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RESUMO

O artigo apresenta como objeto a investigação do comportamento político de jovens convertidos a Igreja
Universal do Reino de Deus, moradores do bairro Santa Maria (Terra Dura).Buscamos com esta
sumaríssima revisão de literatura descrever as dimensões de funcionamento da Igreja Universal do Reino
de Deus, destacando o seu ambicioso projeto de conquista de territórios que atinge principalmente o
terceiro mundo, e àqueles que por uma série de mecanismos de exclusão se identificam com o seu
discurso voltado à oferecer a cada convertido o sentimento de existir como pessoa humana e de possuir
controle sobre a sua vida.
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ABSTRACT

This artycle presents how object the investigation of political behavior of young converts the Universal
Church of the Kingdom of God, Santa Maria neighborhood residents (Terra Dura). Nicer with this short
review of the literature describing the dimensions of functioning of the Igreja Universal do Reinos de Deus,
highlighting its ambitious project of conquering territories that mainly affects the third world, and those
who by a variety of mechanisms of exclusion are identified by their speech directed to offer each converted
feeling to exist as a human being and have control about your life
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O artigo apresenta como objeto a investigação do comportamento político de jovens convertidos a Igreja
Universal do Reino de Deus, moradores do bairro Santa Maria (Terra Dura). A escolha pela denominação
religiosa se justifica em razão do crescimento do movimento neopentecostal iurdiano[4] nas últimas
décadas e da influência cada vez maior desse segmento no contexto social, cultural e político da sociedade
brasileira. O tema também se relaciona a um conjunto de circunstâncias que reforçam o interesse em sua
análise como o surgimento recente da geração nem-nem (tradução livre do termo ni-ni, "ni estudian ni
trabajan", usado em espanhol). De acordo com pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2009, mais
de dois em cada dez jovens brasileiros entre 18 e 20 anos se encontram nessa espécie de limbo em 2009.
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Vulneráveis, ao espreitar a falta de perspectivas quanto ao futuro, “convertidos em um presentismo
estendido” (SOFIATI, 2011, p.15) os jovens reduzem compromissos, flexibilizam desejos, exaltam o
hedonismo, e rejeitam simultaneamente o estudo e o trabalho. O cerne da nossa problemática habita este
cenário na medida em que lançamos como questões norteadoras: (1) De que forma a Igreja Universal do
Reino de Deus preenche esse vazio (2) E, qual horizonte teleológico que a Igreja Universal do Reino de
Deus apresenta a sua juventude

Trata-se de um estudo em desenvolvimento. No artigo, ora apresentado, destacamos algumas das nossas
conclusões preliminares sobre a temática. Neste sentido ressaltamos que temos absoluta convicção de que
o resultado final deste trabalho apresenta insuficiências, por não se tratar de uma análise conclusiva sobre
a temática.

Desde que nos dispusemos a tomar a relação educação e religião como enfoque dos nossos estudos
lidamos com duas ordens mais gerais de problemáticas, a saber: como definir conceitualmente esta
relação e como, diante de diferentes possibilidades analíticas delimitar uma agenda de pesquisa. No
tocante ao instrumental heurístico adotamos como princípio mais geral o pressuposto segundo o qual a
religião constitui um fenômeno social, uma mediação dos seres humanos, um produto da cultura. Sob esse
enfoque “as divindades e as experiências chamadas divinas nascem dos seres humanos e evoluem na
história dos seres humanos.” (GEBARA2006, p.13), correspondem a uma super-estrutura, “ como
instituição dentro e fora de cada indivíduo” (GEBARA, 2006, p.26). Trata-se, portanto, de uma expressão
da vida real, deste modo partilhamos do entendimento de que as religiões e as teologias são expressões
de diferentes interesses humanos.

Na tradição Marxista, a religião é concebida como “alienação e estranhamento que faz com que os
produtos e as construções sociais da mente humana se voltem contra nós como força estranha que nos
controla.” (IASI, 2013, p. 13). Desta forma, a crítica de Marx a religião, não se encerra em si mesma, ela
o lança a necessária crítica social ( aspecto que o distingue do pensamento dos jovens hegelianos pela
crítica insuficiente à religião), no sentido posto pela ideia de que o deus que tudo sustenta é a sociedade,
deste entendimento resulta a conclusão de que toda crítica à religião se torna inócua quando
desacompanhada da reflexão revolucionária. Assim, segundo Duarte, para Marx:

