima do homem com esse Deus generoso e sempre            

solícito, criando campanhas, cultos específicos, que incentivam uma esperança         

sobrenatural que se confirma nas supostas experiência de incontáveis benefícios. 

A junção desses fatores, sem dúvidas, são preponderantes para o crescimento           

que se observa na década de 80 e também na década de 90 da IURD, mas não explicam                  

o todo. Suas estratégias inovadoras no meio cristão são marcadamente focos de sucesso             

que contribuíram decisivamente para o seu avanço. Esse crescimento é explicado           

também por que, copiando um tendência vinda dos EUA, o televangelismo, impetra            

uma jogada estratégica ousada comprando a TV Record em abril de 1989, que             

potencializou o alcance dessa nova maneira de compreender Deus.  
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Agora, ela não está restrita às paredes da igreja local ou nos dias de culto, ela                

está diariamente na vida das pessoas, mesmo aquelas que nunca estiveram em um             

templo da IURD. Segundo Leonildo da Silva Campos a aquisição da Rede Record             22

representou o marco de um processo, que posteriormente se torna tendência, que é a              

desregulação do até então laico mercado televisivo no Brasil e a inserção significativa             

na mídia televisiva de uma igreja, uma estratégia hoje fundamental das grandes igrejas             

neopentecostais no Brasil, no processo incessante de busca por novos fiéis.  

Campos traz números que realmente impressionam, dado o momento histórico          

vivido pelo Brasil e que mostram a envergadura que a IURD já alcança. Ao comprar a                

Record por valores que giravam, na época, em pagamento inicial de US$ 45 milhões,              

mais um montante posterior de US$ 300 milhões, dá inicio uma nova fase da inserção               

pentecostal na mídia televisiva brasileira. Considerando esses números e o poder que            

essas novas ferramentas ofereceram, até então uma novidade nessas proporções, para           

uso de uma igreja, sua cartada ousada e grandiosa permitiu que ampliasse a capacidade              

de mobilização de fiéis seja no Brasil, seja no exterior.  

Como uma das denominações neopentecostais mais bem       
conhecidas da América Latina, a recente expansão da IURD nos Estados           
Unidos e na Europa Ocidental pode ser tomada como evidência de um            
tipo de movimento missionário reverso, uma reversão pós-colonial do         
claro destino espiritual do século XIX. Como seu nome implica, a IURD            
é uma denominação com aspirações amplamente globais. Como uma         
operação global com uma mídia expansiva e uma presença religiosa, a           
IURD aplica com eficiência uma sofisticada mistura de marketing,         
mensagem e desempenho para levar adiante seus interesses, ou seja,          
evangelizar. (GARRARD-BURNETT, 2011,p. 180) 

 

Ser um igreja midiática é uma das principais estratégias adotadas, com sua            

inserção massiva nas mais variadas formas de comunicação no Brasil ou pelo mundo.             

Os veículos são diversos: direcionado ao público alvo dos EUA, tem a TV Universal              

News (versão em inglês) e Pare de Sufrir, versão direcionada a comunidade espanhola.             

Faith in Action e Stop Suffering, na África do Sul. Para a América do Sul tem a Pare de                   

22 Leonildo Silva Campos é teólogo e sociólogo, autor do livro “Teatro, Templo e Mercado: Organização                
e Marketing de um Empreendimento Neopentecostal”.  
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Sufrir, no Chile e na Bolívia; já para países europeus tem-se a Tribune Universelle na               

França, Tribuna Universal em Portugal e City News na Inglaterra. 

Sabe como aproveitar-se do império que se torna, com o poder de influência que              

exerce sobre uma boa parcela da população, em que os discursos são poucos             

questionados e seguidos á risca. Citando L. E. Soares, Oro busca demonstrar as             

estratégias iurdianas presentes sorrateiramente no seu discurso que se assemelham às           

práticas do catolicismo medieval que, quando tratados de assuntos em relação à            

aparição de entidades espirituais aos acusados de feitiçaria, não negava ou colocava em             

dúvida as suas existências, contudo as renomearam e ressignificaram o símbolos e            

valores de acordo com com os códigos católicos (ORO, 2006).  

Nada mais assertivo que demonstrar como é clara essa ressignificação dos           

sentidos espirituais das IURD para com a mitologia e as práticas de religiões de Matriz               

Africana, mediúnicas. Esse são discurso facilmente assimilados e reproduzido e não se            

pode pensar que são feitos de forma destituída de intencionalidades. Não que a             

Universal tenha inventado a contraposição, perseguição á religiões não cristãs, longe           

disso. Contudo, é como ela que, ao mesmo tempo que “demoniza”, usa como             

catalisador para a atração de adeptos, elevando o discurso e prática para além das              

dimensões teológicas intra comunitária. 

A Iurd não vai somente se apropriar e ressemantizar pedaços                   
de crenças e de concepções procedentes de outras igrejas e religiões que,                       
com ela, estão em disputa no campo religioso pela conquista de fiéis. (...)                         
ela vai também efetuar um movimento contrário de grande envergadura, a                     
saber: exacerbar a presença do religioso no espaço público (templos e                     
catedrais, na mídia, na política, grandes espaços públicos);               
superdimensionar o poder do demônio; hipertrofiar os rituais de                 
exorcismo; redimensionar o significado do dinheiro, etc. (ORO, 2006,                 
p.323) 

 

É fato que a IURD se utiliza desses elementos ressignificados numa tentativa            

de proporcionar práticas que estejam na memória religiosa de novos fiéis advindo de             

religiões mediúnicas ou mesmo da Igreja Católica. É essa percepção desse movimento,            

não entendê-lo com um simples enxerto unilateral por aquele que, no pedestal da sua              

colocação, escolheu unilateralmente os objetos de adesão e prosseguiu         

acondicionando-os sem nenhuma preocupação com os objetivos, com a forma e com a             
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intenção. Uma forma natural ou como estratégia intencional de uso puramente           

simbólico, faz com que religiosidades colocadas em campos opostos possam, a partir da             

intercessão, favorecer a construção de uma nova forma de ler a realidade sob lupa da               

religião.  

Uma criação de um lugar em que haja mais do que uma memória afetiva              

religiosa, uma memória discursiva , estratégia poderosa de acomodação sem causar dor           23

pelo estranhamento. Nas palavras do próprio Edir Macedo, quem inclusive tem           

trajetória religiosa com trânsitos em espaços dos quais ele ferozmente combate, segundo            

ele : “Aconselha-se no uso na prática do ‘exorcismo’, de linguagem e ações familiares              

ao indivíduo da ação. Isto funciona como um código de comunicação com a pessoa”              

(Macedo, 1995, p. 55).  

 

2.2 UMA IGREJA POLÍTICA 

 

A IURD não é só uma novidade no cenário religioso mas também político.             

Mesmo com pouco tempo de formação e institucionalização, já se envereda nos            

caminhos da política partidária brasileira com impacto. Sobre isso, se comprova não só             

sua destacada atuação política, com o protagonismo da guinada definitiva e em maior             

número dos evangélicos á uma presença na política partidária, como também, por causa             

dela, dobra-se o número de parlamentares evangélicos já na década de 90.  

E é preciso deixar claro que é exatamente uma guinada, uma força a mais, um               

bom empurrão para frente na política partidária e não a vanguarda ou a inauguração de               

um período de envolvimento de Protestantes com a política, ou mais especificamente a             

política partidária, até por que os Protestantes fazem política desde que chegaram aqui,             

23 A memória discursiva é o interdiscurso, quer dizer, algo que vem à mente no momento do discurso,                  
fatos previamente estabelecidos na memória do sujeito e que vêm à tona modulando os sentidos possíveis.                
É um já dito, pré-construído, que podemos identificar, por exemplo, quando uma testemunha fala da falta                
de assistência básica – fome, dor, desamparo, doença –, que automaticamente traz ao presente as               
informações de que isso é um problema grave, constrangedor, desesperador, no qual o indivíduo se               
encontra impotente e fraco. Ver em: CARVALHO, S. dos S.; CAMPOS, B. M. – Liturgia e marketing                 
religioso: uma análise dos testemunhos no “Congresso para o Sucesso” iurdiano.PLURA, Revista de             
Estudos de Religião, ISSN 2179-0019, vol. 10, nº 1, 2019, p. 127-155 
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e fazem política partidária bem antes do surgimento de IURD ou do despertar da              

Assembléia de Deus para tal. 

Nada mais explícito dessa realidade do que observar a atuação de Robert Reid             

Kalley . Émile G. Léonard (2002) expõe sua trajetória de propagação do protestantismo            24

no Rio de Janeiro já antes da segunda metade do século XIX. Aproveitando da simpatia               

que tinha do então imperador Dom Pedro II e do bom relacionamento com autoridades,              

conquistando o que até então não se imaginava no Brasil católico, como a liberdade              

para culto, já que o protestantismo era proibido. Também conseguiu se livrar de             

perseguição religiosa e acusações contra si através do uso do aparato jurídico. 

Essa mudança de postura com relação ao envolvimento direto com a política            

de Pentecostais e Neopentecostais se dá por volta do fim da segunda metade da década               

década de 80, mais especificamente a partir de 1986, coincidindo com o ano de votação               

da Constituinte. A principal influência está por conta de Josué Sylvestre, assembleiano,            

que escreve o livro “Irmão vota em irmão”, que basicamente tinha o objetivo de              

“conscientizar” os Cristãos da importância da inserção na política partidária 

Segundo Adriana Martins, não é possível confirmar se a alta cúpula da            

Universal foi influenciada diretamente por esse livro , contudo, ainda segundo a mesma,             

é possível perceber várias permanências das proposições de Silvestre no “processo de            

construção dos discursos e práticas iurdianas acerca do papel da política”. Dada            

capacidade que a Igreja Universal sempre teve perceber os ventos das mudanças            

culturais, socioeconômicas e políticas, procurando estar antenados a elas numa          

perspectiva de lograr êxito na condução do seu projeto de igreja, não é nenhum pouco               

difícil de assumir que foram influenciados por essa perspectiva inovadora. 

Neste processo destacaram-se dois grupos, a Igreja Pentecostal        
Assembléia de Deus e a Igreja Universal do Reino Deus, que foram as             
principais responsáveis pela substituição do bordão "crente não se mete          
em política' pelo "irmão vota em irmão” e pela criação de novas práticas e              
representações em torno desta relação que sempre foi complexa entre          
Estado e Igreja. 

(...) no campo religioso brasileiro, a atuação da IURD ao          
mesmo tempo em que “refletiu”, criou novas formas de expressão          
política. (SANTOS, 2009, p.148-149) 

24 Médico escocês como propagandista do protestantismo no Brasil e responsável direto pela fundação da               
Igreja Evangélica Fluminense, em 1855, igreja Protestante  de origem missionária. 
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É bom destacar, inclusive, esse protagonismo assumido pelos iurdianos no fim da            

década 80 e início da década de 90, por que a forma de fazer política dos                

Neopentecostais está atravessada pela suas concepções teológicas, que são totalizantes.          

Fazendo referência a Brandão (1986) e Sanchis (1997) , Marcelo Camurça indica que na                           

sociedade brasileira “há uma estreita relação causal de tudo que ocorre na nossa                         

realidade com uma interferência proveniente desses seres sobrenaturais” por conta da                     

nossa formação religiosa que, nas suas variedades, acreditam na influência desses                     

planos espirituais elevados e seus seres, anjos ou demônios, na construção do destino da                           

humanidade, adquirindo conotações benéficas, maléficas ou as duas ao mesmo tempo.  

