
0 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
MESTRADO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

ROSANE GUEDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

DO SACRIFÍCIO AO MÉRITO: ESTUDO SOBRE O SIGNIFICADO  DA DOAÇÃO 
PARA O FIEL IURDIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão, SE.  
2011

 



1 

 

ROSANE GUEDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO SACRIFÍCIO AO MÉRITO: ESTUDO SOBRE O SIGNIFICADO  DA DOAÇÃO 
PARA O FIEL IURDIANO  

 

Dissertação apresentada ao Núcleo de Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (NPPCS) 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para a 
obtenção do título de Mestre em Sociologia. 
Linha de Pesquisa: Cultura Contemporânea e 
Dinâmicas Sociais. 
Orientador: Prof. Dr. Jonatas Silva Meneses 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão, SE. 
2011

 



2 
 

 

ROSANE GUEDES DA SILVA 

 

 

DO SACRIFÍCIO AO MÉRITO: ESTUDO SOBRE O SIGNIFICADO  DA DOAÇÃO 
PARA O FIEL IURDIANO  

 

 

Dissertação de mestrado submetida ao Núcleo 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais (NPPCS) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em 
Sociologia. 

Aprovada em: 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 

_________________________________________________ 
Profª. Dra. Roberta Bivar Carneiro Campos  

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)  
 
 
 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. Hippolyte Brice Sogbossi  

Universidade Federal de Sergipe (UFS)  
 
 
 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. Ulisses Neves Rafael 

Universidade Federal de Sergipe (UFS)  
 

 
 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. Jonatas Silva Menezes - Orientador 

Universidade Federal de Sergipe (UFS)  
 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho é dedicado a todos os meus preciosos afetos, 
especialmente ao meu avô, Jaime Guedes da Costa (em memória) pela 
hombridade de dedicar toda a sua vida a investir na educação de seus 
filhos e, apesar de seu pouco conhecimento das letras, considerava a 
educação como a herança mais valiosa que se pode deixar a alguém. 

 



4 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Compartilhando da idéia de que, as relações sociais são envolvidas pela relação de 
dádiva, não poderia deixar de reconhecer a todos aqueles que de alguma maneira 
acabaram contribuindo para a consecução dessa etapa em minha vida. Portanto, 
agradeço: 

Ao arquiteto do universo, pela honra de possibilitar essa realização, a ele todo o meu 
mérito. Ao seu filho, por está ao meu lado a cada passo, a cada momento permitindo o 
desenrolar desse projeto. 

Aos meus pais, fontes de toda minha inspiração e dedicação. 

As minhas irmãs pelo apoio e incentivo, além das tentativas de aliviar o stress. 

Ao Miguel, meu companheiro, que conduziu com paciência as ausências e as angustias 
de pesquisa, usando a sua habilidade com as letras para compartilharmos das leituras noturnas 
e fatigantes. 

Aos meus amigos, que se tornaram irmãos de jornada e por muitas vezes foram minha 
inspiração acadêmica e apoios que fizeram prosseguir: Joacenira Oliveira, Gleyse Santana e 
Júlio César. 

Aos meus amigos de classe, pela grande contribuição dos conhecimentos 
compartilhados.  

Aos meus professores de mestrado em Sociologia, em especial ao meu orientador: 
Jonatas Silva Meneses pela orientação e contribuição na evolução desse trabalho e ao 
professor Péricles Andrade pelas oportunidades de pesquisas oferecidas durante o curso. 

Aos meus entrevistados Iurdianos, em especial a Marizath e Dalvinete por ambas 
terem sido instrumentos principais para que a pesquisadora penetrasse nesse espaço religioso. 

Em fim, a todos os meus preciosos afetos, o meu eterno agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

RESUMO 

Os debates acerca do crescimento neopentecostal no cenário religioso brasileiro tem sido 
constantes entre as ciências sociais. Dentre eles, considera-se como um dos indicadores para 
esse avanço, a propagação da Teologia da Prosperidade, pautada na construção metódica de 
uma trajetória religiosa individual que leva o indivíduo a alcançar suas realizações pessoais. 
Dentro desse modelo religioso destaca-se na atualidade, a Igreja Universal do Reino de Deus 
(IURD). Objeto de pesquisa em vastas áreas das ciências  humanas, essa instituição apresenta-
se hoje envolvida por inúmeras  críticas acadêmicas principalmente no que se refere aos 
métodos de arrecadação financeira, sendo interpretada em alguns estudos como uma grande 
empresa de salvação. Essas considerações são elaboradas a partir da ênfase dada pela IURD às 
contribuições religiosas, aqui traduzidas sob forma de doações, que são entendidas como 
pilares na experiência religiosa do indivíduo, o definindo como promissor ao sucesso. Dessa 
forma, partiremos dos atuais estudos sócio-antropológicos sobre religião e sociedade 
contemporânea, para inserirmos nosso trabalho através no debate entre religião e 
modernidade. Tentaremos abordar a relação dessa religiosidade com as experiências sociais 
dos atores envolvidos, estudando o significado simbólico da doação religiosa para os 
participantes diretamente envolvidos no processo de doação. Situaremos a relação de dom e 
contra dom através do processo de assimilação dos conteúdos acerca do significado de doar-se 
e sacrificar-se para alcançar o desejado e dessa forma destrinchar sobre essas ações no  
cotidiano desses personagens. Assim, a presente dissertação busca pensar como a prática 
ritualística do sacrifício da doação religiosa interfere na construção do comportamento social 
dos neopentecostais Iurdianos. 
 

Palavras-chave: IURD. Doação. Sacrifício e Reconhecimento Divino. 
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ABSTRACT 
 
The debates about the increasing of Pentecostal religious scene in Brazil have been constant 
among the social sciences. For them, this is considered as an indicator for its development, the 
spread of prosperity theology, based on the methodical construction of a single religious path 
that leads the individual to reach their personal achievements. Inside this religious model 
stands nowadays, the Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). A research object in many 
areas of the human sciences, this institution presents itself today surrounded by numerous 
academic criticisms in particular in what regards its methods of raising finances, being 
interpreted in some studies as a large company of salvation. These considerations are 
developed from the emphasis on religious contributions to the Igreja Universal, translated here 
in the form of donations, which are seen as pillars in the religious experience of the individual, 
defining someone as a promising successful person. Thus, setting from the current socio-
anthropological studies on religion and contemporary society, and entering with this paper 
through the debate between religion and modernity. Trying to approach the connexion 
between the religion and the social experiences of people involved, and studying the symbolic 
meaning of religious donation to the participants directly involved in the donation process. 
Situating the relevancy of gift and counter gift through the process of content assimilation 
about the meaning of self-giving and sacrifice to achieve the desired and discussing these 
actions on the daily lives of these characters. So, this paper seeks to consider how the practice 
of ritual sacrifice of religious donations interferes in the construction of the social behavior of 
neo-Pentecostal iurdianos. 
 
Key words: Igreja Universal. Giving. Sacrifice and divine recognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo acerca dos fenômenos ligados a religiosidade tem tornado-se uma constante 

entre os pesquisadores das ciências sociais. O cenário proposto pela dinâmica da modernidade 

estimula o surgimento de diferentes formas de crenças, apresentando o espaço religioso mais 

plural e dinâmico. Materializando-se em experiências bastante individualizadas, exigindo da 

academia uma discussão cuidadosa sobre os recursos oferecidos pela ciência para esse estudo. 

No entanto, apesar das crescentes pesquisas científicas em torno dos fenômenos religiosos na 

atualidade, os históricos acadêmicos mostram que a religião sempre foi uma temática 

delicada. 

O aspecto subjetivo das crenças religiosas, sobretudo das experiências que ela produz, 

pôs ciência e religião em lugares opostos na sociedade há muito tempo. O diálogo entre si era 

praticamente impossível, sendo que qualquer crença em uma significava a negação da outra. 

Dessa forma o pensamento moderno, principalmente aquele refletido a luz do século XIX, 

apontava para uma racionalidade legitimada pelo distanciamento mítico, o qual também 

levaria a mudanças do pensamento religioso. 

 O comportamento decorrente da sociedade industrial demarcou o campo da sociologia 

com outras discussões acerca da religião, sem que fossem aquelas relacionadas à especulação 

sobre a existência ou não do sobrenatural. O cenário da sociedade industrial do século XIX 

apresentava-se como um grande caldeirão fervente de perturbações sociais, tais como: os 

descasos políticos, desemprego, fome, violência, epidemias e outros males provocados pelo 

avanço do capitalismo, paralelamente ao desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Esse 

contexto socioeconômico clamava por justificações ou, pelo menos, por um estudo específico, 

levando a sociologia da época a debruçar-se, nesse momento, de forma mais especifica ao 

estudo da função da religião, enquanto instituição social. Logo, sob esse viés, tornaram-se 

indispensáveis os trabalhos de Durkheim, Marx e Weber. 

É consensual entre estes teóricos acima citados, a idéia de que a religião, de forma 

geral, apresentava-se como reflexo das necessidades e das demandas oferecidas pelo  contexto 

social. Dessa forma, constatava-se desde os mais simples modelo de socialização que, por 

natureza social, criavam-se mecanismos para construção de realidades, justificando e 

explicando a existência e a posição do indivíduo enquanto ser social. Esses elementos 

encontravam-se, de certa forma, associadas às práticas religiosas. Até aqui, a religião quase 
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sempre fora associada com as práticas mágicas, as quais eram características das sociedades 

consideradas mais simples. 

Para Weber (2001), o processo de racionalização do pensamento, característico da 

sociedade moderna, abrangeria os diversos segmentos da sociedade influenciando as 

atividades sociais. Gradativamente, as esferas sociais iriam sendo tomadas pelo espírito 

racional, substituindo as explicações mágicas do mundo pela representação científica. Nesse 

sentido, a religião também passaria pelo processo de transformação e se afastando do 

encantamento típico das crenças anteriores. Desse modo, para explicar o processo de 

desencantamento do mundo, sobretudo do pensamento religioso ocidental, o pesquisador 

percorre o caminho histórico do processo de ocidentalização do judaísmo e cristianismo, 

buscando apresentar a explicação para sua maturação no mundo moderno, tendo como 

culminância o protestantismo ascético do século XIX. 

A pesquisa sobre o estudo do comportamento ascético realizado por Weber (2001) está 

demonstrada em: “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. Esse estudo mostra que, 

baseados na doutrina calvinista da predestinação, os protestantes associavam o 

desenvolvimento econômico a uma vocação evidenciada pelo trabalho onde a produção estava  

associada a benevolência e a salvação. O ascetismo limita as ações, sendo algumas delas 

consideradas profanas como: beber, jogar e fumar entre outras, limitando o consumismo. Para 

este sociólogo, a concepção puritana de vocação e a recompensa de um comportamento 

ascético iriam influenciar no estilo de vida capitalista (WEBER, 2001). Assim, verificou-se 

que as idéias religiosas influenciavam o desenvolvimento do sistema econômico vigente.  

A justificativa para retorno do indivíduo vocacionado, com ênfase em Weber (2001), 

está relacionada com a proposta de pesquisa apresentada neste trabalho, na medida em que 

acreditamos que as crenças e as práticas religiosas influenciam as práticas sociais dos féis 

pertencentes ao grupo religioso. A presente dissertação é resultado de uma pesquisa cuja 

temática mais ampla insere-se no debate entre religião e modernidade. Essa inserção dá-se 

pelo estudo das práticas religiosas de cunho cristão, desenvolvidas e dinamizadas a partir do 

processo de urbanização e industrialização. Neste contexto, a religião passa a ser pensada 

como um reflexo do mundo moderno, conforme se desenvolve o pentecostalismo e o 

neopentencostalismo.  

Pentecostalismo autônomo ou neopentecostalismo são termos utilizados, 

respectivamente, pelos teóricos da sociologia da religião como Oro, (1996) e Mariano, (1999), 

a fim de diferenciar as práticas religiosas pentecostais difundidas na América do Norte no 

século XIX, do pentecostalismo clássico/tradicional ou protestantismo histórico. Esses 
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movimentos foram massificando-se e se tornando uma religião adaptável a sociedade, depois 

penetram gradativamente nos espaços públicos e oferecem consolo e novas perspectivas aos 

que viviam angustiados socialmente. A valorização da experiência espiritual e individual 

ofereceu aos leigos a oportunidade de liderar rebanhos sem cursos teológicos. Nesse caso, o 

testemunho bastava para evidenciar uma experiência divina. Esse testemunho, alicerçado na 

tradição oral, substituía o intelectualismo e a valorização do letramento evidenciado no 

pentecostalismo tradicional e,sobretudo no protestantismo histórico  

A entrada desse segmento religioso no Brasil é datada desde a primeira década do 

século anterior. Para esse estudo Paul Freston (1994) divide o pentecostalismo brasileiro em 

três ondas. O neopentecostalismo ou pentecostalismo autônomo são caracterizados como de 

terceira onda, consolidando-se pelo surgimento das Igrejas: Universal do Reino de Deus 

(IURD) de 1977, Internacional da Graça de Deus (IIGD) de 1980 e várias outras menores. 

A definição quanto ao modelo teórico acerca do neopentecostalismo ainda carrega 

freqüentes discussões. Contudo, os pesquisadores citados acima concordam que o novo 

pentecostalismo, por apresentar particularidades, distancia e opõem-se do pentecostalismo 

tradicional em alguns aspectos. Esse modelo religioso teria em sua composição elementos 

místicos herdados da tradição religiosa ocidental judaica cristã e de movimentos posteriores 

como: o pietismo, o reavivacionismo, o puritanismo e os movimentos de santidade. Para fins 

metodológicos, esse modelo é classificado como uma nova corrente religiosa ou um segmento 

religioso autônomo que tem em comum a disseminação da Teologia da Prosperidade (TP).  

Essa Teologia defende que os homens podem usufruir as abundancias materiais que o 

mundo terreno pode proporcionar. Para isso existe toda uma prática de objetivação dos 

interesses que se quer alcançar. Todavia isso depende de uma vontade individual, pois o 

caminho é traçado e o fiel trabalha para se fazer merecedor da prosperidade por meio do 

cumprimento de suas obrigações com a igreja e com as funções que assumem em seu meio 

social, principalmente no trabalho. A ênfase dada à elaboração estratégica do indivíduo, para 

obter as gratificações divinas, parece reproduzir no comportamento dos agentes aqui 

envolvidos os significados interiorizados pela sua ideologia religiosa, emitindo nessas 

pessoas, a idéia da predisposição ao sucesso ou ao fracasso.  

O pesquisador Leonildo Campos (2005) considera que o crescimento e o dinamismo 

das religiosidades pentecostais, tanto no Brasil como no mundo, contribuiu para dificultar a  

construção de um modelo teórico definidor dessa corrente religiosa na atualidade. Não 

pretendemos aqui nos deter nessa discussão, mas apontaremos posteriormente alguns 

elementos que contribuíram para essa problemática, pois eles estão presentes no nosso objeto 
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de pesquisa e faz dele um emblema para representar esse movimento, entendido aqui como 

um novo pentecostalismo ou neopentecostalismo. 

 Para situar nosso problema de pesquisa, faz-se necessário lembrar que as origens 

desse movimento situam-se no ambiente problemático das saciedades capitalistas no século 

XIX. Tais implicações, sobretudo sociais, vem agravando-se com o dinamismo econômico, 

com o avanço da era tecnológica e com o fenômeno da globalização, que traz como 

consequência dialética, o progresso do mundo mecanizado e suas conseqüências sociais. É 

dentro desse contexto problematizado pelas leis da mecanização que o pensamento religioso 

aqui em questão, apesar da influência do mundo moderno, não se distanciou do mito, nem 

tampouco das práticas mágicas, mas se apresenta menos ascético _em relação ao 

consumismo_ e mais encantado.  

As contribuições de Weber (2001) são pertinentes nesta pesquisa, na medida em que 

trazem reflexões e nos ajudam a compreender, a idéia de vocação no atual contexto da IURD. 

Naquele momento, no século XIX, os protestantes apresentavam uma conduta social que 

permitiu elaborar observações empíricas. Na atualidade, o crescimento das religiosidades de 

cunho pentecostal continua sendo uma temática evidenciada pela academia. Por isso, 

buscamos uma especificidade abordando as relações existentes entre as práticas religiosas 

desenvolvidas nesse espaço religioso e a trajetória social desses novos protestantes. 

Nesse ambiente acredita-se que o percurso da vida social pode ser diretamente afetado 

por forças ocultas, direcionadas ou não por algum tipo de magia. Os indivíduos estão sensíveis 

a essas forças que circundam todo o ambiente social, principalmente aqueles considerados 

mais profanos como: bares, festas públicas, boates e outros. Isso porque, acreditam esses 

religiosos que, há nesses lugares o agrupamento de pessoas que compartilham de atitudes 

consideradas profanas como: bebida, fumo, drogas e sexo. Acreditam que os humanos estão 

sujeitos a tentações, interpretadas como tentativa do inimigo (aqui compreendido na figura do 

demônio), e que ele pode penetrar nas fraquezas dessas pessoas, guiando-as pelos caminhos 

das trevas e os levar ao fracasso.  

Compreende-se então que as explicações sugeridas do mundo e da realidade, nesse 

contexto religioso, aproximam-se de um encantamento. A medida em  que o inimigo (o diabo) 

tem interferência direta sobre a vida dessas pessoas e a ênfase dada a essa interferência tem 

sido apresentada na atualidade como uma  característica particular do neopentecostalismo e 

em específico a IURD.  

 Comumente, são vários trabalhos acadêmicos que levantam as discussões sobre esse 

modelo religioso no Brasil. Esses trabalhos são abordados em diferentes temáticas, a saber:   
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sincretismo, apresentando em suas crenças e rituais elementos encontrados em outras 

religiosidades como católica e africana; a disseminação da prática do discurso religioso da 

Teologia da Prosperidade; o trabalho de evangelização – os quais são entendidos por Mariano 

(1999) como grandes empresas de salvação – e os  métodos de arrecadação, sendo este último 

discutido e polemizado, principalmente, pelos teólogos do pentecostalismo histórico.   

Dessa forma o pentecostalismo se apresenta na atualidade de maneira eclética e 

mística, distanciando-se ainda mais de um possível desencantamento do mundo. O mágico, 

por sua vez, no caso do objeto em estudo, aparece materializado nas experiências cotidianas e 

assume um espaço considerável na construção de mundo dos indivíduos envolvidos. Essas 

pessoas não deixam de inserir de se forma racional, nas práticas religiosas e aos debates 

acerca das transformações sociais de um mundo globalizado. Com isso, podemos dizer ainda, 

que elas conseguem retirar desse ambiente os fundamentos de sua crença religiosa e vivê-la. 

Essa corrente, em particular, consagra antigas práticas religiosas como o sacrifício da doação 

(presente em todas as crenças religiosas) a qual se torna instrumento de legitimação da crença 

do fiel, a sua religiosidade, bem como fundamenta suas experiências religiosas e organizam 

sua vivência a partir dessa ação. 

Nosso foco volta-se ao estudo do significado das práticas sacrificais da doação 

religiosa para o fiel neopentecostal, usando como laboratório de pesquisa a Igreja Universal 

do Reino de Deus (IURD). Esta instituição é na atualidade a maior representante do 

neopentecostalismo no Brasil e cresce consideravelmente não só no continente americano, 

mas também em outros países do globo terrestre. A origem da IURD data de meados da 

década de 70, sob a liderança de Edir Macedo apoiado pelo Bispo Romildo Ribeiro Soares, 

ambos pertenciam a igreja Pentecostal de Nova Vida. Suas primeiras reuniões foram 

realizadas em um coreto do Jardim do Méier, na Zona norte do Rio de Janeiro. Logo depois, 

Romildo Ribeiro Soares cria sua Igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus e abandona a 

IURD, que continuou sob a liderança de Macedo. 

Na atualidade, essa instituição religiosa, a IURD apresenta seus ensinamentos 

doutrinários alicerçados sobre o ato da doação religiosa. As contribuições no contexto em 

estudo legitimam a relação do fiel com a divindade e os leva alcançar as benevolências da 

prosperidade. Essas doações se classificam tanto em bens materiais, quanto em abnegações 

físicas e são tratadas pelos religiosos como estratégias para alcançar o reconhecimento divino. 

O objetivo principal desse trabalho é entender a influência das crenças religiosas 

construídas em torno das doações no interior desse grupo, a partir da reprodução do exercício 

social desses indivíduos. 
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Para trilhar esse caminho, partimos da idéia de que a religião pode ser entendida como 

produtora de linguagem e sentido, uma dimensão social estruturada e estruturante 

(BOURDIEU, 2007). Estruturada por se apresentar composta de signos e objetos, os quais 

formam uma realidade  e legitimada graças ao efeito de consagração que ela exerce sobre os 

agentes que a pratica. Essas práticas religiosas apresentam-se fundamentadas em princípios 

historicamente construídos e pelos vínculos sociais e culturais de seus praticantes, interferindo 

a construção de significados e interpretações. Estruturante, na medida em que os elementos 

que compõem essa realidade objetivada encontram-se em constante dinamismo pelo processo 

de interiorização da exteriorização e vice versa, efeito que são traduzidos nas experiências 

individuais. Dessa forma, estudar os fenômenos que compõem a dimensão moral do 

comportamento social desses indivíduos pressupõe indagações sobre o ethos religioso que 

funciona como pilar para construção de visão de mundo desses indivíduos, designando os 

princípios e os valores em estado prático. O ethos aqui é entendido como “um sistema de 

esquemas implícitos de ação e de apreciação em ética enquanto conjunto sistematizado e 

racionalizado de normas explícitas” (BOUDIEU, 2007, p.46). 

Por esse viés analítico, entendemos que uma das finalidades da religião é promover a 

orientação de comportamentos e práticas sociais entre os indivíduos envolvidos por esse 

processo de assimilação da linguagem. Ao percorrermos no interior desse campo religioso, 

observamos que os conteúdos assimilados através da interiorização das crenças presentes no 

dia-a-dia dos adeptos, as quais são facilmente percebidas tanto nas falas quanto nas ações 

deles. Há crença no poder mágico das contribuições (doações) associadas ao conjunto de 

ações cotidianas que funcionam como pressuposto a legitimação de fidelidade e 

fortalecimento do indivíduo, frente às perturbações terrenas e a garantia de uma reciprocidade 

divina.  

Assim a pedagogia de evangelização desenvolvida por esse segmento religioso 

proporciona uma aproximação com a realidade social de cada indivíduo, oferecendo as armas 

para o combate do mal por meio de ações contínuas baseadas em: abstinências diárias, de um 

comportamento ascético. Porém, esse ascetismo, em alguns aspectos, diferencia-se daquele 

desenvolvido pelos protestantes do século XIX. No contexto atual, os indivíduos ao 

procurarem a conversão ressurgem com uma nova vida, compreendidos aqui a partir da idéia 

do “renascimento” e do chamado divino para a vocação, pois, dessa forma, pensam e agem os 

fiéis iurdianos. 

O interesse nessa investigação partiu de alguns pressupostos empíricos apresentados 

pelo objeto de pesquisa. Atualmente, é notório o crescimento do neopentecostalismo no 
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cenário do campo religioso brasileiro, assim como é evidente a agência desses religiosos no 

campo político, na mídia, no mercado de trabalho. O fundador da instituição, o bispo Edir 

Macedo dispõe de uma nomeada rede de telão, a rede Record e de algumas redes de rádio, 

sendo a mais conhecida a rede aleluia. Por meio desse vasto sistema de comunicação, o 

pensamento religioso é difundido. A explicação dada pelo dirigente religioso Edir Macedo 

para a notória presença desses neopentecostais no campo midiático e político tem como base a 

idéia de que, se faz necessário combater o inimigo (o diabo) penetrando no mundo. Os 

espaços midiáticos e políticos são entendidos como espaços de profanação, por isso havendo a  

necessidade de intensificar a batalha espiritual penetrando nesses espaços e agindo em favor 

da sua transformação.Nesse caso, os religiosos afirmam serem instrumentos de 

transformação.Essa afirmação também é usada para explicar a diversidade de programações 

seculares exibidas pela rede Record de televisão. 

A partir das considerações acima, e em convívio com alguns desses religiosos, as 

seguintes observações foram motivadores para desenvolvimento deste estudo, a saber: 1 – a 

evidente importância dada ao trabalho e ao desempenho profissional como instrumento de 

ascensão social por esses religiosos. 2 - Esses protestantes também se declaram fazer parte de 

um grupo escolhido para a prosperidade e para o agraciamento divino. 3-A exposição social 

das conquistas materiais ou realizações pessoais mediantes as atitudes religiosas também 

aparecia como uma forte característica desses religiosos.  

Por ultimo, a idéia de sacrifício entre os Iurdianos emergia como pilar na construção de 

suas ideologias religiosas. A expressão “sacrifício é tudo” ouvida repetidas vezes e somadas 

aos testemunhos: “o sacrifício da doação transformou a minha vida” e “meu sacrifício valeu 

apena”, pareciam afirmar que essa ultima sequência de ações simbolizava, dentre outros, o 

caminho para a virtude, para a superação dos males mundanos, para a vitória e para o 

progresso ou ascensão e tudo isso, parecia ser resultado de um reconhecimento divino. A 

partir dessas observações, partimos a campo com a seguinte idéia: os neopentecostais 

entendem que o sacrifício da doação – seja ela material física ou espiritual – serve de base 

para o sucesso pessoal e financeiro. Logo, eles assumem um modelo de vida, entendido como 

distintivo que caracteriza alguém ser merecedor e alcançar seus objetivos pessoais.  

É por esse viés epistemológico que pretendemos situar o nosso estudo. Não nos 

interessará questionar as dimensões subjetivas da crença que leva os neopentecostais a prática 

da doação religiosa, nem tampouco reforçar nenhum julgamento sobre essas contribuições, a 

saber, o possível aspecto alienante do discurso da doação. Nosso recorte metodológico visa 

entender, não só o processo formativo do significado da doação, mas também verificar, no 
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interior do campo, as influências desses significados na orientação de modelo de conduta, 

apreendendo as formas como é interpretada a idéia de sacrifício da doação pelos fiéis que as 

pratica.  

Os atos, aqui problematizados, apontam para sacrifício de doação, distribuindo-a em: 

doação de si, doação espiritual e doação material. Essas são entendidas como atos voluntários 

e definem a trajetória individual desses fiéis na busca por uma vida próspera. Essa idéia é 

entendida como uma tradição religiosa que deve ser disseminada no meio social dos 

indivíduos, de forma que tais crenças sejam traduzidas em um habitus religioso, evidenciadas 

na conduta social deles. Segundo Bourdieu (2007), é por meio do habitus que os indivíduos 

interiorizam as condições objetivas e que são passíveis e aceitas socialmente nas práticas 

individuais. Durante o percurso tentaremos, pelos caminhos delicados da experiência 

religiosa, elucidar as questões aqui propostas, por meio da observação e dos testemunhos 

desses atores.   

O fio condutor na elaboração desse estudo fundamenta-se nas seguintes discussões: em 

primeiro lugar, a construção de modelos teóricos analíticos aplicáveis ao estudo do significado 

simbólico do sacrifício da doação religiosa. Para essa construção teórica, buscaremos nos 

estudos oferecidos pela antropologia da religião, precisamente nos trabalhos do pesquisador 

Marcel Mauss as interpretações sobre o sacrifício religioso e sua relação com a noção de 

dádiva desenvolvida sobre as mais variadas práticas do dom nas comunidades primitivas. A 

idéia em buscar nesse teórico nossas bases analíticas está no seu esforço em estudar as práticas 

sociais orientadas sob um sistema de dádiva nas comunidades arcaicas incluindo as práticas 

judaicas-cristãs de onde parte as interpretações para a prática da doação no contexto estudado. 

Além disso, o autor é um considerado crítico do pensamento utilitarista e econômico que 

coloca o mercado como condutor da construção da vida social. 

As observações feitas por Mauss das relações de troca desenvolvidas entre as 

comunidades arcaicas apontam que, de uma forma geral, nessas sociedades havia atos de 

prestações e contraprestações que se estabeleciam em forma, sobretudo voluntária, por meio 

de regalos e presentes, no fundo obrigatórios sob pena de guerra privada ou pública. O autor 

chama tudo isso de “sistema de prestações totais” (MAUSS, 2003, p.190). Esses sistemas de 

troca são entendidos como construções simbólicas que orquestram as experiências reais dos 

autores envolvidos nessas prestações de serviço aparentemente voluntárias naquelas 

sociedades.  

Nesse contexto insere-se o sacrifício, pois, segundo esse autor, “as relações desses 

contratos e trocas entre os homens, e, desses contratos e trocas entre homens e deuses 
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esclarecem, todo o aspecto que regem sua teoria” (MAUSS, 2003, p. 205). Ainda a partir 

desse estudo, percebeu-se que as oferendas aos homens e aos deuses tinham o objetivo de 

estabelecer a paz entre uns com os outros. Esse ato afastava os maus espíritos, assim como as 

más influências de forças ocultas provocadas por maldição de homem, porque “a falta para 

com outro homem o tornava culpado e fraco diante dos espíritos e das coisas sinistras, 

permitindo que esses espíritos ciumentos penetrassem no indivíduo  e o matasse” (MAUSS, 

2003, p. 207).  

 Esse estudioso considera o sacrifício religioso como um elemento que ao ser 

coletivamente vivido, ao naturalizar-se naquela sociedade, é capaz de acompanhar e 

reproduzir o tempo da vida humana e o da natureza, assim como pode tornar periódico em 

função dos fenômenos naturais, ocasional como as necessidades momentâneas dos homens, 

submetendo-se enfim a inúmeras funções. Esse ato “permite a redenção da maldição social e 

por ele a ordem é mantida sem perigo para os indivíduos e sem prejuízo para o grupo” 

(MAUSS, 2005). 

Em segundo lugar, buscamos adequar esses referenciais especificamente ao estudo da 

prática de doação desenvolvida pelo neopentecostais no Brasil. E, assim, possibilitar novas 

discussões acerca da prática do sacrifício religioso desenvolvido pelos fiéis iurdianos. Para 

tanto, considerar que as trocas religiosas, aqui observadas, estejam necessariamente reféns 

desse passado, seria tentar forçosamente a uma universalização do conceito de dádiva e, dessa 

forma, singrar na tradicional discussão sobre a operacionalização da teoria Mauss na 

modernidade. Nosso interesse é verificar no campo, não só como se dá essa relação de troca 

simbólica, entre o fiel e sua divindade a partir do sacrifício da doação, mas também entender a 

interferência desse ato na sua relação com o grupo que compartilha dessa crença religiosa. 

O campo em estudo fornece-nos subsídios para acreditar que as formulações teóricas 

feitas por esse antropólogo, concernentes ao significado mágico do sacrifício nas comunidades 

arcaicas, podem trazer-nos elementos importantes para entender a crença no poder mágico das 

doações entre os iurdianos. Buscamos no ato de doação dos participantes desse grupo 

religioso entender a função que ele exerce na experiência social desses fiéis, a qual só pode ser 

entendida com mais eficácia quando penetramos no interior dessas particularidades. Nosso 

objetivo é compreender, o sentido dado às doações religiosas por esses indivíduos e a relação 

que tal crença estabelece com essas práticas sociais. Práticas essas, traduzidas em ações 

reconhecidas pela sociedade, que acabam identificando o modelo religioso neopentecostal 

como um instigante objeto de estudo nas pesquisas sociais. 
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Como subsídio nesta apropriação da teoria da dádiva de Marcel Mauss para nossos 

tempos lançamos mão dos atuais estudos oferecidos pelos seus seguidores: Jacques  

T.Goudbout e Alain Caillé, ambos participantes do movimento antiutilitarista nas ciências 

sociais. Para esses estudiosos da dádiva na modernidade, a idéia da doação voluntária, 

desvinculada de algum tipo de interesse na reciprocidade, deve ser discutida dentro de uma 

gama de condições sociais específicas que podem explicar, no contexto estudado, as formas 

assumidas pelas representações construídas acerca do sacrifício.  

Para Godbout (1999), o mundo moderno criou mecanismos que proporcionaram a 

desvinculação dos indivíduos entre si para se vincularem as coisas, assim aumentaram 

infinitamente essas coisas, criando um efeito “perverso”, onde se cresce também, a partir 

dessa relação, à sua dependência com essas coisas. Dessa forma, emerge, neste contexto, um 

pseudo-emancipado do dever da reciprocidade; uma vez que, desmorona-se sob o peso da 

cumulação do que recebe sem retribuir, que o torna doentio e essa condição influencia na sua 

capacidade de relacionar-se com os demais indivíduos de seu meio. 

Assim descreve Godbout sobre o homem moderno: 

[...] Um ser vulnerável, que perdeu seu sistema de defesa imunitária contra as 
relações negativas, fugindo do ciclo dar - receber - retribuir por medo de se deixar 
enganar, ”asseptizando” o ciclo em relações unilaterais, objetivas, precisas, 
calculáveis, mecânicas, predeterminadas, contabilizáveis, explicitas, objetivadas, 
frias... ao passo que, como vimos, retribuir é dar, dar é receber e retribuir, receber é 
dar; dar; receber; retribuir e está sempre colocando a indeterminação do mundo e o 
risco da existência; é estar sempre fazendo existir a sociedade, toda a sociedade 
(GODBOUT, 1999, p. 253). 

Segundo Godbout (1999), não só o interesse, mas também os desejos de poder regem 

as relações entre as pessoas. Dentro de sua análise, o espírito da dádiva é intrigante, pois 

acontece o tempo todo na vivência social e tem dimensões complexas, porque se desenvolve 

dentro de categorias de pensamento, fortemente influenciadas pelo espaço cultural em que se 

inserem. Segundo esse estudioso, a dádiva tem retornos que envolvem a gratuidade e o 

reconhecimento, porque quem dá precisa ser respondido de alguma forma, não 

necessariamente a partir de uma equivalência mercantil. “Se não há retorno, então, isso 

significa que a dádiva teria falhado” (GODBOUT, 1999, p. 115). 