[...] Era preciso fazer a revolução para mudar a sociedade, para superar uma
realidade social opressiva, da qual a religião era apenas uma representação
ideológica. Aliás, Marx tinha clareza de que enquanto continuassem a existir as
relações sociais de exploração, enquanto a maior parte da humanidade vivesse
sob o jugo espoliador de uma classe dominante, não seria possível fazer a
humanidade em seu conjunto se libertar das religiões e dos deuses a elas
associados. (DUARTE, 2004, p. 7)

No sentido indicado por Marx, fica evidente o caráter otimista dado à práxis revolucionária, momento em
que ocorreria em um só tempo, a mudança das circunstâncias e a automudança, possibilidade dos seres
humanos superarem o estranhamento de relações fetichizadas, incluindo aquelas correspondentes à
experiência religiosa.

No contexto deste artigo, a defesa desta racionalidade, esbarra, entretanto, em um aspecto da experiência
religiosa já refletida por Iasi, 2013, com a qual nos vemos a concordar. Vejamos:

Não parece haver dúvida que o desenvolvimento de uma sociabilidade que supere
as bases do estranhamento diminui o espaço ocupado pelo comportamento
religioso, mas arriscaria dizer que dificilmente o elimina como fenômeno social.
Sempre haverá os espaços das sombras, o vazio da existência, o medo, a morte,
ou ainda a mais simples sensação de fazer parte de algo maior que nós mesmos,
que nos conecta, nos liga e permite nossa transcendência – como a religião ou a
internet ou o compromisso político. (IASI, 2013, p. 13).
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Tendo formulada essa compreensão, buscamos investigar mais profundamente o universo religioso
brasileiro cuja característica fundamental em tempos hodiernos é o profundo acirramento da competição
entre religiões. A fim de ilustrar a questão faremos breve análise dos dados censitários gerados pelo IBGE
no censo das religiões de 2000 e 2010. Enfatizaremos o grupo evangélico, foco do nosso interesse. Os
resultados do censo demográfico de 2000 anunciava o crescimento da tradição evangélica confirmado mais
recentemente no censo de 2010, neste, o segmento evangélico representa a tradição religiosa que mais
cresceu no Brasil no período intercensitário, em apenas 30 anos, os evangélicos passaram de 3% para
22,2% da população brasileira.

Adentrando um pouco mais na análise, sobre o mapa religioso protestante, o Censo 2010 considerou duas
categorias – os evangélicos de missão (também conhecidos como protestantes, incluindo as igrejas
Luterana, Presbiteriana, Batista, Metodista, Congregacional e Adventista); os evangélicos de origem
pentecostal (incluindo os pentecostais clássicos, como Assembleia de Deus, e neopentecostais (como a
Igreja Universal). Confirmou-se a tendência de crescimento do segmento de evangélicos pentecostais
(10,4% para 13,3%). Houve um ligeiro declínio no segmento evangélico de missão (de 4,1% para
4%).. Os evangélicos pentecostais (6,2%) são os grupos com maiores contingentes de pessoas de 15 anos
ou mais de idade sem instrução, e formavam ogrupo religioso com a maior proporção de pessoas
pertencentes a classes de rendimento até 1 salário mínimo(63,7%).

Vejamos, a seguir, mais detalhadamente, a matéria da qual se ocupa o presente artigo, a saber: a
investigação do sistema de referências da Igreja Universal do Reino de Deus, enfatizando em especial o
tema da salvação, aspecto estruturante do comportamento prático do convertido, mediação fundamental
para o recrutamento e mobilização evangélica, responsável “...por manter um exército de fieis aptos a
cumprirem as orientações ditadas pelo líder religioso.” (SOFIATI, 2011, p.15)

A literatura especializada costuma diferenciar os Protestantes Históricos dos Pentecostais, considerando a
época de origem, a procedência geográfica e as ênfases doutrinárias. Neste sentido para os Protestantes
Históricos, a referência geográfica é a Europa e a Reforma do séc XVI[5]; já para os Pentecostais, de
origem protestante, a referência são os Estados Unidos e o início do século XX[6].

A implantação do Pentecostalismo no Brasil é percebida por Freston, 1994, em três ondas. Segundo este
autor a primeira onda se inicia na década de 1910 com a chegada do ítalo-americano Louis Francescon,
pertencente à Igreja Presbiteriana de Chicago, no Brasil. Este seria responsável pela abertura no Paraná
(sul do Brasil) da primeira igreja pentecostal da Congregação Cristã do Brasil. Na abordagem de Freston
1994, esta constituiu a primeira onda de implantação de igrejas pentecostais no país, que coincidiu com a
própria expansão do pentecostalismo pelo mundo e, em termos econômico-políticos, com a expansão do
capitalismo mundial.