Nos Neopentecostais essa relação é ainda mais profunda, condicionante da leitura           

de mundo. A relação entre o espiritual e o natural obedece uma relação hierárquica em               

que o espiritual incide diretamente e continuamente nas questões que vão desde a vida              

coletiva á vida privada. Isso implica diretamente na forma como o indivíduo            

compreende e atua politicamente, suas concepções políticas vão sempre estar          

atravessadas por princípios norteadores da sua fé. Adriana Martins expõe isso ao trazer             

as posições claras de lideranças iurdianas quando fala sobre a figura política de Luiz              

Inácio Lula da Silva e suas ideias, em edição da Folha Universal, ida às bancas no dia 12                  

de abril de 1998. 

Outra liderança, o Bispo Carlos Roberto Silva, também foi ao           
encontro de Vieira ao observar que era “uma armadilha diabólica vinda           
diretamente de Satanás”. A entrada na política seria mais uma batalha na            
guerra que a Igreja Universal estaria travando com as forças do mal, uma             
luta contra as forças demoníacas que dominavam o cenário político          
nacional, e Luis Inácio da Silva estava do “lado errado”. (SANTOS,           
2009, p.153) 

Aí está a guerra espiritual se manifestando em um discurso político.Essas           

simbologias do sagrado não são simplesmente uma importação da vida espiritual para a             

vida natural, nesse caso a política partidária, como poderia facilmente entender assim            

um espectador fora dessa cosmovisão, não há uma dimensão paradoxal, o espiritual e o              

natural são em si uma vida natural resultante da confluência entre esses dois aspectos,              

que são só separados por quem está à margem dessas formas de representação. 

É ainda mais relevante poder observar essas posições considerando que para as            

eleições de 2002 este mesmo Luiz Inácio, a despeito da alcunha outrora de “barbudo de               
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Satanás”, tem o apoio da Universal, que também passa a criticar duramente FHC, quem              

foi apoiado por ela na eleição de 1998. Disso foi construída uma aliança entre Partido               

dos Trabalhadores e o Partido Liberal, ligado à IURD, que possibilitou, além da aliança,              

uma mudança da imagem de Lula nos setores evangélicos sob tutela da Universal, até              

porque pautas históricas como aborto e casamento civil homoafetivos foram deixados           

de lado em interesse de agradar os iurdianos e suas pautas conservadoras. 

Na articulação política de recuar nas suas propostas ao atender pautas desses            

evangélicos, Lula tanto se afasta da imagem nefasta produzida sobre ele, como um             

possível perseguidor do cristianismo, um ‘novo Fidel’, como fora encarado          

anteriormente aos conchavos políticos, como sinaliza uma maleabilidade buscada pelas          

lideranças políticas, na busca pela influência decisiva na vida política partidária do país.             

Essa reviravolta é também estratégica, por que ao FHC não cumprir com os acordos de               

concessões em troca do apoio recebido da igreja, ele se coloca como uma barreira frente               

à IURD. Ao não atender os objetivos esperados, FHC já não serve aos propósitos da               

Igreja 

É possível retirar disso a ideia de que há uma linha que avança e diminui, de                

acordo os interesses, de como se concebe as forças políticas e como agir e projetá-las no                

campo de influência da IURD, que são seus fiéis. Simbolismos e representações de bem              

e mal, de sagrado ou profano, de Deus e Diabo. No plano estratégico da busca dos                

objetivos políticos, as representações e os símbolos podem ser negociados e lançados            

mão de acordo com a necessidade de produção de sentidos específicos. 

 

2.3 O PAPEL DO LÍDER CARISMÁTICO 

 

Os líderes carismáticos exercem papéis fundamentais na dissolução e         25

consolidação de concepções religiosas. São figuras aglutinadoras, com retóricas         

populistas, muito bem relacionados e que atraem a admiração e o reconhecimento pelas             

25 Indivíduo que exerce poder simbólico na condição de sua consagração por determinado grupo que o                
produz e projeta esse poder simbólico a ser exercido por ele. Constrói sobre si uma imagem social                 
pública e ilibada, dotado de capacidade sobrenatural e de desapego à todos os interesses temporais               
(BOURDIEU, 2007). 
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suas supostas capacidades espirituais por aqueles que os seguem e os ouvem            

diariamente.Não se trata aqui de fazer uma história que construa sobre essas figuras uma              

capacidade inata, visionária, ou qualquer que seja a imagem que dê a ele um tom de                

vanguarda, o que é necessário fazer aqui é demonstrar como tal figura, em um momento               

histórico, condições sociais concretas e muito bem articulado, influenciou e influencia           

milhares de pessoas.  

É sempre bom ter em mente que jamais deve-se duvidar e/ou subestimar a             

capacidade que lideranças neopentecostais, em especial e focado aqui no Edir Macedo.            

Há considerável capacidade em mobilizar-se em função de um projeto de poder, de             

igreja e de fé, afinal, eles acreditam também em muito daquilo que propõe. Também é               

importante ressaltar a capacidade que tem de mobilizar o seu entorno, acompanhando o             

grande salto midiático da Igreja Universal e se tornando grande televangelista, nos            

moldes estadunidense já nas primeiras décadas de formação do seu império, tendo sobre             

ele uma imagem que passava confiança e crença de que através dele as coisas almejadas               

estariam ao alcance por ser esse um “homem de Deus”. 

As estratégias são inúmeras, elas perpassam por uma visão micro, se           

considerarmos as questões de organização eclesiástica, ministerial, e macro,         

considerando estratégias midiáticas, políticas e assim por diante. Pode parecer uma           

atuação avulsa, mas não é. Para além de um discurso de convencimento , a estratégia              26

discursiva é persuasiva e isso é importante, como também é de suma importância a              27

criação de uma imagem atraente. A atrativo aqui tem a ver com uma imagem que deve                

ser impactante e gerar engajamento, pró ou contra, tudo pode ser capitalizado, desde que              

a narrativa alcance o objetivo de projetar uma liderança carismática, piedosa, segura e,             

fundamentalmente, poderosa espiritualmente.  

Assim, talvez seja preciso reservar o nome carisma para         
designar as propriedades simbólicas (em primeiro lugar, a eficácia         
simbólica) que se agregam aos agentes religiosos na medida em que           
aderem a ideologia do carisma, isto é, o poder simbólico lhes confere o             
fato de acreditarem em seu próprio poder simbólico. 

(...) E a ideologia da revelação, da inspiração ou da missão,           
constitui a forma por excelência da ideologia carismática por que a           

26 Entende-se aqui como discurso de convencimento a estratégia retórica que está preocupada com o 
caráter da adesão. 
27 Entende-se por estratégia persuasiva um discurso que se preocupa com o resultado, ou seja, não basta 
convencer, o convencimento deve ser levado a uma ação que gera o resultado esperado. 
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convicção do profeta contribui para a operação de inversão e          
transfiguração que o discurso profético realiza impondo uma        
representação da gênese do discurso profético que faz descer do céu o            
que ele devolve ao céu aqui da terra. (BOURDIEU, 2007, p. 55) 

Edir Macedo é esse líder, projetado nacionalmente, seja pela reprodução dos           

seus ensinamentos que gera sempre engajamento, seja quando é tomado como um            

homem cujo Deus confere poder e autoridade, inclusive contra forças das trevas. Tenta             

contornar-se de uma aura de mártir pela oposição sistemática de concorrentes dentro do             

segmento neopentecostal ou de outras vertentes que duramente combatem suas posições           

teológicas. Nesse pacote, autoridades civis e jurídicas, ateus, ou pessoas que professam            

outras crenças também se encaixam nisso, e seja como for a sua relação, ela causa               

desdobramentos que podem ser capitalizados ao interesse do mesmo. 

Venerado por fiéis e subalternos, criticados por adversários        
religiosos e pastores concorrentes, acusado pela polícia, pela Justiça e          
pela imprensa de charlatanismo, estelionato, curandeirismo, e de        
enriquecimento às custas da exploração da miséria, ignorância e         
credulidade alheias, Macedo vai, em parte graças ao Diabo que tanto           
ataca, interpela e humilha, construindo a passos largos seu império.          
(MARIANO, 2005). 

O apontamento de Ricardo Mariano, em relação ao bispo Edir Macedo, dá-nos            

uma noção de como a sagacidade da sua atuação está imbuída em busca da melhor               

imagem a ser deixada no imaginário da sua comunidade, não ao opositor, mas à quem é                

seu público alvo. Não se trata aqui de juízo de valor sobre as estratégias, mas sim o                 

destaque à importância da projeção da imagem ilibada e o discurso afinado para o              

ouvido de quem ele diariamente ensina, discursa e aprimora sua visão cristã, ao ponto              

de transformar situações e narrativas contrárias em narrativas favoráveis.  

A intenção é que se construa uma espécie de líder ao mesmo tempo que              

poderoso, por supostamente ser um homem cujo Deus age por ele, perseguido por             

aqueles que supostamente o invejam e tentam contra a sua fé, sendo usados pelo Diabo               

para tentar parar a obra que Deus teria levantado através dele.A construção desse tipo de               

imagem é extremamente importante para a forma com que o Edir Macedo e a Igreja               

Universal do Reino de Deus, que se confundem, ser Edir Macedo é ser IURD, querem               

para alcançar o objetivo principal: buscar cada vez maior número de fiéis que se              

comprometam com a fé sob orientação sua e sob preceitos fundamentais da Universal.  
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A propagação da imagem de uma liderança que toma para si um contorno             

messiânico, constitui o viés estratégico de atração de comprovação da suposta           

capacidade miraculosa e acesso privilegiado á Deus. Ora, se estamos falando de uma fé              

que está intimamente ligada à religião que tem o seu líder máximo um mártir altruísta,               

perseguido e morto, no caso Jesus Cristo, toda e qualquer forma de se aproximar dessa               

imagem, confere à esse ser que se lança sobre o seu público alvo um selo de sacerdócio                 

poderoso, verdadeiro e de necessária aproximação, para gozo pleno das faculdades           

miraculosas do representante, ou numa linguagem mais pentecostal e neopentecostal, o           

“ungido de Deus”. 

Para efeito de especificidade, é especialmente claro observar como os          

Neopentecostais são ainda mais seduzidos pela figura de um líder popularmente           

consolidado, que passa uma segurança, um espelho de como ser, e como prosperar.             

Podemos ver esse tipo de atração não só por causa de figura como Edir Macedo, o caso                 

de Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus ou de R.R Soares. São               28

exemplos que confirmam essa tendência nos Neopentecostais de serem atraídos por           

esse líder que tem uma habilidade retórica de “fazer uma imagem dele e,             

correlativamente, de construir uma imagem confiável de sua própria pessoa, em função            

das crenças e valores que que ele atribui às pessoas que o ouve.” (SILVEIRA, 2007, p.                

62).  

Nesse caso, a IURD é especialmente especialista em fazer isso, não só Edir             

Macedo, mas todo o seu corpo de sacerdotes que estão a frente dos trabalhos que tem                

grande alcance, a televisão é o principal deles. Não é incomum encontrar em seus              

discursos o relato de perseguição à sua pessoa e/ou à sua denominação, seja por parte de                

autoridades ou por parte de outros cristãos que se opõem à suas práticas.  