Dentro desses propósitos e com base nos referenciais construídos pelas ciências  

sociológica  e antropológica , buscaremos nas falas dos agentes envolvidos por esse processo 

de interiorização, encontrar respostas ao nosso problema de pesquisa. Sabemos que longe de 

elucidarmos os mistérios que envolvem a antiga relação entre o homem e a fé, acreditamos na 

possibilidade de evidenciar as construções de mundo criadas por esses indivíduos e a 

reprodução delas nas experiências sociais. 
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 Esse trabalho dar continuidade a um estudo desenvolvido em meados de 2007 na 

IURD nos bairros Siqueira Campos e São Conrado, na cidade de Aracaju-SE. Nesse período, 

elaborava o trabalho de especialização em Ciências da Religião, estudando os métodos de 

arrecadação iurdiana com ênfase nos dízimos e ofertas. O propósito no campo foi de buscar 

responder a seguinte pergunta: como a prática das ofertas era disseminada entre esses 

religiosos? Naquele momento, foram realçados os discursos acerca das contribuições 

religiosas. A maior parte do trabalho se desenvolveu por meio sobre a observação direta1. 

Foram descritos os rituais, as correntes, os desafios, as manifestações de fé por meio de 

testemunhos, gritos de louvores ou lamentos, gestos de alegria, de dor, de êxito etc. Também 

foram abstraídas informações através de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com os 

especialistas iurdianos e fiéis participativos. 

Neste momento o trabalho foi induzido pelas leituras sociológicas que atentavam para 

tendência ao discurso religioso mercadológico daquela instituição. Discurso esse, voltado para 

retirar recursos financeiros de seus fiéis, muitas vezes expondo-os em situações  

constrangedoras, como enfatiza o sociólogo Ricardo Mariano (1999) em seu trabalho sobre os 

novos pentecostais no Brasil. A conclusão do trabalho pareceu tendenciosa para banca, em 

apresentar a ação desses fiéis envolvidos no processo de contribuição (doação) como 

receptores de um discurso aparentemente interessado, onde a agencia desses atores parecia 

submissa e conduzida. 

A partir dessas observações, surgiram outras inquietações. Dentre elas  a de entender 

essas práticas sob a ótica de quem as pratica. Qual seria o significado da doação para quem 

doa? Em que essa ação interfere na vida do doador? Se interferir, como interfere? Para 

responder a essas questões, buscamos sair do âmbito do discurso, todavia sem deixá-lo de 

lado, pois compreendemos que ele é o principal meio de disseminação dessa pedagogia 

religiosa e que o líder religioso possui forte autoridade sobre esses indivíduos. 

Debruçando sobre essa outra possibilidade de entendimento das práticas religiosas da 

doação pelos iurdianos, procedemos com nossas visitas aos seus cultos. Elegemos a prática 

etnográfica desde o início como principal instrumento de pesquisa, na medida em que nos 

permite registrar, analisar e interpretar o fenômeno em estudo. Dessa forma, optamos em 

discorrer sobre o modelo clássico proposto por Geertez, que se refere à etnografia como uma 

descrição densa, possibilitando-nos olhar o objeto como “um manuscrito estranho, desbotado, 

cheio de eclipses e incoerências” (GEERTEZ, 1989, p. 20). 

                                                           
1 Segundo Quivy e Campenhoudt “os métodos de observação direta constituem os únicos métodos de 
investigação social que captam comportamentos no momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem 
mediação de um documento ou de um testemunho” (1998, p.196). 
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Ainda como subsídio a nossa ida a campo, buscamos nas leituras da pesquisadora 

Florence Weber (2007a) orientações acerca dos procedimentos de pesquisa de campo. Essas 

noções teóricas e metodológicas foram precisas na elaboração das perguntas e na construção 

dos modelos de entrevistas. Além disso, essas noções permitiram subsidiar no 

desenvolvimento da relação pesquisador e objeto de pesquisa, nas questões de aproximação, 

na relação de confiança, na atenção a pequenos detalhes, na valorização dos momentos que 

antecederam e sucederam não só as entrevistas, mas também as observações como diálogos 

informais os quais foram verificados nas rodas de conversas entre seus familiares, vizinhos e 

amigos, sendo que alguns desses diálogos se estendiam às residências. 

Essa experiência pôde ser registrada com a ajuda do diário de campo instrumento 

enfatizado por Florence Weber (2009b) como bastante significativo no trabalho do etnógrafo. 

Para essa pesquisadora o diário de campo pode ser uma ferramenta muito importante nesse 

procedimento de estudo. Nele o pesquisador exercita sua disciplina de campo, pois além de 

privilegiar particularidades contidas nos discursos e nas posições dos entrevistados, nos ajuda 

a atualizar as relações que foram nutridas entre o etnógrafo e os pesquisados, bem como 

objetivar a posição de observador. 

Assim podemos dizer que metodologicamente dividimos nosso trabalho de campo em 

duas etapas: A primeira etapa, foi utilizada a observação direta como apreensão das 

experiências expostas nos rituais, dos testemunhos, dos gestos, das ações frente ao discurso 

religioso, dos detalhes da ornamentação e orquestração do espaço físico para as cerimônias, 

pois,conforme Quivy e Campenhaudt (1998) a observação engloba um conjunto das operações 

através dos quais o modelo de análise é submetido ao teste dos factos e confrontado com 

dados observáveis, assim como o exame dos dados para testar conceitos e hipóteses. 

A segunda etapa constitui-se na elaboração e aplicação de entrevistas estruturadas e 

semi-estruturadas. As questões elaboradas procuraram sondar, de maneira geral, as 

experiências religiosas vividas pelos fiéis iurdianos e foram metodicamente distribuídas da 

seguinte forma: As questões de nº 01 a 05 trataram de identificar o entrevistado e especificar o 

lugar onde ocorreu a entrevista. As questões de nº 06, 07 e 08 procuraram captar as 

motivações que levaram a conversão e as possíveis mudanças a partir dela, bem como o seu 

entendimento sobre esse processo. 

Com as questões de nº 09, 10 e 11 procuramos abstrair algumas informações sobre a 

relação entre o fiel e a igreja. As questões relacionadas às experiências  com as ofertas são 

levantadas nas questões 12,13 e 14. Aqui tentou-se apreender alguns conceitos  construídos 
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pelos entrevistados acerca  da idéia de oferta e sacrifício,além de buscar captar o significado 

da coisa dada para os fiéis aqui em estudo. 

As questões 15, 16,17 e 18 buscam apreender parte da experiência religiosa vivida por 

esses indivíduos dentro da igreja. Aqui foram levantadas questões sobre transformação, 

testemunho, fé e fidelidade. Por fim, as questões, 19, 20, 21, 22 e 23, tratam de temáticas mais 

especificas, que fazem parte do processo de construção dos significados simbólicos da doação 

como os testemunhos, desafios feitos por eles, participação de correntes religiosas, conceito 

atribuídos a idéia de agraciamento e sua relação com o líder religioso. 

Nessa pesquisa foram entrevistados dezesseis (16) fiéis, sendo (06) seis realizadas com 

freqüentadores da IURD localizada no Conjunto Augusto Franco, sete (07) com membros da 

catedral da fé_ localizada no bairro Siqueira Campos_ e três (03) entrevistas com 

freqüentadores da IURD do Bairro São Conrado, todas localizadas na capital sergipana. 

O primeiro contato da pesquisadora com o templo iurdiano data de 2007. Nesse 

período, ela visitava as reuniões da catedral da fé, no Bairro Siqueira Campos. Durante um 

bom tempo, frequentava sem manifestar ao grupo religioso o interesse pela pesquisa 

acadêmica, o que facilitou a inserção dela no grupo. Isso possibilitou um livre acesso as 

reuniões e a participação em alguns rituais como: banhos de incenso, sal grosso, recebimento 

de envelopes, correntes e outros. Fui convidada a participar de alguns desafios como o 

tradicional sacrifício da fogueira santa, assim o fez. Também passou a fazer pequenas ofertas, 

pois percebeu que isso afastava qualquer desconfiança por parte dos iurdianos e também de 

um possível julgamento sobre os métodos de arrecadação, assim ficando mais próxima do 

grupo religioso2. 

Com o decorrer do tempo surgiu à necessidade do registro das observações durante os 

cultos, no entanto, diante do interesse do grupo, inclusive do pastor em evangelizar a 

pesquisadora, foi necessário durante certo período manter o silêncio sobre o objetivo do 

estudo. O receio era de que, com o desvendar da intenção do desenvolvimento da pesquisa, 

pudesse causar certa frustração em alguns, pois já se mostrava sempre arredios a especulação 

sobre a sua religiosidade. 

Essa situação permaneceu pelos três primeiros meses, até que, aos poucos, apresentei  

os objetivos da pesquisa. Na catedral da fé a reação foi à esperada, a partir de então, os 

depoimentos e as expressões pareciam contidas quando o observador estava presente. Em 

muitos casos, no momento dos cultos, faziam de conta que eu não estava mais lá e essa 

                                                           
2 Esse momento antecedeu o inicio da pesquisa entre os religiosos, e foi determinante na construção das relações 
que possibilitaram o acesso aos entrevistados. 
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indiferença, de certa forma, deixava o observador livre para desenvolver o trabalho de 

observação. Quando perguntados sobre a possibilidade de registro fotográfico ou gravações de 

alguns dos cultos a instrução recebida pelo pastor foi de que as fotos poderiam inibir ainda 

mais as expressões de fé dos fiéis, e quanto aos cultos eram todos iguais e estavam disponíveis 

em sites e blogs da instituição, por isso não via necessidade dessa exposição. Desde então, a 

presença do pesquisador nesta instituição provocou uma situação desconfortável entre alguns 

freqüentadores, principalmente entre líderes religiosos (os pastores). 

Na instituição do São Conrado, assim que foi comunicado o desejo de desenvolver 

essa pesquisa fui orientada pelo pastor a procurar uma autorização com seu líder religioso, o 

Bispo Edir Macedo. Para isso, ela deveria procurar a secretaria administrativa da catedral da 

fé, a sede dessa instituição e assim fazer um referido contato. Assim disse o pastor: 

Não há necessidade da senhora registrar os cultos não, porque a senhora vai 
encontrar essa mesma orientação em qualquer igreja da Universal, nós seguimos 
nosso líder, o bispo Macedo, toda igreja se baseia nele e tem orientações dele na 
internet.Mas,quando a senhora conseguir essa autorização, a senhora pode continuar 
vindo para estudar (PASTOR R.J). 

 

Antes de procurar a autorização para a inserção oficial nesses espaços religiosos eu, 

procurei visitar outro templo iurdiano esclarecendo de inicio as intenções de investigação. 

Assim, por intermédio de uma amiga, fui apresentada a M.M3, frequentadora da IURD há 23 

anos, no Conjunto Augusto Franco. Por meio dela, foi possível a apresentação a outros 

iurdianos e dessa forma obtive as informações sobre os demais entrevistados desta instituição. 

Também por meio desses relacionamentos foram viabilizados os acompanhamentos aos cultos 

e a continuação com as observações etnográficas.  

Algumas entrevistas foram feitas depois dos cultos, aproveitando a disponibilidade dos 

fiéis, porém, sempre havia movimentação deles em torno do fiel que a concedia. Nossas 

conversas aconteciam paralelas às reuniões com os obreiros que se organizavam em quatro 

fileiras depois. O barulho e o cumprimento dos seus irmãos de fé não permitiam uma melhor 

absorção das perguntas. Por isso, foi sugerido que os encontros ocorressem em suas 

residências ou no lugar marcado pelo entrevistado. Em geral, depois das residências deles o 

lugar sugerido foi o próprio trabalho. 

Apesar de me manter-se parcialmente afastada das reuniões realizadas nos templos do 

São Conrado e Siqueira Campos, os relacionamentos construídos durante o período de 

observação possibilitaram a realização das demais entrevistas. Através de contatos foi possível 

                                                           
3 A utilização de siglas permite manter o anonimato do informante. 
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fazer entrevistas nas residências desses fiéis, onde notoriamente, sentiam-se mais à vontade na 

exposição de suas experiências.  

Conforme fora dito pelo pastor, as orientações são unificadas e todos seguem a um 

mestre, o bispo Edir Macedo. Os obreiros, pastores e outros crentes são leitores assíduos das 

literaturas dele, a qual é destinada para o esclarecimento da doutrina da igreja e para o 

aperfeiçoamento dos ensinamentos bíblicos inspirados segundo ele, nas revelações que diz ter 

recebido do Espírito Santo4. Dentre essas leituras, destacaremos aqui “O Perfeito Sacrifício” e 

“A Vida em Abundância”, pois estas são as obras mais recomendadas pelos pastores iurdianos 

aos fiéis que precisam de esclarecimentos sobre o sacrifício da doação. O sociólogo Ari Pedro 

Ouro (1996) considera esse trabalho literário como um instrumento eficaz na difusão do 

pensamento religioso iurdiano. 

Sob as perspectivas acima, desenhamos nosso percurso de estudo em três momentos. 

No primeiro momento -capítulo primeiro-, apresentamos o modelo neopentecostal nos 

remetendo as suas origens. Nesse espaço tratamos de situar historicamente esse segmento 

religioso e os caminhos que levaram a sua introdução e seu desenvolvimento no Brasil. 

Do mesmo modo, pensamos o sacrifício da doação religiosa em foco, a partir dos 

estudos clássicos do pesquisador Marcel Mauss, possibilitando seu diálogo com a 

modernidade através das contribuições de Allan Caillé e Jacques Gobout. 

No segundo momento-capítulo segundo-, é apresentado o laboratório de estudo, a 

instituição. Assim, como, são descritos alguns dos rituais por meio da observação. As 

descrições objetivam demonstrar como acontecem os rituais de doação e sacrifício religioso 

dentro desse espaço considerado sagrado e como esses significados podem ser representados 

através das expressões como: gestos, ações e comportamentos frente aos discursos e aos 

testemunhos aqui produzidos. 

O terceiro momento-capítulo terceiro- foi reservado ao estudo do sacrifício da doação 

na Igreja Universal do Reino de Deus. Nesse espaço, é exposto o desenho discursivo 

desenvolvido em torno do sacrifício religioso da doação pela IURD, como também os 

caminhos que levam a produção dos significados acerca das práticas sacrificais. Desse modo, 

percorreremos as formas de construção desse discurso, apontando os caminhos metodológicos 

que funcionam como estratégias de construção dos significados acerca das práticas religiosas 

em estudo. 

                                                           
4 Em respeito às crenças aqui em estudo, os nomes das divindades: Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo serão 
escritos com letras maiúsculas conforme descritos nesta literatura religiosa. 
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Considerando a influência do líder religioso Edir Macedo sobre as instituições 

iurdianas, introduzimos também, alguns debates sobre a influência de sua produção literária 

entre os membros iurdianos. A necessidade desse enfoque apresenta-se pelo número de 

testemunhos que afirmam fazer com freqüência, o uso desse material para se posicionar frente 

às inquietações espirituais. Pois essas mensagens são consideradas como revelações e 

esclarecimentos para sua experiência enquanto fiel. Portanto, tornando-se um importante 

material de estudo e análise nesse processo de assimilação dos significados que norteiam as 

práticas sacrificais nesse ambiente religioso. 

Por fim, serão expostas as análises dos resultados obtidos durante a pesquisa. Longe de 

dar o trabalho por acabado, serão discutidos os resultados na perspectiva de contribuir para 

novos debates e novos olhares sobre o tema. Portanto, se espera ter dado uma contribuição 

empírica na compreensão do comportamento dos fiéis doadores Iurdianos dentro do atual 

contexto social e suas participações como sujeitos construtores de uma realidade digna de 

observação e estudo. 
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2  DÁDIVA DO SACRIFÍCIO RELIGIOSO DA DOAÇÃO   

 

Grande parte dos estudos antropológicos realizados por Marcel Mauss destaca a 

doação como um dos elementos primordiais na construção identitária dos povos primitivos. 

Atuando como pesquisador dos textos referentes às sociedades selvagens e arcaicas, tidas 

como antigas ou tradicionais, o pesquisador encontra como primeira regra social nessas 

aglomerações a tríplice relação de dar, receber e retribuir. Caíllé é um dos estudiosos do 

trabalho de Marcel Mauss na atualidade e defende que o trabalho deste pesquisador aponta a 

existência de um dom original, entendida no campo da sociologia como uma relação 

antiutilitarista. Fazendo-se entender que nessas sociedades a relação social não era limitada às 

leis de mercado ou de contrato.  

Reforça o estudo maussiano que a relação de troca observada entre essas comunidades 

era construída pelo vínculo. Em primeiro lugar estava a construção do laço social. Esse laço 

aparecia mais importante que o bem ofertado ou trocado, e permitia o circuito da dádiva, onde 

os indivíduos em liberdade mantêm-se presos a obrigações mútuas nessa sociedade, práticas 

que permeiam toda experiência de vida desses indivíduos. 

Os sistemas de relações de troca evidenciados pelo antropólogo nessas sociedades 

foram chamados pelo nome de ‘potlacht’ entre as tribos americanas; e “kula”, entre as tribos 

australianas. Esses sistemas revelam que as prestações e as contraprestações se estabelecem, 

sobretudo, de maneira voluntária por meio de “regalos, presentes, embora elas sejam no fundo 

rigorosamente obrigatórias. A recusa pelo reconhecimento recíproco pode gerar guerra 

privada ou pública entre o grupo” (MAUSS, 2005, p. 190).  

Tal retribuição está na tentativa de não ser desigual, porque em alguns casos a recusa 

poderia gerar conflitos entre eles. Além disso, espera-se que “o presente seja tão valioso ou de 

maior valor do que o que foi ofertado” (MAUSS, 2003, p. 248). Dessa forma, foi possível 

extrair a seguinte idéia sobre a circulação de bens entre esses povos: “Se as coisas são dadas e 

retribuídas”. É porque se dão e se retribuem “respeitos”- podemos dizer igualmente 

“cortesias”. Mas é também porque “as pessoas se dão ao doar, e se as pessoas se dão, é porque 

se devem - ela e seus bens aos outros” (MAUSS, 2003, p.263). Sendo assim, esses estudos 

apontam para três características dessa relação de dádiva desenvolvida entre os primitivos: 

dar, receber e retribuir. 

Como a própria definição reforça, esses sistemas de trocas são entendidos aqui como 

construções simbólicas que orquestram as experiências reais dos autores envolvidos por esse 

circulo de prestação de serviço aparentemente voluntário. Por essa razão, as analogias sobre 
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essas trocas simbólicas se inserem na contextualização da relação de troca na atualidade, no 

modelo religioso neopentecostal a partir das doações. No entanto, considerar que essas trocas 

religiosas aqui observadas estejam obrigatoriamente reféns desse passado, seria uma tentativa 

teórica de forçar a uma universalização do conceito de dádiva e cairíamos na tradicional 

discussão sobre operacionalização das teorias maussianas na modernidade. 

Para Godbout (1999), Mauss consegue por meio de testemunhos e exemplos uma 

universalização da dádiva nas sociedades antigas. Essa generalização do modelo de troca deve 

ser compreendida num duplo sentido, a dádiva implica todas as sociedades e diz respeito a 

cada uma delas. Dessa forma, atentaremos para as particularidades sociais aqui envolvidas. Se 

entendermos que a construção dos significados das trocas desenvolve-se em meio as 

realidades sociais, confirmaremos que as análises antropológicas feitas pelo antropólogo 

Marcel Mauss sobre os sistemas de troca nas comunidades arcaicas devem ser vistas dentro 

dessa mesma analogia. Logo, compartilharemos de seu pensamento em entender os sistemas 

de trocas aqui como um fato social total, “dotado de significação simultaneamente social e 

religiosa, mágica e econômica, utilitária e sentimental, jurídica e moral” (LEVI-STRAUSS, 

1976, p. 92). 

Partimos da idéia de que o sistema de troca religiosa desenvolvida pelo 

neopentecostalismo na atualidade obedece a uma relação entre os indivíduos e o seu mundo 

exterior, entre o sujeito e o todo social que o cerca. Buscamos no trabalho de Marcel Mauss e 

Hubert o que achamos mais essencial para o desenvolvimento dessa pesquisa: estudo da 

natureza da coisa dada, ou o caráter espiritual dado ao objeto ofertado. Pois acreditamos que 

os trabalhos de observação dos sistemas de troca nas comunidades arcaicas trazem 

contribuições precisas para fomentar as discussões acerca da eficácia simbólica dessas 

doações em diferentes contextos sociais, inclusive em nossos tempos. 

Em dias atuais, o estudioso da dádiva na modernidade enfatiza que a sociedade 

mercantil oferece elementos para acreditar na inexistência do dom original. Godbout (1999) 

ressalta que o mercado não é um sistema que isola o fato de dar do fato de receber. Segundo 

esse teórico: o que existe é uma equivalência desenvolvida pelo valor da troca, lei mercantil, 

proposta pelo mercado, onde as coisas são trocadas substituindo o valor do vínculo pelo valor 

da troca. 

Ainda para Godbout (1999), o homem moderno pretende obedecer somente ao 

principio da realidade, e esta realidade anuncia apenas a matéria e o corpo, as invenções do 

espírito são construções do seu íntimo. Sob essa perspectiva, podemos dizer que na sociedade 

moderna a dádiva não existe. Isso porque para esse pesquisador a modernidade recusa-se a 
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acreditar na existência da gratuidade, porque ela a representa como imagem invertida do 

interesse material egoísta. Sendo assim, aos olhos dele, a dádiva só poderia ser gratuita, mas a 

gratuidade seria impossível e, portanto, “a dádiva verdadeira também seria impossível” 

(GODBOUT, 1999, p.15). 

Eis aqui a discussão: para Godbout (1999) o mundo moderno criou mecanismos que 

proporcionaram a desvinculação dos indivíduos, uns com os outros, para se vincularem as 

coisas, assim aumentaram infinitamente essas coisas, criando um efeito “perverso”, onde se 

cresce também a partir dessa relação à sua dependência com essas coisas. Dessa forma, 

emerge, neste contexto, um pseudo-emancipado do dever da reciprocidade; uma vez que, 

desmorona-se sob o peso da cumulação do que recebe sem retribuir, que o tornara doentio e 

essa condição influencia na sua capacidade de relacionar-se com os demais indivíduos de seu 

meio. 

Assim descreve Godbout sobre o homem moderno: 

[...] Um ser vulnerável, que perdeu seu sistema de defesa imunitária contra as 
relações negativas, fugindo do ciclo dar - receber - retribuir por medo de se deixar 
enganar, ”asseptizando” o ciclo em relações unilaterais, objetivas, precisas, 
calculáveis, mecânicas, predeterminadas, contabilizáveis, explicitas, objetivadas, 
frias... ao passo que, como vimos, retribuir é dar, dar é receber e retribuir, receber é 
dar; dar; receber; retribuir é está sempre colocando a indeterminação do mundo e o 
risco da existência; é estar sempre fazendo existir a sociedade, toda a sociedade 
(GODBOUT, 1999, p. 253). 

Por esse viés não só o interesse, mas também os desejos de poder regem as relações 

entre as pessoas. Dentro de sua análise, o espírito da dádiva é intrigante, pois acontece o 

tempo todo na vivência social e tem dimensões complexas, porque se desenvolve dentro de 

categorias de pensamento fortemente influenciadas pelo espaço cultural em que se inserem. 

Segundo esse estudioso, a dádiva tem retornos que envolvem a gratuidade e o 

reconhecimento, pois quem dá precisa ser respondido de alguma forma, não necessariamente a 

partir de uma equivalência mercantil. “Se não há retorno, então isso significa que a dádiva 

teria falhado” (GODBOUT, 1999, p. 115). 

Com base nesse entendimento, tentaremos compreender o nosso problema de pesquisa 

no contexto da sociedade moderna. Não pretendemos aqui alocar esse objeto de estudo na 

ordem das sociedades arcaicas, nem tampouco insistir em uma possível  reprodução nativa dos 

sistemas de troca evidenciados nos estudos de Marcel Mauss, nesse ambiente religioso. Nosso 

interesse é entender o desenvolvimento dessas relações e como elas agem simbolicamente na 

sua construção de mundo na atualidade. 

O que nos é pertinente nos estudos maussianos é pensar a dádiva como um fato social 

total nos remetendo a um estudo especifico de uma realidade complexa, onde as ações 
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religiosas, aqui em estudo dialogam intimamente com sua realidade social. Seguindo essa 

mesma analogia, partimos para entender a relação de dádiva entre essa religiosidade 

investigando os elementos considerados, aqui, como fundamentais na construção dessa 

experiência com o sagrado, como a doação e o sacrifício religioso, entendendo-os como 

princípios historicamente construídos e que se configuram dentro de estruturas sociais 

específicas. Então, partimos do principio de que: 

A função social do sacrifício é preenchida entre os povos, como norma social, 
estabelecendo o equilíbrio entre eles. Uma vez que a sociedade não é feita só de 
homens, mas também de coisas e de acontecimentos, é possível entrever que o 
sacrifício pode seguir e reproduzir ao mesmo tempo a vida humana e aquela da 
natureza se adaptando as suas mil funções (MAUSS, 2005, p. 227). 

 Os estudos entre hindus e judeus, por Marcel Mauss levaram a percepção de que, 

apesar das diferenças culturais, o ato de sacrificar-se, diretamente ou por meio de uma vítima, 

representava um importante meio de comunicação entre os deuses e os homens, pois através 

dele “criava-se simbolicamente uma aliança entre o homem e sua divindade” (MAUSS, 2003). 

Essas pesquisas mostram que o ato de sacrifício estava intrinsecamente relacionado com a 

doação e que essa ação tem um poder significativo na constituição de suas crenças. O 

sacrifício aparece, seja ele de qualquer natureza, como uma forma simbólica de obrigar-se, 

comprometer-se diante do outro, oferecendo a partir de então uma troca mútua de respeito, 

consideração e reconhecimento.  

O sacrifício simboliza, nesse contexto, uma doação que vai além do valor material para 

o indivíduo que doa. O estudo do Potlatch5 entre os povos da Melanésia mostra que as 

doações funcionam como um instrumento de crédito entre esses povos. O ato da obrigação de 

doar aparentemente desinteressado provoca no outro a mesma obrigação, estabelecendo uma 

relação de troca sem que isso seja imposto. No entanto, nesse contexto o autor refere-se a 

dádiva como um “peso nas costas”, pois os presentes aceitos precisam ser retribuídos para 

manter o equilibro da relação.  

No caso religioso, para Mauss e Hubert (2005), o sacrifício implica sempre em uma 

consagração. A natureza do objeto doado é modificada juntamente com o estado espiritual de 

quem o doa. Detemo-nos para exemplos referentes aos hebreus, por se tratar de uma cultura 

perpetuada pelos seguidores judaico-cristãos e, aqui, relacionada às crenças em estudo. 

 Nesse ritual, os sacerdotes ou levitas, conhecidos como os guardiões do templo, eram 

encarregados de intermediar o contato entre os homens e o divino, revestindo-se de 

autoridades e tinham a função, depois de ungidos, de ungir também o sacrificante e o objeto 

posto em sacrifício. Quanto a coisa oferecida, era necessário sua mudança de estado, pois se 
                                                           
5 Prestações totais de tipos agonístico (MAUSS, 2005, p.192). 
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apresentam profanas. Esse objeto passa ao domínio religioso e é consagrado, pois somente 

depois de proclamada sua natureza divina, é simbolicamente ofertado.  

Essa consagração irradia-se para além da coisa oferecida, uma vez que “o sacrificante 

entra em estado de graça e sai da condição de pecador, porque está religiosamente 

transformado” (MAUSS, 2005, p.147). O valor da utilidade desse ritual precisa permear um 

duplo efeito: “o primeiro sobre o objeto para qual é oferecido e a respeito do qual se quer agir 

e o segundo sobre a pessoa moral que deseja ou provoca esse efeito” (MAUSS, 2005, p.148), 

logo, funda-se a função do sacrifício religioso: a de investir no sacrificante um caráter 

sagrado.  

Dessa forma, observa o autor que o efeito do sacrifício não cessa no rito, pois ele deve 

permanecer na vida do sacrificante, e, ao voltar à vida profana, o fiel deveria guardar algo 

daquele momento. Os estudos maussianos permitiram chegar à seguinte fórmula: “O sacrifício 

é um ato religioso que, pela consagração de uma vítima, modifica o estado moral da pessoa 

que o realiza ou de certos objetos pelos quais ela se interessa” (MAUSS; HUBERT, 2005, 

p.19). 

Ainda de acordo com esse estudo, a idéia do dever se apresenta primordial para o ato 

de doação. A doação precisa ser voluntária, partindo de uma vontade desinteressada. O 

próprio ato de doar, em si, já remete outro compromisso: o ato de retribuição. No caso dos 

hebreus, o sacrifico é exigido. É dever prestar culto e serviço ao deus, assim, como para os 

hindus era dever dar a sua parte para seus deuses. Para Mauss (2005), “essa abnegação não 

está isenta de um retorno egoísta6, o sacrificante dá-se, reserva-se prudentemente e em parte 

espera que essa ação seja recíproca”. Aqui se mistura interesse e desinteresse e dessa forma é 

interpretado como um contrato. Esse estudo afirma a possibilidade da presença contratual em 

qualquer sacrifício. Nesse caso “as duas partes trocam serviços, o sacrificante e o beneficiado 

e cada um tem a sua conta” (MAUSS, 2005, p.225). 

É verificável ao trazer o rito sacrifical para o contexto da modernidade, que os estudos 

maussianos continuam pertinentes. No entanto, as constantes relações de dádiva do mundo 

contemporâneo levaram autores como Goudbout (1999), Caillée (2002), Godlier (1996) e 

Bourdieu (2005) a repensar a dádiva dentro desse contexto.                                                                                                                                                                                        

É sobre essa ação que não é questionada, mas é tão presente em nossos dias, 

precisamente em nossa sociedade, que atentamos nossos debates e nos deteremos no sacrifício 

da doação religiosa, embora pudesse ser outro tipo de sacrifício. A doação aqui estudada 

                                                           
6 A idéia do retorno egoísta exposto no trabalho de Marcel Mauss (2005) parte do principio de que essas relações 
de doação simbolizam trocas de regalias, comparando-as as relações contratuais .Dessa forma, o doador deseja 
ser reconhecido,dar-se e espera receber como forma de reconhecimento a primeira ação. 
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oferece meios para refletir sobre a relação entre a religiosidade cristã e a modernidade, assim 

como observar as ações dos agentes sociais frente às transformações decorrentes dessa 

modernização onde as religiões aparecem cada vez mais racionalizadas. 

Herdando características dos sacrifícios judaícos, o cristianismo conserva o sacrifício, 

e sua eficácia teria sido transformada do mundo físico para o mundo moral (MAUSS; 

HUBERT, 2005). Para a cristandade a maior e mais significativa forma de sacrifício está 

representado pela imolação de Cristo. Esse tipo de sacrifício é classificado por Mauss como 

sacrifício da redenção pela morte do deus que redime o sacrificante da maldição terrena. 

Segundo as crenças cristãs o deus sacrificado foi enviado para ser o cordeiro santo, aquele que 

tirou as dores e o pecado do mundo. Conforme Mauss e Hubert (2005), a essência desse tipo 

de sacrifício é o renascimento da vítima, a divinização e santificação que lhe é investida por 

meio da natureza divina que adquire ao entrar em sacrifício. 

 A purificação e a separação profana, que o caráter sagrado permitiu estabelecer, 

redimiram os sofrimentos e as culpas dos mortais. Todos os outros tipos de sacrifícios 

materiais, que possam simbolizar abnegação, não podem ser comparados ao da entrega de sua 

vida pela redenção do mundo. Por isso, o batismo deve representar a vontade individual e 

voluntária de submissão à vontade da divindade. O sacrifício, de uma forma geral, dentro 

desse pensamento religioso simboliza uma entrega total ao altar sagrado, seguindo os rituais 

de entrada e saída semelhantes aos etnografados por Mauss. 

 

2.1 A Construção Simbólica do Sacrifício da Doação no Universo Religioso Neopentecostal 

 

O processo de construção simbólica dos sacrifícios da doação está intimamente 

relacionado com a idéia do homem santificado, pelos primórdios do neopentecostalismo 

americano no século XIX. Esse novo modelo religioso tomou forma dentro de uma gama de 

eventos culturais e econômicos, os quais envolveram a sociedade norte-americana nesse 

período.  Dentre esses eventos, destacam-se a guerra civil, a abolição dos escravos, crise na 

agricultura no sul, as condições sociais vivida pelos negros-ex-escravos-, e imigrantes sobre o 

impacto da atividade industrial norte americana e as concessões raciais emitidas sobre  ambos, 

fertilizando o solo social para o florescimento da religião dos deserdados (CAMPOS, 2005). 

Segundo Leonildo Campos (2005), nesse ambiente social explodia movimentos 

voltados ao ideal de santificação, oferecendo as pessoas envolvidas com os problemas sociais 

que atingiam o país “algumas ilhas de certeza” (2005, p.105). A religião tornara, nesse 

momento, um instrumento criativo para a reconstrução da nação. Lembra este mesmo 
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pesquisador que as propostas avivalistas7, difundidas na Inglaterra por Jonh Wesley, haviam 

feito muito sucesso nos tempos  inicias da Revolução Industrial e que, essas propostas, teriam 

sido absorvidas pelo povo das colônias Norte Americanas antes e posteriormente a Guerra de 

Independência. 