A segunda onda é iniciada nos anos 50 e 60, em meio a dinamização e urbanização da sociedade brasileira
. Nesse contexto ocorre uma fragmentação do campo pentecostal, surgindo, em meio a dezenas de
cismas, as Igrejas: Brasil para Cristo (1955), Evangelho Quadrangular (1951) e Deus é amor (1962).

De acordo com Matos, 1999, foi no bojo dessas transformações, na medida em que os ramos pentecostais
mais antigos começaram a ingressar num certo aburguesamento, que grupos novos foram se proliferando
em direção às camadas mais baixas, mantendo-se todavia, circunscritos à esfera sacral.

De acordo com a percepção do autor, o sucesso destes novos grupos, relaciona-se, antes de mais nada
com uma nova lógica do “ [...]próprio sistema de produção da sociedade capitalista, responsável, em
última instância, pela eclosão das aspirações das massas a um maior consumo de bens materiais e não
materiais e pela restrição de oportunidades concretas.” (MATOS, 1999, p. 40) Nessa mesma época a
Igreja Deus é Amor é fundada por David Miranda, que passa a enfatizar o dom de cura e a Igreja Brasil
para Cristo é fundada por Manoel de Melo responsável pelas primeiras incursões no âmbito da política.
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Já a terceira onda, 1999, tem início no final dos anos 70, após a ditadura militar no país, mas ganha força
apenas nos anos 80, nesse contexto a ênfase é dada particularmente na área das comunicações e no
exorcismo das forças demoníacas. Sua representante maior é a Igreja Universal do Reino de Deus (1977),
contando também com a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), ambas surgidas no contexto
carioca. “Atribui-se a terceira onda a ampliação do leque de possibilidades teológicas, litúrgicas, éticas e
estéticas do pentecostalismo.” (MATOS, 1999, p. 41)

Vale sublinhar que de acordo com BOBSIN, 1994, no Brasil, o Protestantismo Histórico, diferente do
Pentecostalismo, permaneceu por muito tempo invisível na sociedade. Todavia, a existência da sua matriz
religiosa em território nacional parece ter aberto, ao lado de fatores sociais, econômicos e culturais,
frentes para a difusão do Pentecostalismo , que viria ocupar espaços não atingidos pelo Protestantismo
Histórico, por exemplo, às camadas mais baixas da população citadina e mesmo as camadas médias.

A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada no Rio de Janeiro por um pequeno grupo em 9 de julho de
1977, carcterizando-se inicialmente como uma corporação religiosa centrada na autoridade carismática de
seus primeiros líderes e, com sua expansão, na personificação místico-carísmática da figura de Edir
Macedo. Na atualidade, seu quadro administrativo é composto por alguns profissionais que atuam nas
empresas pertencentes à Igreja, tais com: emissoras de rádio, rede nacional de televisão (Rede Record),
gravadora, jornais, banco, gráficas, indústria de móveis, etc. Já para o ministério pastoral e bispado se
exigem qualidades carismáticas e lealdade direta a Edir Macedo.

Os primeiros registros da IURD na Bahia remontam a década de 80, sob a particularidade de acirrados
conflitos com os adeptos do candomblé, em virtude de sua postura taxativa em relação aos orixás,
nivelados aos demônios cristãos, e de sua equivocada postura diante das próprias peculiaridades do
candomblé, englobando-o na mesma matriz religiosa da umbanda. Quanto à demonização de elementos
sagrados do Candomblé registramos, em maio de 2006, aspectos do cotidiano que evidenciam a
atualidade da questão.