A estratégia é inteligente e eficaz por que essa predileção de boa parte dos              

Pentecostais e Neopentecostais por figuras que passam essa sensação de que está sendo             

doutrinado e que estão diariamente ouvindo tudo isso direto da boca de um “homem de               

Deus”, se deve muito por causa de uma tradição oral e leiga do conhecimento acerca das                

28 A Igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada em Sorocaba-SP, no ano de 1998, por Valdemiro                  
Santiago e sua esposa Franciléia Santiago, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus pós 18 anos                 
entre membro e sacerdócio (SILVA, 2014). 
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doutrinas cristã, prática hereditária do pentecostalismo clássico, que desde o começo           

rejeita a erudição e os estudos sistemático da teologia. 

A crença entre os pentecostais clássicos, desde a sua consolidação até           

recentemente, é de que a erudição, os estudos sistemáticos da Bíblia, ocasionaria uma             

espécie de afastamento do homem de Deus, uma vez que, segundo esse maneira de              

pensar, o homem estaria confiando mais nas suas próprias mãos, mais na sua própria              

sabedoria, do que deixando Deus revelá-lo. É claro que isso é uma visão deturpada do               

que seja teologia, por que não se tem nem a noção de que quando, qualquer que seja o                  

indivíduo, está lendo trechos da Bíblia, interpretando e fazendo disso um sermão nos             

dias de culto, ele está praticando uma espécie de teologia, mesmo que seja , aos olhos                

anacrônico de uma visão letrada, uma teologia leiga, que não passa por sistematização e              

não tem o auxílio da ciência.  

No final das contas, é mais do que simplesmente rejeição ao conhecimento             

científico e ao letramento incomum das camadas sociais subalternizadas, mas comum           

nas camadas dominantes. É por entender que esses aspectos da vida natural que             

auxiliam na interpretação da Bíblia são “mundanas” e, como pensa um Pentecostal            

nesse momento, qualquer coisa que venha do mundo e não faça referência a Deus e à                

sua fé, é prontamente colocada num lugar de degeneração, de contaminação pelo mal. É              

também uma maneira de simplificar, de falar de forma clara e acessível ao público alvo.               

O novo pentecostalismo da década de 1970 ainda conserva bastante essa característica,            

e, como consequência, é fator de influência para formação de lideranças.  

Como isso culturalmente está disseminado a mais de meio século, um líder é             

confiável, aceitável e atrativo, se as característica acima citadas possam ser vistas e lidas              

pelos fiéis, na figura da pessoa que se propõe à conduzi-las e ensiná-las como viver               

enquanto um Cristão, como acessar e relacionar com esse Deus. Esse líder tem que ser               

também o modelo de autoridade espiritual dotada de poderes sobrenaturais, que seja            

capaz, inclusive, de ter uma sobreposição, domínio e habilidade com as forças das             

trevas, ponto fundamental da visão neopentecostal sobre as forças opositoras, no que se             

convencionou chamar de batalha espiritual .  29

29 A batalha espiritual para um neopentecostal consiste na luta diária entre o bem e o mal no campo da                    
espiritualidade. Deus e o diabo travando uma guerra milenar acerca do domínio da humanidade, como               
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Logicamente, para as igrejas tradições, historicamente consolidadas, como uma         

trajetória de sistematização teológica, isso causou e causa estranheza, rejeição e           

preconceitos, tanto em líderes quanto em fiéis. Foi assim muito tempo com os             

Pentecostais e é agora, especialmente, com os Neopentecostais. Dentro dessa lógica, a            

Igreja Universal do Reino de Deus, como maior representante desse segmento, é a             

imagem mais facilmente associada ao que se constrói hoje como neopentecostal.  

Muito embora essa tradição de rejeição da erudição e da teologia sistemática            

ainda permaneça, há uma mudança significativa nessa percepção. Nas últimas duas           

décadas, temos visto a sistematização de um pensamento pentecostal, porém o esforço            

de lideranças neopentecostais em produzir conhecimento teológico veem desde o          

surgimento dessa nova vertente, inclusive para o público letrado que essas igrejas            

passaram a ter ao longo da sua difusão massiva.  

É possível encontrar livros de lideranças neopentecostais que usam suas auto           

biografias como modo de um tipo de manual, exemplo a ser seguido. Além disso, é               

possível encontrar livros que se propõem à serem referenciais teológicos, sem perder de             

vista que é um espaço também para construir a imagem do líder sábio, detentor dos               

caminhos e dotado de conhecimento incomum e inacessíveis á figuras comuns, o que             

pode reforçar ainda mais relação de dependência da liderança. Há inúmeras produções            

desses líderes religioso que, desde sempre, se propuseram a expor, sistematicamente,           

suas compreensões sobre Deus. 

O livro “Orixás, Caboclos e Guias: deuses ou demônios?” , do qual o próprio             30

Edir Macedo é autor, é um exemplo. Escreve de forma extremamente pejorativa sobre             

espiritismo Kardecista, Umbanda e o Candomblé. A primeira página do prefácio não            

poderia deixar mais clara a visão pejorativa, depreciativa, quando o coloca como um             

detentor de um conhecimento singular sobre estratégias de demônios, e, mais além,            

conhecer profundamente a solução para lidar com esses demônio, sendo ele o escolhido             

num cabo de guerra, e o cristão deve estar sempre munido de uma espiritualidade profunda que o faça                  
resistir às investidas do diabo e também exerça poder e domínio para vencer as trevas e expulsar os                  
demônios que possuem seres humanos. 

30 MACEDO, Edir. Orixás, Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios? Unipro Editora, Rio de Janeiro,               
2006. 
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por Deus, o ungido liga Espiritismo e Candomblé ao Diabo. É também já uma maneira               

de conduzir o leitor a uma leitura apaixonada e puramente espiritualizada, com pouco             

ou nenhum aspecto crítico. 

Esse homem, que Deus levantou nesses dia para uma obra de           
grande vulto no cenário evangelístico nacional e mundial, conhece todas          
as artimanhas demoníacas. Seu frequente contato com praticantes do         
espiritismo, nas suas diversas ramificações, faz com que seja um grande           
conhecedor da matéria 

Através dos veículos e das igrejas que tem estabelecido nos          
rincões de nossa pátria e no exterior, o bispo Macedo tem desencadeado            
uma verdadeira guerra santa contra toda obra do diabo. Neste livro,           
denuncia as manobras satânicas através do kardecismo, da umbanda, do          
candomblé, e outra seitas similares; coloca a descoberto as verdadeiras          
intenções dos demônios que se fazem passar por orixás, exus, erês, e            
ensina a fórmula para que a pessoa se liberte do demônio que a domina.              
(MACEDO, 2006, p. 7) 

Essas construções em torno do Edir Macedo são importantes também para as            

construções que se exteriorizam sobre a Igreja Universal do Reino de Deus , volto a               

frisar, Edir Macedo e ela se confundem, e por isso a representatividade da instituição              

passa diretamente pelos símbolos e sentidos que possam ser captados da figura do bispo.              

Ele é mais que um “garoto propaganda”, a instituição e a sua pessoa se confluem para                

um sentido único de representatividade social e eclesiástica que caracteriza e define            

muito bem quem ela é e o que se pode encontrar e esperar dela.  

A partir daí, é importante que corpo sacerdotal também conflui para uma            

imagem muito próxima do que é o seu líder máximo. A padronização é importantíssima              

para que todo discurso, sermão e ensino impetrado por qualquer que seja o sacerdote,              

esteja incutido nele também o mesmo discurso, sermão e ensino, conferindo à            

mensagem as representatividade e símbolos desejáveis.  

É claro que há particularidade em cada discurso proferido por sacerdotes           

diferentes, seria muito reducionista e ingênuo acreditar e defender que o que há é uma               

mera reprodução do discurso do chefe maior, porque, logicamente, suas singularidades           

discursivas também estarão presente. O que quero chamar atenção é para um modelo             

que esses homens se inspiram e que, de certa forma, foram ensinados para que cada um                

dos que proferem o discurso, produzam uma sensação de que é o próprio Edir Macedo               

que esteja falando com a plateia.  
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3. O DISCURSO E O JOGO DOS SÍMBOLOS. 

 

Mesmo sendo quem é, a Igreja Universal do Reino de Deus, ainda que tente ao               

máximo obter as rédeas totais do curso, está sujeita a volatilidade do tipo de              

cristianismo que propõe. Como neopentecostal que é, sua teologia sempre busca           

oferecer possibilidades de suprimento da vida natural que “vende-se” como experiências           

místicas de aproximação à Deus, certeza de prosperidade e sucesso ao fiel. A sua              

teologia é disponibilizada com maestria nos bens sagrados . 31

Na busca por dar à essa teologia práticas que atraiam e façam pessoas serem              

seduzidas, as estratégias discursivas da IURD concentram-se em ações de conversões,           

por que a partir delas, os indivíduos serão convencidos do discurso religioso, da prática              

religiosa, pois assim acontece “a passagem de um mundo social que já não faz sentido               

para um outro – com novo sentido, adquirido e sustentado como realidade subjetiva para              

o indivíduo por meio de novas conversações” (CARVALHO; CAMPOS,p.128)         

permitindo construir os novos sentidos da relação com o sagrado nos parâmetros e             

regras que o líder deseja e que já é aceita e compartilhado pela comunidade. 

Uma vez convertido, como numa espécie de pedagogia espiritual, dá ao           

indivíduo a certeza de que seus dispositivos litúrgicos, segundo o seu discurso, o             

possibilita à prosperar nas mais diversas áreas da vida, mas sendo o dinheiro o carro               

chefe. “Congresso para o Sucesso”, “Sessão do Descarrego” e o foco de análise desse              

trabalho, a “Fogueira Santa de Israel”, são alguns exemplos dessa pedagogia espiritual            

pela experimentação de fé, todos eles carregados de muita simbologia. 

No centro prático do neopentecostalismo, a concretude da vida tem valor           

inestimável. Sua teologia tem sido sustentada por uma experiência prática, em que há             

uma necessidade de que Deus esteja muito mais presente do que em outras matrizes              

cristãs, sendo essa presença confirmada pelas bênçãos. Não basta crer na existência de             

31Bens sagrados são definidos como bens cujo se referem as bênçãos espirituais, não especificamente              
produto material, em que sua qualidade não pode ser facilmente determinada antes ou depois da compra                
(BOURDIEU, 2007).  
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um Deus transcendental, não é suficiente crer que ele age, é preciso experimentá-lo, e              

quanto mais necessidades, mais ele precisa se fazer presente.  

A teologia e a práxis espiritual precisam estar uniforme, para produção de            

confiança, certeza. Há uma necessidade momentânea que precisa ser saciada, que           

precisa ser contemplada e o espaço que sempre foi dado e pregado, a paciência e               

esperança, para essas pessoas já não tem mais sentido sem o hoje, que é              

substancialmente mais importante que o amanhã, pela urgência do que se demanda no             

presente, ainda que o amanhã prometa o que o hoje não poderá suprir. 

Ao buscar as operações discursivas, encontram nelas relatos que buscam expor           

como exemplo de sucesso a conversão à vida sobre as regras da comunidade que levam               

a condição de uma vida próspera. As pregações circulam pelas palavras incentivadoras,            

motivacionais e de autodeterminação. O Congresso para o Sucesso é um exemplo            32

claro, incentiva o trabalhador a se tornar empreendedor autônomo em que o sucesso é              

alcançado através doação e obediência do fiel: a frequência assídua nas reuniões, o             

empenho em trabalhar, a oferta para a igreja. 