Dessa Forma, esses movimentos foram massificando-se e se tornando uma religião 

adaptável a sociedade, penetrando gradativamente nos espaços públicos, oferecendo consolo e 

novas perspectivas aos angustiados socialmente. A valorização da experiência espiritual e 

individual ofereceu aos leigos a oportunidade de liderar rebanhos sem cursos teológicos 

específicos. Nesse caso, o testemunho bastava para evidenciar uma experiência divina. Esse 

testemunho, alicerçado na tradição oral, substituía o intelectualismo e a valorização do 

letramento evidenciado no pentecostalismo tradicional. 

Assim descreve Rolim (1985, p.66) ao estudar as características do pentecostalismo no 

Brasil: 

[...] Ora, é precisamente a recusa desse elitismo e deste formalismo que o 
pentecostalismo exprime quando oferece o púlpito e o recinto dos templos para que 
seja ocupado, aquele pelos inspirados pelo Espírito, este pelas vozes dos que nunca 
as tiveram em outros templos. Do crente pentecostal não esperam seus irmãos um 
discurso de gente livresca. Mas o anuncio do poder do Espiríto que ele experimentou 
no contato com a Bíblia e na vivência cotidiana. 

Nesse momento, o protestantismo caracterizava-se em um conjunto de crenças e 

práticas de identidade ainda não definida. Segundo Campos (2005), uma identidade 

pentecostal só teria sido possível no final do século XIX. Todavia, essas crenças estavam 

ligadas ou ao movimento de santidade ou ao movimento de reavivamento espiritual e, a 

formação pentecostal, apontava para a necessidade de uma conversão que simboliza um novo 

nascimento, santificação, cura divina, a volta de Cristo e o retorno do Espírito Santo por meio 

de um batismo de fogo. Segundo esses religiosos, essas experiências poderiam reproduzir 

fenômenos como o transe e o falar em línguas. 

Em contrapartida, a busca pela santificação só foi intensificada, com mais fervor, na 

segunda metade do século XIX. Na América do norte, esse movimento teria ficado conhecido 

sob a liderança de dois personagens: Charles Fox Parham e William Joseph Seymour. O canal 

utilizado por Parham para a disseminação dos conceitos era o jornal The Apostolic Faith, por 

meio do qual os metodistas americanos ensinavam a seus fiéis sobre duas bênçãos 

fundamentais aos cristãos, eram elas: a conversão e santificação. A teologia de Parham, ainda 

pregava a necessidade de uma terceira bênção: o batismo pelo Espírito Santo. 

                                                           
7 Termo utilizado para nominar quem promove em  Igrejas Evangélicas movimentos de avivamento espiritual.  
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Os vários movimentos norte-americanos de inspiração “holiness”8 difundiram a crença 

nas três bênçãos: a primeira seria a conversão, a partir dela iniciaria o período de 

aperfeiçoamento, um momento devocional caracterizado por um conjunto de práticas 

apresentadas para a obtenção da segunda benção, a santificação. Porque, somente o homem  

santificado poderia   receber o batismo no Espírito Santo,sendo a terceira benção. 

Os fundamentos do novo modelo pentecostal, ao mesmo tempo em que surgia como 

uma esperança aos problemas da vida cotidiana de forma prática, defendia uma profunda 

transformação pessoal calcada em uma evolução espiritual que permitia o agraciamento. E 

isso, deve-se ao sacrifício do aperfeiçoamento contínuo, onde esse estágio espiritual levaria a 

experiência da revelação- cura ou bênção. 

Dessa forma, a imagem de seus líderes religiosos preza por uma forte conduta 

exemplar. Ele, o líder religioso desse ou daquele grupo pentecostal, recebeu o devido cargo 

mediante experiências divinas. Sendo assim, Deus teria motivo suficiente para escolhê-lo 

dentre os demais membros de seu rebanho. Uma das principais características dos primeiros 

pregadores desse movimento estava na apresentação de uma trajetória digna. As palavras de 

ordem expressada em seus discursos refletiam uma conduta exemplar, uma vivência na 

“palavra”, ou seja, no evangelho, o qual permitia uma possível unção espiritual e que legitima 

a autoridade do dirigente perante o rebanho. 

No Brasil o emprego da classificação do Pentecostalismo dependerá dos critérios 

escolhidos pelo pesquisador para analisá-lo. Para fins metodológicos, prefere-se considerar o 

período de chegada desses pregadores em nosso país. Freston (1994) ressalta que a literatura 

do pentecostalismo no Brasil deixa enormes lacunas. O pesquisador não atribui essas lacunas 

a uma atitude proposital da academia, mas, segundo ele, esconde-se aqui um desprezo 

inconsciente. 

Ainda dentro das análises de Freston (1994), esses movimentos religiosos apresentam-

se em constante dinamismo e isso inclui novos elementos inseridos e compartilhados por uma 

massa crescente de adeptos. Esses fatores impedem a construção de um tipo ideal de estrutura 

desse novo pentecostalismo, pois nem todos os pentecostais encaixar-se-iam nesse modelo e 

esse seria um dos fatores que mais dificultaria um estudo mais geral da evolução desses 

grupos religiosos, inseridos no vasto cenário cultural da religião brasileira. 

                                                           
8  As pesquisas mostram que a crescente busca pela santificação o aparecimento de instituições como a National  
Holiness Association  em 1867,  teria aberto o caminho para os grandes eventos de reavivamento realizados na 
zona rural. Lá as pessoas eram batizadas no espírito santo, eram testemunhas ou vivenciam experiências extáticas 
e assumiam uma vida pentecostal. Posteriormente, isso teria levado a problemas dentro da igreja metodista, 
emergindo a partir de então Instituições religiosas autonômicas em 1885 (CAMPOS, 2005, p.106). 
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Segundo Rolim (1985), o contexto social do Brasil, nos primeiros anos do século XX, 

favoreceu a propagação desse movimento religioso. Dentre eles, o Brasil vivia duas 

experiências opostas. Experiências essas que, no momento, marcavam as camadas populares 

urbanas. Uma delas seria o processo de imigração europeia, que teve início no século XIX, 

quando trabalhadores vieram para o Brasil e se envolveram com greves e lutas operárias, 

concentrando-se nos grandes centros urbanos das regiões sul e sudeste brasileiro. A outra 

experiência era vivida em decorrência da imigração de religiosos pentecostais estadunidense, 

as quais não ofereciam abertura para os movimentos sociais. 

Assim formava, no Brasil o cenário pentecostal de primeira onda, defendido por  

Freston (1994): a igreja Congregação Cristã do Brasil (CCB), fundada em São Paulo, era 

constituída principalmente de italianos; a Assembleia de Deus (AD) caminhava carregada por 

uma população pobre. Apesar das novas práticas religiosas serem diferenciarem-se das 

religiosidades tradicionais brasileiras, esse modelo religioso, como já fora ressaltado, permite 

maior interação entre o fiel e a liturgia ou, até mesmo, entre o crente e o seu pastor. 

Em consonância com as citações anteriores, o pentecostalismo americano desenvolveu 

seus métodos de evangelização baseado em uma tradição oral. Essa tradição também 

permaneceu presente no Brasil, pois o ambiente social em que se desenvolvia, favoreceu a 

expansão desses métodos de evangelização entre os desfavorecidos. Além do mais, essas 

pessoas tinham a oportunidade de falar, pregar e orar sem receio de serem corrigidas 

socialmente, ao contrário. Lá, elas eram estimuladas, emocionalmente, a expor suas 

experiências e dificuldades, ainda que no calor das emoções essas fossem traduzidas em gritos 

e gestos. 

No entanto, para Rolim (1985), não é satisfatório generalizar o vínculo da experiência 

de santificação difundida no pentecostalismo dos EUA com o pentecostalismo de primeira 

onda do Brasil. Segundo a análise dele, a Igreja Metodista de Azusa Street era avivada por 

cristãos negros e agitada pelas vigílias de oração em busca da santificação, por meio da 

interseção do Espírito Santo, sendo um representante desse grupo étnico, o primeiro cristão a 

receber o batismo do Espírito Santo. Foi em torno dessa experiência que, aos poucos,os  

brancos, passaram a inserir-se naquele grupo, ao mesmo tempo em que procuravam separá-

los.  

Segundo Rolim (1985) esse quadro implicou em diferenças sociais e religiosas. As 

suas bases espirituais continuavam sendo o batismo no Espírito Santo e a fusão dos dons, mas 

convergem nas crenças particulares e nas vinculações de suas práticas religiosas com as 

práticas de cunho político. O “grupo pentecostal dos brancos estadunidenses” não tinha a 
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mesma visão religiosa que os “negros pentecostais”. Exclui-se desse movimento, o canto de 

liberdade dos oprimidos, difundido nos EUA, em que reproduziam uma insatisfação com as 

segregações sociais vivenciadas, principalmente, pelos negros norte-americanos. Então, 

reconhece-se que os brancos pentecostais desenvolveram suas práticas religiosas 

desassociadas das práticas sócio-políticas e voltaram a experiência com o sagrado. 

Para Rolim (1985), o movimento pentecostal instalado no Brasil nas primeiras décadas 

do século XX, apresentaria traços das instituições religiosas frequentadas por brancos. Essas 

igrejas apresentavam uma visível dissociação entre práticas religiosas e práticas sociais e 

permanecendo voltadas para o sacral. Nos anos 50, a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) 

reforçava essas práticas, através da difusão do dom da cura em seus templos de milagres. Esta 

é classificada por Freston (1994) como pentecostal de segunda onda.  

Em conformidade com esses estudos apresentados, entendemos que o contexto sócio- 

político brasileiro contribuiu para uma mudança dessa visão religiosa. Pois como afirma 

Rolim (1985), os líderes do pentecostalismo brasileiro, nesse período, ausentavam-se de uma 

experiência político-social, diferente da situação dos primeiros líderes imigrantes americanos 

que vieram antes ao país. Com o advento do Estado Novo, a autoridade dada pelo Estado à 

Igreja Católica incentivou a reação dos movimentos pentecostais às oposições impostas pela 

religião oficial, reforçando as fronteiras desses movimentos expandindo-os como reposta a 

essa alegada opressão. 

Rolim (1985) ressalta que anteriormente, as forças pentecostais consolidaram-se como 

reação às investidas contrárias do catolicismo no período populista e pós Estado Novo. O 

pentecostalismo foi obrigado, pelas forças das massas motivadas pelas suas aspirações, a 

formar novos grupos no interior dessa vertente religiosa, favorecendo a formação de igrejas 

múltiplas e com características diferentes. 

Um dos vários fatores apontados por Rolim (1985), o que provavelmente contribuiu 

para essa pluralidade, teria sido as respostas oferecidas aos anseios sociais por essas 

instituições aproximando as massas a esses movimentos. Em cada localidade do Brasil, 

emerge um modelo particular desse segmento religioso, mas, apesar da aparente harmonia 

desse crescimento pentecostal, criaram-se conflitos de interesses entre eles que alguns 

estudiosos denominam como conflito de mercado. 

Pode-se dizer que as transformações ocorridas na America Latina, a partir dos anos 60, 

motivaram o crescimento e a disseminação desse movimento religioso e levaram à formação 

de modelos pentecostais mais sincréticos. Nos anos 70, o Brasil recebe o impacto de uma crise 

econômica sem precedentes, crise internacional do petróleo, e da ditadura militar, nesse 
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contexto, nota-se o crescimento do pentecostalismo. O grande discurso religioso desse grupo 

tratava a culpa de todos os males sociais, fossem eles financeiros, de saúde, violência e outros 

como interferências de forças ocultas, dirigidas pelo “inimigo”, ou seja, o diabo.  

Com essas idéias surge o Salão da Fé de 1975, a Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD) de 1977, a Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD) de 1980 e várias outras 

igrejas menores, com as mesmas idéias teológicas e práticas sincréticas, dentro do 

pentecostalismo. Com esse surgimento ficaram para trás as preocupações escatológicas e, até 

mesmo, a glossolalia, que no início do século XX era a grande bandeira do pentecostalismo. 

A terceira onda pentecostal enraizava-se nas matrizes da cultura brasileira, com uma 

série de modificações que configurava esse campo religioso, com o nome de “pentecostalismo 

brasileiro”. São representantes dessa corrente religiosa a Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD), a Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD), a Igreja Cristo Vive, Comunidade 

Sara Nossa Terra (CSNT) e outras. 

Segundo Freston (1994) devido à tendência das igrejas pentecostais de aceitarem os 

dons de profecia e profetas criou-se um espaço para as afirmações da teologia da prosperidade 

que encontrou solo fértil para se firmar. Essa teologia parecia ter raízes no início do 

pentecostalismo, mas na verdade ela sofreu muitas influências do positivismo, da ciência 

cristã, de alguns elementos da neuro-linguística e do humanismo. Afirma essa teologia, por 

exemplo, que a culpa das doenças no homem e a falta de dinheiro era devido ao pecado ou a 

falta de fé. Para o cristão evangélico reformado e pentecostal histórico, alguns 

posicionamentos são questionáveis, dentre eles: o ensino das “maldições hereditárias” ou 

“maldições de família”. Esse tipo de conceito circula através do rádio, livros e, 

principalmente, através da televisão. 

A evolução do neopentecostalismo nos últimos anos tem chamado a atenção da 

academia, pois há muitos anos esse segmento congrega a maioria dos protestantes. De acordo 

com o Censo de 20009 (IBGE, 2003), dos 26,2 milhões de evangélicos brasileiros, 17,7 

milhões são pentecostais, isto é, 67%10. O crescimento vertiginoso que o protestantismo 

nacional tem experimentado, em décadas recentes, reflete nas igrejas pentecostais 

principalmente. Por causa dos seus pressupostos explícitos ou implícitos, esse movimento tem 

notável capacidade de reinventar-se a cada geração assumindo formas novas e inusitadas. 

Segundo Berger e Luckmann (2004), em termos religiosos é essa capacidade de 

adaptação à realidade contemporânea que a ordem sagrada, repetidas vezes, afirma-se sobre o 

                                                           
9A publicação da pesquisa sobre os dados referentes à religião do Brasil realizados pelo censo de 2010 tem data 
prevista para novembro de 2011. 
10 Nesse percentual encontram-se os pentecostais de primeira, segunda e terceira onda.  
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caos e, ao buscar métodos plausíveis à realidade, tornam-se fontes atrativas ao homem 

moderno. Então, considerando a necessidades do homem em tentar compreender-se dentro do 

mundo do qual faz parte, pode-se entender que: 

[...] O indivíduo cresce no mundo em que não há mais valores comuns que 
determinam o agir nas diferentes áreas da vida, nem uma realidade única, idêntica 
para todos. Ele é incorporado na comunidade de vida em que cresce num sistema 
supra-ordenado de sentido (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 39).  

Na atualidade, a maior representante do neopentecostalismo brasileiro no Brasil é a 

Igreja Universal do Reino de Deus e será ela o laboratório deste estudo. O crescimento da 

IURD está relacionado, segundo Mariano (1999), à alta capacidade de adaptação ao mundo e 

à facilidade em incorporar elementos considerados profanos. Não se tratando aqui da negação 

do mundo e tudo que há nele, mas de incorporar valores essencialmente materiais, presentes 

nas vontades humanas e que passam a adquirir outra roupagem. Dentro do ambiente sagrado. 

Elementos considerados profanos passam a ser sagrados nesse contexto religioso, sendo 

atrativa a procura desses templos pelo homem contemporâneo. Podemos utilizar como 

exemplo o dinheiro, que passa a significar um importante meio de demonstração de fé quando 

este é doado, quanto mais se doa financeiramente, mais promissor é o futuro de quem o 

sacrifica como também na condição de instrumento de benção para o enriquecimento.  

Logo, ainda em referência a Mariano (1999, p. 44), podemos entender que o apego ao 

mundo, pelos neopentecostais, é indisfarçável, entra em contraste com o protestantismo 

histórico, que enfatiza a salvação celestial e exorta o fiel a permanecer firme na fé diante da 

proximidade do juízo final; enquanto para os neopentecostais a preocupação primordial está 

com esta vida e com este mundo. Apesar dessa afirmação, observa-se na atualidade um 

crescimento constante da preocupação salvacionista entre os fies neopentecostais, sobretudo 

entre os iurdianos.  

No contexto neopentecostal, sobretudo no ambiente religioso em estudo é expressiva a 

importância do líder religioso entre os Iurdianos. Em destaque, tanto os fiéis comuns quanto 

os obreiros e pastores não escondem a admiração pelo seu líder, o Bispo Edir Macedo. A 

figura do Bispo é considerada pela comunidade como exemplar, um modelo a ser seguido. 

Um homem que vem de um passado problemático, bem comum entre os seus 

compartilhadores, um ex-umbandista que passara pela a experiência da transformação. Seu 

testemunho de vida, como é conhecido o seu relato histórico pelos seus seguidores, é 

constituído de fatos em que segundo ele foi preciso travar uma batalha espiritual muito forte 

contra as forças do mal. Para seus seguidores, ele é um homem santificado, capaz de ser 

instrumento para promover curas e milagres. 
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Dessa forma um dos maiores meios de propagação da doutrina religiosa iurdiana faz-se 

mediante a literatura. É por meio dos escritos que o bispo Edir Macedo relata as suas 

experiências e oferece aos leitores ensinamentos que julga ser necessário para o 

desenvolvimento de uma fé fundamentada. Ele chama de fé fundamentada aquela em que o 

indivíduo se torna curioso e vai buscar entendimento para amadurecê-la, fugindo da 

religiosidade.  

Afirma-se que o neopentecostalismo brasileiro mantém seu diálogo com o 

pentecostalismo americano. Em geral, os dirigentes religiosos neopentecostais são 

especializados nessa modalidade religiosa e se aperfeiçoam em diferentes áreas de cunho 

teológico ou discursivo. Eles participam de seminários e encontros com diversos especialistas 

neopentecostais de todo mundo e, com frequência, viajam aos EUA onde têm consideráveis 

parcerias religiosas e políticas. O fundador da igreja Internacional da Graça de Deus, Romildo 

Ribeiro Soares, afirma ter sido um dos inspirados pelas leituras do teólogo norte americano T. 

L. Osborn. Após ler o livro intitulado “Curai os enfermos, expulsai os demônios”, ele sentiu o 

impulso para o ministério e desistiu do sonho de estudar Medicina. A bibliografia desse 

neopentecostal americano é comumente encontrada nas estantes dos neopentecostais 

brasileiros interessados em aprofundar conhecimentos sobre a doutrina.  

Dentre a vasta bibliografia de Osborn, destacam-se: “Como Desfrutar da Abundância” 

(1998), “Conquistando almas lá fora onde os pecadores estão”, “O Plano de Amor de Deus” 

(2000), Impacto” (2000), “O Novo Nascimento” (2001), “O Propósito do Pentecostes” (2000), 

entre outros. No texto de Osborn intitulado “A vida Abundante”, o indivíduo é estimulado a 

invocar o inimigo através da palavra, travar uma batalha com ele e o derrotar.Dessa forma a 

autoridade é dada ao indivíduo naquele momento, para enfrentar o inimigo.. 

O líder religioso iurdiano Edir Macedo tem publicado inúmeras obras dessa linha, 

dentre as mais conhecidas são: “Vida com Abundância”, “O Perfeito Sacrifício”, “O perfil da 

Mulher de Deus”, “O Perfil da Família de Deus”, “As Obras da Carne e os Filhos do 

Espírito”, “A excelência da sabedoria”. Segundo os autores, o cristão é aperfeiçoado 

diariamente e, como seres humanos passíveis de erros, precisam ser conduzidos por seus 

líderes. Sendo assim, esses especialistas estimulam seus fiéis a essas leituras, para promover 

esclarecimento e autoentedimento, por isso nada mais prático do que serem conduzidos por 

escritos “inspirados pelo Espírito Santo”. 

Pode-se observar que os títulos acima são bem sugestivos, pois eles convidam a 

resgates de vidas e remetem a modelos de comportamento e; em geral, servem na maioria dos 

casos, como livro de autoajuda quase sempre indicada pelo dirigente religioso ou por outro 
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fiel. O que é pertinente para a pesquisa é entender que o processo de aculturação desses 

religiosos está estrategicamente envolvido por uma gama de construção simbólica de 

significados, estimuladas por leituras, discursos, testemunhos, experiências e atitudes que 

constituem verdadeira simulação de espaço único e mágico, onde a sobrenatural ganha vida e 

se materializa no cotidiano desses indivíduos. Essa presença divina precisa está presente não 

somente no espaço sagrado, mas deve ser uma constante na vivencia do indivíduo, como 

trabalho, família, relacionamentos dentre outros. 

 O indivíduo neopentecostal considera a conversão ou o batismo no Espírito Santo 

como um novo nascimento. Ao recebê-lo, o indivíduo inicia seu processo de aperfeiçoamento 

para usufruir o tempo da graça. Ao difundir os fundamentos do batismo, verificam-se as 

características dos movimentos avivacionistas, já descritos anteriormente, desenvolvidos nos 

EUA por volta do século XIX, os quais ainda estão presentes na atualidade.  

A conversão só pode ser consolidada depois da doação física e espiritual daquela 

pessoa que se submete, iniciando a partir desse momento, o primeiro estágio sacrifical. Para a 

edificação da vida do fiel são importantes as noções de sacrifício e fé. Essas duas noções 

dizem respeito a atitudes e posturas que os homens devem ter diante de um Deus “todo 

poderoso”, que entregou seu próprio filho como prova de amor e sacrifício maior. Essa seria a 

parte feita por Deus, porém cabe ao homem cumprir com a sua parte.  

Por isso o sacrifício da doação, neste contexto, tem um valor singular. Talvez seja 

interpretado de maneira mais representativa, nesse segmento religioso do que nas demais 

religiosidades de cunho cristão. Esse sacrifício que se inicia com o abandono do indivíduo no 

altar sagrado, durante o ritual11 da conversão, estende-se por todas as ações cotidianas e 

interfere no comportamento desses indivíduos frente as suas relações sociais. A idéia de 

perfeição e a ação de fidelidade devem estar presentes em tudo que o fiel neopentencostal 

deseje, pense ou planeje. Por isso, o ato simbólico de doação física, no altar de Deus, deve ser 

consolidado diariamente com suas contribuições e um simples ato de dar pouco ou dar o 

conveniente, fugindo das dificuldades, passa a ter um significado de desvio.  

 Neste sentido, descreve Osban: 

[...] Quando amamos com atos e na prática, estamos plantando sementes que 
voltarão a nós numa ceifa daquela forma de amor que expressamos. Quando doamos, 
plantamos sementes que voltarão a nós, multiplicadas. Quando plantamos, estamos 

                                                           
11 Para Durkheim (1996) o ritual é uma espécie de fenômeno presente em diversas religiões. Sua distinção de 
outras condutas humanas, notadamente as ações morais, define-se pela natureza específica de seus elementos 
constituintes. Dentro do domínio do sagrado, possui uma essência divina, os rituais preconizam palavras, gestos, 
frases e movimentos que só podem ser executados por pessoas iniciadas. A função do ritual seria delimitar 
fronteiras entre o divino e profano, engendrando as normas de como o indivíduo deve comportar-se ante o 
sagrado. 
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semeando sementes que milagrosamente germinarão e reproduzirão segundo seu 
próprio tipo, em medida abundantemente aumentada (OSBORN, 2001, p. 215). 

As noções de sacrifício, difundidas pelos neopentecostais, fundamentam-se no Velho 

Testamento, principalmente nos livros de Malaquias e Crônicas. Esses livros são lidos no 

sentido de reforçar a idéia de reciprocidade hierárquica, pois, segundo essas leituras Deus dá e 

as ofertas dos homens são respostas às bênçãos recebidas, logo a continuidade desses atos 

garante o ciclo de retribuição. Nesse contexto, a abnegação e o sofrimento podem representar 

caminhos necessários para alcançar a tão esperada graça. Pois o sofrimento é condição desse 

sistema de reciprocidade com o divino e serve como exemplo sistemático nos pedidos, nas 

aprovações e nas vitórias. 

A posse da fé, segundo a interpretação das instituições religiosas neopentecostais, 

demanda a interiorização da confiança em algo que está no futuro, envolvendo uma 

transformação humana positiva. Nessa interpretação, a fé é o instrumento acessível a qualquer 

um, independentemente de sua condição social, econômica, política ou moral, que quando 

efetivamente incorporada resulta em milagres.  

 Para Antony Giddens, “a confiança em suma é uma forma de ‘fé’, na qual a segurança 

adquirida em resultados prováveis expressa mais um compromisso com algo do que apenas 

uma expressão cognitiva” (1991, p. 35). Com base nesses preceitos, acredita-se que a 

divindade estabelece uma relação direta de confiança com o fiel, por meio do sacrifício da 

doação. 

Essa relação, necessária entre fiel e divindade, é disseminada pelas instituições 

neopentecostais. De certa forma, a Igreja cria meios pedagógicos para que as pessoas 

aprendam a usar sua fé, mas ela não carrega institucionalmente esse poder. Pois depende, 

enquanto instituição, da força de fé de seus fiéis para permanecer viva. Aqui a fé não é 

controlável ou administrável porque acreditam que os milagres ocorrem sem a lógica da causa 

e efeito, seguindo uma narrativa particular da relação da pessoa com Deus. 

O Universo religioso neopentecostal destaca a importância do líder religioso para a 

expansão do evangelho e de suas ideologias. Para isso, é importante escrever o que sabem e o 

que recebem como “inspiração espiritual” e essa escrita também é consagrada pelos leitores. 

Esse trabalho literário contribui para a unidade de convicções entre indivíduos de culturas 

diferentes na Igreja. A obediência, contudo, decorre de um processo de formação de 

assimilação, viabilizado por argumentação e, centralmente, pela participação de ritual, pois 

esse é um dos temas que conduz ao outro nível de elaboração da mensagem na IURD. 
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A imagem do líder religioso nesse sentido é de extrema importância, em virtude da  

função de mediador que lhe é atribuída. Esse guia é o agente propagador desses fundamentos 

religiosos e a ele é dada a responsabilidade de atrair os rebanhos e encher os grandes templos 

como prova de seu carisma e aptidão para a construção da “obra de Deus”. Dessa forma, os 

dirigentes apresentam-se como pessoas bem sucedidas, mas que passaram por divisores de 

água; em geral, apresentam uma trajetória de amargas experiências ou períodos de revelação 

ou experimentação, que os levaram à escolha missionária , ainda que já fossem cristãos 

evangélicos de outras denominações ou católicos. 

As palavras proferidas pelos pastores – pelo menos é isso que pensam os sacerdotes e 

os fiéis – são divinas e inspiradas pelo Espírito Santo. Eles são revestidos de autoridade, 

portanto os seus discursos são absorvidos pelos fiéis como legítimos e como reforço 

discursivo na vida santificada, mediante a ação de fidelidade, pelo sacrifício da doação, os 

quais são assimilados sem questionamentos. Segundo os dirigentes iurdianos, citando o 

apóstolo Paulo, as características de um homem apto para o ministério devem estar 

relacionadas ao seu caráter irrepreensível, com a capacidade de ensinar, com boa 

administração do lar, com competência nos relacionamentos, com boa conduta para com o 

mundo social, dentre outros (1Tm 3). 

Consideramos, então, que o discurso religioso funciona no ambiente aqui em estudo 

como instrumento de construção desses significados, na medida em que, através dele, 

locutores e interlocutores compartilham na prática das teorias difundidas. Entendemos que 

essa linguagem corrobora para a estruturação do habitus religioso em estudo. Assim buscamos 

a partir da fala tecida em torno das práticas sacrificais, os caminhos que são percorridos para a 

elaboração desses conteúdos e sua assimilação por esses religiosos. Segundo Ari Pedro Oro: 

 [...] O discurso dos pregadores pentecostais, mais do que o de outro segmento 
religioso, é fortemente carregado de sentido ideológico, na medida em que sabem 
identificar os problemas e as angústias das pessoas, mas propõe, sistematicamente, 
uma explicação transcendental para sua origem, em especial uma demonização dos 
problemas sociais (1996, p. 52). 

Neste contexto de representação simbólica do pastor líder, orientador ou enviado, 

percebe-se que toda a ideologia difundida por ele precisa ser reconhecida e validada pela 

própria crença na qual se difunde, pois é necessário crer no que se diz. E isso faz parte do 

processo de assimilação da fé e resulta no envolvimento dos fiéis com a palavra do pastor e 

com seu testemunho implicando na construção da relação da crença do poder discursivo, isto 

é, profético do líder religioso.  

Essa relação é, para os neopentecostais, um instrumento necessário para manter seus 

seguidores orientados ou, até mesmo sentindo-se bem e confortáveis em sua religiosidade. 
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Comumente, admite-se a evasão dos fiéis dos templos e a incapacidade de seus líderes de 

conduzir seus rebanhos, porque isso seria justamente o fruto de um desenvolvimento 

deficiente de seu poder carismático sobre aquela comunidade. O pastor estaria, neste sentido, 

sob a função de reunir, orientar e conduzir um grupo cada vez maior de “ovelhas” como 

resposta ao seu trabalho missionário. O contrário seria atípico, pois a evasão ou circulação de 

seus fiéis de uma instituição para outra seria consequência de um mau ministério. 

Sendo assim, como a idéia de reciprocidade seria aceita entre os religiosos, que se 

encontram há muito tempo à espera do milagre, se não fosse o poder de uma orientação 

espiritual? Na atualidade é debatida, nacionalmente, a problemática dos fiéis que se dizem 

lesados por algumas instituições neopentecostais. O direcionamento neopentecostal às 

contribuições tem chamado a atenção, até mesmo dos órgãos fiscais do Estado brasileiro. 

Instituições desse segmento religioso como a Igreja Renascer em Cristo e a Igreja Universal 

do Reino de Deus têm sido noticiadas pela impressa como grandes empresas da fé, 

enfrentando processos judiciais e levantando, entre as religiosidades cristãs, questões acerca 

do discurso da prosperidade. 

Para melhor argumentação das afirmações acima será indicado, como exemplo, a 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo, instituição de cunho neopentecostal fundada em São 

Paulo, em 1986, por Estevam Hernandes e Sônia Hernandes. Esse casal foi preso em janeiro 

de 2007, em Miami, ao entrar nos Estados Unidos portando dinheiro não declarado. Essa 

mácula, na imagem da igreja, repercutiu por todo mundo. Várias foram às críticas levantadas 

pela sociedade civil e acadêmica sobre os métodos de arrecadação desenvolvidos pelas igrejas 

neopentecostais. No entanto, enquanto suspeitos responsáveis são punidos judicialmente, 

vários acampamentos de oração foram oferecidos à libertação desses líderes religiosos.  

Os fiéis da Igreja Renascer em Cristo atribuem a prisão dos líderes Esteva Hernandes 

Filho e Sônia Haddad Moraes Hernandes à perseguição religiosa. Esse casal foi acompanhado 

não só pelos seus seguidores, mas também pelos pastores, os quais afirmavam que todo 

escolhido por Deus é perseguido. Os fiéis acreditavam na possível justiça divina (JUSTIÇA 

..., 2007). Durante os cultos, os pastores intensificaram os pedidos de orações e consideram 

que foram  ouvidos, já que o casal conseguiu voltar ao Brasil, mesmo com problemas de 

saúde. 

Semelhante situação viveu o Bispo Edir Macedo, dirigente Religioso da Igreja Universal 

do Reino de Deus. Em meados de 1992, o Bispo foi acusado de charlatanismo e curandeirismo 

sendo julgado e preso (RELEMBRE..., 2009), mas depois de algum tempo, foi inocentado das 

acusações. No período em que esteve na prisão escreveu um livro sobre vida dele e as 
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possíveis perseguições que vinha sofrendo. Este livro foi publicado, no ano de 2007 e se 

tornou recorde de venda nacional. 

Nesse período, intensificaram-se as vigílias nas igrejas iurdianas. Acreditava-se que esse 

problema seria mais uma provação oriunda da guerra santa e que o inimigo estaria 

perseguindo-o. Enquanto algumas opiniões a respeito do assunto se dividiam dentro dos 

templos iurdianos, os líderes religiosos atentavam para a necessidade de uma homogeneidade. 

Difundia-se, então, a idéia de que o inimigo age estrategicamente para provocar a desunião e a 

discórdia entre os rebanhos bem encaminhados. Em vários testemunhos, o bispo Macedo 

declara que todo levante contra ele seria respondido com a justiça divina. A sua inocência foi 

disseminada entre os iurdianos como consequência dessa divina providência. 

Neste sentido, entende-se que o líder religioso, uma vez revestido da autoridade 

discursiva, constrói entre seus membros um consenso através do poder simbólico das palavras 

e do uso delas pelo especialista religioso, inserindo relações de poder entre os homens. Sendo 

essa autoridade reconhecida, o especialista religioso – o pastor – orienta e conduz o seu 

rebanho de maneira harmoniosa, garantindo a orquestração, a unidade e o bom funcionamento 

das doutrinas institucionais. Para Peter Berger (1985), a legitimação se entende por o “saber” 

socialmente objetivado que serve para explicar e justificar a ordem social. Dessa forma, os 

sujeitos reconhecem seu lugar de submissão à palavra propagada pelo líder que, neste caso, 

significa um representante divino. Posiciona-se contra a palavra ou duvidar da conduta 

daquele que a proclama, seria o mesmo que ir de encontro à divindade. 

  Para complementar essa idéia, utilizamos as analogias do pesquisador Pierre Bourdieu 

sobre a representação simbólica do líder religioso:  

[...] A ideologia da revelação, da inspiração ou da missão, constitui a forma por 
excelência da ideologia carismática porque a convicção do profeta contribui para a 
operação de inversão e de 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). 