Ainda no bojo dessa discussão, Matos, 1999, relata em pesquisa sobre os conteúdos dos discursos dos
pastores, fiéis e demais agentes na Rede Record, sucursal de Salvador, a ocorrência da seguinte chamada,
em alusão aos dez sinais da possessão demoníaca:

Eu quero pedir que você assista com atenção os dez sintomas que caracterizam
possessão, que caracterizam manifestação do diabo na vida das pessoas. E se
você tem um ou mais sintomas, você deve estar na Igreja procurando libertação.
Os dez sintomas que caracterizam possessão: nervosismo, dores de cabeça
constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio,
doenças que os médicos não descobrem a causa, visão de vultos ou
audição de vozes, vícios e depressão” (pastor Isnarde e Narrador, programa
Pare de sofrer, Salvador, Rede Record, 22-05-98 apud MATOS, 1999, p. 131)

É interessante observar, porém, que a difusão da IURD na Bahia está relacionada à construção de um
terreno doutrinário sincrético, que conjuga no estilo comercial adotado pela Igreja aspectos do
protestantismo, catolicismo popular, umbanda carioca, neopentecostalismo norte-americano e kardecismo,
a fim de tornar-se mais atrativa ao gosto de freguês. Um exemplo significativo é a adaptação da novena
católica a liturgia da IURD, sob a forma das correntes[7].

Em se tratando das orientações doutrinárias e dos sistemas de valores que compõem o Pentecostalismo,
percebemos que cada denominação segue a sua maneira orientações do Protestantismo Tradicional
associadas a algumas características próprias, todavia, vale acentuar, que a proposição básica religiosa do
Pentecostalismo, alicerça-se, acima de tudo na tríade: cura, exorcismo e prosperidade.

Resumidamente, Bittencourt, 1996, define os termos que compõe esta tríade considerando o caráter
lenitivo dado a religião, nessa direção a cura viria ao “encontro do conjunto de efermidades físicas e
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psicossomáticas, num país no qual o atendimento médico passa por uma crise crônica”(p. 24), o
exorcismo responderia a necessidade de plausibilidade no plano transcendental à sentimentos que povoam
a subjetividade coletiva tais como o medo e a insegurança, nesse particular “O exorcismo seria um
autêntico ‘dar nome aos bois’. Seria resposta a problemas desde o desemprego até crianças nascidas com
lesões irreversíveis. O grande inimigo e causador de todos os males passa a ter um nome, com a
vantagem adicional de que agora se dispõe de um poder maior para enfrentá-lo.” (p. 26). Já discurso da
prosperidade atua como um atrativo óbvio em meio a um modelo econômico excludente.

Por tudo isso, a Igreja Pentecostal, vista como redentora de todos os males, tende a constituir-se como
um espaço de solidariedade e acolhimento, o que a aproxima cada vez mais da obtenção da hegemonia
religiosa nos meios populares.

Nesta direção o principal mecanismo para sua expansão é a admissão ao proselitismo ativo, mediante o
qual a prática missionária, visando estimular as pessoas a reconhecerem sua condição de pecadoras e
partirem para a conversão, é confundida com as demais práticas sociais empreendidas pelos fiéis. Isto
posto, é possível compreender os motivos da reduzida inclinação à tolerância religiosa e a práticas
ecumênicas das comunidades evangélicas neopentecostais.

No tocante as orientações doutrinárias, apesar de a IUDR flexibilizar alguns tabus do dogma, o sistema de
valores que compõe a filosofia possui, por princípio protestante, base fundamentalista, i.e.: ênfase na
interpretação literal do texto escriturístico como fundamental à vida e à doutrina cristãs, exigência de um
tipo de comportamento obediente e rigoroso ao conjunto básicos do dogma.

Nessas condições, o pluralismo religioso adotado pela igreja, no tocante a flexibilização de alguns tabus,
opera com a mesma lógica e razão instrumental do capital flexível, em que se busca conhecer as
demandas das pessoas para nelas provocar estímulos diferenciados e atraí-las para o mercado de bens
simbólicos - cura, exorcismo, prosperidade.

Quanto à reformulação dos costumes instalada pela terceira onda, Freston, 1994, acentua que a
flexibilização de certos tabus obedeça mais que a razões sagradas, visto que a IURD, como as demais
denominações neopentecostais, concorrem em um verdadeiro mercado, em meio ao qual as relações são
bastante frágeis. Essa explicação nos permite compreender, por exemplo: o intenso trânsito religioso nas
diferentes denominações e o fato da estética neopentecostal assumir hábitos da sociedade como um todo.
[8]

De acordo com estudos desenvolvidos por CAMPOS, 1997, as estratégias de comunicação iurdianas tem
como principal objetivo atrair as pessoas a um de seus inúmeros templos a fim de satisfazer seus sonhos e
desejos, sendo comum no discurso dos pastores, a proclamação da sobrevivência dos mais fiéis. Nesta
direção, se por um lado as Comunidades Eclesiais de Base representavam uma religião de mudança a
IURD é uma religião de resultados, como demonstra Freston, 1994, em Sermão registrado em um templo
carioca.