Os compensadores adquiridos, seja por sugestão ou pela aquisição         
de autodisciplina dos fiéis e pela inculcação de princípios de frugalidade           
ou autoajuda, garantem o êxito dessas igrejas entre aqueles que as           
buscam e aos compensadores que oferecem. Outros compensadores        
oferecidos são tratamentos de dependências químicas e cursos        
profissionalizantes. Para aqueles que já têm uma vida social e financeira           
estável, a adesão pode se justificar pela busca de significados. De todo            
modo, o êxito de uma igreja neopentecostal entre suas congêneres          
dependerá de sua capacidade de oferecer o número maior de          
compensadores a um ritmo crescente. (SOUSA, 2014, pg. 68) 

Na IURD, o dinheiro é chave central de sua teologia . Não seria surpresa para              33

ninguém uma afirmação da relação mercadológica e empresarial que circula em igrejas            

como a IURD. Sempre conseguiu capitalizar essa tendência inovadora de compreender           

os desígnios da fé e seus elementos fundamentais para transformar o que antes era              

32 Os frequentadores, em geral, são empreendedores, empresários e aqueles que desejam se tornar 
empresários ou donos do próprio negócio 
33 É sempre importante esclarecer que a Teologia da Prosperidade tem muito a ver com o financeiro, com                  
entesouramento, com dinheiro, mas é mais do que isso. Para além do poder do dinheiro,é importante                
ampliar para uma ideia uma vida terrena plena, na composição completa da vida. O presente importa                
muito mais do que o futuro. 
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secundário ou supérfluo e passar a ser o centro da atividade religiosa, o que faz com que                 

essa Igreja acumule riqueza e poder.  

Esse “modus operandi” se tornou muito eficaz para as suas pretensões           

grandiosas. Isso é comprovado pelos números de crescimento apresentado até o fim dos             

anos da década de 90, em que, de 269.000 fiéis alcançados em 1991, chegou a incríveis                        

02 milhões em 2000 em apenas 09 anos, um crescimento exponencial de 25,7% ao ano,                             

se fazendo presente em torno de 80 países e alcançando todos os continentes com                           

aproximadamente 600 mil fiéis no exterior. Além disso, foram construídos 7.000                     

templos e um ordenamento de 14.000 pastores para atuação nas igrejas (ORO, p.320). 

O que é surpreendente é que todo esse crescimento exponencial tem um baque                         

bastante inesperado, não só para de crescer, como tem um decréscimo significante de                         

fiéis, inclusive por que no Brasil continuava e continua num cenário de crescimento do                           

número de Neopentecostais. Em comparação, por exemplo, com igrejas que sequer              

apareceram nos índices do Censo de 2000, mas que já aparecem nos índices de 2010,               

esse cenário fica evidenciado. Instituições como a Igreja Mundial do Poder de Deus,             

cujo seu líder é Valdemiro Santiago, aparece com cerca de 315 mil membros, causa              

ainda mais estranhamento observar a perda de fiéis da maior igreja neopentecostal do             

Brasil.  

Para efeito de constatação, a IURD tem um decréscimo de 2.101.887 fiéis no ano              

de 2.000 para 1.873.243 fiéis em 2010 . Isso vai fazê-la se movimentar,            34

inevitavelmente, por que uma vazão de fiéis nessa quantidade é sentida, e respostas ao              

problema da debandada precisam ser dadas, respostas com estratégias mais eficazes,           

rever aquilo que dá certo e retirar aquilo que não tem efetividade para recuperar e               

aumentar o número de fiéis. 

Essa baixa de fiéis vai incidir diretamente nas estratégias, nos aparatos de            

representações de prosperidade, vai modificar, vai criar novos, vai deixar de lado outros.             

O Templo de Salomão é uma exemplificação de como a IURD, capitalizando as formas              

de religiosidade ressignificadas, cuja forma toma os contornos iurdianos para criar uma            

ideia de grandiosidade, intimidade com Deus, poder, estão nessa perspectiva. É preciso            

34 Dados comparados do Censo 2000 e do Censo 2010 divulgados pelo IBGE e disponíveis no endereço                 
eletrônico: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/137 
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sempre estar inovando, surpreendendo, num jogo de cena em que ela está acostumada a              

produzir novidades como formas de atração, usando símbolos poderosos. O Templo de            

Salomão é basicamente isso, suas dimensões faraônicas são também formas de propagar            

discurso, não só tamanho pelo tamanho como ideia de grandeza, mas sim dimensões             

que reproduzem com fidelidade um cenário já posto e que carrega representação de             

riqueza, poder e relação íntima com Deus. 

Se é o maior altar, consequentemente, carrega de poder         
simbólico o discurso daquele que fala em nome de Deus, pois remete à             
presença física de um rei soberano na Terra. A estrutura física           
colabora para a noção de que existe um altar com um trono, do qual              
emana diretamente ao fiel toda ordem e poder. (CARVALHO;         
CAMPOS, p.130) 

Com suas dimensões superlativas e sua cenografia que reproduz um espaço de            

vida religiosa tipicamente judaica, busca introduzir um ar de hereditariedade israelita, à            

quem é conferido na narrativa mitológica cristã a alcunha de “povo de Deus”. Ao se               

tornar o centro da atividade iurdiana, com, inclusive, programação aberta para visitação,            

numa espécie de peregrinação ao um lugar santo, se propõe a ser, comparativamente,             

lugar símbolo como Jerusalém ou Meca. 

O fato de já se chamar Templo de Salomão, o homem mais rico que já existiu,                 

segundo a narrativa bíblica, confere ao templo uma suposta aura de riqueza e             

prosperidade que estão disponíveis aqueles que desejam acessar. Nomear exatamente de           

Templo de Salomão é, intencionalmente, evocar para si os símbolos e a            

representatividade contidas nesse nome, que fala ao imaginário do adepto. Há em jogo             

um processo de “rejudaização” da religiosidade cristã por meio da utilização de            

elementos simbólicos trazidos do judaísmo antigo (CARVALHO; CAMPOS, p. 130). 

Uso o exemplo do novo templo para demonstrar como a IURD trabalha muito             

bem essas simbologias em favor do seu projeto de atração de fiéis, de arrecadação, tudo               

isso é também resposta ao impacto de perdas de fiéis. Mas não só ele, a reorganização                

da Fogueira Santa é também parte dessa resposta. As mudanças são para dar fôlego aos               

seus instrumentos litúrgicos que atraem as pessoas para participar e fazer doações, e a              

Fogueira Santa sofre adaptações que produzam a eficácia da propagação da sua            

teologia 
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3.1 A PROSPERIDADE COMO MOTOR 

 

O aqui e o agora tem papel central na teologia da IURD e secundariza a               

importância da narrativa de salvação da alma e a mensagem apocalíptica da volta de              

Jesus. Não significa que questões de narrativa escatológica tão cara ao cristianismo não             

apareça, mas significa dizer que ela não exerce papel fundamental nos sermões, o             

comprometimento do fiel com a divindade, a vida piedosa, de busca constante da             

santidade. Há exaltação da divindade para uma vida cada vez mais próxima por causa              

da materialidade da vida, questões que urgem na necessidade física, não numa relação             

de servidão, em que o indivíduo se coloca como sujeito passivo à vontade do seu Deus,                

mas numa relação de benefício da qual há um direito ativamente requerido. 

São ensinados e acreditam ter direito a exigir, contrapor a vontade da             

divindade, como se fosse uma correlação de força em que a fé é a corda que tenciona,                 

quanto maior a fé mais serão as possibilidades de lograr êxito, de ter Deus solícito à sua                 

vontade. O contrário também é proporcional, quanto menor for a fé, mais incapaz o              

indivíduo é de mover as portas desse depósito infinito de benesses. A Teologia da              

Prosperidade e o neopentecostalismo dá ao homem uma centralidade na narrativa cristã            

da qual confere a ele um grau de autonomia em relação à Deus que não se encontra em                  

nenhuma outra vertente.  

Milhares de pessoas estão aprendendo a exigir a bênção. Estão          
vivendo bem, curadas, prósperas e desfrutando da plenitude das bênçãos          
do Senhor. O mesmo pode e deve ocorrer em sua vida também. Só             
depende de você. Quando você aprender que a sua cura não depende de             
Deus, toda a sua atitude para com a doença mudará. Enquanto não houver             
esta mudança, nada ocorrerá. [...] O que você diz é o que você terá.              
Determinar é marcar tempo, fixar, definir,prescrever, ordenar, estabelecer,        
decretar e decidir. É tomar posse da bênção. Agora você já sabe que é              
você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que você terá ou              
não. Por isso, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus,             
na Sua bondade, lembre-Se de você. (SOARES, 1997, p. 15, 29 apud            
SOUSA, 2014, p. 57) 

Ele (Jesus) desfez a barreira entre Deus e você e agora diz “volte             
para casa, para o jardim da Abundância para o qual você foi criado e              
viva abundância que Deus amorosamente deseja para você (...)”. Deus          
deseja ser nosso sócio (...) As bases da nossa sociedade com com Deus             
são as seguintes: o que nos pertence (nossa vida, nossa força, nosso            
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dinheiro) passa a pertencer a Deus; e o que é d’Ele ( as bênçãos, a paz, a                 
alegria, e tudo de bom) passa a nos pertencer. (Macedo, 1992, p. 25,             
85-86 apud SILVEIRA, 2007, p. 33) 

Desta feita, está presente no enunciado de Edir Macedo a chave argumentativa de             

quantidade aliados ao argumento de superação e pressupostamente o de sacrifício pois,            

unidos, eles acabam por deixar implícito que se for preciso fazer um sacrifício, ele              

valerá a pena, por que o retorno é garantido, sendo que quanto maior o sacrifício, maior                

será recompensa alcançada ( SILVEIRA, 2007).Essa visão é extremamente influenciado          

pela Teologia da Prosperidade advinda dos Estados Unidos.  

Embora os latino-americanos possam associar teologia da       
prosperidade a igrejas neopentecostais e à IURD em particular, ela é, na            
verdade sui generis (pelo menos em sua manifestação moderna) nos          
Estados Unidos. O evangelismo baseado em dinheiro tem uma longa          
história neste país, data pelo menos do século XIX, quando pregadores           
que defendiam o que eles então chamavam de “Evangelho da Riqueza”           
estimulavam os crentes a contar com Deus para recompensar sua fé com            
“acres de diamantes.”(GARRARD-BURNETT, 2011, p.181). 

Esse tipo de mensagem ganhou seguimento e corpo nos Estados Unidos com            

Rex Humbard e Kenneth Hagin, em 1930, em suas mensagens usando o rádio, e              

também posteriormente com Oral Roberts e Kenneth Copeland. Esse último, discípulo           

de Roberts, é responsável pelo o que hoje vemos na Teologia da Prosperidade moderna              

atos como o de “determinar”, tomar posse” por exemplo. 

Copeland, que se torna um grande televangelista, é o responsável pelo           

ensinamento e propagação, a partir da década de 60, de uma doutrina chamada “Palavra              

da Fé, que consistia na ideia de que a fé possui poder e/ou força sobrenatural que ao ser                  

liberada através da palavra falada, daria a certeza de obtenção dos desejos mais             

profundos, não importando se o caráter do seu desejo é espiritual ou material. Embora              

sejam protagonistas dessas ideias que inundam o Brasil já no início da década de 80, a                

ideia e propagação de prosperidade não tem nascimento neles. 

Os estudos mais aprofundados dão conta de que os primeiros discursos em             

que se detecta uma propaganda á prosperidade já estavam em palestras de Russell H.              