É também pelas mãos do sacerdote que o sacrifício material deve ser passado, pois ele 

representa o intermediário entre o que se é ofertado e a divindade que a recebe. Isso acontece quando o 

dízimo ou o objeto de valor é oferecido, baseando-se na simbologia presente no Velho Testamento da 

Bíblia Cristã. 

[...] O sacerdote, em todas as culturas religiosas, é aquele que faz a intermediação 
entre Deus e o homem. Mesmo entre o povo de Israel, somente eles tinham 
autoridade para oferecer sacrifícios de animais ou holocaustos a Deus. Quando o 
Senhor Jesus veio ao mundo e ofereceu a si mesmo como sacrifico a humanidade, 
então ele tornou-se sumo sacerdote daqueles que se transformaram também em 
sacerdotes, através d’ele. Estes sacerdotes são aqueles que têm crido no Senhor Jesus 
Cristo, de todo o coração, como único senhor de suas vidas  (MACEDO, 2001, p. 
20). 
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Aos lideres religiosos neopentecostais não são dadas somente as função de manter a 

ordem dentro desse espaço religioso, mas ampliá-lo, atrair novos adeptos, assim como garantir 

a permanência desses fiéis na instituição. Segundo a Igreja Universal do Reino de Deus, o 

líder deve ser antes de tudo um carismático, capaz de atrair multidões e de transformar o 

maior número  de vidas possível naquela comunidade. O sucesso da Igreja naquela localidade 

depende do líder religioso desta instituição. É comum afirmarem o bom desempenho da 

instituição  utilizando-se dos dados numéricos dos dizimistas e ofertantes. 

 

2 2 A Teoria do Sacrifício Perfeito no Campo Religioso Neopentecostal 

 

Não se pode compreender a difusão da teoria do sacrifício perfeito no seio 

neopentecostal sem buscar esclarecer as representações construídas em torno dessa prática 

religiosa por esses religiosos. Essas práticas, segundo os neopentecostais, a medida em que 

são desenvolvidas pelo fiel, o envolve em um  processo de purificação que deve ser 

continuada em forma de um aperfeiçoamento individual evidenciada no comportamento. 

Acredita-se que, nesse ambiente religioso, as ações de oferta e sacrifícios religiosos são 

capazes de mudar a vida de uma pessoa quando ela o ofertante consagra-se junto com o  

objeto oferecido. 

O estado de graça ou consagração pelo qual se insere os fiéis, praticantes nesse 

momento permitirá que o indivíduo esteja preparado para as adversidades do dia-a-dia, assim 

como possibilitará uma melhor compreensão do funcionamento do seu meio social. Segundo 

esses religiosos, os compromissados com a divindade têm a virtude de saber agir diante de 

diversas situações no trabalho, na família, em seus projetos e desejos pessoais, como fechar 

negócios, investir em relacionamentos, resolver problemas judiciais e financeiros. São 

predispostos a entender o funcionamento da realidade social em que se inserem e lutam para 

se afirmarem dentro dela em posição cada vez mais privilegiada, de maneira licita apoiados 

sob o princípio de que obedecem a um plano traçado pela divindade. Entendem também, que a 

busca pelo bem estar social é uma virtude, onde a prosperidade é um mérito reservado aos 

eleitos. Dessa forma, suas posses e conquistas são recompensas, dos atos, considerados 

moralmente corretos, observados pelo grupo e disseminados pela igreja por meio dos 

testemunhos. 

Ainda por esse víeis religiosa, a fidelidade à divindade por meio das ações citadas 

anteriormente, garante ao fiel sua fortificação diante da batalha espiritual. Esse ensino afirma 

que se alguém possui um problema relacionado à prostituição, ao nervosismo, ao divórcio, ao 
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alcoolismo, à depressão ou ao adultério, dentre outros; pode está sendo vitimado por 

perseguição de ordem espiritual. Em consonância com essa prática religiosa, tais 

problemáticas podem ser tratadas como: “espíritos familiares”, “maldição de nomes próprios”, 

“espíritos territoriais” e “mapeamento espiritual”.  

Essas instituições dispõem de equipes especializadas para atender as pessoas e 

encaminhá-las a suas devidas correntes de tratamento. Conquanto, é necessário que o fiel 

compreenda que a partir de então, nada se poderá fazer por ele se a vontade de cura e de 

libertação de seus males, por ele manifestada, não seja suficiente para salvá-lo. Segundo Edir 

Macedo, a fé precisa ser “sobrenatural”, o indivíduo deve viver sobre os lemas de fé e 

perseverança. Isso permitirá que o fiel persista na fé, enquanto cumpre com suas obrigações 

na espera da graça. 

As afirmações “vou desistir”, “não vejo solução”, “não sinto nada acontecer em minha 

vida”, são testemunhos julgados pelos pastores iurdianos como traços de fragilidade na fé 

desse fiel, atrasando ainda mais a sua vida. Por isso, considera-se importante que, enquanto o 

fiel doa, ele também testemunhe de forma positiva o que ainda está por vir como a certeza de 

uma profecia.  

Essa linguagem é obtida por meio de orientação dos pastores e da literatura também 

oferecida pela igreja. Uma das mensagens mais difundida pela instituição segue o pensamento 

a seguir: 

[...] Você fala aquilo que crê. Se sua conversa é descuidada, negativa, ou confusa, é 
porque o seu coração é assim. Se você falar na doença, no medo, na ansiedade e na 
frustração, suas palavras pintam o quadro verdadeiro daquilo que você realmente 
credita (OSBORN,1999 p. 154). 

De acordo com o desenho discursivo neopentecostal, o fiel deve desenhar em sua 

mente tudo que deseja projetar, planejar, elaborar metas e perseverar em seus atos de fé. Esse 

é o perfil do homem que merece se abençoado, porque procura estar sempre se aperfeiçoando 

e buscando a santificação. Ele segue o caminho que já foi trilhado para ele, com a certeza da 

colheita que fará. Espera-se que sua postura seja reta, ética e justa. Trata-se de uma trajetória 

socialmente e religiosamente reconhecida como digna. Isso envolve o aperfeiçoamento 

profissional, familiar, superação de vícios, ações entendidas como meios de desenvolver 

habilidades que torne essa pessoa apta a prosperidade. 

  Nesse contexto, cada ser escolhido tem de Deus planos traçados que se realizam 

conforme as suas predisposições. Dessa forma, a bênção torna-se individual e a benignidade 

divina é um mérito buscado por cada pessoa. Isso significa que o sucesso de cada um está 

relacionado com suas estratégias para construir a historia de vida. Diante dessa 
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responsabilidade, esses agentes traçam metas e as testemunham em grupo. Dessa forma toda 

igreja acompanha a luta do irmão de fé no seu ambiente social para alcançar o reconhecimento 

esperado, assim como também presencia as conquistas que provem dessas ações e que  

também são  testemunhadas. 

Entendemos então que a prática descrita como a reprodução das idéias assimiladas 

pelo conteúdo religioso que estrutura toda base teológica desse pensamento religioso. 

Tentaremos então entender que essa reprodução de conteúdo em face de teologia da 

prosperidade, disseminada entre os neopentecostais, e no caso, entre os iudianos é refletida 

pelo habitus religioso. 

[...] Cada um, obedecendo a um “gosto pessoal”, realizando o deu projeto individual, 
concorda espontaneamente e sem saber com milhares de outros que pensam, sentem 
e escolhe como ele. Daí a impressão da harmonia preestabelecida que dá ao 
observador o funcionamento de toda sociedade (harmonia pelo menos relativa) 
(BONNEWITZ. 2005,  p. 87). 

  Destarte, os testemunhos legitimam a idéia da eficácia simbólica das doações 

como principio gerador de bênçãos e esses conteúdos são interiorizados pelos 

compartilhadores dessa experiência religiosa. Eles servem tanto para reforçar a crença nas 

competências individuais, quanto para o reconhecimento do grupo religioso, enquanto povo 

escolhido. O primeiro instrumento, o discurso, funcionaria como peça fundamental para a 

construção do segundo, o testemunho. O qual o pastor torna-se instrumento mediador, capaz 

de oferecer orientação e revelação diretamente ao fiel. Esse grupo religioso aparece com um 

grande grupo bem orquestrado em suas práticas religiosas dando a idéia de um funcionamento 

harmonioso. 

Ao acreditar nas chances futuras que lhes são oferecidas, o fiel neopentecostal passa a 

viver estruturado nos ensinamentos que recebeu da igreja e que por ela foi doutrinado. A 

busca pela prosperidade admite várias interpretações quanto ao desenvolvimento da fé. Aqui, 

a prática cristã precisa ser exercitada e, esse exercício da fé, dar-se-á ao assumir o 

compromisso de fidelidade com Deus no batismo. Esse ato é o início de uma relação de 

reciprocidade interpretada pelos fiéis como o dom de Deus. Por isso, para a consolidação 

desse compromisso o fiel precisa ser generoso e contribuir sem medidas, pois quanto maiores 

forem as ofertas, maiores serão as graças. 
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3 A IGREJA, O ESPAÇO SAGRADO: SACRIFICIO E DOAÇÃO R ITUALIZADOS 
 

Seguiremos nesta etapa singrando os caminhos elaborados pela instituição IURD como 

instrumentos que permitem consagrar as idéias norteadoras do sacrifício e das ofertas. Esse 

estudo tenta inserir-se no interior desse espaço sagrado desde as suas estruturas físicas a sua 

estruturação religiosa, analisando o templo sagrado e as experiências que ocorrem nesse 

espaço santificado pelos fiéis a partir dos rituais. Boa parte desse material se constituiu pela 

apreensão das falas dos religiosos, pois, entendemos que a construção simbólica dos 

significados aqui abordados está intimamente relacionada com a linguagem simbólica 

construída por todo o corpo religioso neopentecostal. Esse templo religioso apresenta-se como 

lugar de origem e culminância das experiências religiosas e como lugar onde se inicia o 

processo de construção desses os quais são em primeira instância materializados em forma de 

rito12. 

 

3.1 Conhecendo o seu laboratório de pesquisa 

 

É extenso a gama de trabalhos acadêmicos sobre os rituais da Igreja Universal do 

Reino de Deus, sobretudo entre as ciências humanas. Principalmente no que se refere à 

investigação sobre as experiências de possessão observadas em seus rituais de descarrego, 

cura e libertação, além do significante sincretismo e da ênfase dada no combate ao mal, 

tomado como uma das principais referencia no confronto declarado contra as religiões de 

cunho afro-brasileiras, tornando esta última uma das principais características do trabalho 

religioso desenvolvido pela IURD. 

Dessa forma, não se impactou o número de pessoas que encontramos nesta 

comunidade, que nos apresentaram um passado ligado algum tipo de experiência com as 

religiosidades umbandas, quimbandas ou candomblé. Não encontramos entre os entrevistados 

nenhuma classificação especifica para distinguir as práticas espíritas afro-brasileiras do 

kardecismo. Esta ultima é entendida como segmento de mesma linhagem, apesar das 

distinções doutrinárias, agrupadas por esses religiosos como um único segmento, mas todas 

essas religiosidades são entendidas entre eles como espiritismo. 

                                                           
12 Compartilhando do pensamento de Durkheim, em relação ao conceito de ritual, Turner (1974) ressalta que 
todos os ritos celebram ou comemoram poderes sobrenaturais por possuírem um caráter religioso. Além disso, 
tendem a ser organizados em ciclos de performances (mensal, anual, bienal etc.) e em cada caso haveria um 
núcleo dominante de símbolos que seriam caracterizados pela extrema polissemia e uma posição central  na 
performance ritual.  O elemento alegórico seria a menor parte de um rito e metamorfosear-se-ia em: objetos, 
atividades, palavras, relações, eventos, gestos ou unidades espaciais. 
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A classificação apresentada pela comunidade religiosa reflete uma interiorização 

discursiva da instituição que aponta o cristianismo como princípio da atividade 

neopentecostal, o único capaz de promover curas e expulsar demônios. Assim, estão 

condenadas toda e qualquer outra crença religiosa que se submeta a magia e contatos diretos 

com o mundo espiritual, sendo tratadas como adversárias da crença cristã, um mal que precisa 

ser combatido pela batalha espiritual proposta no neopentecostalismo. Esse cenário configura 

a batalha espiritual desenvolvida por essa corrente religiosa, o bem representado pela IURD, 

única e fiel representante do cristianismo contra o mal, representado pelas religiosidades ditas 

espíritas. 

Com base no nosso número de fiéis entrevistados, 30% destes declaram conhecer ou 

ter participado dessas religiosidades; 50% dizem ter pertencido anteriormente ao catolicismo, 

10% advêm de outras igrejas evangélicas; e 10% declararam não comungar de nenhuma 

religião anteriormente. Alguns dos declarantes católicos afirmam que não eram praticantes, 

por isso não encontraram nenhuma dificuldade em aceitar a atual religião como a única a ser 

reconhecida por ele. 

As maiores partes dessas observações ocorreram na Igreja Universal do Reino de Deus 

localizada no Conjunto habitacional Augusto Franco, zona sul da capital sergipana. Conhecido 

como o maior e mais populoso conjunto habitacional desta cidade, foi fundado em 1989 e faz 

parte do Bairro Farolândia, contando hoje com aproximadamente vinte mil habitantes. 

Constituiu-se numa comunidade bastante heterogênea, isso porque sua localização geográfica 

e o vasto terreno que a cerca contribuiu para uma visível expansão habitacional, que também 

configurou o conjunto numa região marcada pelas disparidades sociais, tornando-o bem 

distinto do bairro Farolândia, apesar de fazer parte do mesmo. 

 Ao aproximar-se do bairro Farolândia a paisagem social é marcada pela visibilidade 

arquitetônica dos condomínios de luxo e das grandes redes de supermercado que o cercam.  O 

conjunto apresenta um forte comércio, além de possuir uma considerável rede de bares e 

restaurantes. Ao redor desse comércio encontra-se habitado por condomínios e casas mais 

populares, podemos dizer que apresentam recursos sociais medianos, por se tratar de 

arquiteturas mais simples. Na circunvizinhança existem grandes invasões habitacionais que 

tem sido um problema para a administração da cidade, trazendo sérias conseqüências sociais 

para o conjunto como o todo.  

A igreja estudada localiza-se, de fácil acesso, em uma das principais avenidas próximo 

ao centro comercial, o que facilita a frequência de pessoas oriundas de bairros vizinhos como 

o Conjunto Orlando Dantas, Bairro Atalaia e Aruana. Apesar da existência de templos 
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iurdianos nessas localidades, é comum a circulação desses fiéis em localidades vizinhas. 

Segundo o pastor desta instituição, o carisma do dirigente religioso pode ser um elemento que 

pesa bastante na escolha do fiel pela instituição. Isso porque segundo ele, o pastor deve saber 

conduzir o seu rebanho com segurança. Se assim não o fizer, o fiel procura o que quer em 

outra unidade ou até mesmo pode deixar de frequentar a igreja Universal, o que significa uma 

derrota declarada da responsabilidade missionária que lhe foi atribuída. Sendo assim, ele 

compara os fiéis a um cliente que precisa está satisfeito, sob pena dessa fiel procurar outra 

agência religiosa. 

Durante o trabalho de observação, verificou-se entre a equipe de obreiros e auxiliares 

de pastores a existência de uma preocupação com a frequência dos fiéis aos cultos. Eles 

circulam singelamente a todo o momento durante as reuniões, visualizando os fiéis próximo 

do altar, onde se tem uma visão panorâmica de toda igreja e muitas vezes parecem procurar 

por alguém discretamente. Durante algumas reuniões foi possível testemunhar o pastor 

fazendo comentários sobre o seu trabalho e o trabalho desenvolvido por outros pastores, 

comparando o número de frequentadores desta igreja com o de outro templo. Assim relata o 

pastor: 

Ontem eu encontrei com o meu colega A.H, e ele me disse: mas, J.O que é que você 
tá fazendo lá na sua igreja do Augusto Franco, porque a minha igreja tá ficando 
vazia, e eu não sei o que você faz mais do que eu aqui. E eu disse, não sou eu que  
faço é Deus quem faz. Eu não faço nada, é dom de Deus. E eles vão porque querem 
mesmo, eu não chamo.” Amém pessoal? (Pastor J.M). 

Essa fala, repetida algumas vezes, mostra a declarada concorrência entre os 

especialistas religiosos para expandir sua comunidade. Por isso, os pastores preocupam-se em 

organizar uma eficiente equipe de apoio, composta por obreiros e pastores auxiliares que tem 

dentre outras funções a de especular sobre a opinião dos seus seguidores em relação ao 

trabalho desenvolvido pelo dirigente religioso na igreja. Por meio desse levantamento, o 

pastor elabora o discurso e revela durante as reuniões suas considerações em torno das 

sugestões e do julgamento geridos sobre a sua administração. A depender da ressalva feita 

pelo fiel, o pastor responde de forma crítica as argumentações contrárias, principalmente se 

essas opiniões põem em questão o trabalho desenvolvido pela igreja em torno das 

arrecadações. Nesse caso, o pastor dedica uma boa parte da reunião para explicar com mais 

detalhes esse trabalho e enfatizar sobre a função do sacerdote nesse processo. O objetivo é 

esclarecer as dúvidas do fiel participante, de modo que este se sinta seguro sobre o trabalho de 

sua igreja, assim como se sinta satisfeito em frequentar o templo religioso. 
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O templo é um espaço simples, mas confortável, climatizado e bem higienizado. Sua 

porta de entrada em vidro fumê esta quase sempre fechada, por causa do aparelho de ar 

condicionado e não dispõe de muitos artigos decorativos dentro da igreja. Esse espaço tem 

capacidade para aproximadamente 200 pessoas e é composto por: um espaço de culto, uma 

sala de dispensa, uma sala administrativa, dois banheiros, sendo um masculino e um feminino, 

e uma sala de atendimento. O espaço é confortável, dispõe de ar condicionado e água para os 

freqüentadores além de uma moderna aparelhagem de som acústico. 

Nas paredes brancas observam-se três imagens gravadas, são nuvens entre o céu azul, 

e, em vermelho escrita com letras grandes a frase: “E se alguém me servir, o pai o honrará” 

acompanhada do versículo bíblico João: 12-26. No altar de pedra granito, uma pequena toalha 

tipo passadeira, de cor branca, serve de base de apoio para o microfone e a bíblia do pastor. 

Em seu fundo, umas pequenas janelas, com vidros tipo mosaicos coloridos, refletem os raios 

do sol durante as reuniões da manhã. Ainda neste local, uma pequena mesa de vidro, serve de 

suporte para um arranjo de flores rosa, à esquerda de quem entre na igreja.  

Ao todo, possui aproximadamente trinta e duas pessoas que trabalham como obreiros, 

durante o culto. Estes, em geral, auxiliam os pastores não só organizando os assentos, mas 

também conduzindo os frequentadores desde a entrada até os lugares ainda disponíveis e 

distribuem os objetos que serão utilizados durante o culto, a saber: folhetos, envelopes, rosas, 

incenso, dentre outros. Eles, além dessas atividades, também cuidam da ornamentação da 

igreja e a organizam para o culto, levam os pedidos de oração para o altar, recolhem os 

envelopes com as contribuições, assistem  os fiéis em caso de desmaios ou outros problemas 

emocionais causados durante o culto, fecham as portas, as janelas da igreja e desligam o 

aparelho de ar condicionado e os equipamentos de som e imagem. 

As reuniões contam com alguns suportes áudios-visuais, dentre eles: uma televisão de 

plasma usada para expor os depoimentos e experiências religiosas acontecidas em outros 

cultos, em diversas regiões brasileiras. Atualmente, a igreja lança uma campanha de 

arrecadação para a construção do seu maior templo no Brasil, o qual será construído na cidade 

de São Paulo e pretende ser uma réplica do templo de Salomão. Como subsídio de campanha, 

os fiéis acompanham o processo de construção durante os cultos e assistem às mensagens do 

Bispo Edir Macedo pela TV. 

As reuniões do templo do Augusto Franco obedecem ao modelo instituído para  todas as 

igrejas iurdianas. Dessa forma, obedecendo aos padrões, os cultos são temáticos sendo 

distribuídos na atualidade da seguinte forma: Segunda-feira, reunião da prosperidade; terça-

feira, sessão do descarrego; quarta-feira, reunião dos filhos de Deus; quinta-feira, reunião da 
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sagrada família; sábado, terapia do amor e domingo, reunião do Espírito Santo. Essa 

organização ritualística orienta os fiéis a dedicarem-se a causas especificas, em dias 

específicos e a partir deste são elaborados as correntes que funcionam como um instrumento 

de busca para resolver problemas considerados emergenciais. 

Essa mesma orientação permite que o fiel organize suas intenções. Dissemina-se que 

as orações devem dirigir-se para dias específicos, como os já propostos pelo cronograma da 

Universal. Os conteúdos aparecem visivelmente estruturados na fala do fiel quando ele 

ressalta: “muita gente não entende, mas, porque eu vou orar hoje pela minha família se temos 

o dia de orar por ela? cada dia tem sua intenção, aí a gente trabalha por aquele objetivo” 

(Entrevistado nº 06). Nesse sentido o fiel é levado a racionalizar suas intenções, direcionar aos 

dias temáticos os votos pertinentes a cada necessidade não estipulado pelo fiel, mas já 

programado pela igreja. Apesar de essa idéia ser universalizada entre os fiéis e está contida em 

grande parte dos testemunhos, encontramos alguns fiéis que dizem fugir da regra, pois as 

causas pessoais obrigam-os a elaborar estratégias individuais para vencer os problemas e 

afirmam fazer orações, diariamente para uma ou mais causas, sem que sejam as mesmas 

tematizadas pela igreja.  

Podemos notar aqui o tipo de ação defendida por Bourdieu (2007) como uma 

reprodução do habitus religioso, constituída pela individualização da exterioridade 

interiorizada, pois, segundo esse pesquisador o habitus é aquilo que confere às práticas sua 

relativa autonomia no que diz respeito às determinações externas do presente imediato. 

Em consonância com esse pensamento, entendemos que essas crenças sejam 

fomentadas pelo habitus religioso, uma vez que o indivíduo é constituído pela sua realidade 

social, esta lhe confere representações acerca da sua posição ou situação no cotidiano. Ele, 

como sujeito no processo estruturante do habitus aqui em estudo, confere as suas práticas um 

significado singular, ao mesmo tempo em que comungam das experiências coletivas visando 

legitimarem-se como membros pertencentes dessa religiosidade. 

Assim, durante o período de nossa pesquisa, foi possível acompanhar alguns eventos, 

dentre eles descreveremos posteriormente “O Dia D, o Dia da Decisão”, por se tratar de um de 

um grande movimento em favor da conversão religiosa realizada pela Igreja Universal do 

Reino de Deus. Também testemunhamos algumas correntes realizadas em curto prazo dentre 

elas, a saber: a corrente pela derrota de Golias (janeiro 2011), a corrente dos vinte e um dias 

(abril, 2011), corrente dos três dias (maio de 2011), corrente dos revoltados (16 junho de 

2011), os quais serão apresentados nas linhas seguintes. Segundo os pastores desta instituição, 

as correntes têm poder sobrenatural de quebrar barreiras, obstáculos empregados pelo 
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demônio que acaba por “amarrar a vida das pessoas”, elas teriam a função de abrir os 

caminhos. 

Os rituais religiosos da IURD obedecem a uma divisão previamente elaborada e 

estruturada sob forma de modelo único que orienta as liturgias dessas igrejas de forma 

homogênea em todos os templos. Em qualquer igreja iurdiana é possível verificar com 

precisão a seguinte ordem litúrgica: primeiro o canto, com as orações iniciadas pelo pastor, 

referente a temática do dia da semana; em seguida a leitura  bíblica, sequenciada pelo discurso 

do pastor em torno do tema, momento conhecido pelos nativos como “homilia”, podendo 

haver cânticos. Nesse momento podem-se haver algumas devoluções de votos, em casos de 

correntes ou campanhas, também sob a interferência discursiva do pastor que profere palavras 

de oração enquanto os votos são depositados. Nesse momento, os convites aos desafios que 

podem ser feitos para longos e curtos prazos, onde os fiéis depositam, ali mesmo, os objetos e 

suas intenções que consideram sacrificados em nome do desafio proposto. Por último, são 

devolvidos13 os dízimos, com oração especial aos dizimistas. Dando sequência o pastor em 

geral abençoa a todos com uma oração, lembra das programações semanais e encerra a 

reunião. 

Apesar da estrutura das reuniões se apresentarem uniformes em qualquer dia da 

semana, os objetos utilizados durante as reuniões atendem a especificidade dos cultos. Por 

exemplo, o culto do descarrego são utilizados sal grosso e óleos; culto pela libertação são 

usados, incensos e, muitas vezes, os fiéis são convidados a trazer de casa objetos específicos 

como cordas, para simbolizar a amarração do mal, fitas para serem quebradas, simbolizando a 

liberdade da escravidão da pessoa das forças malignas. Ainda referentes às temáticas, esses 

fiéis podem levar para as reuniões objetos pessoais como carteira de trabalho, fotografias, 

peças de roupas e outros, para serem consagrados. O objetivo é abençoar essas peças para que 

os caminhos se abram e as realizações esperadas possam ser experimentadas. 

 
3.2 O Dia D 

 

A pouco mais de três meses do evento, toda a comunidade iurdiana se prepara para o 

que eles chamaram de maior reunião em favor da conversão já realizada pela Igreja Universal 

no Brasil. O dia D ou o Dia da Decisão foi uma elaboração dos dirigentes religiosos da Igreja 

Universal sob a direção do bispo Edir Macedo para representar o momento da escolha do 
                                                           
13 A idéia de devolução das ofertas e dos dízimos, segundo esse pensamento religioso, parte do principio bíblico 
pelo qual se acredita que desde os primeiros cristãos essas contribuições eram consideradas devoluções, ou seja, 
dar à divindade a parte que lhe pertence sob forma de gratidão necessária pelo recebido. Esse pensamento é 
reforçado pelos textos (Mal.3:10), (Neemias.10:38) e (I Crôn.29:14) dentre outros aqui utilizados. 
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ritual de passagem, ou seja, da conversão. O objetivo foi levar a conversão os milhares de 

adeptos ainda não batizados a ingressarem oficialmente na igreja por intermédio do ritual 

simbólico do batismo no Espírito Santo. 

Durante esses períodos as reuniões voltavam-se para aqueles que ainda não haviam 

tomado a decisão, Istoé, os não batizados. Os pastores sempre insistem na necessidade de 

escolha como requisito da passagem para uma vida prospera e abençoada. Lembram que os 

fiéis  não convertidos, mesmo que participem com seus votos regulamente não se encontram 

efetivamente na “presença de Deus”, pois é necessário que haja uma entrega voluntária do 

corpo e do espírito para que o estado de graça se estabeleça14. Por isso, orientam que durante 

os dias em que antecedem ao grande dia, esses fiéis realizam jejuns e abstinências, somados a 

orações pelo esclarecimento. Também se usa o termo discernimento, para definir o estado de 

entendimento da vontade instituída pela divindade sob forma de mensagem, transmitida por 

sonho, um texto bíblico ou mesmo por outra pessoa, entendido como mensageira de Deus, 

alguém que o próprio envia para respondê-lo. 

Também foi pedido pelos pastores que esses indivíduos refletissem sobre suas ações e 

sua vida e tudo que acontecia em seu redor. Eles deviam lembrar-se da causa que os levou a 

igreja e reforçou que o simples fato de procurá-la já significa que Deus tinha grandes planos 

para a vida daquela pessoa, além de significar o primeiro passo da divindade em direção do 

indivíduo. O pastor argumentou que a segunda parte dependia do fiel que precisava aceitar a 

Deus, e, sendo parte desse compromisso a entrega de si por parte da pessoa. Lembra também o 

pastor que se podia orar por alguém quem se desejava converter, pois essa pessoa podia 

responder ao convite do freqüentador indo ao evento. 

A propagação do evento religioso contou com o apoio midiático Rádio Record e Rede 

Record de televisão. Esses evangélicos enfatizavam com frequência durante esse período a 

importância da conversão religiosa, levando ao publico relatos de experiências bem sucedidas 

daqueles que propuseram a graça. Também foram utilizados como método de divulgação 

panfletos e adesivos que podiam ser vistos com frequência em vários automóveis nesta cidade, 

nas paredes das residências e nas janelas dos edifícios e redes lojistas. 

 

 

                                                           
14

 É importante lembrar de que a idéia de entrega total é entendida nesse contexto como a primeira ação 
sacrifical, exigindo do ofertante um trabalho diário de outros sacrifícios como jejuns, abstinências e ofertas 
materiais acompanhadas de orações, como instrumentos que ajudam na conservação do estado de graça, 
entendidas também como ações de perseverança que levam ao indivíduo ter sucesso em seus projetos de vida. 
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Esse evento aconteceu no dia 21 de abril de 2010, no ginásio de esporte Constâncio 

Vieira localizado no Bairro 13 de Júlio em Aracaju. Foi considerado pelos organizadores 

como o maior evento religioso organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus nesta 

cidade, o dia D. O ginásio estava aparentemente lotado, segundo os organizadores, ali estavam 

aproximadamente 30 mil pessoas. 

Antes de o evento começar, notava-se uma pequena agitação das pessoas que se 

acomodavam nas arquibancadas. Eles tinham fitas nas mãos, grande parte também trazia o 

evangelho. O público parecia bem diversificado, pessoas de todas as idades, no entanto, ainda 

com predominância feminina.  

As arquibancadas agitavam-se, é o pastor Inaldo Silva que acabava de se dirigir ao 

centro do estádio ao som de gritos e aplausos. Ele levantava os braços em direção ao céu e diz 

algumas palavras com os olhos fechados. Enquanto isso os fiéis gritam aleluias, aleluias. 

Depois de alguns segundos, o pastor Inaldo Silva fazia sinal com as mãos pedindo que os fiéis 

baixassem um pouco o som provocado pelos gritos e aplausos, e os cumprimentou dizendo:  

 

Chegou o grande dia, vocês estão prontos para decidir? Nesse momento os fiéis 
respondiam em grande coro que sim e permaneciam atentos. Em seguida o pastor 
pediu para que todos repetissem: Hoje é tudo ou é nada, pode dizer pra você, digam, 
hoje é tudo ou nada. O público respondia, ele pedia para dizer mais forte, e assim  
fizeram (PASTOR I.S). 

 

Depois dessas palavras, o silêncio prevaleceu sobre o estádio, à fala era do pastor 

Inaldo Silva. Ele pede um aplauso para todos que ali estavam e os saúdava dizendo que 

naquele espaço o espírito santo havia de atuar imensamente naquele dia, em cada das palavras 

proferidas por ele. Enquanto o pastor proferia essas palavras, os fiéis gritavam aleluia, aleluia 

e glória a Deus. O pastor lembra a multidão de que, já tinha conhecimento de que naquele 

ginásio estavam não somente fiéis iurdianos, mas em maioria pessoas de outras igrejas, 

religiosidades e também sem religião. Então prossegue: 

Muitas vidas vão ser mudadas nesse dia, nesse lugar, muita unção vai descer aqui e 
transformar a vida de todos aqueles que se prepararam para esse dia e veio hoje 
entregar-se a Jesus, apagar o passado de pecado, de fracasso por uma vida 
abençoada, prospera, tudo vai mudar meus irmãos, tudo, basta uma única palavra, 
um sim (PASTOR I.S). 

 

Uma banda gospel acompanhava o evento, o pastor pediu uma música, como de 

frequência, introduzindo a invocação ao espírito santo. Solicitou também que todos fechassem 

os olhos e levantassem as mãos em direção aos céus e o invocando o Espírito Santo. Todos 

forram convidados a cantar, um canto lento, com entonação melancólica, tinha em seu refrão a 

seguinte frase “Vem transformar a minha vida, sou tão pequeno, carente, preciso de sua 
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presença, vem espírito, vem espírito...”. O clima parecia nostálgico, muitos choravam. Essas 

expressões marcaram o primeiro momento do evento. 

Em seguida, o pastor iniciou o seu proselitismo, lembrando em suas palavras da 

importância do testemunho para a mudança de outras pessoas. Ele também convida algumas 

pessoas para expressar seus testemunhos. Algumas movimentações aconteceram nas 

arquibancadas, vários obreiros, levavam microfones a aquelas pessoas que solicitavam em 

explanar seus testemunhos. O pastor pediu que as pessoas não saíssem de seus lugares, era 

preciso apenas que levantassem as mãos e os obreiros mais próximos iam ao encontro do 

solicitante. Dessa forma discorreram-se nesse momento vários relatos de cura e bênçãos 

proferidas pelas pessoas, enquanto testemunhavam a platéia escutava atentamente, se 

emocionando juntamente com aqueles que relatavam suas experiências. Uma delas, uma 

mulher aparentando ter um pouco mais de quarenta anos, chorava e relatava: 

 
Estou chorando, mas é de alegria. Meu filho era cego e hoje ele vê. Foram anos de 
perseverança, apesar de a ciência dizer que ele não havia cura, eu, fui chamada ao 
sacrifício por Deus. Como diz o ditado, que se não viemos para Deus pelo amor, 
acabamos por vir pela dor. Foi o meu caso...Tudo mudou depois que eu fiz um voto 
de fidelidade com Deus e ele me honrou. Nem tinha mais esperança, ele devolveu a 
visão de meu filho. 
 