Você pode ter uma casa grande e com piscina e carro do ano. Mas tem que se
mexer. Não adianta só dar o ‘sacrifício’ [uma oferta especial para a Igreja] e ficar
acomodado. Tem que dar o ‘sacrifício’ e pedir a conta no emprego, abrir um
negócio qualquer. Como empregado você nunca vai ficar rico. (Sermão na Igreja
Universal do Reino de Deus, 1991 apud Freston, 1994, p. 131)

Ao passo que constitui um forte atributo das igrejas neopentecostais, sobretudo da IURD, a idéia segundo
a qual a conversão é o primeiro passo para a prosperidade. Como indicado, por Maria das Dores Campos
Machado “[...] a crença na capacidade de superar as dificuldades é estimulada pela doutrina da própria
denominação que desloca as expectativas do futuro longínquo do reino celeste para o tempo presente [...]
Como dizem os fiéis, prosperar é ter “uma boa comida, “uma casa com porta e janela de alumínio”, “um
carro.”. (2001, p.82)
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Nessa perspectiva, Freston, 1994, aponta a Igreja Universal do Reino de Deus como a principal
responsável pela divulgação da “Teologia da Prosperidade”, tendência religiosa originada no norte da
América, que tem como mensagem principal a formação de pensamentos positivos “ se você quer ser uma
pessoa de sucesso [...] seja aquela que possui confissões corretas” (FRESTON, 1994, p.147), ou seja, a
afirmação do desejo, antecipado verbal e mentalmente é uma condição para seu alcance. Em meio a esta
racionalidade, a pobreza dos convertidos, refere-se à condição social de pessoas ou grupos, mas também
designa um estado indesejável à conversão a Jesus.

De acordo com Matos, 1991, depreende-se desta compreensão que, embora a IURD, advogue um
acolhimento indiscriminado a todos, de acordo, assim, com o espírito cristão, em última instância não
possuir, corresponde a não ser próspero e, portanto, não estar sob as graças de Deus ou não estar
vivendo em obediência a Ele.

O neopentecostalismo da Igreja Universal caracteriza-se também pelo forte apelo emocional, de cuja
expressão do ato litúrgico é a principal manifestação. Facilmente percebida pelo estratégico arranjo de um
serviço de sonorização que intercala músicas românticas, hinos religiosos e, para favorecer maior
emotividade ao culto, o discurso inflamado do pastor, é dirigido sempre ao sujeito, a fim de evocar a
participação dos fiéis com gestos (aplausos, braços erguidos) e expressões verbais (amém, aleluia, gloria
a Deus, graças a Deus, sim, não).

Ainda no tocante a liturgia, outro aspecto que deve ser destacado, é o fenômeno descrito por Freston,
1994, como o falar em línguas, desde que, o dom de línguas talvez seja a manifestação mais emblemática
da liturgia do Pentecostalismo. A seguir resumimos a percepção do autor: denomina-se “glossolalia” a
manifestação do fenômeno evocado, pelo contato do fiel com o Espírito Santo, quando em um sinal de
euforia emocional o fiel passa a falar em outras línguas, o que caracterizaria a expressão de um estágio
mais avançado da vida espiritual, de um modo geral, existem três estágios na vida espiritual do
pentecostal: a conversão( primeira benção), a santificação ( segunda benção) e o batismo do Espírito
Santo (terceira benção), cujo sinal é o dom de línguas.

Buscamos com esta sumaríssima revisão de literatura descrever as dimensões de funcionamento da Igreja
Universal do Reino de Deus, destacando o seu ambicioso projeto de conquista de territórios que atinge
principalmente o terceiro mundo, e àqueles que por uma série de mecanismos de exclusão se identificam
com o seu discurso voltado à oferecer a cada convertido o “ sentimento de existir como pessoa humana e
de possuir controle sobre a sua vida” (ORO, 2003, p.19). Por fim, é possível afirmar que a Igreja Universal
do Reino de Deus consubstancia nas suas práticas um tipo de ser igreja e viver a fé que a aproxima de um
dogmatismo fundamentalista que “ tende, por um lado, a fortalecer as atuais expressões de dominação do
capital mundial e, por outro, a aliviar sofrimentos e tensões da vida de muitos grupos humanos” (GEBARA,
2006 , p.52)
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