Conwell nos anos finais do século XIX e início do século XX. Diferentemente do que               35

35 Nascido no ano de 1870 e tendo falecido em 1925, teve sucesso em seus negócios e como pregador                   
popular. A ideia do “Acre de Diamantes” teria sido usada por ele em suas pregações, palestras, mais de                  
6.000 vezes (GARRARD-BURNETT, 2011). 
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se consolidou hoje como Teologia da Prosperidade, Conwell acreditava que a           

prosperidade não tinha a ver com riqueza financeira em si, acreditava numa espécie de              

oportunidade ofertada para se prosperar, necessitando da atitude do requerente.          

Reproduzindo as palavras exatas dele: “seus diamantes não estão em montanhas ou            

mares distantes; eles estão em seus próprios quintais se você simplesmente for até lá              

desenterrá-los” (GARRARD-BURNETT, 2011). 

A citação acima é de R.R Soares, que ao lado do bispo Macedo, é um dos                

principais responsáveis pela disseminação dessa teologia no Brasil, que são          

influenciados não só por Copland, mas também por figuras mais contemporâneas como            

Mike Murdock, Benny Hinn, figuras do tele evangelismo estadunidense . Além da            

centralidade do dinheiro, essas idéias mostram que a submissão à divindade, tão comum             

das narrativas nos protestantes históricos e pentecostais clássicos, dá lugar á uma            

parceria que se traveste, em muitos momentos, de certo domínio sobre a divindade, do              

qual emana saúde, dinheiro e proteção.  

A centralidade do hoje neopentecostal contrasta com a centralidade do amanhã           

nas outras formas de compreensão do cristianismo e da relação com a divindade, não              

que ela sejam antagônicas, mas o seu papel, secundário ou primário, é invertido na              

pregação da IURD. Com a modernização das sociedades, seja nos aspectos econômicos,            

industrialização, seja no crescimento e diversificação das mídias, das comunicações ou           

ainda no campo cultural, em que formam diversidades de ver e ler a realidade, as formas                

hegemônicas perdem o seu poder de atração de outrora.  

As formas tradicionais estarão sempre ameaçadas quando elas, não         

acompanhando as inovações culturais, tecnológicas, optam por se manterem em          

modelos com pouca ou nenhuma flexibilidade. E nesse sentido, no campo religioso, as             

Igrejas cristãs, católicas ou protestantes, históricas ou pentecostais clássicas, ainda que           

tenham mudado e perceba-se adaptações, elas têm particular apreço pela pouca           

flexibilidade, pelo tradicionalismo engessado que engendram suas cosmovisões        

totalizantes, o que é diferente das igrejas do novo pentecostalismo, da Universal. 

Quando uma novidade aparece, ela não só atrai aqueles que rejeitaram essa            

forma tradicional, também atrai aqueles que estão insatisfeitos, estafados dessa forma           
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tradicional de viver. Concorda-se aqui com Pierucci, que, nas sociedades          

pós-tradicionais, as associações coletivas tradicionais tendem ao declínio por que os           

indivíduos tendem a se desconectar dos seus antigos laços mais facilmente, mesmo que             

ali tivesse algum tipo de conforto aparente. 

Desencadeia-se um processo de desfiliação, em que as        
pertenças sociais e culturais dos indivíduos, inclusive as religiosas,         
tornam-se opcionais. Não só as pessoas podem optar por uma outra           
religião, mas podem continuar optando por outras religiões. A opção          
dessacraliza-se como um ato livre, passando a ser revisável na mesma           
proporção. Os vínculos tornam-se quase que exclusivamente       
experimentais. (PIERUCCI, 2004, p. 14 apud SOUSA, 2014 p. 52). 

Quando o neopentecostalismo traz consigo a Teologia da Prosperidade, ele está,           

também, atraindo essa quantidade de pessoas que buscam na religião não um concepção             

de viver que reflita em absolutamente todas as áreas da sua vida, mas uma forma de                

viver em que a necessidade de estar se relacionando com esse sagrado, em que ele               

deposita sua fé, esteja atrelado a uma forma mais branda de uma vida comunitária ou               

que escolheram, pelas circunstância do momento histórico e pessoal vivido, dar maior            

importância à áreas específicas contempladas pela Teologia da Prosperidade. 

Para uma grande parte dos cristãos talvez seja impensável viver a sua            

religiosidade sem o exercício da epopeia futura de salvação e vida eterna numa             

dimensão não terrena, mas, com explica Abumanssur : “o discurso neopentecostal           

encoraja o investimento de tempo, dinheiro e atenção nesta vida. Enfatizar a vida que              

está para vir, o julgamento final, o eterno sofrimento do jeito que os[outros] protestantes              

fazem, seria totalmente o oposto da teologia da prosperidade” (GARRARD-BURNETT,          

2011, p.183). Nas diversas maneiras de apreensão da espiritualidade, da religião, é            

preciso considerar que há pessoas que se comprometem com determinada religião por            

causa da sua crença no poder que ela pode ter em mudar as condições vida no campo                 

material. 

 

3.2 A FOGUEIRA SANTA 

A Fogueira Santa de Israel é um aparato litúrgico de complexidade, não pela             

clareza dos discursos e objetivos ou para as pessoas que participam dela. É por ela ser                
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devidamente pensada para construir-se como centro da atividade da Teologia da           

Prosperidade, lugar que a fé é o mote do discurso para fora, mas o dinheiro é a chave                  

para dentro. A fé seria motivadora da disponibilidade do fiel em aplicar o seu dinheiro               

num empreendimento em que o risco está ligado ao seu poder de crença. 

Para participar da Fogueira Santa, os crentes devem        
comparecer aos “Cenáculos do Espírito Santo” espalhados pelo Brasil e          
pelo mundo e devem pegar o seu convite. Nele se deve anotar o seu              
pedido e colocar o seu “sacrifício”, ou seja, a quantidade em dinheiro            
ofertada para alcançar a resposta positiva do pedido. Nos discurso de           
convencimento, os pastores alertam que não adianta que os participantes e           
disponham dar todos os seus bens, se suas vidas não “estiverem entregue            
totalmente no altar de Deus”. Evidencia-se que esses argumentos         
discursivos são utilizados para enfatizar que a referida entrega é resultado           
do sacrifício financeiro do participante. (SILVEIRA NETO, 2014, p. 81) 

Seu sucesso sempre se baseou numa fórmula discursiva que propunha uma           

sequência lógica e retilínea de tragédia (endividamento, doença, prostituição) que leva o            

indivíduo ao estado de degeneração da vida. Uma vez degenerado, o indivíduo não             

encontra solução individualmente e nem em nenhum lugar que não seja a IURD e, a               

partir daí, o segundo ato entra em cena, a conversão, esse relacionamento com Deus              

proporcionado por essa igreja. Esses dois passos são antagônicos por que a tragédia é              

costumeiramente encarada como fruto não da responsabilidade humana, mas como um           

ação de forças malígnas que tramam sem parar contra a humanidade. 

O segundo ato é, portanto, uma condição de transitoriedade do indivíduo, o            

preparando para o ápice. O terceiro e mais importante ato é a situação inversa de todos                

os aspectos da tragédia, e a participação na Fogueira Santa, como instrumento            

mediador, muda completamente a vida de quem participa e finaliza o processo, tendo             

sido contemplado com a verdadeira face desse Deus. A Fogueira Santa de Israel é o               

lugar de esperança e sucesso, o passo final na vida de quem não quer ser a pessoa                 

sofrida e fracassada de outrora.  

A universal apresenta-se como detentora do poder de Deus, que          
só se manifesta na vida daqueles que participam das correntes e           
sacrifício. Cristo salva, cura, faz prosperar os que participam do          
“sacrifício”, uma espécie de investimento financeiro: quem mais        
renunciar ao dinheiro e doá-lo terá mais chances de alcançar as graças            
esperadas, cuja grandeza depende, inclusive, do valor ofertado, fazendo         
prevalecer a crença de que dando mais, recebe mais, e quem não doa,             
não recebe. (OLIVEIRA, p.82) 
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São oferecidas inúmeras campanhas. Dentro da Fogueira Santa de Israel,          

tinham esses momentos em que se transformava em Fogueira Santa do Monte Sinai,             

Monte Moriá, Monte Carmelo, etc. Para além de dissecar cada um aqui e seus objetivos,               

esses nomes já demonstram como há um jogo de simbologia na narrativa, buscando             

conferir e impetrar legitimidade, sacralidade e um poder miraculoso que a Fogueira            

Santa tem, porque além de Israel, ela é especificamente do Monte Sinai, por exemplo.  

Para quem não professa e não conhece a narrativa cristã, talvez isso não             

signifique nada, mas, esse nome é simbolicamente muito forte, é no Monte Sinai que              

narrativa mitológica cristã revela acontecimentos sobrenaturais na relação de Deus com           

os homens, é o lugar onde Moisés recebe a revelação de quem é Deus, em que a sarça                  

está pegando fogo mas o fogo não a consome, não a queima (Êxodo 3:1-5) e também é                 

de onde Deus faz água sair da rocha e mata a sede do povo de Israel na sua peregrinação                   

pelo deserto, depois de serem libertos da escravidão no Egito(Êxodo 17:6). 

Na virada de ano de 1999 para 2000, a Igreja Universal realiza uma dessas              

Fogueira Santa. Como parte do rito, providenciou que fosse feito no púlpito da então              

sede nacional, a qual nomeia-se Catedral Mundial da Fé, uma réplica do Monte Sinai,              

no intuito de representá-lo e que os fiéis pudessem, durante o ato litúrgico, reproduzir a               

escalada do Monte Sinai em um alusão ao povo de Israel. Numa reportagem chamada “               

Mundo se prepara para a maior vigília no Sinai”, a IURD faz questão de ressaltar isso                

com clareza. 

O povo está depositando todas suas esperanças para o ano de           
2000, no sacrifício que os bispos farão no próximo dia 31, no Monte de              
Deus. Nesse mesmo local, onde o Senhor fez uma aliança com Moisés,            
eles estarão orando pelos pedidos entregues nos templos, implorando as          
bênçãos divinas, não só para o ano vindouro, considerado apocalíptico,          
como também para o terceiro milênio. Corajosos que agiram a fé na            
Fogueira Santa tiveram respostas imediatas. Réplica do Monte Sinai         
emocionou a Catedral Mundial da Fé. 

(...) Depois de passar por uma consagração que se estendeu          
durante quase um mês, o altar da Catedral da Fé está sendo pisado pelo              
povo representando como se o povo estivesse escalando o próprio Monte           
Sinai para reclamarem a Deus os seus direitos como filhos e herdeiros das             
promessas divina feita a Abraão, Isaque, Israel e todos os seus           
descendentes  36

36 Folha Universal, 19 a 25 de dezembro de 1999 
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Se analisarmos o nome Fogueira Santa com atenção, temos um nome poderoso            

para conferir legitimidade, pois o fato de ser uma fogueira que é santa, confere a ela um                 

ideal intrínseco de sacralidade e pureza, falar em em uma fogueira munida de santidade,              

é evocar o fogo santo de Deus na narrativa mitológica cristã, que tem essa simbologia               

poderosa, uma representação de poder e de purificação, o lugar onde as impurezas, os              

males, são retirados e consumidos. O fogo, vindo de Deus, também é a manifestação da               

sua magnitude e extensão da sua presença ( vide a sarça ardendo em fogo), que               

comunica e atravessa a relação entre Deus e o ser humano. 