Os testemunhos marcaram o segundo momento do evento. Depois de um longo canto, 

o pastor convidou a todos aqueles que apresentavam a vontade de libertar-se e curar-se de 

todos os males a se dirigirem-se para o centro do estádio. Também convida aqueles que 

tinham parentes ali, sendo ele de qualquer religião e que estivesse ali a procura de ajuda, 

acompanhassem também os fiéis ao lugar determinado. Enquanto os fiéis se dirigiam ao 

centro daquele lugar, o pastor Inaldo Silva continuou clamando e pedindo a Deus que enviasse  

o Espírito Santo  naquele lugar e realizasse prodígios diante deles. Clamava em alta voz  que 

por meio dele, enquanto sacerdote, enviado de Deus e mensageiro do poder dele, extraísse o 

mal daquelas pessoas. Repetiu por várias vezes: “Tem piedade senhor, restaura essas almas 

senhor, vem transformar essas vidas oh Deus! dai a eles as honras para que possam expandir 

sua glória senhor!” (PASTOR I.S). 

Depois dessas palavras o pastor perguntou se todos já estavam concentrados. Com a 

resposta positiva dos obreiros, o pastor invocou o mal que possivelmente estava atrapalhando 

a vida daquelas pessoas. Em sequência algumas poucas pessoas começaram a passar mal entre 

a multidão e foram amparadas pelos obreiros. Elas também foram convidadas para ir até o 

centro e juntar-se com os demais. Enquanto isso, o pastor solicitou que todos pedissem com 

ele em oração, que se concentrassem com toda fé que havia nos corações daqueles ali 



54 
 

 

presentes, fechassem os olhos e ordenasse junto com ele (o pastor) que todo o mal que 

assolasse na vida daquelas fossem repreendidos a partir de então. 

Naquele momento, o pastor pediu que todos aqueles que estavam no centro se 

ajoelhassem. Ergueu as mãos em direção deles e em voz alta e ordenou para que o mal se 

manifestasse naquele momento e se rendesse. De joelhos e de olhos fechados, alguns fiéis 

começavam a passar mal, ele, o pastor, intensificava a fala pedindo que o espírito se 

apresentasse. Uma mulher desmaia e o pastor Inaldo Silva pede que a levem até seu encontro 

e se aproximou dela, pôs  as mãos sobre a cabeça da mulher e ordenou mais uma vez que o 

mal deixasse o seu corpo, seguiu dizendo: “saia! saia! saia! eu ordeno em nome do senhor 

Jesus, que a deixe e não volte nunca mais, o seu corpo a partir de hoje é propriedade única e 

exclusiva do senhor Jesus”. Como se terminasse a sessão, o pastor disse pela ultima vez, saia, 

e empurrou para trás a cabeça da fiel, começando a falar sem microfone, não foi possível 

escutar suas últimas palavras. A mulher depois de caída foi amparada nos braços dos pastores 

auxiliares ali presente. (Pastor I.S). 

Depois desse momento, arquibancadas foram tomadas por euforia, gritos de aleluias e 

aplausos. O pastor incentivava: “Aplaudam ao senhor por que ele age sobre nós e faz 

milagres”. A platéia gritava: glória Deus, aleluia, alguns choravam. Logo depois, outras 

pessoas começaram a passar mal nas arquibancadas. O pastor exorcizava do centro do estádio, 

os obreiros socorrem as pessoas. Enquanto o pastor proferia as palavras de repreensão, era 

possível escutar muitos pedidos em meio a choro e muita emoção. Depois de alguns minutos o 

pastor pediu mais uma vez que o estádio fosse silenciado. 

A mulher retornou ainda amparada, o pastor então pergunta se ela estava sentindo 

alguma coisa. Ela respondeu que não e se emocionou. Então ela foi interrogada sobre a causa 

que a levou ao evento. Como resposta, a mulher disse que estava passando por sérias 

provações no casamento e também problemas financeiros e que teria ido a convite de uma 

vizinha iurdiana. Continuando, o pastor perguntou se ela estava disposta a aceitar uma vida 

consagrada, santa e abundante. Ela respondeu que sim, as pessoas aplaudem. O pastor 

continuou o interrogatório: “A senhora está aqui de vontade própria?” (PASTOR I.S). A 

mulher respondeu que sim. Então o pastor terminou a sessão de interrogatório perguntando a 

mulher sobre o seu sentimento naquele momento. Ela então se emocionou e respondeu: “agora 

só sinto um alivio, um alivio muito grande, tão grande, é uma coisa boa, eu entrei aqui com 

muita dor, com muita tristeza”. O pastor então a interrompeu: “É como se a senhora se 

livrasse de algum peso? A mulher respondeu que sim. Então o pastor diz amém e a convidou 

voltar para o seu lugar. Esse testemunho foi aplaudido de pé. 
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Em seqüência um dos pastores auxiliares, de posse do microfone, disse ao pastor que  

outros milagres estavam acontecendo naquele momento. O pastor então convidou as pessoas a 

chamarem os obreiros mais próximos e contar a sua cura. Nesse evento ocorreram muitos 

relatos de milagre. Grande parte dessas pessoas diziam ter sido curadas naquele instante, por 

meio das palavras proferidas pelo pastor Inaldo Silva. Dentre os relatos de milagres mais 

freqüentes foram os de cura de dor de cabeça, de coluna, de distorção muscular, atrofiamento, 

dentre outros. Apesar de algumas pessoas não testemunharem a cura imediata, fizeram 

questão de falar publicamente na crença do poder daquele discurso religioso na cura de suas 

doenças, relatando que naquele momento, já determinara o fim das doenças físicas e 

espirituais. Esses acontecimentos predominaram no terceiro momento do evento. 

Em seguida o pastor avisou que chegara o momento auge daquele encontro. Naquele 

lugar, vidas iam ser entregues a Jesus e passados iam ser sacrificados para dar lugar a vidas 

renovadas no cristo. Ele chamou a atenção para o nascer de novo. Referiu-se à conversão 

como a passagem para o encontro com as graças divinas. Lembrou de que a ação exige muito 

sacrifício de quem se oferece, mas também lembrou de que todos iriam ser recompensados 

sem medidas. Ressaltou o pastor também de que essa doação se tratava de um acordo, uma 

aliança e que Deus é ciumento. Por isso, quem estivesse pronto, se aproximasse naquele 

momento do centro do estádio. Lá, o pastor proferiu o ritual do batismo nas águas. Enquanto 

ministrava a oração, as pessoas eram mergulhadas em uma porção de água trazida pelos 

obreiros. Logo, o batismo aconteceu coletivamente. 

Depois do ritual, mais uma vez os novos iurdianos foram lembrados dos deveres da 

conservação para os laços de fidelidade. O dirigente religioso enfatizou a idéia de retidão, 

como uma característica do filho de Deus ou do escolhido. Reforçou ainda, sob tom 

ameaçador de que “nada é feito pelo homem que os olhos de Deus não vejam”. Segundo o 

pastor, pode-se até enganar o sacerdote dizendo que está em situação regular com Deus, mas, 

a Deus ninguém engana e que, isso é revelado por meio dos entraves que aparecem e são 

testemunhados pelos irmãos de fé. Por isso, enfatizou esse especialista do sagrado da 

importância de abraçar a fé como meio e fim, pois, segundo sua analogia, quem teme a Deus 

terá grandes recompensas na terra. Essas considerações acerca do compromisso assumido com 

Deus caracterizaram o último momento deste encontro, que terminou com uma apresentação 

musical gospel. 
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3.3 A corrente pela derrota de Golias 

 

Eram 7 horas da manhã do penúltimo domingo de janeiro quando o culto iurdiano 

começou. Inicia-se um canto de invocação ao espírito santo, o refrão se repete por várias 

vezes, “vinde Espírito Santo transformar a minha vida”, (coro) acompanhada da fala do pastor 

que começa em tom de voz moderado pedindo que todos ali presente, apoiassem-se na 

presença de Deus e invocassem o Espírito Santo. Ele diz aos seus frequentadores que se 

humilhem diante do altar de Deus e o invoque. Aumentando gradativamente a voz, o pastor 

olha para o alto e pede por aqueles que ali estão; pede também que o Espírito Santo desça 

sobre eles e se compadeça dos que lhe invocam. Nesse momento ouvem-se um conjunto de 

vozes, algumas mais graves, outras mais agudas, em tons deturpados de pedidos em choro, 

gritos, sussurros etc. À medida que os sons misturam-se a música continua, o pastor convida a 

todos a acompanhá-la e a continuar com os desabafos diante do Espírito Santo. 

Somente depois de um tempo, os ânimos acalmam-se, a música cessa e o pastor fala 

com os fiéis. Ele realiza uma espécie de saudação, cumprimenta a todos e reforça a idéia de 

que somente aquelas pessoas escolhidas trocam seus lazeres dominicais, ou seja, qualquer 

outro lazer semanal por um momento especifico na casa de Deus. Depois disso, o pastor 

começa seu discurso lembrando-se das problemáticas mundanas que circundam os homens, no 

trabalho, na família, nos relacionamentos, dos desafios contínuos que eles têm que enfrentar e 

do estado de cansaço físico, mental e espiritual que essa batalha cotidiana pode levá-los.  

O pastor lembra de que “toda pessoa carrega consigo um fracasso, algo que nunca 

conseguiu e que por isso luta para esquecer e superar o desejo da conquista “frustrada”. Para 

isso lembra este especialista do sagrado da importância da orientação espiritual. Começa então 

uma proposta de superação. O dirigente convida a platéia a participar de um desafio. Trata-se 

de uma corrente de oração traçada sob um propósito,vencer o maior problema ou a maior 

dificuldade julgada pelo fiel como obstáculo presente na vida do indivíduo no momento 

proposto.Ele,o pastor,chama o desafio de corrente pela derrota de Golias. 

O dirigente religioso pede então que todos abram a bíblia em Samuel I 17, passagem 

em que o texto enfatiza o episódio de luta entre Davi e Golias. Os fiéis representam Davi e o 

problema Golias. Depois da leitura do evangelho o pastor começa a relacionar a ousadia de 

Davi com a ousadia do fiel que no dia a dia enfrenta os desafios. Lembra que o desafio é uma 

escolha bastante individual e precisa nascer de uma vontade voluntária. Prossegue então o 

pastor estimulando a todos a participar da corrente e convida-os a ir até o altar e colher 
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voluntariamente os envelopes intitulados “Fim da Afronta”, que trazem gravadas a figura 

simbólica do duelo entre Davi e Golias acompanhado da referencia bíblica I Samuel 17: 26. 

Enquanto os fiéis vão buscar os envelopes, o dirigente continua o discurso lembrando 

passagens de outros textos bíblicos em que os sacrifícios foram reconhecidos imediatamente 

por Deus. Convida então os fiéis, a comparar o tamanho do sacrifício oferecido ao tamanho do 

desafio proposto por Davi na luta contra Golias. Assim relata o pastor: “Davi confiou e 

venceu o gigante. Lembre-se que para vencer o gigante de sua vida o sacrifício precisa ser do 

seu tamanho, pois quanto maior é o problema, maior é o Deus que habita em você, maior foi o 

Deus que habitou em Davi” (PASTOR I.S). 

Depois de proferir com o discurso acima, o pastor prossegue perguntando aos fiéis o 

tamanho do problema, convidando-os a baixar suas cabeças e com posse do envelope pensar 

sobre o maior problema. Nesse momento, algumas pessoas emocionam-se e são aparadas 

pelos obreiros. O pastor pede uma música, enquanto invoca a Deus pela ação nas vidas de 

todos aqueles que se propuseram participar do desafio. Pede também para que sejam honrados 

pelos seus votos e que tenham consciência da importância de manter-se fiel. 

Logo depois o pastor pede que todos que estão de posse dos envelopes levantem-nos 

nas mãos e profere sobre eles a seguinte oração: 

Senhor eu lhe peço que desça seu espírito neste lugar nesse momento, abençoa este 
envelope, que está nas mãos dessa pessoa hó pai, abençoa todo o voto que esta 
pessoa está pensando em dar e coloca sobre ela o entendimento. Fazei que o poder da 
fé que esta pessoa depositará neste envelope possa quebrar toda e qualquer maldição 
que estiver sobre ela, principalmente o gigante da vida dessa pessoa, hó pai, 
obrigado meu pai, assim seja. Amém? (PASTOR I.S). 
 

Depois da oração, o culto prossegue com a entrega do dízimo. As pessoas levam em 

envelopes brancos seus dízimos até o altar. O pastor pede para que todos os dizimistas fiquem 

de pé e faz uma oração especial para eles. Em seguida, continua reafirmando a importância 

das ofertas e do dízimo. Em todos os cultos as falas referentes às ofertas e dízimo são 

repetitivamente voltadas a conscientização da obrigação de devolver o dízimo e contribuir 

para a obra de Deus. Ele, o pastor, continua a sua fala indagando aos fiéis: “Vocês sabem 

como se rouba a Deus? Quem sabe? As pessoas começam a voltar o olhar para toda a igreja, 

alguém no fundo sussurra como resposta: “quando não devolvemos o que é de Deus?” O 

pastor responde: eu ouvi alguma coisa aí, quase que me disseram a resposta. É isso mesmo 

minha irmãzinha, quando tiramos de Deus o que é dele. Quando direcionamos o nosso dízimo 

para outras despesas, deixando Deus em segundo, terceiro lugar... É assim que roubamos de 

Deus. Amém? (PASTOR I.S). 
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Observamos que em quase toda a reunião, a fala do pastor tece-se em volta da 

obrigação do doar. A doação de si é apontada como um instrumento desafiador de 

transformação, como vencer os traumas, e aos medos e bloqueios que impendem de enfrentar 

as dificuldades cotidianas. Nesse contexto essa entrega de si mesmo também representa deixar 

ser conduzida pela divindade, de pertencê-lo, a responsabilidade instituída ao mesmo se 

voltara à busca pelo aperfeiçoamento de forma a agradar o seu senhor. De acordo com a fala 

do pastor o comportamento voltado a agradar a Deus é reconhecido e por essas ações de 

sacrifício as bênçãos são derramadas sobre os fiéis. Quanto a doação material, o discurso nos 

oferece a compreensão de que as contribuições constituem um mandamento antigo, uma lei 

respeitada pelos primórdios, uma parte constitutiva da organização sócio religiosa dos hebreus 

e que,segundo a IURD e os seus especialistas do sagrado (os pastores) precisa ser 

experimentado da mesma maneira, uma vez que, comumente, os pastores usam os textos 

bíblicos para apontar os momentos em que Deus se manifestou ao seu povo a partir de  ofertas 

e sacrifícios religiosos . 

Dessa forma, entre os iurdianos, as contribuições materiais aparecem como símbolo de 

prova de fé, instrumento de manifestação do sobrenatural na vida dos participantes que creem. 

A idéia da particularidade da crença legitima o discurso da eficácia das doações, porque torna 

indiscutível a validade do ato entre esses religiosos. Assim descreve o Pastor I.S: 

Você pode até encontrar pessoas por aí revoltadas, porque nunca conseguiram viver 
essa experiência. Ah, comigo não acontece nada, é balela do pastor e... Mais isso 
pode acontecer sim, você pode depositar até mais do que o seu irmão nesse envelope 
aqui, ele pode receber a resposta e você não. Depende de sua fé, se você não tem fé 
nada acontece, nem adianta esperar, infelizmente eu digo, suas obra são vãs. 

 

Nesse sentido, somente aqueles que acreditam podem experimentar das experiências 

aqui testemunhadas. A dúvida, segundo o desenho discursivo iurdiano, é um dos principais 

obstáculos para que o indivíduo desenvolva a sua fé. Enquanto convida as pessoas a buscarem 

os envelopes que servirá como oferta ao desafio, o pastor diz compreender os 

questionamentos que circundam as campanhas, pois o dinheiro depositado é suado e deve ter 

custado muito para quem o doou. É aí, segundo ele, que mora a essência do pacto cristão, não 

é o pastor que usa o dinheiro, mas sim  Deus quem reconhece o esforço de seus servos em 

fazer constantemente seus votos de fé. 

Enquanto o pastor fala, o grupo aqui reunido observa a ação dos que se movimentam 

para o altar, assim como olham para aqueles que ficam em seus assentos. Em alguns casos, as 

pessoas que não se movimentaram para pegar o envelope no primeiro convite instituído pelo 

pastor, acabaram indo um tempo depois, acompanhando a ação dos anteriores. Assim, nesta 
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reunião todos se levantaram para buscar o envelope para o voto do desafio intitulado de “Fim 

da afronta”. Em períodos distintos, uns a partir do primeiro convite, outros com a insistência 

do discurso em torno do poder milagroso da corrente para o praticante, levantam-se e pegam, 

outros logo depois. Até o termino da fala do pastor, que durou um pouco mais de vinte 

minutos, quase todos os ouvintes haviam buscado seus envelopes. 

Dando prosseguimento a reunião, o dirigente religioso pede que todos mais uma vez 

levantem e profere uma oração especial a todos os participantes desta corrente. Determina o 

dia da entrega dos envelopes, pede a seus auxiliares que entreguem um copo com água 

mineral  a cada fiel e a consagra.Os participantes são orientados a levar  para casa juntamente 

com o envelope. Orienta que durante um mês os fiéis meditassem sobre o seu maior problema 

e o valor que sua extinção teria para a sua vida. O pastor pede que os féis sejam dedicados se 

apõem nas leituras bíblicas e jejuns. De acordo com o pastor, o conjunto desses sacrifícios, 

ajuda na emergência da resposta divina. 

Durante pouco mais de trinta dias, acompanhamos alguns dos fiéis na consecução 

dessa caminhada. Os participantes afirmaram terem organizado horas específicas em suas 

residências para fazer suas meditações, acompanhadas do copo de água ungido pelo pastor. 

Depois de quinze dias de campanha, algumas pessoas pensavam pelo que seria o maior ou 

mais representativo problema em suas respectivas vidas. Outras, desde o princípio da corrente, 

afirmam que saíram da igreja com a meta e o problema bem estabelecido mentalmente e a 

cada reunião reforçavam o pedido com a ajuda do pastor. Durante foi possível perceber que há 

situações em que os fies pedem ao dirigente religioso uma orientação, pois afirmam não saber 

pesar com precisão os seus problemas, precisando de uma ajuda “espiritual”. 

Como exemplo, conversamos com o senhor J.C. um homem com pouco mais de 

quarenta anos que observamos está inserido no grupo dos fiéis que conversara em particular 

com pastor logo após o termino da reunião. Apesar de não concordar com a idéia de ser 

entrevistado, conversou algumas vezes com o pesquisador sem a presença do gravador. Ao ser 

interrogado sobre a importância de sua relação com o pastor, o fiel relata que o considera 

como um amigo enviado por Deus. Compara essa relação com um fiel católico e seu padre. 

Segundo o fiel,assim como os católicos se confessam com o padre,eles conversam e pedem 

orientação para seu líder. Ainda distingue essa conversa da confissão. Essa relação não é uma 

confissão, porque o pastor não está ali para julgar pecados, diz apontando o que considera ser 

a função do padre com relação aos católicos. Para o fiel o seu líder escuta e pede 

discernimento divino para orientá-lo, se puder naquele momento. Mas, segundo a fala do 
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interlocutor o pastor tem quase sempre uma resposta direta do que o fiel precisa fazer, dessa 

forma ajudando as pessoas. 

Quando questionado então sobre a causa da procura pelo pastor depois da reunião, o 

fiel pensa e responde que havia essa necessidade naquele momento, sempre procurara o pastor 

quando necessário. Os fiéis ainda afirmaram que ao redor da vida dele havia sérios problemas, 

estes divididos entre sua família, irmãos e ele mesmo. Por isso, não podia fazer sacrifício por 

todos eles naquele momento, precisava de ajuda para escolher um. Apesar de não querer expor 

quais seriam esses problemas, o fiel relatou que a orientação dada foi o de escolher o 

problema motor, ou seja, o cerne, ou seja, o maior deles e, assim, colocá-lo em sacrifício. 

Ainda acrescentou que uma das orientações feitas pelo pastor tratava-se de mudanças 

pessoais,que o fiel considera como sacrifícios. “Ele disse que o problema pode está em mim”, 

diz o fiel, e afirma confiar nessa orientação, pois se julga uma pessoa difícil e se propõe a 

tentar agir com vista a iniciar a transformação e solucionar os problemas.   

Diferente do fiel citado acima, a senhora G.S é uma das fiéis mais antigas dessa 

localidade na instituição, cerca de trinta anos de IURD, comenta que trabalhou nessa corrente 

pelo emprego da filha, formada há pouco tempo em pedagogia. Segundo a fiel, além das 

orações e do sacrifício que pretendera fazer, ela orienta a filha a espalhar seu currículo nas 

escolas, mas não em qualquer uma. Isso porque, esclarece ela: “Deus age conforme pedimos 

se pedir pouco ele dá pouco, as escolas em geral pagam muito mal, então eu pedi uma boa 

escola, que possa mantê-la honrosamente” (FIEL). 

A consecução da corrente ocorreu no mês seguinte. Durante o culto, no momento 

adequado, os fiéis foram lembrados da campanha pela Derrota de Golias. O pastor pediu que 

todos aqueles que trabalharam pelos propósitos estabelecidos durante a corrente levantem a 

mãos e seus envelopes. Depois de alguns minutos invocando a bênção de todos aqueles que 

participaram, o pastor pediu que os fiéis levassem seus envelopes até o altar. Os envelopes são 

postos  nos degraus, os fiéis retornaram aos seus lugares e o pastor iniciou uma canção. 

Em seguida o pastor fez uma oração especial aos votos oferecidos: 

Olhai senhor para esse sacrifício, que ela seja fonte de vida, de bênçãos. Que por 
esses votos as tuas graças... Sejam derramadas na vida dessa irmã ou desse irmão, 
que eu não sei o que sente, mas, o senhor sabe o senhor sabe da sua necessidade. E 
ele tá te buscando, ele confia que maior de todos os problemas é o senhor. Jesus 
opera faz desse pequenino o mesmo que fizeste com Davi, daí honras para que ele 
derrote o inimigo e seja testemunho de vitória amém? Digam todos (PASTOR J.M). 

 

Em seguida a reunião discorreu com alguns testemunhos, pessoas que relataram terem 

recebido durante o período da corrente, sinais que segundo os religiosos podem ser  

interpretados como providências, ou seja, anunciação da graça que está para ser recebida. O 
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pastor então encerrou a reunião lembrando aos fiéis da importância de continuar cessar as 

orações proferidas durante a corrente. Segundo ele, as orações direcionadas a essa corrente só 

poderiam cessar com o recebimento da graça. 

 

3.4 A Corrente dos três dias  

 

A corrente dos três dias foi elaborada especialmente em razão de três necessidades: 

vida sentimental, consolidação do pacto com o Espírito Santo e vida financeira. A corrente 

aconteceu durante três dias consecutivos, tendo início no sábado, com o pacto do amor, 

continuando no domingo como o pacto com o espírito santo e culminou na segunda feira com 

o pacto para vida financeira. Durante esses dias foram proferidos orações específicas voltadas 

à busca pela prosperidade material e pessoal, acompanhada de um voto maior feito em doação 

financeira e voto pessoal, referindo-se a mudança de habito ou comportamento, que devia ser 

escolhido pelo fiel como proposta pactual para o merecimento. Cada dia exigia do fiel um 

sacrifício. No domingo, para consolidar o pacto com o Espírito Santo, os fiéis deveriam 

dedicar-se a meditação sobre a relação de fidelidade existente entre o fiel e Deus, como estaria 

agindo ambas às partes para manter consolidada a relação. O pastor então lembrou aos fiéis de 

fazerem uma auto avaliação de seus atos. O objetivo seria encontrar o motivo que levou o fiel 

a orar em favor das áreas em questão: sentimental e financeira.  

Segundo o pastor, o fiel deveria avaliar as suas ações cotidianas, momentos estes que 

poderiam ter levado ao pecado, um desvio que teria desagradado a Deus ou, até mesmo atentar 

para o desenvolvimento de sentimentos como orgulho, timidez, rebeldia e ousadia voltada a 

contrariar terceiros e que acaba por fechar as portas para o entendimento da mensagem divina. 

O pastor pediu então que os fiéis avaliassem suas posturas frente às obrigações com a igreja, 

das suas funções de filho, fidelidade com a família, fidelidade conjugal, resistência a tentações 

consideradas profanas, dedicação profissional, administração financeira, procedimento com 

seus empregados, clientes e outros. 

Depois dessa reflexão, o pastor ressaltou que a depender do resultado desta análise 

comportamental, o fiei pode questionar a divindade. Assim diz o Pastor R.S: “Não é 

admissível que servimos a um Deus tão grande e vivermos uma vida miserável, viver e está 

morto, não podemos”. Nesse sentido, segundo o habitus neopentecostal, é preciso que o fiel 

tenha a consciência de que existe responsabilidade de ambas as partes. Se você se entrega 

totalmente, toda a sua pessoa em físico e em espírito é propriedade de Deus e este tem dever 

sobre a pessoa, assim como a pessoa tem dever para com seu Deus. Os pastores durante as 
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reuniões costumam lembrar sempre de que “Deus é justo, fiel e vingador”, por isso a 

necessidade da auto avaliação pelo indivíduo que se julga injustiçado. De acordo com o 

discurso religioso, Deus não falha, a falha é sempre nossa. 

 Nesse período foram distribuídos pão e vinho (sem álcool), um ritual conhecido como 

a Santa Ceia. Segundo os iurdianos, a Santa Ceia só é realizada em momentos especiais, como 

a páscoa, campanhas e correntes, lembrando o ritual em que Jesus dividiu entre os apóstolos 

pão e vinho simbolizando seu corpo e seu sangue. Depois da elaboração temática da corrente 

o Pastor J.M convida os participantes: 

Se você tem a sensação de está só, mesmo estando na presença de outros, se se 
debruça sobre a tristeza e a angustia é uma companheira busque a força que está 
dentro de você, que dá vida, que liberta. O mal se aproveita das suas fraquezas para 
limitar sua vida. Diga não a essa situação, é hora de dar um basta 
nisso,digam,repitam comigo: eu, não aceito mais viver sozinho, viver desonrado, eu 
não aceito mais isso. Eu quero uma resposta de ti senhor. Do mesmo modo, se sua 
vida financeira está amarrada, com muitas dívidas você não sabe mais a quem 
recorrer, diga pra Deus: Deus eu tenho honrado  meus compromissos contigo,honras 
o teu compromisso comigo,vou me submeter aos votos,vou fazer a minha parte. 
Amém? 

 

Depois de proferir essas palavras, o pastor exibe um vídeo onde o Bispo Edir Macedo 

explica como serão realizadas as correntes e seus objetivos. Depois do vídeo, a fala do Bispo é 

reforçada pela fala do pastor, que prepara os fiéis para a consecução desse trabalho. A 

realização dessas correntes foi denominada pelo dirigente religioso como um pacto, cujos 

objetivos almejados se referiam ao pacto em pró da vida sentimental e pacto para a vida 

financeira. A idéia de pacto foi explicada pelo Bispo através do vídeo, argumentando ele de 

que:  

O pacto é um casamento, um pacto com Deus é um corpo, as pernas é a palavra, 
você empenha a sua honra, Deus empenha a honra dele. Mas, ele exige que você 
também tenha essa palavra de deus e palavra da pessoa. Não há demônio, não há mal 
que resista. Mas, pra isso é preciso que você tenha atitude (MACEDO, 2011b, 
palestra gravada em vídeo). 

 

No primeiro dia temático, os participantes receberam uma rosa vermelha. O pastor 

lembrou que a rosa vermelha simbolizava o amor, estava ungida e deveria permanecer com o 

fiel no canto da casa onde se faziam as orações. O pastor ressaltou ainda, a importância de 

dedicar-se a oração nos horários de meio dia, dezoito horas e três horas da manhã. Ele ressalta 

que existe uma chance maior das pessoas serem ouvidas por Deus durante a madrugada, usa 

as passagens bíblicas em que os antigos, movidos pelo desespero, recorreram aos céus na 

madrugada. Depois de proferir as palavras litúrgicas e reforçar os pedidos em favor da causa 

sentimental de cada um, o pastor pediu para que os votos que representassem o sacrifício por 

aquele pedido fossem depositados no altar. Ao final da reunião, foi proferida uma oração 
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especial sobre os envelopes e sobre todos ali presente. O pastor solicitou que os obreiros o 

ajudassem, indo até as pessoas e levantando as mãos sobre elas enquanto seguia com as 

palavras. Em seguida todos se despediram e foram lembrados para a preparação do próximo 

dia. Os jejuns e as orações deviam continuar nos dias da corrente. 

No dia seguinte, dedicado ao Espírito Santo, a reunião iniciou com um hino, como é 

chamada a música religiosa pelos fiéis e depois com as palavras de invocação pelo Espírito 

Santo proferidas pelo pastor. Ele, o pastor também pediu para que todos os participantes o 

invocassem e clamassem pedindo e agradecendo. Nesse momento as vozes se misturavam e 

aumentavam gradativamente com o discurso do pastor. Então os participantes foram 

convidados a baixar a cabeça e refletirem sobre os seus procedimentos diários. O pastor então 

continua sua fala pedindo perdão por todos os atos mal feitos daqueles ali presentes. Invocou a 

misericórdia divina, colocando na posição de pecadores, de humanos imperfeitos e clama pela 

força do espírito para buscar a perfeição. O pastor rogou a Deus para que ele abençoasse 

abundantemente os fiéis participantes e para que fossem honrados diante de todo espaço 

social. 

Em seguida, o pastor fala que o espírito de Deus estava enchendo todo o templo e 

derramando curas e graças sobre aqueles que acreditavam. E reforçou “apenas aos que 

crerem”. Dando seqüência as pessoas caminhavam até o centro do altar da igreja, onde duas 

obreiras esperam com óleos. Depois da unção, as pessoas retornaram aos seus lugares e teve 

inicio o ritual para o reforço do pacto com Espírito Santo. O pastor pediu para que os 

participantes levassem seus votos até o altar, assim como o sacrifício que selaria o pacto 

perfeito. Depois desse passo, as pessoas foram convidadas a levantar as mão e com as palavras 

reforçar o pacto com Deus. Enquanto as pessoas de olhos fechados e com a cabeça voltada 

para o alto exclamam seus juramentos de fidelidade o Pastor J.M continuou: 

Senhor, as pessoas que são lavadas pelo teu sangue são imunes ao mal, ainda que o 
demônio tente contra elas, colocando sobre elas o sentimento de solidão, angustia, 
fracasso financeiro, profissional, problema na parte sentimental, faça cair por terra 
todas essas abominações senhor, destrói o mal da vida dessas pessoas que impedem 
que elas cresçam na vida sentimental e financeira senhor. O senhor sabe que 
ninguém pode viver sozinho, é a lei natural e ninguém quer viver na miséria senhor, 
mendigando isso ou aquilo e testemunhando o sucesso dos ímpios. Eu ordeno que 
em nome do senhor Jesus todo espírito de maldição que impedem que essa pessoa 
realize seus projetos de vida saia agora em nome do senhor Jesus, glória Deus! 

 
Os obreiros distribuíram um copo com água e todos erguem as mãos mostrando o 

copo, o pastor então pediu que levantassem também seus envelopes, orou sobre eles e 

solicitou que eles fossem depositados no degrau próximo ao altar. Ao prosseguir com as 

palavras finais, seguiram as orações destinadas aos dizimistas e entrega do dízimo. Para 
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encerrar o pastor solicitou que os fiéis bebessem da água ungida pelo Espírito Santo 

lembrando que para haver consagração e ação do espírito de Deus a partir da água era preciso 

ter fé, ao contrário a água seria apenas uma água comum. Segundo ele, algumas pessoas ao 

tomar da água seriam curadas automaticamente, outras ao chegar a suas casas já sentiriam a 

transformação milagrosa na vida familiar e muitos outros.  

No último dia temático, dedicado a corrente pela vida financeira, os participantes 

foram convidados a fazer um voto especial. Tratava-se de determinar um valor, a escolha seria 

particular. O objetivo seria traçar a partir do voto uma meta para ser alcançada e trabalhar para 

que ela se concretizasse, por meio do trabalho profissional e a condução do Espírito Santo. O 

valor do sacrifício deveria permear o tamanho da meta que se desejaria alcançar, isso poderia 

ser dez por cento da meta proposta, vinte por cento e assim gradativamente. Segundo o 

pastor,é importante entender de que se Deus é justo, ele  vai devolver conforme  a obra de 

cada um,sendo assim a consciência individual ainda seria o instrumento mais importante na 

efetivação desse sacrifício. 

A reunião iniciou-se com uma oração proferida pelo pastor ao Espírito Santo, em  

seguida, as preces foram dedicadas aos participantes. O pedido feito pelo pastor à divindade 

foi de que todos os que estavam presentes, tendo em mãos seus votos, fossem atendidos. 

Depois o locutor clamou pela vida financeira de todos ali presentes e lembrou em seu discurso 

da necessidade do homem em viver bem, associando a aquisição de bens materiais como 

ferramentas que possibilitam esse bem star. Ainda ressaltou que é comum nos dias de hoje os 

filhos de Deus testemunhar o sucesso dos impuros, ímpios. O pastor então invoca a Deus 

pelos seguidores dele, pediu para todos eles fossem honrados sem medida, para que toda a 

sociedade pudesse testemunhar “o progresso dos filhos de Deus”. O pastor também lembrou a 

divindade de que os fiéis precisavam pagar as suas dívidas, honrar seus compromissos e 

também não estavam destinados a viver limitados financeiramente. Nesse momento o pastor 

pediu que todos fechassem os olhos e clamassem pela sua vida financeira. Que mostrassem 

toda sua revolta de dor e sofrimento pela qual estavam enfrentando e falassem dos problemas 

que impediam o crescimento de cada um deles. As vozes se multiplicam, alguns se 

emocionaram, o pastor continuou pedindo pela vida financeira, exorcizando as forças ruins 

que estavam no caminho dos participantes. Depois desse momento, o dirigente religioso 

começou a indagar aos participantes para que avaliassem os seus procedimentos em relação a 

vida financeira: 

Como eu estou administrando aminha vida financeira? Será que estou separando 
direitinho tudo em seu lugar? Tem gente que faz divida e diz, pastor esse mês não 
vai dar pra eu honrar meus compromissos não. Aí eu digo logo, isso não vai dar 
certo meu amigo, já vi pela sua ação de deixar a sua obrigação como fiel do lado 
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para quitar a sua divida,que você fez, sinto muito, mas se você não colocar  o seu 
senhor em primeiro lugar,não é só a sua vida financeira que se desarranja não,é toda 
área de sua vida, amém? (PASTOR J.M). 

 
Todos os participantes tinham nas mãos uma bíblia e um livro intitulado “Nos passos de 

Jesus”, de autoria do bispo Edir Macedo. Durante a reunião a bíblia e o livro foram abertos 

várias vezes nessa reunião, em especifico os textos onde se destacam as ações dos profetas 

frente às atribulações. Seguindo a temática, após a leitura do evangelho, o pastor ressaltou que 

“o candidato para o sucesso financeiro, tem que ser forte, pois somente os fortes alcançam os 

seus objetivos”. Sugere, para esse propósito, as leituras de provérbios 1:32 e Isaias 14:24. Em 

seguida seqüencia a reunião, as pessoas saíram de seus lugares e depositaram seus sacrifícios 

em envelopes no degrau de sempre. O pastor pediu que todos permanecessem ali em frente, 

ele e o seu auxiliar oraram sobre a cabeça daquelas pessoas. Que depois retornaram para os 

seus lugares. Depois de algumas orientações, o pastor encerrou o culto, lembrando aos 

participantes de que “não há limitações para aqueles que querem crescer financeiramente”. 

 

3.5 Os 21 dias do Jejum de Daniel. “Ah que dia!” 

 

Entre os meses de março e abril do ano de 2011 foi realizada, em todas as Igrejas 

Universais do Reino de Deus, a corrente dos 21 dias do jejum de Daniel, da campanha 

intitulada “Ah que dia”. Tratava-se de um período dedicado a preparação para o batismo no 

Espírito Santo que teria sua culminância no dia 17 de abril, um domingo, onde as igrejas 

iurdianas estariam com os olhares voltados para a televisão. As igrejas preparavam-se para 

transmitir a mensagem do bispo Edir Macedo e de vários outros que estavam com ele em 

frente ao lugar conhecido pela cristandade como o Cenáculo de Sião, de onde realizariam os 

batismos em todo o mundo. 

O Cenáculo é um monumento localizado na cidade de Jerusalém, em Israel.De acordo 

com a passagem bíblica do livro de Atos capítulo 2, ele serviu de cenário para o conhecido dia 

de pentecostes, passagem em que o Espírito Santo teria descido dos céus e repousado sobre os 

discípulos, confirmando o batismo anunciado por Jesus Cristo. O lugar é escolhido 

constantemente pelo Bispo Edir Macedo para consumar campanhas, como foi o caso do Jejum 

de Daniel. De lá o bispo transmitiu a sua mensagem para todas as Igrejas Universais 

distribuídas pelo mundo, e de lá realizou milhares de batismos. 

Como preparação para esse dia, os participantes foram orientados pelos seus 

especialistas para “recolher-se do mundo”. O termo significa que os fiéis devem afastar-se até 

o período proposto pela campanha de entretenimentos, músicas seculares, jornais de 
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noticiários, programam não educativos, novelas, revistas, redes sociais e outras práticas 

visando doar-se exclusivamente ao Espírito Santo. A esse estado, os religiosos aqui em estudo 

entendem como um estado de sacrifício religioso, onde o corpo passa por uma espécie de 

purificação, assim como também a sua alma. Esse ritual é auxiliado diariamente pelas leituras 

selecionadas de textos bíblicos15 orientados pela instituição que auxiliaria a meditação para 

cada um dos dias da campanha. Isso porque, nesse contexto, entende-se o trajeto até o batismo 

como transição do fiel do mundo profano para o mundo sagrado. Nesse “estágio o fiel deve 

meditar sobre seus vícios e suas disponibilidades de servir ao senhor”, diz o dirigente 

religioso. Segundo ele, é essa a hora do fiel escolher entregar ou não a sua vida para Deus. Por 

isso, o pastor considera o período como necessário para o amadurecimento de uma escolha 

consciente. 

Na reunião, anuncia-se a importância do jejum como meio de purificação do corpo e 

da oração como alimento da alma. O especialista lembra que a equipe de pastores e obreiros 

daquela instituição estava juntamente com os participantes compartilhando dos mesmos 

sacrifícios. Assim como os participantes, o pastor afirma está jejuando,orando e pedindo 

revelação ao Espírito Santo sobre as pessoas escolhidas naquela comunidade. Durante o culto, 

ele dizia está recebendo mensagens positivas de que o evento do batismo seria um 

sucesso.Sentia também que algumas pessoas ali presente estavam descrentes, pois sentia 

muitas dúvidas rondando algumas pessoas. Dessa forma, o pastor pede que aqueles que se 

sentirem desencorajados procurem a palavra do líder religioso como auxílio, sem que haja 

receio em procurar  ajuda.Também lembra o especialista religioso de que a escolha deve ser 

voluntária e que a igreja não deve pressioná-lo nessa decisão,mas reforça que a graça está 

reservada aos que se entregam totalmente. 

Durante os dias da campanha foi possível observar alguns testemunhos. Os fiéis 

dirigiam-se durante o culto até a frente do espaço do altar e com a ajuda do microfone 

expunham algumas das benesses recebidas em alguns dias do jejum. O pastor também 
                                                           
15 Os textos bíblicos foram distribuídos em folhetos pelos obreiros. Ao lado de cada texto havia escrito a palavra 
entendimento, seguido de um texto interpretativo elaborado pela própria instituição sobre cada um dos 
versículos. As passagens escolhidas para as meditações diárias foram distribuídas da seguinte forma, ao lado a 
síntese do entendimento: 1 ª dia (Mc 1.8)-invocação pelo Espírito Santo; 2 ª dia- (Lc 1.3) -recebimento do 
Espírito Santo ; 3 ª dia (Lc 4.1) – vida conduzida pelo Espírito Santo; 4ª dia (Lc 14.26)- capacitação pelo Espírito 
Santo;  5ª dia (At 1.8)-Transformação da pessoa pelo Espírito Santo; 6 ª dia (At 1.8) -deixar-se envolver pelo 
espírito santo; 7ª dia (At 7.5) desenvolver os dons e o caráter; 8 ª dia (Rm 14.17)-Justiça,paz e alegria com o 
Espírito Santo; 9 ª dia (Rm 8.9) quem é cristão recebe o Espírito Santo;10 ª dia (ICo.6.19)-Zelo pela conduta 
moral e espiritual;11 ª dia (I Co. 6.19)-ser fiel a aliança com Deus, evitar o pecado. 12 ª dia (Rm 5.5)-quem tem o 
Espírito Santo é justo, misericordioso e tem fé; 13ª dia (I Jo 5.7)-onde há o Espírito Santo, há união; 14 ª dia (Jo 
17.11)-Cristãos unidos em um; 15 ª dia (Is 11.2)-Deus se manifesta pelo batismo; 16 ª dia (Jo 6.17)-o batismo é o 
selo de Deus; 17 ª dia ( Mt 12.28) destruir o reino das trevas; 18 ª dia (Rm 8.14) ou é ou não é filho de Deus;19 ª 
dia ( Jo 3.5)-quem se entrega totalmente pelo batismo é transformado; 20 ª (Jó 3.6)-os nascidos do espírito tem a 
natureza humana transformada; 21º dia (I Co 15.45)-Somente os nascidos no espírito Santo são filhos de Deus. 
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ressaltava que o sucesso da campanha pode ser evidenciado pelos testemunhos expostos no 

blog do bispo Edir Macedo. Enfocava a importância desses religiosos de acompanhar via  

meios de comunicação como rádio, televisão e internet o andamento dos eventos realizados 

pela igreja e reforçava ainda que os programas e os sites iurdianos estavam destinados a 

ajudar, orientando as pessoas que necessitassem, nesse período, de uma palavra amiga.  

 
3.6 A Corrente dos revoltados, 16 de junho de 2011 

 

No período da ultima semana do mês de maio de 2011, a Igreja Universal do Reino de 

Deus anunciava mais uma de suas correntes especiais, a corrente direcionada aos revoltados. 

Para anunciar o objetivo dessa corrente, o pastor J.R. fez uso de um vídeo onde o bispo Edir 

Macedo explicava a importância desse movimento. Segundo o bispo, o convite era apenas 

para os valentes de Deus, aqueles que não se conformavam com a situação em que estavam 

vivendo e pretendiam revoltar-se para agir. Pede ele, que todos refletissem sobre o que estão 

passando e comentava sobre as barreiras que impediam o indivíduo de produzir a revolta. 

Dentre as causas que desse impedimento o bispo ressaltava o comodismo, a aceitação do 

destino, a religiosidade, a espera pelos outros, a espera por Deus, pensar e não agir, a dúvida, 

visão pequena, pena de si mesmo, decepções passadas dentre outros que impedem o 

crescimento da revolta. Enfatizou ainda que a “revolta produz vida”. Segundo o bispo, porque 

o ser humano precisa ser impulsionado a agir e convida aos corajosos e valentes para essa 

empreitada. 

Depois de assistir o vídeo, o pastor então continuava o discurso sobre o encontro: “É 

preciso que vocês tenham raiva, quem não tem raiva é passivo e quem é passivo concorda. 

Nessa maneira de se comportar não há nenhuma transformação”. Em seu discurso que segue 

após essas palavras, o pastor sugeriu aos fiéis que em suas casas reflitissem sobre a situação 

em que se encontravam. Pediu que pesassem seus planos e sonhos, suas condições de 

existência, seus méritos e seus fracassos. Adverte o bispo Macedo de que, ainda que tenham 

recebido muitas graças de Deus, devem considerar-se sempre insatisfeitos, para almejar 

sempre mais e mais. 

 Nesse sentido, os fiéis são encorajados por essas palavras a situar-se dentro do mundo 

social, compreendido pelos religiosos como um espaço de forças humanas que conflitam, a 

todo o momento com forças sobrenaturais, configurando-se em uma batalha permanente. Os 

“valentes” sob esse ponto de vista, são os combatentes mais fortes, pois segundo o discurso 

dos especialistas, eles conseguem se destacar dos demais humanos, conseguindo alcançar as 

metas estabelecidas. Assim diz o Pastor R.S: 
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Em reunião com os demais dirigentes desta igreja e com a ajuda de nosso líder, o 
Bispo Edir Macedo, chegamos a seguinte conclusão, meus irmãos: quem é 
conformado, tudo está bom, por isso não precisa mais de nada, se tudo tá bom! 
Porém temos experiência de que sempre quando observamos grandes transformações 
na vida da pessoa que nos procurou ela veio pela revolta. Não foi uma revolta que a 
fez desistir, não, foi a revolta que a fez ir pra frente, ao contrário quem sabe ela 
estaria hoje no mesmo lugar ou pior. 

 

O dia escolhido para essa experiência foi uma quinta feira, dia 16 de junho de 2011. Os 

participantes deveriam chegar às 19h30min a igreja e ali permanecer em vigília por toda a 

noite, até as 05h00min da manhã do dia 17. O objetivo seria de orar pela causa mais difícil, 

considerada impossível de ser realizada ou resolvida pelo participante. Cada participante 

levaria o envelope recebido no domingo com o desafio proposto e, ali, permaneceria 

juntamente com os participantes e o pastor. 

 
3.7 A Fogueira Santa                                                                                                                                                                   

 

Segundo os seguidores iurdianos, a fogueira Santa é o maior ritual de sacrifício 

realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Trata-se de uma renúncia monetária 

acompanhada ou não por uma abdicação espiritual feita pelo participante em forma de 

sacrifício, por um pedido do sacrificante. Em geral, costumam designar o movimento de “tudo 

ou nada” para demonstrar a dimensão sacrifical e a representação simbólica para o indivíduo.  

É costume da instituição construir uma enorme fogueira com materiais de madeiras e papel 

para representar a grande fogueira que será construída em Israel, precisamente no lugar 

conhecido pelos cristãos como monte Sinai, para onde os pedidos foram levados e 

depositados. A fogueira iurdiana fica localizada na lateral da igreja, onde gradativamente os 

fiéis depositam seus pedidos enquanto aguardam o recolhimento da oferta. As reuniões 

reforçam a idéia de transformação a partir da determinação do “tudo ou nada”, também 

conhecida ainda como “ou vai ou racha”. Essas expressões apontam o sentido do desafio 

depositado na fogueira santa pelos iurdianos. Quase sempre, nos términos dos cultos,alguns 

fiéis dirigem-se até a fogueira e depositam pequenos papeis em envelopes  brancos. Esses 

pedidos de oração são recolhidos na data determinada por todos os dirigentes das Universais 

espalhadas pelo mundo e levados para o lugar do sacrifício onde são simbolicamente 

oferecidos.  

O evento acontece sempre entre os meses de junho e julho de cada ano e de acordo 

com os participantes, antes acontecia duas vezes ao ano. Mas a causa da mudança não foi 

esclarecida. Segundo os especialistas, de forma geral, a divulgação tem início um ou dois 

meses anteriores ao evento e os meios para propagação mais usados são o rádio e a televisão. 
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 A instituição também dispõe de endereços eletrônicos que ajudam na disseminação da 

campanha, assim como revistas e os jornais da própria instituição. No “blog” do Bispo Edir 

Macedo os fiéis encontram instruções de como participar, por que participar e podem 

acompanhar os testemunhos providos dos resultados de antigas fogueiras santas. Também há 

participação online, onde os fiéis depositam seus pedidos de oração acompanhados do 

sacrifício material. Para isso, a igreja oferece a oportunidade do pagamento do sacrifício ser 

feito em via bancária, boletos e até dividi-lo em cartão. Segundo a equipe administrativa, o 

objetivo que se almeja alcançar com tais meios de pagamento é o de ajudar aqueles que não 

podem se deslocar até os templos, permitindo assim a sua participação nas campanhas sem  

muito esforço. 

Um de nossos entrevistados, a senhora D.S, 43 anos nos revela com louvor os 

resultados alcançados por ela na ultima fogueira santa: 

O que eu coloquei lá eu recebi três vezes mais! Tava com um problema na justiça, 
um dinheiro de herança, há muitos anos, fiz o voto. Coloquei todo o meu salário do 
mês, não vou dizer o valor não, Jesus não quer isso. Mas, “eu recebi trinta mil reais, 
uma benção e desse dinheiro tirei os dez por cento do meu pai do céu”, fui muito 
feliz com a fogueira que fiz.  

 

Em geral os fiéis limitam-se a falar sobre os valores depositados em sacrifício. 

Acreditam esses religiosos de que a ação sacrifical não deve ser usada como objeto de 

exposição. Isso porque, segundo a crença, não se deve divulgar os valores como propostas 

exibicionistas. Essa ação pode ser interpretada como: eu posso, eu sou mais fiel, vou ser mais 

agraciado, quero receber mais que esse valor, etc. A orientação é pela a ética, o silêncio sobre 

o pacto, pois ajuda na preservação dos valores, o que também deixa o fiel mais livre para 

escolher o valor, assim como evita os possíveis julgamentos acerca do discurso da igreja e sua 

arrecadação. 

Apesar de a maioria dos fiéis optarem pelo silêncio de seus valores depositados, alguns 

deles insistem diante de toda a igreja em testemunhar explicitamente a suas experiências 

sacrificais na fogueira santa. O senhor J.R, 48 anos, aproveita o convite do pastor e vai até a 

frente de todos relatar como foi a sua experiência. Assim exclama o fiel: 

Nunca acreditei nessas coisas. Minha mulher sempre foi uma mulher de Deus, mas 
eu nem queria saber de igreja. Sempre acreditei que as coisas que eu tinha foram 
resultado do meu próprio esforço, até o dia em que perdi tudo no vício da bebida. 
Perdi o trabalho, comecei a bagunçar em casa, e comecei a vender as coisas para me 
sustentar. Minha mulher, sabia, começou a participar das correntes aqui, mas eu só 
rejeitava. Era o mal, mas, eu não sabia. Foi aí que de todas as coisas que eu vendi, só 
faltava o carro e eu vendi e vendi muito barato, uns quinze mil reais. Aí minha 
mulher disse esse dinheiro não, não vou deixar você acabar com tudo. Em nome de 
Jesus eu determino hoje, que por esse voto aqui, nunca mais você vai pensar em 
beber.Saiu e me deixou muito bravo em casa.Meus amigos, ela participou da 
fogueira e colocou ali o meu carro,o dinheiro, né? A princípio eu a rejeitei, não 
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queria saber. Mas olhe para mim, minha vida foi transformada. (Aplausos).Hoje eu 
sou renovado em Jesus e minha vida foi restaurada,hoje tenho muito mais....Glória a 
Deus. 

 

Em contrapartida, essa demonstração explícita de valor monetário, desperta a atenção 

dos fiéis na medida em que os valores são significativos para comparar o tamanho da fé do 

indivíduo. Esses testemunhos deixam sempre vários comentários entre a comunidade. Antes 

mesmo de encerrar o testemunho acima, o fiel já era aplaudido. Logo após o término da 

reunião foi possível observar alguns olhares que acompanhavam o locutor enquanto circulava 

ainda pela igreja. Alguns os cumprimentavam e parabenizavam a esposa ali presente  pela 

coragem, desejando que Deus continuasse a abençoar ainda mais.  

No corrente ano de 2011, a fogueira santa teve data marcada para o dia 17 de Julho. No 

site da arcauniversal, onde são postadas as mensagens e as programações de toda a Igreja o 

bispo Edir Macedo menciona a fogueira santa da seguinte maneira: “ O sacrifício da fogueira 

santa é a oportunidade para o sucesso”. Também  expõe vídeos onde explica o significado da 

fogueira santa e do sacrifício religioso como proposta de resposta imediata.Em um dos vídeos, 

o bispo reforça a idéia da importância do sentimento de revolta. Esse sentimento seria para 

exteriorizar o ódio contra as forças espirituais do mal, causadoras das injustiças, e, quando em 

parceria com Deus, provoca o efeito reverso, pois segundo o religioso, uma vez direcionada 

por Deus ela promove o bem estar pessoal e familiar. Isso porque a situação do vivente 

insatisfeito o leva a indignação diante das injustiças sofridas e preferem morrer a continuar 

vivendo nessa situação. Nesse sentido, o revoltado, parte para o tudo ou nada, ou vida ou 

morte. Segundo o Bispo, a morte aqui, não está sendo interpretada somente no sentido de 

infortuno, o que leva ao suicídio. O fim da vida a que se refere o dirigente religioso se volta 

para a morte em vida, simbolizando um estado de abandono da fé e de si mesmo, entregando-

se aos fracassos. 

Segundo o Bispo Edir Macedo (2011a): 

É evidente que se alguém deseja conquistar algo demasiadamente grande em sua 
vida, tem que haver sacrifício. Ora, assim é com qualquer pessoa que, por exemplo, 
deseja se formar. Ela vai sacrificar várias horas de lazer e passeios para se dedicar 
aos estudos e, assim, atingir o seu objetivo. Quando a pessoa se revolta contra a 
situação de fracasso em que ela esta vivendo e está disposta a sacrificar para mudar a 
sua situação, então Deus é com esta pessoa para vencer todos os seus problemas. Os 
testemunhos do passado nos mostram que os sacrifícios tinham poder de resposta 
imediata.16 

 

Nesse sentido, o sacrifício é envolto por um significado mágico, seu poder é capaz de 

exigir por respostas mediatamente. Nesse contexto eles pressionam a divindade por retornos 

                                                           
16 Fala extraída do culto transmitido pela Rádio Aleluia em 20 de março de 2011 (MACEDO, 2011a). 
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emergenciais frente às diversas situações cotidianas. Segundo a IURD, se as pessoas são 

capazes de procurar entidades africanas oferecendo-lhes sacrifícios por respostas urgentes, 

elas precisam reconhecer dentro da igreja o poder que Deus exerce sobre todas as coisas 

visíveis e invisíveis, inclusive sobre as entidades, manifestando concretamente as bênçãos em 

forma de milagres, ou seja, respostas imediatas e testemunhadas socialmente. 

Dessa forma, a urgência se manifesta como uma característica do pensamento religioso 

iurdiano. O discurso da necessidade imediata leva quase sempre a esses indivíduos lançar-se 

em desafios, fazer apostas com a divindade invocando por uma resposta pra o aqui e o agora. 

O ritual da fogueira santa  seria aqui interpretado como uma oportunidade do fiel manifestar a 

sua “revolta santa” e lançar-se em desafio por uma resposta imediata de vida ou de  

morte,como proferida pelo bispo Edir Macedo.Ainda,em depoimento transmitido às igrejas 

universais de todo Brasil, o bispo ressalta:“Quando Deus o chama para ser  seu parceiro ele 

espera de você o sacrifício de entrega  total,é o tudo de Deus pelo tudo do ser humano,Deus 

faz com que os sonhos dele se realizem na sua vida” (MACEDO, 2011).  

Durante uma entrevista a fiel M.M. 38 anos relatou a sua experiência. Devido a 

problemas financeiros a fiel afirma ter feito um pacto com Deus. Assim diz: 

Senhor, você sabe que eu só tenho a ti e mais ninguém. Sei que estou desviada, mas, 
digo agora, de todo o meu coração que não aceito mais viver nessa situação, ou o 
senhor me dá a minha casa e meu salão e eu volto para ti ou eu prefiro morrer. E o 
senhor sabe que morrendo fora da sua presença para onde vou né? Eu vou para o 
inferno e o senhor me perderá. Mas se o senhor me dê a casa com espaço para o meu 
salão, perto da igreja Universal eu volto para os seus braços para nunca mais sair. 

 

Segundo a fiel, depois do pacto, ela passou a freqüentar a Igreja Universal daquele 

Conjunto Habitacional e voltou a fazer os votos que havia deixado. No decorrer da procura 

pelo desejo, sempre que encontrava a oportunidade de fechar negócio com algum imóvel ela 

imaginava como desejava a casa e onde deveria ser. Então sempre que se sentia contrariada, 

voltava a lembrar a divindade do pacto selado e o lembrava da validade do acordo. Com o 

passar dos dias, a fiel teve a oportunidade de participar de um desafio na Igreja Universal, 

onde depositou junto com seu sacrifício os seus desejos. Emocionada a fiel pede que a 

pesquisadora veja com os próprios olhos a resposta do desafio. Ao terminar a reunião, 

acompanhei a fiel até a sua casa, não precisando andar muito, pois a residência da fiel ficava 

do lado direito da Igreja Universal. Entusiasmada mostrava os bens adquiridos, segundo a fiel 

dos diversos desafios já realizados e bem sucedidos. A fiel ainda ressaltou que apesar de ser 

consciente da importância do testemunho, não se auto classifica como uma das maiores 

contribuintes do testemunho em sua Igreja considera isso um defeito e diz que tenta trabalhar 
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para desenvolver essa comunicação, pois afirma não gostar de expor as suas conquistas diante 

dos demais. 

Semelhante ao caso anteriormente citado, o fiel A.C. 43 anos apesar de mostrar-se 

arredio em relação à possibilidade de ser submetido a uma entrevista, mostrava com alegria o 

carro conquistado e lembrou que, no ano anterior, ia à igreja de bicicleta. Afirmou que seus 

propósitos não cessaram com a aquisição do automóvel e já se preparava para a fogueira 

santa, preferiu manter em sigilo seus futuros planos com relação a campanha. 

Enquanto os dias se seguem, os fiéis  preparavam-se espiritual e financeiramente para 

o grande evento. Um fiel diz que tem certeza de poder fazer nesse ano um sacrifício maior que 

o do ano anterior. Ele revelou que morava em uma casa alugada e diante de sua 

impossibilidade de doar o quanto desejaria. Para isso esperava contar com a compreensão do 

proprietário, guardaria o dinheiro reservado ao aluguel para a campanha. Ao ser questionado 

sobre a fidelidade para com os compromissos de dividas difundidos entre os iurdianos, ele 

então ressalta: “Quando Deus vem primeiro, todas as outras coisas serão acrescentadas”, 

termina a frase com um sorriso no rosto. 

  Diante das experiências aqui expostas podemos dizer que o princípio que estimula a 

ação do sacrifício norteia nesse contexto à resposta da divindade a ação. Isso porque, dentro 

desse ambiente, a ação objetiva propósitos, nesse caso, o propósito foi alcançar a meta. Em 

suas falas, os religiosos afirmavam que as ações voltadas às doações não estavam direcionadas 

apenas a obtenção da recompensa. Doar para eles é um dom, uma devolução daquilo que 

receberam da divindade. A fala tecida em torno do desafio o interesse no eventual retorno. 

Essa conotação pode ser evidenciada nas expressões “tudo ou nada” ou “vida ou morte”. Essas 

ambiguidades revelam o poder que envolve a ação do sacrificante e a função transformadora 

desse ato simbólico para aqueles que praticam. O sacrifício então é envolto por um poder 

mágico, na medida em que pode materializar os projetos mentalmente construídos, tornando 

reais e concretizados em bens materiais e realizações pessoais. Assim, a unidade entre o 

divino e o fiel é mantida e o ciclo da relação de dar-receber e retribuir permanece. 

 Em síntese, o ato de doar e sacrificar parece fazer parte constitutiva do corpo 

ideológico da teologia aqui estudada. Isso porque, as doações sejam elas materiais, físicas e 

espirituais, parecem envolver toda formação religiosa do indivíduo iurdiano. Elas parecem  

alicerçar o pensamento religioso e permitem que o fiel sob uma gama de orientações religiosas 

construa suas próprias ferramentas para trabalhar a sua realidade.Sendo assim, Deus enquanto 

invisível fala aos homens quando oferece ao pedinte o seu desejo. Este ser  abençoado sente-

se psicologicamente fortalecido para combater os obstáculos do dia-a-dia. 
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3.8 Síntese do relato de campo 

 
Quadro 1 – Síntese do Relato de Campo 
 
                             Expressões chaves                                Idéias centrais 
- A conversão (primeira renuncia/sacrifício) significa o 
primeiro passo dado pelo fiel para uma nova 
estruturação de vida, uma espécie de santificação, isso 
inclui uma predisposição para a prosperidade. 
2-Os votos (sacrifícios e ofertas) são instrumentos 
chaves na construção da fé e no estreitamento dos laços 
com o divino, eles fortificam o homem diante do 
inimigo e abre os caminhos, trazendo bênçãos. 
3-Os sacrifícios devem ser voluntários, os valores 
atendem as necessidades individuais e está relacionada 
com o valor dado pelo depositante, a intenção que ele 
traz no seu coração, somente dessa forma os votos são 
validos diante de Deus. 

 

 

• O sacrifício pode transformar a vida de 
imediato a medida do tamanho da fé de 
cada indivíduo. 

 
 

• Mantêm o fiel em estado de graça. 
 

 

 

 

 

4-Cada indivíduo carrega consigo ideais particulares, 
cabendo a cada um deles o desenvolvimento de “uma fé 
sábia, ou fé consciente”, a decisão de participar ou não 
dos desafios dependem da preparação ou “consciência” 
de cada fiel. 
5-O fiel deve trabalhar sempre na destruição dos 
obstáculos posto pelo inimigo, as correntes e os desafios 
se tornam instrumentos consagrados nessa caminhada 
contra o mal. 
6-enquanto maior o desafio, maior é o poder milagroso 
dessa ação sobre a vida do fiel 
7-O cristão iurdiano abençoado é um homem fiel em 
tudo que faz, dentro e fora da igreja. Fora, nas suas 
relações sociais, na igreja com seus votos sagrados 

8-o fiel regular pode encostar a divindade na parede e 
exigir resposta.  
9-a fidelidade garante as armas para o combate 
espiritual e garante as benevolências. 
10-A não fidelidade abre espaço para os problemas 
penetrar na vida da pessoa, que nada pode exigir diante 
da situação irregular. 

 

 

 

 

• Permite alocar o fiel em um estado de 
santificação.  

• Tem o poder de desafiar o diabo. 
 

• Traz benefícios visíveis, principalmente na 
edificação da vida pessoal e financeira. 

 
 

• Reconhecimento social  do religioso 
 

 

 
 

 

 

 

• A fidelidade autoriza o fiel a questionar a 
Deus 

11-As pessoas escolhidas não se acomodam, nem se 
conforma, sempre buscam alcançar os seus objetivos. 
12-A Insatisfação a condição de existência é um 
pressuposto para que a pessoa desenvolva vontade de 
crescimento, o que leva o amadurecimento da fé. 
13-a perseverança é uma das características dos 
vitoriosos. 

 

• A revolta impulsiona a ação 

• Fé +ação=resultados positivos 
 
 

 

 

 

Fonte: Dados diagramados pela autora. 
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4 O SACRIFICIO E A DOAÇÃO NA IGREJA UNIVERSAL DO RE INO DE DEUS 

 

A construção da idéia acerca da oferta ou do sacrifício da doação na Igreja Universal 

do Reino de Deus (IURD) segue uma linha discursiva característica do modelo religioso 

neopentecostal, voltado para a Teologia da Prosperidade. Para alcançar a prosperidade o 

indivíduo precisa conscientizar-se das principais obrigações que devem estar regulamente 

executadas para tecer o caminho de suas conquistas. Assim, o desenho discursivo dessa 

Teologia aponta como princípio gerador de toda benevolência o exercício contínuo da 

principal obrigação, doar. Doar ou ofertar e sacrificar são ações consideradas como elementos 

de consagração do fiel perante a divindade. 

Dessa maneira, para legitimar o discurso em torno das doações religiosas, os 

especialistas desse segmento (os pastores) baseiam-se nas escrituras, sobretudo no trabalho de 

exegese, pois esses textos tratam das primeiras experiências religiosas do judaísmo, segmento 

religioso que antecede o cristianismo. A escolha por esses textos bíblicos pode ser justificada 

pela presença maior de informações sobre os sacrifícios religiosos da doação na antiguidade. 

Esses inscritos não se limitam apenas em enfatizar essa prática no judaísmo, mas permite 

também um conhecimento mais amplo, ainda que parcial, das práticas sacrificais das doações 

em outros povos conterrâneos aos Judeus desse período e que de alguma maneira estiveram 

envolvidos com a história do povo Judaíco como os Persas, os Mesopotâmicos, os Egípcios e 

os Romanos. 

Quando indagados sobre o porquê das doações, os fiéis iurdianos são objetivos: 

“Doamos porque é bíblico, tá lá, se não tivesse lá não doaríamos, mas é palavra de Deus e isso 

é tudo”. Ao insistimos por mais informações sobre essa ação, somos justificados com leituras 

de textos retirados do velho testamento. Nesses textos, esses religiosos afirmam encontrar 

quase todas as respostas as suas preocupações existenciais. A bíblia é entendida nesse 

ambiente como um livro sacralizado, que se investe de verdade única, capaz de oferecer 

orientação espiritual e condições para executar ações no cotidiano desses agentes envolvidos, 

bem como orientar a uma mudança de estado de comportamento a partir da interiorização 

desse ensinamento. Categorias como sacrifício e benção seriam claramente explicadas a esses 

indivíduos por essas leituras. A compreensão da mensagem bíblica é interpretada como um 

dom, o esclarecimento que lhes é dado vem dos céus. Quem recebe esse dom é um abençoado, 
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pois a benevolência da revelação também é considerada pelo grupo religioso como uma 

característica reservada aos ungidos17. 

É disseminado entre os neopentecostais que as oferendas judaíco-cristãs têm suas 

origens na desobediência de Adão e Eva. O erro teria levado Deus a aceitar o sacrifício como 

meio para substituir o pecado. Por meio dele os pecados eram redimidos e o homem podia 

entrar em sua presença, ou seja, esse ato permitia o indivíduo aproximar-se da divindade, 

comunicar-se com ela e pertencer a ela. Essa prática sacrifical foi difundida pelo judaísmo, os 

sacrifícios podiam ser utilizados com animais, vegetais ou metais preciosos (Lev 27.9), 

(Deuteronômio, 14.22-26).  

Segundo Mauss e Hubert (2005), na tradição hebraica “o levítico reduz todos os 

sacrifícios a quatro formas fundamentais: ôlâ, hattât, shelamin e minha”. Hattât era o sacrifício 

que servia particularmente para expiar o pecado. Shelamin sacrifício comunal, sacrifício de 

ação de graças, de aliança e de voto. Quanto aos termos ôlâ e minhâ esse estudioso ressalta 

que estes servem apenas para descrever as operações particulares do ato sacrifical, onde o 

primeiro refere-se ao envio da oferenda à divindade e o segundo seria a apresentação da 

vítima, caso fosse ela de natureza vegetal. 

 É importante lembrar que a oferenda realizada no altar da divindade celebrava o 

fechamento de um ciclo de aliança. Essa aliança representava um laço de intimidade e 

compromisso entre o ofertador e o ofertante. De acordo com a velha escritura, a fidelidade 

desse pequeno grupo de pastores dava-lhe o direito de fazer indagações a divindade, sendo os 

sacrifícios de doação material e espiritual um dos caminhos para se apresentar diante de Deus 

com seus questionamentos. 

Dentre as ofertas mais difundidas por essa religiosidade está o dízimo, a décima parte 

de tudo produzido tornou-se uma obrigação moral para esses seguidores. Ainda que, não haja 

da parte do religioso a condição material de ofertar e sacrificar periodicamente, os dízimos são 

ofertas consideradas sagradas, parte inviolável e inquestionável. Os especialistas do sagrado 

na IURD pregam que não se toca na parte do dízimo, pois ele precisa ser devolvido a casa de 

Deus, representada pelos templos religiosos, sob pena de recair sobre si alguma maldição. 