Essa simbologia do fogo tem uma representação diferenciada,        
tendo o elemento fogo significado de purificação, oportuno se torna dizer           
que, as línguas de fogo que se pousaram sobre cada um presentes em             
Pentecostes, simbolizava a purificação daqueles discípulos por Deus,        
para que pudessem receber o Espírito Santo. (CARDOSO, 2011, p.656) 

A chave em colocar o “de Israel”, reduz a Fogueira Santa à única aproximação               

que é com Israel, que também traz consigo ainda mais sacralidade, e reforça a tônica de                

aproximação com Deus, de comunhão com o sagrado, uma vez que há uma relação              

afetiva porque creem. Por inúmeras vezes os nome tem um papel crucial no jogo de               

simbologias. È uma estratégia eficaz por que produz no indivíduo a sensação de             

pertencimento e de protagonista da ação, numa dinâmica “democrática”.Sendo um          

pessoa importante, destacada socialmente como o sacerdote Moisés, ou sendo uma           

pessoa comum como todos os outros israelitas, todos tiveram acesso a esse Deus, todos              

fazem parte de uma ação especial divina, logo, todos podem participar e como se              

sentem herdeiros de Israel, numa apreensão espiritual, qualquer que seja posição social            

do indivíduo ele está apto a participar. 

No final das contas, a mensagem que está sendo transmitida ao fiel e/ou             

telespectador, é que ele está tendo a oportunidade de experiência de fé com Deus,              

através da participação no ato litúrgico, que é comparável as maiores experiências            

miraculosas que ele lê e/ou ouve falar. Nesse sentido, a responsabilidade é conferida             

única e exclusivamente ao homem, uma vez que a oportunidade de acessar à Deus como               

poucos puderam, comparável às experiências de Moisés, frente a frente e falando            

diretamente como próprio Deus, ou mesmo aquelas pessoas comuns que beberam da            

água que nasceu da rocha.  
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É um momento da liturgia em que Deus, cuja funcionalidade está em fazer             

alguém rico, próspero, saudável e inviolável, está ao seu inteiro dispor nessa empreitada             

mutualística. 

Dependendo do interesse do ofertante, o presente, por mais caro          
que seja, ainda sim se torna barato diante daquilo que está           
proporcionando ao presenteado. Quando há um profundo laço de afeto,          
ternura e amor o entre o que presentei e o que recebe, o presente nunca               
deve ser inferior ao melhor que a pessoa tem condição de dar (Macedo,             
1996, p. 12 apud SILVEIRA, 2007, p.34) 

Anteriormente a reorganização da Fogueira Santa ainda se pode encontrar nela           

a projeção de um Deus em que sua paternidade não pode ser negada nem              

negligenciada. Não que essa projeção seja a única projeção de Deus, mas é perceptível              

como seu caráter de pai benevolente que concede todos os desejes ao filho aparece nas               

páginas em que aparecem o relatos de bênção na Fogueira Santa de Israel. Casa muito               

bem com o que sempre se prega na IURD, a saber, nas palavra do seu líder, essa                 

perspectiva de Deus está presente. 

Imagino que Deus não é um Pai pior do que eu ou do que outros               
pais. E eu, por exemplo, tenho duas filhas e, pela minha vontade, daria a              
elas um castelo milionário no melhor lugar do mundo. As melhores           
roupas, as mais lindas jóias, a mais fina educação, e, se pudesse,            
escolheria para elas príncipes que as desposassem. Não tenho a menor           
dúvida de que faria isto se pudesse.  

Quando ficassem doentes, mandaria trazer até elas os melhores         

especialistas do mundo, e, com respeito à alimentação, mandaria vir          

pêssegos da Califórnia, laranjas e maçãs da Argentina, azeite de          

Portugal, queijos da Suíça, e especiarias diretamente dos países que são           

os melhores fabricantes. Eu faria para elas tudo o que de melhor pudesse             

fazer, simplesmente porque elas são minhas filhas... (BOBSIN, p.28) 

Macedo, ao projetar atitudes que ele tomaria como sendo parâmetro para que            

Deus faça melhor primeiro, ele mais humaniza a divindade do que a põe em              

superioridade, porque pressupõe uma essência de atuação igual a dele, só que mais             

eficaz. Isso tem um jogo simbólico poderosíssimo, o indivíduo passa a ter a noção de               

que essa divindade opera numa frequência humana, ele não se desgarra dos desejos             

humanos nem de condições humanas, portanto, a relação com a divindade pode ser             

muito próxima de humano/humano e menos humano/divindade. 
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Quando observado a representação da Fogueira Santa de Israel nos anos de            

1998 , há uma retórica intrínseca de que esse Deus se aproxima do humano como              37

forma de mostrar quem ele realmente abençoa somente por ela, no relato de experiência              

do suposto homem que passa de uma vida absolutamente miserável para uma nova vida              

de abundância. Faz muito sentido projetar Deus à essa maneira, por que, para essas              

pessoas, não basta a promessa de uma epopeia de salvação futura, ou de uma advento               

mirabolante de retorno. 

Assim, como resposta ao problema de perder fiéis, a IURD tem na Fogueira             

Santa de Israel o seu ápice, o momento mais importante em que Deus é uma espécie de                 

parceiro do fiel, em que há uma cooperação mútua na condução do objetivo, sendo Deus               

o depósito infinito dos objetivos desejados. As bênçãos , que tratavam de resoluções de             38

problemas matrimoniais, problemas de saúde e dinheiro, passam a quase que           

exclusivamente à uma questão de sucesso financeiro. Isso tem se apoiado numa maneira             

que basta o indivíduo focar num “ pensamento positivo” e na determinação, por             

conseguinte, “a fé resume-se numa técnica que busca na interioridade humana os            

impulsos que conduzirão as pessoas ao sucesso. (BOBSIN, 1995, p.29) 

Nos registros da representação da Fogueira Santa na folha universal, até por            

volta de antes do início do anos 2000, é possível encontrar a construção de uma               

narrativa em que vários momentos os sujeitos são ocultos. Intencional ou não, esse             

sujeito oculto possibilita ao leitor construir, á sua maneira, qual seria o tipo de indivíduo               

que alcançou a bênção através da Fogueira Santa. Isso confere espaço para que as              

representações de pessoas que alcançaram o sucesso através da fé e da participação             

nesse instrumento não sejam inteiramente dada, ao ponto de criar um imagem total do              

indivíduo. 

É possível encontrar vários relatos de êxito de pessoas que aparecem apenas o             

primeiro nome e em qual cidade aconteceu o fato, não é uma regra, mas muito comum                

de acontecer tais narrativas, o que não acontece no decorrer dos anos 2000. Os perfis               

ficam cada vez mais detalhados, nome completo, idade e foto são elementos buscado             

37 Folha Universal 06 de Setembro de 1998 
38 É uma ação sobrenatural de Deus na vida do cristão, que podem derivar em ações tanto no mundo 
espiritual como também no mundo material. 
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para conferir um caráter de veracidade aos relatos. As fotografias ocupam cada vez mais              

uma posição central em que transmite uma ideia de felicidade e realização quando             

projeta pessoas individualmente ou uma ideia de segurança e solidez quando representa            

famílias inteiras 

Quando analisados os perfis que aparecem na representação da Fogueira Santa,           

até meados da primeira década de 2000, temos a representação de perfis femininos na              

maioria esmagadoras dos exemplares consultados . Os perfis feminino, ao que tudo           39

indica, tem sido o mais divulgado nos relatos de participação nos atos litúrgicos.Os             

perfis masculinos aparecem em uma quantidade muito reduzida, os que aparecem           

sozinhos, as narrativas são de bênçãos relacionadas ao dinheiro, sempre da mesma            

forma, um homem que se endividou por maus negócios e/ou se tornou viciado, seja em               

drogas ilícitas, seja se tornando alcoólatra. Também aparece essa narrativa relacionada           

ao masculino quando esse é um possível beneficiário secundário.  

O que chama atenção é que, para também maioria esmagadora, esses perfis            

femininos ou masculinos, são de mulheres brancas e homens brancos, com idades que             

variam em todas as faixas etárias, desde jovens, a partir dos 20 anos, até idosos. No caso                 

da representação de mulheres negras, chama atenção como os relatos estão sempre            

ligados primeiro à saúde e depois à condição financeira, ou unicamente à saúde, em que               

muito dessas experiências beneficiam um terceiro, comumente marido e/ou filhos.          

Esses não aparecem na foto, mas apenas citando-os como os beneficiados. Não é de se               

espantar a escolha por essas narrativas, se considerarmos as concepções de gênero            

empregadas na IURD. 

O processo de criação de um discurso iurdiano de gênero          
certamente se deu a partir de representações sobre as mulheres e homens            
que já se encontravam presentes na sociedade, mas ao mesmo tempo           
aparenta ter forjado, também, ao longo dos trinta anos da existência deste            
grupo religioso, suas próprias imagens, que se converteram em perfis:          
perfis de homens e mulheres de Deus. Somente um estudo das práticas e             

39 Foram consultados  exemplares do jornal Folha Universal que formam as bancas entre os anos 1998 e 
2009 
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apropriações poderia revelar em que medidas estes “tipos ideais”         40

corresponderam à realidade circundante. (SANTOS, p.118) 

Concordando com a ideia de Machado (1996 ), Adriana Martins entende que os             

Neopentecostais, compartilhando na sua teologia um visão de igualdade espiritual,          

possibilitaram uma espécie de revisão dos arranjos da família tradicional. Segundo ela,            

“ao condenar o orgulho, a arrogância e o uso da violência, e reforçar a passividade, a                

generosidade e a humildade em homens e mulheres, a doutrina pentecostal ajudava a             

mudar o poder relativo dos esposos, criando um modelo alternativo para a tradicional             

família patriarcal ou um novo ethos familiar” (SANTOS, 2009, p. 121). 

No caso das mulheres brancas, quase que invariavelmente, o primeiro aspecto           

de sucesso relatado é o financeiro, os negócios. Há relato de experiência com questões              

de saúde, mas a maioria tem a ver com a transformação da sua vida financeira de                

fracasso ao sucesso, tanto da recuperação de dívidas passadas quanto de implementação            

de negócios. Elas aparecem sozinhas. 

Ao analisar os testemunhos publicados no jornal na coluna “Milagres da Fé”            

com objetivo de identificar os tipos perfis que aparecem nos relatos, Mauro Augusto dos              

Santos (2010) aponta que são os perfis femininos (72%) que mais aparecem. Igualmente             

ao constatado nos relatos da Fogueira Santa, essas mulheres participavam em busca de             

resolução de algum problema de saúde. Os testemunhos de homens (28%), estavam            

relacionados à relatos de resolução de problemas emocionais ou abandono da           

homoafetividade. 

Testemunhos com pertinência total ao primeiro perfil foram        
marcadamente de mulheres, que procuraram a igreja por problemas de          
saúde em sua maior parte, e participavam de correntes, sendo tal perfil o             
de maior prevalência na amostra. Quanto ao terceiro perfil, os          
testemunhos de pertinência total a ele já foram marcado pela maior           
probabilidade de serem do sexo masculino, cuja religião de origem eram           
as mediúnicas e as afro-brasileiras, onde aspectos como o         
homossexualismo e desequilíbrios emocionais foram abordados. O perfil        
2 mostrou-se bem pouco presente entre os testemunhos e, assim, as           
inferências ficam limitadas. (SANTOS, 2010) 

40 Nota da autora sobre os tipos ideais na citação: Weber fala em tipos ideais que seriam modelos para                   
pensar os processos históricos. Ele mesmo considera que estes são sempre mais dinâmicos do que estes                
“tipos ideais”, embora seus trabalhos sigam este modo de investigação. (Weber, 2004: 42). Aqui,              
utiliza-se esta expressão apenas como recurso retórico. As contribuições que porventura aparecem no             
trabalho relacionadas a este autor serão, sobretudo, a partir da articulação operada por Bourdieu entre               
Marx e Weber. 
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Há uma variação de representação individual e coletiva, mas essas          

representações coletivas estão sempre pautadas numa ideia de família tradicional.          