Pelas escrituras, os dízimos e as ofertas representavam benção e salvação para os judeus: 

Essas afirmações  podem ser encontradas nos textos de Malaquias (3.10), Números (18.21-

24), Deuteronômio (12.6-17) Hebreus (7.9-10). Segundo os praticantes do novo 

pentecostalismo, o dízimo foi ordenado no Monte Sinai (Levítico 27.30-32), (Gênesis 14.20). 

                                                           
17 Ungidos: termo utilizado pelos religiosos em estudo para designar o estado espiritual de um indivíduo, 
entendido como uma espécie de consagração, graça divina, onde a pessoa recebe esclarecimento para interpretar 
textos bíblicos, fazer profecias ou revelar visões interpretadas como mensagens divinas. 
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Com as experiências proféticas de Cristo o judaísmo sofre uma cisão.Enquanto para 

uns o Cristo representava o “Messias”, para outros ele era apenas um perturbador da ordem 

pública.A crucificação dele representou para uns apenas uma punição merecida ao ameaçador 

da ordem, para os seus seguidores mostrou que ele tinha se doado como sacrifício maior. A 

cruz se tornou símbolo desse sacrifício, o maior e mais perfeito. Junto com ele, o Cristo levara 

não só os pecados do mundo, mas também convidava a todos a conversão. Esse renascimento 

oferece ao convertido à oportunidade de busca a perfeição, da santidade, que levara o ser 

humano a participar do tempo da graça. Essas informações são mais especificas nos textos de 

Paulo, mas podem ser encontrados também nos evangelhos de Lucas, João e Mateus, onde são 

relatados depoimentos do próprio Cristo sobre a sua missão entre os humanos. 

Dessa forma, é possível verificarmos que velho e novo testamentos, no universo  

neopentecostal, servem para construção de uma linguagem, onde a importância  simbólica das 

doações religiosas encontradas nesses textos, ressurge no cotidiano com todas suas 

características mágicas.Pois,uma vez consagrada, a doação,a depender de como seja 

feita,adquire nesse espaço o poder transformador e milagroso,que muitas vezes  se revela em 

resultado imediato,a saber, a cura  de uma enfermidade. 

Portanto, conforme o discurso neopentecostal, doar, não se limita apenas o depositar 

diante da divindade objetos de valor comercial e dinheiro, como forma de representação 

simbólica do cumprimento de sua obrigação dizimista ou de ofertante. A doação religiosa 

nesse ambiente religioso é antes de tudo um doar-se de levar os tesouros que tem o poder 

milagroso sobre a vida dos fiéis que se submetem a eles. 

 

4.1 A Conversão: um novo nascimento 

 

A base para fundamental teológica em torno das práticas sacrificais na IURD nasce 

dos dois evangelhos. No entanto, alguns teólogos, críticos do trabalho realizado por essa 

instituição em torno das doações, enfatizam a idéia de que o novo testamento traz o sacrifício 

final, único a partir da crucificação de Cristo como evento que teria fechado o ciclo de 

sacrifício entre Deus e os homens. Os textos do apóstolo Paulo, citados por defensores da tese, 

insistem por várias notas de que Jesus Cristo deu a vida como sacrifício maior pela 

humanidade, sendo essa a causa maior de bênção ao povo cristão, por esse ângulo, a 

humanidade não precisaria mais submeter-se a sacrifícios.  

A morte de cristo também representaria uma nova era. Os homens a partir da ascensão 

do messias ficariam sob a presença do Espírito Santo, principal fonte de comunicação com a 
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divindade. Dessa forma dízimos e ofertas como fontes de bênçãos aos Judeus, não 

desapareceriam no cristianismo, porém, a preocupação maior a partir de então, seria com a 

salvação, com a busca pelo renascimento no espírito santo, como garantia de uma vida eterna. 

Apesar das discussões teológicas sobre a ênfase dada ao sacrifício da doação entre esse 

segmento religioso, o que se evidencia na prática neopentecostal é de que as duas idéias se 

apresentam como fundamentais, ou melhor, são indissociáveis uma da outra. Tanto o ato 

sacrifical quanto a ação do Espírito Santo estão intimamente relacionados. Em primeiro lugar, 

o indivíduo precisa está pré-disposto a renascer no espírito, o que chamamos aqui de 

conversão e esta é entendida como o primeiro e o maior dos sacrifícios. Isso deve ser uma 

escolha consciente, voluntária, pois esse ritual de passagem oferece ao iniciado uma mudança 

de estado espiritual, onde o indivíduo é purificado. Por esse viés entendemos que assim como 

os objetos não consagrados, o indivíduo nesse caso, passa por um processo de iniciação, ele é 

profano e precisa que mude de estado. Segundo Mauss e Hubert (2005), para que isso 

aconteça, são necessários ritos que os introduzam no mundo sagrado e ali os comprometam 

mais ou menos conforme a  importância  do papel que desempenharão a seguir. 

No caso Iurdiano, essa consagração é realizada por meio de um ritual de batismo. As 

águas usadas no ritual, segundo a crença professada por esse grupo, têm o poder de purificar, 

lavando todo pecado e preparando o indivíduo para a vida está por vir. Geralmente os fiéis que 

passaram por esse momento se afirmam como seres transformados pelo “batismo do Espírito 

Santo”. Por meio dele se tornam ungidos e passam a ser considerados fiéis escolhidos para 

viverem o tempo da graça e usufruírem dos benefícios que a divindade tem a oferecer. 

Em troca entende-se que ocorre aqui a primeira forma de abnegação, pois o indivíduo 

passa a renunciar a vida anterior e se dispõe a aceitar a “nova vida”.Essa nova vida é, 

entendida aqui  como uma espécie de subserviência a vontade divina,o indivíduo é consagrado 

em troca de se tornar servo. 

As pessoas convertidas encontram uma perola preciosa, encontram Jesus. Os 
ouvidos se abrem para ouvir a palavra do senhor  e ele liberta.O inimigo vai tentar te 
vencer,mas ele não tem força sobre  você,porque você é ungido,sobre você estão as 
promessas de Deus, amém? (PASTOR R.J.). 

Para esses religiosos as águas batismais funcionam como divisores de mundo. Quem 

passa por essa experiência religiosa acredita pertencer a um mundo diferente daqueles que não 

são convertidos, estes são referidos neste ambiente religioso como pessoas naturais. Assim 

vejamos na fala do pastor abaixo: 

Quando você se dispõe a servir a Deus, de todo o seu coração, mas de todo mesmo. 
As mudanças ocorrem na sua vida. E as pessoas naturais não entendem como isso 
acontece, porque não podem ser capazes de entender as promessas de Deus, elas não 
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têm sensibilidade, nem podem, porque estão cheias das coisas do mundo (PASTOR  
R.J.). 

Mesmo que o indivíduo já participe algum tempo das reuniões iurdianas e participe de 

programações litúrgicas, é lembrado sempre por meio da fala dos pastores, da necessidade da 

tomada de decisão. Ele é sempre lembrado, por meio do discurso, a tomar uma decisão. A 

decisão significa escolher entre permanecer uma pessoa natural ou renascer para a vida 

santificada e abençoada por meio do batismo. O pastor reforça sempre a necessidade desse 

compromisso, como um resgate da alma do indivíduo, ação que dá início ao estágio de 

reconhecimento. Segundo os pastores, quando a pessoa escolhe o batismo ela se revela 

predisposta a servir a Deus e o agrada. Essa ação alavanca as possibilidades de prosperidade, 

uma vez que a aliança é firmada e Deus passa a fazer um pacto com a pessoa iniciada, esta por 

sua vez, passa a escrever sob suas próprias atitudes  uma história de vida diferente daquela 

vivida anteriormente a tomada da decisão.O pastor então pede em voz alta: 

Senhor derrama teu poder sobre essas pessoas que estão aqui hoje. Aleluias e 
aleluias! Ainda que venha a tempestade... Óh Deus, ainda... O senhor triunfará 
sobre ela. Salve,chame aquelas pessoas que vieram a convite aqui na igreja oh 
pai,que está indecisa  oh pai...fazei com  que essa pessoa não resista mais ao seu 
chamado.Até quando meus irmãs e minhas irmãs,  vocês andaram sem destino,de 
igreja e igreja até encontrar a verdade? Até quando você resistirá as bênçãos dos 
céus? (PASTOR R.J). 
 

Esse ritual significa dizer que antes da vida doada (convertidos), a própria vida já se 

encontra sacrificada, porém, nesse sentido, a vida posta em sacrifício significa uma espécie de 

auto suicídio. À medida que as pessoas levam uma vida de vícios, voltada a praticar ações sem 

uma reflexão ética e moral da realidade, sujeitos a colher frutos negativos. Dor, doenças e 

fracassos pessoais são entendidos como supostas conseqüências de uma vida não ascética. 

Esses religiosos acreditam que aos poucos a insistência nesse estilo de vida leva a morte 

espiritual desse indivíduo que, apesar de usufruir do seu direito de liberdade social, encontra-

se espiritualmente impedido de experimentar da prosperidade plena, licita e permanente. 

 

4.2 Os Eleitos 

 

As pessoas convertidas consideram-se seres diferentes. Declaram-se envolvidos de 

proteção divina e eleitos a provar das promessas disseminadas pelo livro sagrado, ao mesmo 

tempo em que afirmam serem perseguidos pelo inimigo no dia-a-dia. Eles se referem a vida 

anterior à conversão como uma vida obscura e fracassada e acreditam na necessidade de 

serem reconhecidos pela sociedade como pessoa distintas. As ações desses fiéis são 

consideradas importantes como instrumento de evangelização, uma vez que as obras da 
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divindade sobre a sua vida podem ser observadas coletivamente pelos compartilhadores do 

seu meio social. Assim relata uma fiel sobre a diferença entre um fiel convertido do fiel não 

convertido: 

A pessoa que não conhece a Deus, que é uma pessoa natural, uma pessoa que teve 
um contato exato com Deus, elas não tem temor, elas vivem a vida a maneira que 
acham que devem ser, e as pessoas convertidas não, elas tem temor, até no falar, eu 
me sento com você e você começa a falar de outra pessoa pra mim, eu já me sinto 
mal. É diferente da pessoa que não é,que diz,é mulher é mesmo ela é assim, nós, não. 
Mesmo que eu concorde pra lhe agradar, mas, eu sei que tô desagradando a Deus. Se 
você me chama pra ir numa festa, eu já lhe digo que infelizmente eu não posso ir,são 
essas coisas, a diferença são essas  coisas (Entrevista nº 06). 
 

Afirmam ainda, que a condição agora definida para fiel também lhe obriga a manter os 

laços de fidelidade com a divindade. E esta responderá a ação praticada pelo indivíduo diante 

do altar18 consolidando os laços entre o doador e Deus e garantindo a conservação do estado 

espiritual, a sua purificação ou a sua libertação dos problemas que os afligem. Esses laços são 

traduzidos em oferendas, doações que permitem a consolidação da aliança firmada no 

momento da conversão. Nesse contexto, a obediência e a servidão são requisitos necessários 

para alcançar os objetivos pessoais e espirituais. 

As ações entendidas neste ambiente religioso como ações consagradas norteiam as 

ações de servidão. Essas ações de servidão são traduzidas em ofertas, sacrifícios e 

comportamento. Os conjuntos dessas ações caracterizam o fiel neopentecostal, e faz dele um 

promissor as conquistas que deseja alcançar. Segundo o discurso religioso iurdiano isso 

precisa partir de uma vontade própria, somente os perseverantes alcançam a prosperidade. 

Dessa forma, a participação desses fiéis nas ofertas diárias propostas pelos desafios das 

correntes: da família, do descarrego, da vida financeira, da cura e libertação precisam ser 

efetivas conforme a necessidade de cada um.. 

Segundo a pedagogia de evangelização da IURD, Deus se agrada imensamente com os 

sacrifícios mais ainda do que das ofertas. Isso porque se sacrificar significa colocar sua fé a 

provou como o Cristo doou-se em imolação. Segundo o discurso neopentecostal, é justamente 

o exemplo de sacrifício realizado por Cristo, simbolizando o sacrifício perfeito de doação de si 

por todos os homens, que deve ser tomado como parâmetro, já que nenhum sacrifício humano 

é comparável a esse. Portanto não há bem material, nem há abstinência física que sejam 

comparados a imolação do Cristo. Dessa forma, o desenho discursivo norteia a idéia de que os 

indivíduos devem envergonha-se diante de Deus quando admitem não suportarem as 

                                                           
18 A expressão, oferta diante do altar, serve para simbolizar as práticas sacrificais, assemelhando-as com as 
antigas práticas das ofertas que eram levadas aos altares ou aos templos religiosos pelos seus antepassados, nesse 
caso, dos templos Judaicos, com a presença ou não de um sacerdote. A vitima ou o objeto era posto diante do 
altar juntamente com os seus pedidos ou agradecimentos feitos em prece. 
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provações e nem serem generosos com suas obras divinas. Esse pensamento permite a 

inserção de valores como, o da condição moral que o fiel assume com a divindade a partir do 

reconhecimento do sacrifício feito pelo seu senhor. Nesse sentido, o sacrifício de Cristo pela 

humanidade deve ser o referencial e apesar do reconhecimento da condição de pecador, o fiel 

precisa buscar, mesmo sob pesares e abnegações, a busca pelo aperfeiçoamento contínuo. 

 A partir dessa idéia a eficácia da conversão só pode ser diagnosticada através do 

comportamento do fiel depois que ele se entrega a vida de consagração. Essas evidências 

como já fora dito, estão nas ações cotidianas, mas não somente naquelas voltadas as doações 

materiais, elas se constituem em ações de conduta que por sua vez configuram como 

elementos constitutivos do perfil humano que leva ao favorecimento de suas conquistas 

individuais. 

  Para esses fiéis a sua experiência de fidelidade com o sagrado, quando lhe fornece o 

esclarecimento para suas condições de existência, também revelam suas competências para a 

sobrevivência, oferecendo subsídios que permitem elaborar as estratégias que contribuem na 

busca pelo alcance dos projetos individuais.  

Sob esse aspecto, a fala dos fiéis nos apresenta elementos de que a experiência 

religiosa, que começa na igreja tem sua culminância no cotidiano. Essa relação manifesta-se 

quando o indivíduo sente-se obrigado a assumir posturas e comportamentos julgados 

moralmente pelo grupo religioso como procedimentos que agradam a Deus. 

Ao mesmo tempo os procedimentos considerados moralmente corretos pelos 

neopentecostais são reconhecidos pelas regras sociais como posturas éticas que acabam 

contribuindo para o funcionamento e o equilíbrio regular de suas instituições como família, 

igreja e Estado. Isso se dá pelo desenvolvimento de uma pedagogia religiosa que visa 

conscientizar os s a levar a mensagem positiva aos desfavorecidos pela sociedade e os 

encorajar a buscar pela prosperidade por meio do mérito e por meio da força do trabalho 

individual. Assim, o princípio dessa busca se faria com a procura de um templo religioso 

disseminador da TP, seguido do reconhecimento ao chamado divino à conversão. 

Após esse ato a transformação do indivíduo iniciaria sua ação pela solidificação da 

instituição familiar, compreendida aqui como a mais comum e também a mais antiga base 

para toda formação pessoal, seguida do reconhecimento da necessidade pelo bom desempenho 

de suas funções sociais. Acredita-se que a obediência e a servidão são orientações que estão 

desde os antepassados surtiram efeitos positivos sobre a evolução desses povos, tornado seus 

seguidores prósperos. Dessa forma, esses antepassados são lembrados como exemplos a serem 

seguidos pelos atuais cristãos neopentecostais. Esses religiosos também ressaltam que os 
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ensinamentos recebidos pela igreja são caminhos que permitem transformar pessoas em 

exemplos sociais. Os pastores também reforçam a idéia de exemplo para a sociedade por meio 

de ações que permitam evidenciar as suas habilidades. 

 A partir dessa perspectiva, a reprodução desses conteúdos religiosos, entendemos que 

os textos bíblicos, acompanhados do desenho discursivo funcionam como disposições que 

favorecem a assimilação do significado dessas práticas religiosas. A condição que lhe foi 

inferida de fiel traduz-se na aliança que segundo a crença obriga-se inevitavelmente a manter-

se fiel, como o principal instrumento que garante a continuidade dessa relação. 

 Depois de oferecer a vida à divindade mantêm-se as demais oferendas, levadas ao templo 

religioso, conforme disseminados pelos textos bíblicos, simbolicamente depositados em 

envelopes, em alguns casos diretamente sobre o altar19. Essa ação consolida os laços entre o 

doador e Deus, pois garante a conservação do estado espiritual, a sua purificação ou a sua 

libertação dos problemas que os afligem. Esses laços são traduzidos em oferendas, doações 

que permitem a consolidação da aliança firmada no momento da conversão. 

Depois dessas ações, simbolizadas nas ofertas e sacrifícios materiais, seguem as efetivas 

entregas das experiências de vida, que implica no desenvolvimento de sentimentos como o 

amor ao próximo, agora respaldada no esclarecimento recebido dos céus que orienta as ações 

cotidianas. O estado espiritual do convertido obriga a mudança de vida que tem início no 

comportamento: 

Quando você tem o Espírito Santo você tem certeza mesmo diante das doenças, nas 
aflições, nas traições. Nós temos sido perseguidos em todo o mundo, mas isso não 
tem impedido de que eu tenha minha noite de paz. Quando ele vier sobre você, seu 
caráter vai mudar. Sua inveja, seu orgulho, sua vaidade excessiva, tudo isso será 
mudado. O seu passado será apagado (MACEDO, 2011a). 20 

Dessa forma se inicia o processo relacional entre a experiência religiosa vivenciada no 

templo com as experiências sociais do fiel. Para esses religiosos, a mudança precisa ser 

evidente e testemunhada pelo maior número de pessoas possível. Isso não é considerado como 

uma maneira pretensiosa de impor fundamentos teológicos em seu meio social, mas 

consideram que a obra de Deus precisa ser expandida, isso é um dever. O principal objetivo 

não seria influenciar a novas conversões, todavia cumprir  o papel designado aos seguidores 

de Cristo tempo antes de sua ascensão ao céu, pois o resgate de novas almas seria uma 

consequência do exemplo manifestado socialmente pelos escolhidos de Deus. 

                                                           
19 A expressão, oferta diante do altar, serve para simbolizar as práticas de ofertas sacrificais, assemelhando-as 
com as antigas práticas das ofertas que eram levadas aos altares ou aos templos religiosos pelos seus 
antepassados, nesse caso, dos templos Judaicos, com a presença ou não de um sacerdote. A vitima ou o objeto 
era posto diante do altar juntamente com os seus pedidos ou agradecimentos feitos em prece. 
20 Fala extraída do  “momento de fé” (mensagens transmitidas diariamente pelos pastores da IURD nos intervalos 
de um programa para  outro  pela rádio Record) no dia 22 maio 2011. 
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O sentido do “amor ao próximo” exige desses agentes uma postura de mansidão e 

paciência diante das relações que desenvolvem em seu meio social. A maneira como tratam as 

pessoas e a forma que reagem diante das situações de ofensa também é interpretada como um 

elemento constitutivo do seu comportamento religioso. O fundamento baseia-se 

especificamente em entender a mensagem do respeito, da ajuda e da compreensão. Quando se 

busca manter de maneira saudável suas relações sociais, acreditam cumprir o seu dever de 

amar ao próximo, um dos principais mandamentos instituído na bíblia. 

Eu não tenho obrigação com igreja só não. Eu tenho obrigação lá fora? Lá fora eu 
tenho. Porque você  não vai frequentar a igreja, viu, e chegar na rua brigar,chegar na 
rua xingar.Andar com a roupa mostrando o corpo.É um conjunto de tudo (Entrevista 
nº 03). 

Quando a gente sai da igreja, sai com o espírito elevado, parece que vamos suportar 
tudo, porque problemas têm todos os dias não é mesmo? Mas, quando temos o 
Espírito Santo e ele age sobre nós, sabemos como lhe dar com essas situações. Eu 
faço de tudo pra não discutir com alguém, eu entrego nas mãos de Deus essa pessoa. 
(Entrevista nº 06). 

Essas interpretações são reforçadas pelos exemplos testemunhadas no grupo, 

diariamente entre um culto e outro. Para algumas situações,quando necessário, o pastor  

lembra que a igreja dispõe de uma equipe especializada para orientar os fiéis em situações 

consideradas confusas. Essa equipe, formada por obreiros21, pastores e auxiliares de pastores 

circulam durante toda a reunião procurando os necessitados de auxilio e permanecem  depois 

do culto dando continuidade as orientações aos que procuram.  

É normal que vocês se sintam desorientados no mundo de hoje. É muita atribulação, 
é muito problema que o inimigo coloca a nossa frente. Deus quer que sejamos fortes 
e tem muitos que já alcançaram esse estágio. Estão nem aí para os problemas, podem 
vir problemas, porque já alcançaram seu amadurecimento espiritual. Mas se você 
ainda não alcançou, têm horas que precisamos de alguém mesmo, eu preciso 
também, então eu estou aqui pra isso, me procurem. Pode chegar e dizer: Pastor eu 
tô com um problema aí... e com ajuda de Deus tentaremos orientá-los amém? 
(PASTOR I.S). 

 

Em geral, as situações mais freqüentes de que fomos testemunhas, norteavam questões 

de rusgas familiares, atritos com vizinhos, colegas de trabalho ou com pessoas devedoras. Em 

casos mais graves, esses s respondiam processos judiciais ou eram eles mesmos Os 

impetrantes do processo. Para situações que envolvem acordos financeiros ou negociações, as 

orientações recebidas são sempre voltadas a procurar o caminho jurídico, pois acreditam os 

especialistas do sagrado que usar a sabedoria é uma das características do esclarecimento 

                                                           
21Obreiros - São pessoas que recebem ensinamentos específicos para trabalharem como auxiliares no trabalho 
desenvolvido pela Igreja.Eles cuidam tanto da preparação do culto, como auxiliam o pastor durante a 
celebração.Também ajudam na propagação das campanhas e fazem trabalhos de evangelização, em algums casos 
também fazem o trabalho pastoral de atendimento a comunidade,como ministrar correntes temáticas e fazer 
trabalhos de exorcismo. 
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religioso. A sabedoria os leva a consciência de que existem ações especificas para cada 

situação. 

O comportamento obtido diante de uma discussão não deve ser tomado sobre as 

próprias vontades dos s envolvidos. Antes de qualquer coisa, acreditam esses religiosos que 

devem pedir orientação divina de como proceder naquele momento. Se todas as pessoas 

envolvidas forem evangélicas, acreditam que uma vez conhecedores dos preceitos bíblicos, 

apoiar-se-ão em suas crenças para doutrinar as ações diante da situação. Dessa forma, as 

discussões procurarão ser resolvidas sem trocas de ofensas. Neste caso, esse procedimento é 

julgado como meio racional de resolver a questão. 

Do mesmo modo, entende esses religiosos que se o conflito ocorrer entre atores 

evangélicos e não evangélicos espera-se do primeiro a obtenção do discernimento divino para 

manter o consenso e conduzir a questão da maneira mais racional. O racional seria amenizar 

os efeitos que um conflito direto pode ocasionar sobre os envolvidos e procurar por meio 

consensual dirimir os efeitos do confronto para ambos.  Essa responsabilidade dada ao 

religioso neopentecostal é entendida como uma espécie de dom, uma vez que, o escolhido de 

Deus tem o esclarecimento e a sabedoria que os leva a liderar ou conduzir determinadas 

situações, destacando-se pela capacidade de resolver determinados problemas. 

Quando as rusgas são motivadas por questões financeiras, negociação de bens 

materiais que envolvem divida a orientação a principio é a mesma das outras situações. No 

levando em consideração  que  toda divida é considerada por esses religiosos como sagrada, o 

devedor não deve persistir com a mesma. Se o devedor é neopentecostal existe sobre ele um 

conjunto de imposições morais que são lembradas de forma intensa pelos seus pastores e 

irmãos religiosos. Orienta-se procurar subsídios legais para cessar a divida por meio de 

trabalho extra, vendas de imóveis ou empréstimos. 

 Porventura, se o devedor não fizer parte dessa religiosidade e persistir com a dívida, a 

orientação é de que se use o diálogo como veículo de negociação. Mesmo assim, ainda se 

considerando lesado, o neopentecostal precisa defender de forma legal seus interesses. Nesse 

caso, o fiel é orientado a seguir o caminho judicial e a igreja também dispõem de uma equipe 

jurídica formada por fiéis com formação em Direito ou mesmo disponibilizam advogados da 

própria instituição para orientação ou até mesmo trabalhar em favor desses necessitados. 

Segundo os pastores a dívida é um estado inaceitável para Deus, não se deve dever a ninguém, 

nem a Deus nem aos homens. 

As experiências de todos os dias acabam por se tornarem meios de aperfeiçoamento, 

onde o  indivíduo sente-se responsável por entender  e apreender as situações como 
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instrumentos de construção de seu aprendizado e, por fim, seu perfil de homem santo ou 

consagrado.Enquanto menor tempo o fiel adquire a sabedoria, com mais precisão resolverá 

suas contendas sociais. Assim nos relata uma fiel: 

“[...] um tempo atrás eu tive uma senhora, uma vizinha, que eu emprestei um 
dinheiro, tirei do banco e emprestei a ela, tava na  poupança e ela não pagou,....nem 
atingi ela, eu dispensei. Eu dispensei,aí ah! como é que eu vou fazer?ah, minha filha 
Deus proverá,.Deus é Deus dos fiéis dele e não falta nada. E nisso ficou.Só que eu 
passava por ela e ela mudava o sentido de ir. Então Deus é Deus dos fiéis dele e não 
falta nada. Então,tem que usar a sabedoria,aquela pessoa não vai servir mais pra você 
ter contato, tem que separar né? Separar a amizade, se tiver de dá eu dou, se eu tiver 
na hora eu dou, agora pra negócio não é bom, fazer negocio é bom evitar.” 
(Entrevista nº 04). 

Nota-se que os conteúdos religiosos aqui assimilados são entendidos como alternativas 

para conduzir suas experiências sociais, na medida em que estes religiosos passam a refletir 

sobre suas ações diárias à luz dos ensinamentos que adquirem na sua religiosidade. Essa 

interiorização se reproduz ao fundamentar suas atitudes frente à realidade. Podemos ainda 

dizer que esses apontamentos religiosos passam a orientar esses religiosos em estado prático à 

medida que se ajustam as demandas impostas pelo mundo ao seu redor. 

A desobediência às orientações divinas experimentadas pelas leituras e pelo discurso 

dos pastores pode levar a sérios danos a vida desse religioso. Ou seja, considera-se que o 

castigo pode ser conseqüência do mau uso da sabedoria, ou ainda ao uso de uma sabedoria não 

amadurecida, o que permite ao fiel ficar vulnerável a atuação do inimigo que acaba tomando à 

frente da situação trazendo sérios problemas que em geral, se manifestam na vida social 

desses agentes.  

[...] Oro muito pelo meu filho, que ainda não é liberto, ele até que freqüenta, mais 
ainda não é batizado. Porque como ele não tem discernimento nenhum ainda, ele só 
se mete em confusão, porque ele escuta a voz do mundo. Sabe? Ele tinha uma 
mulher certinha e deixou por outra, já perdeu o emprego por causa de ignorância, 
não consegue ficar em nenhum. Eu dou conselho e ele não quer, ele não escuta 
ninguém, mas tudo isso eu sei que não é só ele né! Eu continuo pedindo orientação, 
muita orientação de Deus, para lidar com ele, eu sei que pela minha fé, um dia ele 
vai cair em si (Entrevista nº 05). 

 

A assimilação da presença ameaçadora do mal sobre a vida cotidiana leva esses 

agentes sociais a debruçar-se sobre a necessidade de intensificar os laços de fidelidade 

religiosa. Isso significa a existência de um entendimento de que as lacunas deixadas para que 

o inimigo possa interferir são construídas também por meio de posturas equivocadas na 

perspectiva espiritual. Essas ações podem se referir tanto as questões de ordem social como 

religiosa. Entende-se como comportamentos sociais indevidos: provocar contendas, promoção 

indevida, um vício, adultério, qualquer atitude que leve as conseqüências de violência ou 
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ainda que venha prejudicar terceiros com o objetivo de tirar vantagens próprias. De ordem 

religiosa estão as ações referentes às práticas de doação, onde estas permitem o fortalecimento 

dessa pessoa no dia a dia, e, ainda lhes dá o direito de questionar a divindade sobre o rumo de 

algumas situações.  

 

4.3 O Ascetismo iurdiano 

 

Vejamos os seguintes depoimentos: 

D.1) É muito certo as coisas de Deus, pode observar, se eu tenho algum vicio, ele 
acaba me puxando para o fundo do poço. Depois, tem gente que põe a culpa em 
Deus. Não!A culpa é de nós mesmos, somos nós que procuramos, se sabemos que 
nos faz mal e nos atrasa, porque que eu persisto?Deus mostra o caminho, segue 
quem quer não é mesmo? (Entrevista nº 12). 

D.2)-Deus não chega pra você e diz que você não pode ir pra o pré-caju,22 você vai 
se quiser. Deus lhe deu o livre arbítrio. Mas, se você sabe que isso não agrada a 
Deus, porque vai? Faz com a consciência de que quando agente agrada aos homens 
não agrada a Deus!(Entrevista nº 08). 

D.3)- Vejam só, enquanto muitos estão pulando o carnaval,inclusive alguns que se 
dizem crentes,nossos irmãos,daqui de dentro que eu sei,vocês estão aqui, procurando 
serem dignos da graça de Deus. Não adianta essas pessoas querem servir a dois 
Deus, mas, é bíblico, nosso pai é ciumento e não aceita ser traído, ou serve-se a Deus 
ou ao diabo (Pastor J.R). 

As falas acima citadas destacam algumas das idéias construídas pelos iurdianos acerca 

do comportamento do fiel a respeito da prosperidade. Entende-se como mundo um espaço 

social constituído de muitas tentações, sobretudo no que se refere aos meios expostos por esse 

espaço para galgar o bem estar social. Trata-se do entendimento de que o mundo oferece 

alguns prazeres ambicionados pela maioria dos s como a riqueza material, orgias sexuais, 

fama ou outras realizações pessoais de forma desordenada. 

 A ordem é entendida como uma estratégia racional de obter esses prazeres de maneira 

licita compreendida aqui como o trabalho, o casamento, a família etc. O retrato do mundo 

apresenta-se configurado sobre as mais diversas problemáticas sociais, em geral de guerras, 

disparidades econômicas, exclusão e violência. A inserção do indivíduo nessa esfera torna-o 

sensível à absorção dessas problemáticas e as escolhas desses sujeitos envolvidos podem ter 

como consequência efeitos perversos para sua existência. Dentro desse contexto religioso é a 

atitude do fiel frente a realidade, que o faz superar e de certa forma escapar das adversidades. 

Trata-se da conhecida guerra espiritual travada pelo indivíduo contra o inimigo, principal 

causador dos problemas mundanos. 

                                                           
22 O pré-caju é uma festa pré-carnavalesca que ocorre uma vez no inicio de cada ano. Em geral acontece sempre 
no final do primeiro mês do ano e reúne diversos artistas musicais, destacando os artistas baianos. 
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Por esse entendimento religioso, o fiel se torna sujeito de seu próprio destino quando, a 

partir do uso racional da fé religiosa, consegue construir estratégias para combater o inimigo. 

O combate ao inimigo simboliza a luta contra os vícios, o homossexualismo, a prostituição, a 

corrupção, a violência dentre outros. Segundo Freston (1994) a ética comportamental da 

IURD diverge do modelo pentecostal tradicional por se apresentar mais liberal, nas questões 

referentes a vestimentas femininas e cuidados com a beleza. Não se observa sobre essa área 

nenhum controle disciplinar, pois esse cuidado seria até estimulado pelos meios de 

propagação religiosa, como a Folha Universal23, que dedica normalmente um espaço para  

trabalhar as questões sobre estética e cuidados com o corpo. 

 Outro ponto de destaque pelo pesquisador seria a ausência de normas explicitas que 

serviriam de base para o comportamento desses religiosos. Para Freston (1994), o grau de 

explicitação das exigências comportamentais varia conforme a classe social à qual a pessoa 

pertence. O cuidado maior, afirmado por um especialista dessa instituição religiosa, seria com 

os testemunhos dos obreiros, mesmo assim sem apresentar normas sobre esses ensinamentos.  

 Se tomarmos as normas como regras e usos socialmente prescritos, caracterizando as 

práticas de uma coletividade ou de um grupo especifico (BONNEWITZ, 2005, p. 76), 

podemos considerar as argumentações de Freston ao evidenciar a ausência de normas 

explicitas entre a comunidade da Universal que funcione como uma regra coletiva, impostas 

sob pena de exclusão do participante do grupo religioso, conforme acontece entre os 

tradicionais modelos pentecostais. Apesar dessa ausência normativa explicitada, podemos 

observar nas falas desses interlocutores o prenúncio de uma receita de vida ascética, na 

medida em que apontam a necessidade do autocontrole como busca da virtude cristã. Esse 

autocontrole exige uma elaboração de uma conduta baseada em modelos previamente 

estabelecidos pela doutrina religiosa, onde o homem e mulher de Deus devem proceder dessa 

forma: desenvolver uma fé racional, guiar seus projetos tendo como princípio básico o 

trabalho e ações de perseverança profissional associadas a fidelidade religiosa que estabelece 

a construção de hábitos considerados promissores ao reconhecimento divino. Ao compartilhar 

da presença ameaçadora do mal, entende-se que a sua agência no meio religioso e no meio 

social pode fazer toda a diferença no combate a ação do inimigo. 