Quando a família foi retratada, o mais comum é que o problema solucionado na              

Fogueira Santa estivesse relacionado ao homem e aí serve ao molde do financeiro             

destruído que gera vícios e desestrutura a formação familiar. Está muito claro a intenção              

de mostrar a Fogueira Santa como o lugar da reconstrução da vida familiar, ao fundo.O               

componente família é um aspecto muito caro para os Cristãos e esse é um dos elementos                

da representação da Fogueira Santa, que se mantém nos mesmos moldes, mesmo            

durante o período de perda de fiéis, 2000 a 2010, representada por imagens ilustrativa              

de homem, mulher e filhos, sempre um ou dois, em que quase sempre os componentes               

são brancos. Aparecem sorridentes, costumeiramente com uma bela casa ao fundo ou na             

frente de um estabelecimento.  

No dia 12 de dezembro de 1998 foi à circulação uma edição da folha universal               

que continha uma página inteira relatando as experiências bem sucedidas na Fogueira            

Santa. São relato de 4 mulheres que falam como sua vida melhorou significativamente             

depois da participação na fogueira. A descrição traz o nome delas e suas condições              

financeiras, o primeiro elemento da vida citado nas reportagens em que ocorreu o             

suposto milagre, mas é interessante como outras questões também são abordadas como            

a cura de doença tanto do fiel quanto de um parente seu. 

A narrativa de realização não está apenas vinculado a uma questão financeira            

ou cura, as reportagens trazem falas atribuídas aos sujeitos representados em que os             

mesmo relataram um tipo de bênção de magnitude psicológica, com cura de um tipo de               

doença psicossomática, algum tipo de benefício de equilíbrio emocional nas palavras           

atribuídas à uma mulher de 28 anos, em que relataria o recebimento da cura e da paz de                  

espírito depois de supostamente tentar suicídio. 

Cansada e com dois filhos, ela não aceitava aquela situação.          
Além disso o seu salário estava “amarrado”. No final do mês, segundo            
Rosilene, já devia mais do que recebia. Resolveu dar um rumo novo em             
sua vida, ela se dedicou ao curso de cabeleireiro. Com planos de ter seu              
próprio negócio, decidiu participar da campanha da Fogueira Santa de          
Israel. 

-Fui além de um propósito com Deus, fiz um pacto. Pedi que ele             
mudasse por completo a minha vida, caso o contrário não iria mais crer             
que Ele seria o meu Deus. Eu já estava cansada de promessas que minha              

 



54 

vida ia mudar. Pedi um salão de beleza, onde eu pudesse ser a cabeça e               
não a cauda - lembrou. 

Logo depois da Fogueira Santa, Rosilene conquistou seu negócio.         
Certa de que as bênçãos do Senhor seria mais uma vez derramada,            
participou de outras campanhas onde pedia clientes para que enchesse          
seu salão 

-Hoje tenho clientes que não consigo atender. Tem dias que          
fecho o salão à meia noite. Há dois anos participo de todas as             
campanhas. E as bênçãos não param de chegar.  41

Essas narrativas e representações “competem”, inicialmente, com várias outras         

iniciativas. Todas elas se misturam inicialmente com notícias comuns, que qualquer           

outro jornal não confessional costuma reportar no dia a dia. O que se pode constatar da                

importância da representação da Fogueira Santa é que ela tem aparentemente similar            

dedicação e periodicidade de reprodução nas páginas da folha universal, que pode se             

concluir que há uma reprodução com muita frequência das experiências de fé, mas não              

necessariamente é obrigatório constar sua presença. 

Não ocupa um espaço predeterminado no jornal, há uma variação de posição            

ora no início, hora no fim, com algumas vezes sendo capa do jornal. O tamanho do                

espaço que dedicado a Fogueira Santa também variou muito de acordo com os             

exemplares consultados, não demonstrando nenhum padrão determinado de tamanho de          

espaço até o ano de 2007, em que muda toda a perspectiva de produção simbólica que                

ela ganha para publicação no jornal, definitivamente, já perdendo gradativamente a           

importância com que é encarada para os objetivos de conversão dos indivíduos 

Ao longo da primeira década dos anos 2000, a Fogueira Santa de Israel,             

passando a ganhar espaço muito maior, demonstra que a sua representação no jornal             

não será mais encarada como um mensagem simbólica de um lugar onde a vida se               

transforma com um chamado a conversão e a participação e confirmação da existência             

de um Deus miraculoso que transforma a condição material das pessoas. O que vai se               

moldando é apenas uma porta que você pode acessar para ficar rico, não importa se               

você crer na existência ou não desse Deus, basta investir o seu dinheiro e acreditar no                

sacrifício. Os relatos de bênçãos que não esteja relacionado ao dinheiro vão se tornando              

cada vez menor com o passar dos anos. 

41 Folha Universal, 12 de dezembro de 1998 
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A partir da segunda metade das primeira década dos anos 2000, a Fogueira             

Santa passa ser uma espécie de porta exclusiva para o mercado, como quem acessa a               

chave da passagem de uma vida comum para uma vida empresarial de sucesso, não              

como trabalhador ou trabalhadora, mas como um novo empresário de sucesso ou um             

antigo empresário que recupera a sua empresa falida ou à beira de falir e a eleva para                 

um patamar de muito lucro e sucesso. O relato escrito de uma pessoa que socialmente               

não se destacava, ou com problemas administrativo e financeiros, é completado por            

grandes fotos estampadas nas suas respectivas empresas locais, ou em casas suntuosas. 

Há uma inversão no perfil mais comum de quem relata suas experiências de fé.              

Logicamente como dito acima, a representação familiar continua tendo sua projeção na            

narrativa, o que muda significativamente é que o perfil masculino passa aparecer com             

muito mais frequência e eles aparecem geralmente agora em seus negócios bem            

sucedidos. Há um apelo visível ao caráter empreendedor que a Fogueira Santa é, dando              

a oportunidade de ser um empresário de respeito e sucesso. Não que essa concepção já               

não existisse anteriormente, mas agora, narrativas como essa ganham o centro da            

atenção. 

Elas se repetem uma após a outra nos mesmos moldes, começa a reportagem             

falando nome, idade, e o que teria acontecido, em seguida relata o desespero e uma fé                

determinante, que se “revolta”. A ideia massiva divulgada era de que os cristãos             

prosperariam de acordo com a capacidade de se revoltar com a condição de vida e exigir                

de Deus a sua mudança de vida, como na reportagem com o título de “Somente os                

revoltados vencem” . A ideia aí é fazer com que o fiel sinta-se capaz de, se indignando                42

tenha capacidade de mudar sua vida, ao não aceitar a condição de falência de              

prosperidade administrativa ou de início ruim de negócio, o que facilita as doações e os               

aportes financeiros.  

Os símbolos estão por todo lugar, jogar com essa simbologia é fazer com que              

mesmo os menores detalhes confluam para a criação de uma mentalidade que enxerta             

poder, legitimidade espiritual de forma inconsciente. As pessoas são representadas na           

frente de grandes casas com piscina, vários automóveis, dentro de escritórios de suas             

empresas, dentro dos seus estabelecimentos. Nada é feito por acaso, cria-se um perfil             

42 Folha Universal, 25 de novembro de 2007 
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exato de quem alcançou tamanho sucesso, existe aí a necessidade de demonstrar a             

opulência a ser alcançada. Diferentemente dos anos anteriores à 2007, o molde da             

narrativa é amplamente padronizado, que confere uma tentativa sistemática pela          

repetição de um lugar que detém a fórmula mágica do sucesso. Isso fica tão evidente               

que a Fogueira Santa passa a ganhar uma página exclusiva em todas as edições              

consultadas para o ano de 2007, o que nem de perto aconteceu com outros anos               

anteriores. 

O espaço da quarta página reservado a ela e somente a ela, se repetindo de               

forma contínua nos exemplares um após o outro, contrasta com a maneira que era              

representada anteriormente, vindo de forma avulsa e aparecendo por vezes na capa. Ao             

passo que ela ganha muita relevância. A competição por espaço entre outro atos             

litúrgicos vão sendo vencidos. Nos anos anteriores ao meio da década aqui observada,             

os vários dispositivos de liturgia se misturavam com as notícias comuns. Uma boa parte              

deles passam a ser reproduzidos com pouca frequência e em espaços de notícias             

menores, enquanto que a Fogueira Santa tem seu espaço agora intocável. 

A tentativa não é de mudança de rota retórica de uma narrativa, na verdade, o               

que se observa não é supressão de elementos outros como a cura, para a exclusividade               

do sucesso pelo dinheiro, mas, a predominância da centralidade do dinheiro. Ao invés             

de propagar uma ação decisiva do indivíduo na busca pelas questões de prosperidade             

onde ele interpela um espécie de pai condescendente com a sua vontade, ele agora deve               

se conter em uma ação mais passiva de vontade da divindade, acreditando em um              

compromisso de investimento certeiro.  

Há uma exaltação do caráter empresarial da Fogueira Santa, nessa nova           

roupagem. Essa ideia de que o indivíduo alcançaria prosperidade montando negócio           

sempre existiu, contudo, ela competia igualmente com outras formas de projeção dos            

benefícios de participar da Fogueira Santa de Israel. O caráter dela vai ganhando forma              

cada vez mais empreendedora nos anos 2000, até que essa seja a representação             

principal. Nos exemplares consultados a partir 2007 chega a impressionar a guinada de             

caráter empreendedor que a contorna.  

Uma reportagem denominada de “Reviravolta” dá a tônica dessa tendência. Ao           

contar a reviravolta de um empresário que estava em derrocada financeira, com seus             
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negócios com posto de gasolina caindo vertiginosamente, atribui a sua recuperação e            

sucesso financeiro a participação da Fogueira Santa de Israel. A imagem ilustrativa é             

um rapaz ao lado de um carro da marca Jeep, num posto de gasolina. 

A iniciativa, segundo ele, surgiu depois que os        
empreendimentos começaram a degringolar. “Eu tinha sete postos de         
gasolina e caí pra dois, tinha carros, barcos, só faltava ter avião, mas os              
negócios não estavam bem e perdi o que possuía”, lembra. (...) Hoje,            
com resposta da perseverança e da fé que tem, ele é proprietários de             
postos de gasolina em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de             
Janeiro. “Os resultados não acontecem num toque de mágica, mas sim,           
gradativamente. Não fosse a força que o Senhor Jesus nos dá, nada disso             
conseguiríamos. Posso dizer que obtive uma transformação significativa        
em minha vida, consegui vencer e, hoje, só tenho a agradecer”.  43

O relatos vão se repetindo edição após edição dos exemplares consultados para            

o referido ano. É a tentativa de consolidar esse aspecto da Fogueira Santa de Israel, e na                 

divulgação massiva desses relatos, persuadir os fiéis a participar e investir pesado            

durante a campanha, não mais para resolver diversos problemas da sua vida, agora a              

oportunidade é ficar rico através de grandes iniciativas de negócios bem sucedidos. Essa             

divulgação massiva pelo jornal busca uma criação de uma mentalidade que coloca a             

igreja como detentora de um aparato verdadeiramente miraculoso, comprovado nas          

falas de tantas pessoas. A constatação de Derli Machado para a Seção Superação, onde a               

Fogueira Santa de Israel também aparece representada, mostra essa tática. 

Desta forma, o “testemunho midiático” não estaria no campo         
religioso, mas também jornalístico, o que implica que seu funcionamento          
se dá de acordo com as regras gerais do campo jornalístico e dos gêneros              
que circulam nesse campo, permitindo que os leitores saibam que essas           
informações com fontes explícitas estão, de fato, vinculadas ao campo          
iurdiano. Isto é, o conjunto do discurso da Seção Superação encontra-se           
englobado por uma estrutura enunciativa que a todo momento mostra          
onde está a fonte, prestigiosa e confiável, de informação, em que é            
explicitado quem fala, é a voz da IURD que se faz ouvir, por intermédio              
de quem fala. (OLIVEIRA, p.81) 

Com isso, a predominância dos perfis são muito mais equilibrados, os homens            

passam a ser muito mais presentes tanto nos relatos de bênçãos recebidas por eles,              

quanto sendo beneficiários indiretamente através da mãe ou esposa. A quantidade de            

narrativa em que as mulheres aparecem representadas de forma imagética sozinha           

diminui num grau considerável. A mulher próspera e autônoma continua sendo           

43 Folha Universal, 29 de Julho de 2008 
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reproduzida na lógica de mulher virtuosa quando ela é a protagonista da bênção ou              44

quando a narrativa se volta para representação de uma família como a mulher virtuosa              

que resistiu ao lado do homem mesmo quando sua administração faliu os negócios ou              

quando ele não tinha nada. 

Seu protagonismo, ainda, está em determinar que as ações de Deus estejam            

alinhadas com o que seria a sua justa vontade, mas agora, numa parceria deus-homem,              

como se Deus funcionasse como uma espécie de poupança com rendimentos           

estratosféricos. Ora, o fiel tem a chance de colocar Deus para funcionar como um              

administrador, um apoiador, um alicerce do seu investimento. 

De todo modo, a IURD, na figura de Edir Macedo, tentam agora ser prevenidos              

inclusive da possibilidade da experiência do fiel com a Fogueira Santa não lhe retornar              

aquilo que é esperado no pedido, uma vez que, tudo depende exclusivamente do homem              

para que Deus o conceda, qualquer que seja o desvio na rota é culpa única e exclusiva                 

do próprio indivíduo que não teve a fé suficiente. Muito pelo contrário, seguindo uma              

Teologia da Prosperidade, ainda é possível dizer que o fiel não deveria aceitar aquela              

condição, se revoltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 A ideia de que a mulher sábia edifica o lar. Tem o intuito de dizer a mulher ideal cristã coopera para a                       
construção familiar de forma, justa, amorosa e correta, contribuindo para o êxito das relações familiares               
sem conflitos ou problemas decorrente dela. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Como deve ser ofício de um historiador uma leitura dos fatos o mais distante               

possível de uma lupa moral, é possível constatar que a Igreja Universal do Reino de               

Deus existe por conta de demandas que foram contempladas, aprimoradas e elevadas            

por ela. A IURD não nasce e, partindo dela, cria demandas nas pessoas, ele é criada                

justamente para oferecer respostas e saídas para demandas que são anteriores e essas             

respostas, saídas, tem a ver com uma nova forma de ser pentecostal.  

Sua consolidação como principal igreja modelo dessa nova vertente puxa uma           

fila de várias denominações subsequentes que são hereditárias desse novo          

pentecostalismo. Através dela se consolidam maneiras de pensar o cristianismo que até            

então tinham pouco ou nenhuma ressonância nas igrejas historicamente construídas          

anterior à ela no Brasil. Observações aparentemente simples já denotam isso, é só             

prestarmos atenção como que as igrejas neopentecostais se nomeiam: Igreja Mundial do            

Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de              

Deus, nomes que contam uma ideia de grandeza, abrangência global e sacralidade nas             

qualidades de serem  do “reino de deus”; “do poder de deus”; do “trono de deus”. 

Suas ações são pensadas, símbolos, narrativas e representações, mesmo         

aquelas mais antagônicas e contraditória que possam ser, podem ser formas de            

capitalizar na busca por fiéis que se comprometam com sua visão e participem dos              

cultos, façam doações, comprem os seus bens sagrados e viva sob sub judice. 

(...)a Universal parte do princípio de que todos os artefatos                   
humanos e todos os elementos da natureza podem servir para se conectar                       
com o mundo divino: podem ser utilizados como mediadores eficazes                   
com a esfera extramundana, desde que consagrados, ‘ungidos’ por seus                   
pastores”. BIRMAN, 2001, p.69 apud ORO, 2006, p.325) 

Com uma série de estratégias inovadoras, se utiliza da Teologia da Prosperidade            

não de uma forma abstrata, mas sempre dando um sentido que se materializa,             

literalmente, na vida prática. A chave da IURD, por que prioriza coisas do aqui e agora,                

é estar em constante renovação, atualização e ainda sim, uma vez adquirido a             

imponência e a sua relevância, vê se colocada a andar na contramão do movimento              
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religioso de ascensão de outras igrejas neopentecostais que, na sua sombra,           

primeiramente imitando e depois adicionando novidades, ganham novos adeptos.  

É bastante impressionante, dado o seu poder, a sua força política e midiática             

alcançada, somando-se a isso um cenário de crescimento de cristãos de vertente do seu              

campo de atuação, ver a Universal perder um pouco da sua credibilidade e/ou atração,              

mesmo tendo, ao longo do tempo, investido em estratégias poderosas e muito eficazes             

na sua trajetória de obtenção e manutenção de fiéis .Mesmo com todo esse aparato, o               

mercado da fé para essas igrejas pode ser extremamente volátil, tendo uma ascensão             

exponencial, podendo também entrar em um espiral decrescente com a mesma           

voracidade e intensidade.  

Não é nenhuma coincidência que haja um interesse nas transformações sutis na            

forma com que essa concepção de deus passa a ser apresentada dado a perda de fiéis que                 

ocorre entre 2000 e 2010, império que se baseia exclusivamente na fidelidade do seu              

público e na crença da sua pregação. Até por que isso simboliza mais do que perder os                 

membro cativos, institucionalizados, certamente o processo se expande ao fiel não           

institucionalizado, aquele que é alcançado pelas mídias mas que não tem,           

necessariamente, um vínculo associativo com a IURD.  

A IURD, ao experimentar um cenário de volatilidade, perde 10% da sua            

membresia num espaço de 10 anos mesmo depois de se tornar uma das maiores e mais                

pujante igreja não só Neopentecostal, mas entre todas as vertentes Cristãs do Brasil, o              

que aponta para uma maneira de atuação no meio já não tão assertiva assim, nessa               

relação de fé e sacerdócio, em que o componente do compromisso e da fidelidade com a                

igreja é particularmente sintomático.  

Demonstra que não mais seduz como outrora, mostra também como os fiéis têm             

autonomia e permanecem onde estão porque encontram ali o que buscam, não só por              

que são agarradas pelos tentáculos controladores” iurdiano. E essa constatação é           

importante inclusive para não incorrermos na criação automática de estereótipos, análise           

pejorativas sobres os sujeitos que circulam por esse ambiente e que depositam a sua fé,               

isso por que “a maioria dos estereótipos de outros –judeus vistos por não-judeus,             

muçulmanos visto por cristão, negros por brancos, camponeses por pessoas da cidade,            
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soldados por civis homens por mulheres e etc.- era ou é hostil, desdenhosa, ou no               

mínimo condescendente. ” (BURKE, 2004). 

Não fica parada, sua reorganização na forma de representar o ideal de            

prosperidade através da folha universal faz dar a ela um caráter cada vez mais próximo               

de um jornal comum, menos carregado de tantos atos do seu culto como as campanhas,               

que vão aparecer de forma mais sistemática e padronizada. A Fogueira Santa passa a ser               

o seu principal veículo, dentro do jornal, de produção de um imaginário de bênção.O              

que evidência é o salto de importância que a Fogueira Santa dá no portfólio de               

estratégias de busca de fiéis, colaboradores, do investidor, uma vez que ganha            

centralidade na divulgação agora muito mais que qualquer outro ato litúrgico, portanto,            

ela é, notadamente, um dos caminho que a IURD encontra para reverter a perda de fiéis.  

A Fogueira Santa como esse aparato litúrgico é o carro chefe do discurso e da               

produção de um imaginário de prosperidade e sucesso. Ao longo do período em que a               

Universal experimenta uma debandada de fiéis, suas ações demonstram um apelo a            

forma que a Fogueira Santa produz nas massas, de forma que ele é eleita              

definitivamente como a rolha que estanca a sangria. O que se pode perceber das              

produções de significados é que, de alguma maneira, a IURD constata que já não basta               

projetar a sua prosperidade baseada em uma simples reorganização da vida, ou somente             

uma projeção de bênçãos “normais”. Ao que tudo indica, a IURD percebe que a              

Fogueira Santa de Israel deveria agora projetar o lugar do empreendedorismo           

empresarial cristão. 

Alguns dos seus símbolos continuam sendo preservados, a forma com que a            

narrativa dos casos se apresentam são basicamente as mesmas, com a diferença de que              

se aprofundam ainda mais na ideia de saída de um fundo do poço para o topo. O que                  

fica evidente é que as histórias contadas são cada vez mais fossos profundos de onde as                

pessoas teriam saído, inversamente proporcional ao lugar de sucesso alcançado através           

da Fogueira Santa de Israel, cada vez mais alto, esse alto é que passou corriqueiramente               

à parecer como ser o próximo grande empresário de sucesso. 

No final das contas, mesmo com diversos outros elementos a serem ponderados,            

ter menos fiel é ter menos dinheiro para a igreja que se pretende ser e isso é o que                   
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importa. Aliado a sua estratégia de persuasão, sempre conseguia conferir na suas            

estratégias de atração fazer da Fogueira Santa de Israel esse objetivo.A IURD sempre             

entendeu o poder do dinheiro na dimensão da sua igreja como um ator que atrai               

facilmente pessoas e por isso tratou de reorganizar e massificar a representação da FSI              

como não só mais o lugar da mudança de vida material mas o lugar da riqueza, isso                 

depende de a pessoa acreditar nessa parceria divino-humano. 

Acredito que você ouviu, em todas as edições da campanha, o            
seu pastor dizendo para a Igreja “ouvir a voz de Deus e ver o que Ele                
quer de cada um”. Esse é o X da questão e que, infelizmente, muitas              
pessoas não entendem. Raciocine comigo: se o pastor diz pra você saber            
o que Deus quer de você, então significa que Deus é que vai pedir, não o                
pastor. Ouvindo a voz de Deus e sabendo o que Ele quer, aí sim, você              
deve dar 100% do que Ele pede. (...)Portanto, nesta nova edição da            
Fogueira Santa, esforce-se para ouvir a voz de Deus e não se deixe levar              
por quem quer que seja.  45

A estratégia passou a não dar mais toda a certeza para o fiel por simplesmente               

ser da IURD que você prosperará, mas passou a transferir a responsabilidade agora             

exclusivamente ao fiel, ao mesmo tempo que se coloca como o detentor do instrumento              

que ele acessava por completo a imanência desse Deus fazendo com ele uma parceria,              

um investimento, é o fiel que precisaria estar atento ao chamado ao investimento, que              

quanto maior for, maior resposta e por conseguinte maior a recompensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Trecho retirado do blog do bispo Edir Macedo em que explica as funcionalidades da Fogueira Santa e                  
como oferecer sua oferta. Disponível em:      
https://www.universal.org/bispo-macedo/post/duvidas-sobre-a-fogueira-santa/. Acessado em 15/01/2020.  
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