Podemos entender como receita as seguintes argumentações discursivas do Bispo Edir 

Macedo em seu programa de rádio:  

                                                           
23 A Folha Universal é um recurso de imprensa usado semanalmente pela IURD para divulgação dos seus 
eventos. O jornal trás com freqüência curiosidades atuais relativas a saúde,esporte e tecnologia.Há um espaço 
reservados as mensagens religiosas quase sempre elaboradas pelo Bispo Edir Macedo e para falar dos desafios. 
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1) Se o indivíduo prezar pelos cumprimentos de suas obrigações religiosas 

especificamente seus dízimos e suas ofertas, ele estabelece com Deus um acordo. 

Esse acordo é indissolúvel até que uma das partes falhe. Nesse caso afirma o líder 

religioso: 

Não existe aliança  mais poderosa do que aquela que um fiel se submete no altar, se a 
vida dessa pessoa já não pertence mais a ela,se ela entregou a Deus,o inimigo pode 
até tentar derrubar essa pessoa,mas,essa pessoa tem uma aliança com Deus e ele 
esmagará o inimigo diante dele (PASTOR, H.S). 
 

 2) O fiel precisa manter-se vigilante. Essa vigilância acontece a todo tempo no meio 

social, o mundo oferece muitas coisas, principalmente a aqueles que têm muito 

pouco recurso, e se questiona da posição que ocupa na sociedade. Por isso o fiel 

deve está atento, se ele trabalha para ter, das formas que deve ser, se ele procura 

ser justo, quitar suas dividas,preza pela estabilidade da família, ele traça um 

caminho reto e virtuoso e dessa forma certamente encontrará o que deseja. 

Dessa forma, a escolha da ação parte de uma predisposição individual e sai do âmbito 

normativo para o valorativo, uma vez que o modelo de comportamento virtuoso é exposto 

pelos testemunhos, disseminados como exemplos de servos consagrados e de vida prospera. O 

comportamento deve ser construído com base nos propósitos individuais e no caráter 

valorativo desses procedimentos para seus interesses de realização social. Para Bonnewitz 

(2005) os valores podem ser entendidos como coisas ou maneiras desejáveis, idéias mais ou 

menos formalizadas que orientam as ações e os comportamentos de uma sociedade ou de um 

grupo social. Nesse sentido, podemos dizer que a ação,uma vez entendida como uma 

predisposição do indivíduo, orienta o comportamento e estabelece normas de conduta entre 

esses religiosos. Vejamos a seguinte expressão do fiel: 

A fé que Deus nos deu é uma ferramenta para que conquistemos tudo que desejamos. 
Mas é preciso colocarmos a nossa fé em ação.É preciso se submeter a vontade de 
Deus e fazer a nossa parte e a nossa parte já sabemos qual é.É só caminhar 
direitinho,lá nas obrigações,sendo fiel e trabalhando na nossa vida.É isso que Deus 
quer (Entrevista nº 07). 

 

4.4 A Diferença entre Sacrifício e Oferta Na IURD 

 

Para os iurdianos o “sacrifício é tudo”. A expressão generalizada e absoluta do termo 

representa o significado atribuído pelos fiéis ao que eles chamam de “desafio do tudo ou 

nada”. Para esses religiosos quando o fiel põe-se em sacrifício, ele coloca uma causa nas mãos 

de Deus e espera, na certeza do poder transformador do pacto sagrado através do ato 

sacrifical. Segundo os participantes, primeiro lança-se o desafio, qualquer um, porque “Deus é 
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de Deus do impossível”, “das grandezas”, “do ouro e da prata”. Depois do desafio feito 

chega o momento do fiel fazer a sua parte, enquanto Deus faz a parte dele. Oferece-se a 

medida do significado que aquele desafio tem para o sacrificante, portanto ele é bastante 

individual e o valor do desafio é da mesma forma particular. 

Segundo o Bispo Edir Macedo (2001), as ofertas, de acordo com as escrituras 

sagradas, traduzem-se em ação e a fé está representada no objeto ou comportamento que serve 

de instrumento para aproximar o homem de Deus. As escrituras não podem ser contestadas, 

pois são legitimadas pela tradição de que as palavras foram escritas por seres iluminados, que 

receberam mensagens diretas de Deus ou foram testemunhas oculares dos milagres.  

Ainda na perspectiva do Bispo Macedo, há vários motivos que levam uma pessoa ao 

sacrifício. Alguns sacrificam fazendo dietas rigorosas porque deseja um corpo perfeito, outras 

abrem mão da diversão para estudar porque almejam uma vida profissional de sucesso e assim 

por diante. O fato é que, segundo o bispo, para conquistar algo grande é necessário sacrificar. 

Mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Esse líder complementa ainda que, “ o 

verdadeiro cristão vive uma vida de constantes sacrifícios: o de negar a carne para fazer a 

vontade de Deus, ao assumir a fé diante das perseguições e ter a vida no altar”. (MACEDO, 

2001). 

Nesse contexto, a doação é medida a partir do sentido que o ato carrega ao ofertante 

naquele momento. Por isso, as doações carregam sobre si, sentidos e significados distintos: 

sacrifício é uma coisa, oferta é outra (MACEDO, 2001). Segundo essa teologia, oferta-se 

qualquer coisa, tudo que se dá é oferta. Jejuns, abstinências alimentares ou físicas, orações ou 

colaborações aos serviços domésticos na igreja, contribuições diárias em envelopes, todas são 

doações; sacrifício é um a doação mais ampla e é extremamente pessoal. O Bispo Macedo 

(2001) salienta que o sacrifício dói e faz falta, por isso geralmente precisa de uma renúncia. O 

aspecto material do sacrifício é o elemento a ser sacrificado. Ainda para esse especialista 

religioso. Então surge aí a idéia fundamental das doações, doar ou sacrificar = Aliança”. 

Esses significados são traduzidos da seguinte forma pelos fiéis: 

Sacrifício já esta dizendo é sacrifício. E ofertar... Exemplo, se passar uma moça 
aqui e pedir, moça me dê uma moeda, eu estou dando uma moeda a ela. 
Sacrifício, não pode, é você chegar pra mim e dizer, você sube comigo uma 
ladeira de tantos metros? Sei que minha condição física não dá. Mas, eu vou pra 
lhe agradar e  subo, então isso é sacrifício que eu to fazendo por você (Entrevista 
nº 06). 

[...] Sacrifício pra Deus é muito diferente. Quando você se sacrifica pra Deus é 
muito diferente. O verdadeiro sacrifício, Deus lhe responde, o que você pedir, 
Deus responde, porque já aconteceu comigo (Entrevista nº 03). 
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[...] A oferta é uma doação que agente faz, no dia- a -dia pra Deus, conforme vai 
acontecendo, né! Está se passando, é assim. E o sacrifício é um propósito que 
agente faz com Deus. (Entrevista nº 02). 

Para esses religiosos o sacrifício redime, tem poder milagroso e é capaz de transformar 

qualquer estado em que a pessoa encontra-se, porque segundo a crença, para Deus o sacrifício 

não pode ficar sem resposta e ele sempre cumpre o que promete, assim dizem os pastores. 

Nesse sentido, estabelece-se uma aliança entre Deus e o fiel e se o sujeito cumpre com sua 

parte, espera-se que a divindade volta-se para ele em recompensa. Nesse caso a dívida é o 

poder da dádiva e o obriga. E obrigar-se é fundamentalmente aceitar, entrar e permanecer no 

círculo da doação.  

Os sacrifícios da doação nesse ambiente religioso são divididos de três formas: o 

sacrifício espiritual, o sacrifico físico e sacrifício material. A entrega espiritual, segunda essa 

crença, parte de uma escolha voluntária e consciente. A pessoa assume um compromisso de 

fidelidade, seguindo apenas uma única divindade. Segundo o Bispo Macedo, Deus é muito 

ciumento e não aceita traição por parte de seus filhos, ou confia em Deus ou não confia. 

Ressalta ainda, insistindo que não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Não adianta se 

converter e procurar outros meios religiosos para adquirir respostas, como centro espíritas, de 

umbanda, quimbanda e outros. A doutrinação do espírito, segundo Macedo leva ao 

amadurecimento pleno da fé do indivíduo que age segundo as vontades divinas. 

O sacrifício físico exige um autocontrole do próprio corpo, trabalha os instintos e as 

vontades individuais. Isso pode ser exigido diante de votos como jejuns, resistindo à fome e a 

sede, ou mesmo, renúncias periódicas de certos tipos de alimentos, escolhidos pelo próprio 

sacrificante, ou mesmo jejuns sexuais. Também é entendida como sacrifício a negação dos 

vícios como beber e fumar, aos hábitos de lazer como dançar e ouvir músicas sem que sejam 

evangélicas, em nome da vida consagrada. Para esses religiosos esses votos precisam ser 

acompanhados de oração e têm poder milagroso na vida de quem as pratica corretamente. 

Os sacrifícios de ordem material são pesados conforme o valor comercial que 

adquirem na atualidade. Isso porque se entende que o valor mercantil adquirido pelo objeto 

ofertado, ao ter representação valorativa para o ofertante tem esse mesmo valor reconhecido 

pelo beneficiário, ou seja, a própria. Pois o caráter valorativo do sacrifício está justamente 

envolto na falta, naquilo que foi tirado, na renuncia em nome da fé. Assim, apesar do dinheiro 

ser ainda um dos objetos mais ofertados e postos em sacrifício nessa instituição religiosa, 

outros objetos também são ofertados, a saber, jóias, acessórios de grife, imóveis, carros, casas, 

apartamentos, sítios, terrenos e outros,o valor do objeto sacrificado deve  está relacionado com 

o valor da causa posta em sacrifício. 
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Dessa forma, em síntese, os sacrifícios na IURD podem ser traduzidos da  seguinte 

forma: 

 

 

Figura 1 – Representação do Sacrifício na IURD 

 

                                                       Espiritualmente = Entrega total pelo batismo. 
 Sacrifício em geral= dar de si        Fisicamente = jejum, resistência a tentações. 
                                                                          Materialmente = contribuições financeiras ou                 
                                                                          objetos de valor comercial 
Fonte: Dados diagramados pela autora. 

 

 

Segundo a lógica neopentecostal, esses sacrifícios são sementes que geram bons frutos. 

Isso é notificado nos testemunhos a exemplo: “Aprendi com o sacrifício a obter grandes 

conquistas”. Nesse sentido utilizamos Mauss ao entender que: 

Se o sacrificante dá algo de si,ele não se dá, reserva-se prudentemente. Se ele dá, 
é em parte para receber. O sacrifício se apresenta assim sob um duplo aspecto. É 
um ato útil e é uma obrigação. O desprendimento mistura-se ao interesse 
(MAUSS, 2003, p. 103). 

Diante do exposto, tais práticas desenvolvidas pelos iurdianos contemplam a 

perpetuação do ciclo proposto por Mauss e Hubert (2005): dar, receber e retribuir. Assim, 

ilustraremos abaixo o que nos parece configurar as ações desenvolvidas por esses religiosos. 

 

Figura 2 – Ciclo da Dádiva na IURD 

 

                                                   Divindade 

             

                    Sacrifício de doação                 Reconhecimento 

 

                                              Fiel            Milagre 

Fonte: Dados diagramados pela autora. 
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Segunda a tradição religiosa da IURD, os pedidos ou as causas podem ser postas em 

sacrifício em qualquer lugar, desde que o indivduo esteja na presença da divindade. Mas, a 

efetivação desses votos precisa acontecer no altar, pois segundo Mauss e Hubert (2005), o 

local do sacrifício precisa ser consagrado. O exemplo, fora do local santo o animal imolado 

nada mais era do que um animal assassinado. Quando feito em um templo, dispensam-se 

consagrações prévias, como se observa no ritual Pentateuco,os sacrifícios eram oferecidos em 

um lugar consagrado antecipado. 

Segundo, os dirigentes iurdianos, o significado do sacrifício depende do lugar em que 

está sendo ofertado. Fora do altar o sacrifício não tem o poder de transformar a vida de 

ninguém. A pessoa, quando apresenta a sua oferta no altar, simplesmente a entrega, a oferta 

fica no altar e o ofertante sai. No sacrifício, a vida da pessoa fica no altar clamando por ela 

(MACEDO, 2011). Durante as reuniões os pastores utilizam-se do seguinte texto para 

justificar a idéia: “Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim; pelo qual 

obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio 

dela, mesmo depois de morto ainda fala” (Heb. 11.4). Ou então, “O fogo arderá 

continuamente no altar; não se apagará” (Lev. 6.13.). Dessa forma, o altar constitui um lugar 

simbólico de consagração que não é comum nos demais espaço. 

 

4.5 A Visão, a Ambição e a Revolta 

 

A doutrina neopentecostal, no caso iurdiana, prega que o homem precisa de três 

principais fatores para fazer uma oferta de sacrifício no altar: visão, ambição e revolta. 

O primeiro refere-se ao projeto elaborado pelo indivíduo. Dissemina-se que a pessoa 

precisa ver a execução do sonho, precisa crer fielmente em sua realização e determinar o seu 

alcance. Quem não tem visão não transforma, não evolui de um estágio para o outro, não tem 

metas, porque para o homem sem visão nada lhe falta, ou tudo que tem já é suficiente. 

O que é um homem sem visão? Nada. A visão também é dom de Deus, porque 
nenhum plano que fazemos saiu de nossa cabeça. Vocês crêem nisso? Crêem ou não 
crêem? “Então digam amém”! (PASTOR, I.S.). 

Apesar de ser humilde, sempre tive visão. A minha visão sempre foi de sair daqui e 
estudar, poder ter minhas coisas organizadas. Porque como diarista eu não podia ter 
né? Até o dia em que Jesus colocou na minha mente o projeto que ele tinha pra mim, 
né? Porque agente não pensa sozinho, quando agente quer é ele quem quis 
né?Rsrsrsr. Agente só obedece e eu fui, lutei, trabalhei, estudei e hoje, sou mais fiel 
ainda, porque Deus tem me abençoado muito (Entrevista nº 03). 
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O Segundo impulso é a ambição. Nesse ambiente, a ambição precisa ser positiva, no 

sentido de que não se deseja ultrapassar as barreiras da ética e da moral para se desejar algo ou 

alcançar algo. O desejo deve ser fundamentado na fé, deve-se pensar grande, pois Deus nós dá 

conforme as nossas visões e ambições. Quem pensa grande alcança lugares privilegiados, por 

merecimento, já que Deus é dono de tudo e tudo pode ser dado ao filho dele por herança. 

Portanto, os ambiciosos põem tudo que podem no altar de Deus, pois são crédulos em que os 

planos serão consumados, já que são fiéis, trabalham para isso e não têm porque serem 

decepcionados pela divindade. 

Vocês lembram-se daquela fiel de quem vos tenho falado há algum tempo? pois 
bem, acreditem, ela chorou, mas chorou muito nesse altar aqui dizendo: pastor 
porque parece que tudo tá dando errado pastor,não consigo mais andar para nenhum 
lugar com tanta dívida.O senhor acredita que até o meu salão tá com o aluguel 
atrasado? E eu, perguntei pra ela, o que você tem pedido a Deus?e ela me 
respondeu:que me ajude a pagar minhas dívidas.E perguntei pra ela:e o que você tem 
feito para merecer isso? Ela me respondeu, tenho sido fiel no que posso. Aí eu disse 
a ela: há minha amiga,é ai que está seu mal.Tem certeza que tem feito o que pode? 
Quando você for capaz de lançar-se sobre altar e propor a Deus não só a sansão de 
suas dívidas,mais a sua prosperidade financeira nada acontecerá com você,me 
desculpe se fui franco.Depois de algum tempo,olhe ela lá  na fogueira,ela disse 
pastor apostei tudo,dessa vez é tudo ou nada,peguei minha renda e depositei tá toda 
aqui.Meus irmãos,acreditem,ela veio aqui a semana passada,bateu nessa igreja e me 
deu um pacote com dez mil reais e disse:pastor esse é para Deus; assustado perguntei 
para ela, o que houve? Ela me respondeu: pastor depois de alguns dias eu recebi a 
noticias de que havia uma herança a muito tempo entre minha família,não sabia que 
tinha direito a nenhuma dessas partes.A causa judicial possibilitou que eu recebe-se 
de herança 30 mil reais e eu vim aqui dar aminha parte a cristo,foi a primeira coisa 
que me lembrei,agora vou pagar minhas dividas.Digam amém!!!!Aplausos para 
Jesus! (PASTOR J.M). 

A revolta, parte do princípio de que, uma vez mantendo-se fiel às suas obrigações 

religiosas, o indivíduo compreende que está amparado pela fidelidade. Se a falta de zelo por 

essa relação provoca danos à vida social, o zelo lhe garante sobressair sobre os obstáculos 

encontrados no caminho. Isso porque, segundo os iurdianos, o estado de graça do qual 

participa o fiel doador ou sacrificador permite que este seja envolto por uma espécie de 

proteção, tornando-o forte e lhe garantindo a vitória em qualquer situação. Essa condição é 

proposta pela aliança e invoca inevitavelmente o contradom, se ele o dá é preciso receber, ou 

seja, precisa ser reconhecido ou ainda como costumam dizer  precisa ser “honrado”. 

A fidelidade dar-lhe o direito de exigir de Deus o retorno do que foi pedido no altar. 

Pode-se questionar, por exemplo, a sua situação social e da posição que ele ocupa nesse 

espaço social. Dentre os questionamentos mais comuns apresentados nos testemunhos estão 

àquelas indagações sobre os progressos dos “ímpios”.  

Segundo o discurso religioso, é contraditório que pessoas corruptas e não cristãs 

apresentem sua prosperidade no seio social. Para os especialistas dessa religiosidade é normal 
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que isso provoque decepção entre aqueles que seguem um caminho reto, disciplinado a buscar 

conquistas licitas e que permanecem a dispor de uma divina providência. Na verdade, para 

essa teologia, é necessário que haja do fiel esse questionamento, essa ação configura-se como 

mais uma das características do promissor a prosperidade. Assim, afirma o bispo iurdiano 

Romualdo Panceiro24: 

[...] A verdade é que os filhos das trevas têm comido fartamente do pão e usufruído 
“injustamente” daquilo que os filhos da luz têm por direito e estes, têm ficado para 
trás, vivendo, literalmente, das migalhas. Abraão também se revoltou, e embora 
tivesse uma vida de conquistas, ainda não era completo. Ele estava cansado; há 
tempos aguardava o cumprimento da promessa de Deus em lhe conceder um filho, 
mas não se acomodou e a sua revolta (descrita em Gênesis 15) gerou resultados, ou 
seja, o tão sonhado filho. Esta é a mesma revolta que você deve manifestar, 
obviamente aliada a uma atitude de fé, de entrega, pois com Deus é tudo ou nada, 
não existe meio termo. Do contrário, você continuará crendo em Deus, porém, sendo 
um mero expectador de bênçãos na vida de terceiros (PASTOR R.P). 

Neste sentido, a reciprocidade é apresentada como uma obrigação da divindade para 

com o religioso que lhe é fiel e acredita está quite com sua aliança ao sagrado. Existe, então, 

uma construção ideológica do retorno necessário, da vivência de uma experiência sobrenatural 

por meio da graça ou milagre, para que o fiel possa continuar a honrar a crença em seu 

compromisso. Reforçando essa idéia, assim descreve Godbout sobre a dádiva: 

[...] O campo da dádiva se situa entre dois pólos, aquele onde o desequilíbrio é de tal 
monta que temos impressão de que fomos “enganados” e rompemos a relação, e 
aquele da equivalência, no qual pagamos uma dívida, o que também põe fim à 
relação (GODBOUT, 1999, p. 114). 

Todos os entrevistados faziam questão de apresentar os benefícios obtidos com os seus 

desafios ou com suas obrigações de dizimistas. De forma geral esses religiosos apontam a 

fidelidade que mantêm com Deus como garantia de continuar recebendo benefícios. Neste 

contexto, convém ressaltar que a relação de equivalência não cessa, mas continua e precisa ser 

mantida por meio de obrigações, para que os feitos não deixem de acontecer na vida do .  

A fidelidade. A fidelidade. Eu digo por mim. Eu digo por mim, eu não sou uma 
pessoa assim de mostrar, de me exibir. Mas Deus usa a minha fidelidade. Eu 
tenho porque sou fiel, se não fosse, ele não dava não. Que pra gente ter as coisas 
de Deus, tem que lutar. Deus não dá nada de mão beijada. Não solta uma caixa 
de dinheiro lá de cima (Entrevista nº 02) 

Ao mesmo tempo em que se difunde a importância do doar, enfatiza-se que o sacrifício 

não é o que a pessoa dá, mas o que a pessoa faz. O poder transformador do sacrifício está 

                                                           
24 O bispo Romualdo Panceiro apresenta em seus testemunhos, um exemplo de uma trajetória travada por luta 
espiritual, que reflete, segundo o Bispo Macedo, como um dos maiores exemplos de recuperação e restauração 
realizadas pela Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo os dados retirados do texto exibido na folha online 
de 08 de outubro de 2007, o bispo Romualdo é um ex dependente químico e ex cortador de cana, de pouca 
escolaridade, mais que vem se tornando um dos mais populares pastores da IURD,chegando a ser apontado como 
um possível sucessor ao gerenciamento da Igreja Universal do Reino de Deus pelo Bispo Macedo. 
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naquilo que o fiel renunciou ou renúncia. Trata-se de uma prática constante de abnegação e de 

entrega na confiança que alcançará o projeto maior. O verdadeiro cristão vive uma vida de 

constantes sacrifícios. Ainda sobre o sacrifício, assim expressa Macedo: [...] Poucos sabem de 

verdade o significado de dar e receber de Deus, principalmente porque essa relação inclui o 

maior e mais importante sentimento que pode habitar no coração do homem, a fé. (MACEDO, 

2001, p. 11). 

 

4.6 A Construção do Discurso 

 

As observações apreendidas no campo, foram decisivas para a elaboração de um 

modelo de estudo que nos pudesse oferecer subsídios para compreender a construção do 

significado da doação religiosa entre os iurdianos. Essas observações levaram-nos a perceber 

que a linguagem religiosa, aqui, é tecida sobre uma rede de significados que privilegia as 

doações como instrumento de aperfeiçoamento e fidelidade, o que acaba por influenciar na 

construção do significado simbólico atribuído a essas práticas entre o grupo religioso em 

estudo. Essa observação partiu da afirmação insistente desses neopentecostais em 

compreender a prática das doações religiosas como princípio gerador de bênçãos divinas, por 

meio de realizações pessoais que são testemunhadas pela sociedade. Aqui, o discurso da 

prosperidade afina-se com a realidade social experimentada pelo indivíduo envolvido. 

Segundo Brandão (2004) a linguagem enquanto discurso não constitui universo de 

signos que serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento. Ela 

não é neutra, nem inocente e nem natural, assim se torna um espaço privilegiado de 

manifestação ideológica. Para a autora o estudo da linguagem não pode está desassociada de 

suas condições de produção. 

 

Nesse sentido, analisamos o discurso iurdiano privilegiando as condições em que são 

produzidos, pois entendemos que a fala produzida nesse ambiente religioso apresenta em sua 

estrutura elementos da relação entre esse indivíduo e o mundo em que faz parte. Os conteúdos 

aqui produzidos permeiam suas representações de mundo e estabelecem com o espaço social 

um diálogo permanente, fazendo desse ambiente religioso um espaço dinâmico de 

significações onde sagrado e profano são constantemente reisignificados.  

Exemplo desse processo de reisignificação é o tratamento dado ao dinheiro como 

elemento simbólico consagrado enquanto oferta que passa a ser um objeto consagrado quando  

oferecido dentro das instâncias religiosas aqui compartilhadas. Assim, conduzimos esse 
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estudo considerando o estado social do emissor, o estado social do destinatário e as situações 

de comunicação como elementos responsáveis pelas condições de produção do discurso 

(COURTINE apud BRANDÃO, 2004, p.43). 

Dessa forma, ao seguir pelos caminhos que favorecem as condições de produção do 

discurso neopentecostal, introduzimos a princípio o sujeito neopentecostal no âmbito de sua 

realidade social. Partiremos em entender a “realidade” como uma qualidade pertencente a 

fenômenos que reconhecemos terem um ser independente de nossa própria volição (BERGER; 

LUCKMAM, 2004). Ou seja, as condições em que nos inserimos se estabeleceram 

independente de nossas vontades, no entanto, essas condições  apresentam-nos como naturais, 

exigindo dos agentes sociais desenvolverem suas estratégias para se adaptar a elas e por meio 

delas conseguir afirmar sua posição diante dessa realidade. Vejamos o seguinte discurso: 

“Ninguém consegue nada na vida sem esforço e sacrifício”. Paulo diz que nosso 
sacrifício é vivo, sacrifique a sua carne, a carne gosta da bebida, da festa, da noitada, 
da luxuria. O capitalismo pode até fazer  você ter condições para fazer tudo isso,mas 
o mundo está funilando para o mal.São namorados que matam suas namoradas só 
porque elas estão grávidas,ciúmes,se acabam as famílias. Mas, você não pode ser 
conivente com esse mundo, tem partir da gente, tem que partir de mim, tem que 
partir de você. Comece uma vida com Deus,deixe ele agir na sua vida e veja como é 
bom provar das plenitudes que ele oferece,que esses prazeres mundanos jamais lhe 
proporcionaria (PASTOR I.S).                       

Segundo Peter Berger (2004), a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade 

interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles, na medida em que 

forma um todo coerente. Este todo coerente (realidade) é objeto de análise sociológica. Dessa 

forma entenderemos o cotidiano como um espaço de interação e comunicação onde o sujeito 

interpreta e projeta-se para ao que lhe parece natural. Se as pessoas organizam seu mundo em 

torno do aqui e do agora, privilegiam-se as necessidades imediatas que norteiam o espaço 

social desse indivíduo. Os projetos e seus se objetivos apresentam tendenciosos a atender as 

necessidades que lhes parecem universais. Ou seja, é natural em nosso tempo que se 

construam perspectivas em torno dos projetos relativos ao trabalho e a vida financeira, pois 

consideram socialmente que a aquisição financeira propicia outros bem-estares sociais, 

incluindo o conforto pessoal e possibilidade de crescimento social. 

Para os pastores iurdianos a prosperidade a que se referem é constituída de todas essas 

realizações, ou seja, realizar-se engloba necessariamente a soma das duas conquistas o 

material e o pessoal. Segundo esses religiosos, as duas relacionam-se na medida em que ao ser 

bem sucedido em seus projetos de trabalho e financeiro, o fiel também concretizou a 

realização pessoal. Por isso, atestam que a visão do que seja prosperidade pode variar de 

acordo com cada um, porque ela está relacionada com as metas traçadas pelos próprios fiéis e 

a necessidade de cada um que determina o tipo de realização a ser conquistada. O que pode 
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ser objetivo de um pode não ser o objetivo do outro, a idealização dos referidos projetos são  

bem pessoais e respondem aos planos que cada indivíduo constrói para si. Dessa forma diz as 

mensagens: 

Deus não fez o filho dele para coisas pequenas, mas, essa consciência precisa vir de 
você, trabalhe sua fé, peça, acredite, aja conforme a vontade dele, se humilhe, 
questione não se conforme com seu estado de fracassado não, mas esteja pronto para 
pedir, se você é fiel você está pronto para pedir. Ele sabe qual é a sua necessidade, 
quando você deseja,ele já desejou por você, amém? (PASTOR J.R). 

Se você é fiel, ele responderá meu irmão. Seja qual seja a sua dificuldade, ou o 
problema que você passa agora. Clame por ele,exija dele o que é seu por direito.Ele 
não vai lhe negar,porque foi para isso que ele veio,ele prometeu e cumpriu, e cumpre 
em nossos dias, amém!Digam glória a Deus! (PASTOR I.S). 

Esses procedimentos metodológicos apontam para a graça religiosa que se manifesta 

sobre as necessidades emergências dos atores envolvidos. O que está em xeque é o aqui e o 

agora. É nesse aspecto que as características mágicas aparecem como identificação dessas 

práticas religiosas neopentecostais, a constante luta entre o bem e o mal travada sob pena de 

perseguição continua da força do inimigo, exige do sujeito envolvido uma permanente 

vigilância. As doações e os sacrifícios assumem o papel de manter a distância necessária entre 

as ações do mal sobre a vida dessa pessoa. Dessa forma a fidelidade a divindade deixa o 

indivíduo fortificado contra os problemas que enfrenta no dia-a-dia, como desemprego, 

discórdias, separação, doenças, dividas etc. 

Segundo Bourdieu (2007), de forma geral reconhece-se nas práticas mágicas objetivos 

concretos e específicos, parciais e imediatos, inspiram-se na intenção da coerção ou nas 

manipulações dos poderes sobrenaturais e ainda se encontram fechadas no formalismo e no 

ritualismo do toma lá da cá. Todos esses traços, segundo o autor, estariam fundados em 

condições de existência dominadas por uma urgência econômica que impede qualquer 

distanciamento em face do presente e das necessidades imediatas. Por essa razão, essas 

práticas encontrariam facilidades de manifestação em sociedades ou grupos sociais menos 

favorecidos do ponto de vista econômico e, por isso, predispostas a ocupar uma posição 

dominada nas relações de forças materiais e simbólicas. 

Assim, compreendemos que ao justificar os problemas advindos diariamente a partir 

dos aspectos mágicos das práticas religiosas aqui desenvolvidas, os s iurdianos investem-se de 

autoridade, criam sua própria postura diante dessas adversidades, tecem julgamentos do 

mundo e buscam construir uma trajetória que o posicione de forma privilegiada diante dessa 

espaço excludente e permeado pelas trevas, como  é  entendido o espaço mundano. Assim, 

podemos afirmar que através das informações já expostas, as teodiceias são sempre 
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sociodisséias (BOURDIEU, 2007), na medida em que se observa a relação entre representação 

social da realidade com sua representação religiosa. 

Esse otimismo neopentecostal reproduz, na realidade, um comportamento cujas 

características apontam para um individualismo, onde o sujeito torna-se único e responsável 

pelos seus sucessos e seus fracassos. Sendo assim, a culpa que poderia pesar sobre as 

atribulações sociais do desprezo, abandono, violência, fracasso financeiro e outras mazelas 

não recairiam mais sobre uma responsabilidade coletiva, mas a capacidade de cada um de 

reconhecer suas enfermidades e buscar a cura.  

Ao mesmo tempo, os grupos dos escolhidos  reconhecem-se e se ajudam mutuamente, 

reforçando a idéia do coletivo, do grande grupo, de uma nação dentro de outra nação25, onde o 

comportamento, chamado pelos religiosos de “conduta”, reflete à sociedade as características 

dos escolhidos por Deus para as grandes conquistas, criando o típico perfil do homem bem 

sucedido, mas que trabalha duramente dia a dia para que isso seja uma constante, afastando 

qualquer julgamento de valor sobre as suas buscas pessoais, pois tudo que lhe foi dado é um 

merecimento, construído com muito suor, trabalho e, principalmente, fidelidade. 

A linguagem eleva-se a regiões inacessíveis a experiência cotidiana. Constrói 
imensos edifícios de representação simbólica que parecem se elevarem sobre a 
realidade da vida cotidiana como gigantescas presenças de um outro mundo 
(BERGER, 2004, p.61). 

 Durante os cultos, os fiéis são interrogados por várias vezes sobre a dimensão da fé 

que possuem. Qual a determinação que ela possui sobre suas vidas e são encorajados a 

depositarem no altar tudo que consideram de valor, seus bens materiais ou sua vida. É 

importante destacar que as duas ofertas podem ser feitas em um mesmo objeto ofertado, uma 

vez que, quase sempre apóiam - se nas doações materiais para entregar juntamente com elas a 

sua vida. Assim diz o Pastor I.S. 

Assim diz o senhor: se tiveres uma fé do tamanho de uma azeitona e ordenar que 
aquela montanha se mova do lugar, ela se moverá. Isso prova o quanto, meus irmãos, 
somos incrédulos. Se tivéssemos uma fé do tamanho de uma azeitona, moveríamos 
uma montanha! Imagine. Imagine meus amigos, isso é profundo. Então o que nos 
falta? Fé...somos tentados a não tentar.Que nada,Deus quer lá dinheiro? Pra quê 
Deus quer dinheiro? Ou então pra que me sacrificar?Deus não quer isso? Meu irmão 
não sou eu que digo é a palavra. Uma fé, quando ela é reconhecida ela opera 
maravilhas, que os homens do mundo jamais conseguiriam imaginar. Não tenham 
medo e digam. Eu tenho uma fé, ainda que menor que a azeitona senhor, mas quero 
ter maior, muito maior.Vou lhe provar isso.Lance-se nesse altar (o pastor aponta para 
o altar),coloquem aqui o seu desafio,coloque sua fé a prova e depois meu 
irmão,quero ouvir seu testemunho,com a glória de Deus.Amém? (PASTOR I.S). 

                                                           
25 A noção de  nação é compreendida a partir dos textos bíblicos. Toma-se como referencia a nominação do povo 
escolhido como nação de Deus ou nação de Israel explicitada nos textos do antigo testamento. 



98 
 

 

Em geral, sempre depois dessas palavras, aos poucos, as pessoas aproximam-se do 

altar e buscam envelopes brancos. Eles devem ser guardados depois de ungidos pelo pastor. 

Os fiéis então levam para casa e trazem no momento proposto. Normalmente esses os 

envelopes também são temáticos, referindo-se às campanhas específicas e contextualizadas, 

como o trabalho, a cura de alguma enfermidade, referente à vida financeira, a família, etc.  

O desafio, segundo esse discurso religioso, pode acontecer em qualquer lugar, desde 

que a pessoa sinta-se naquele momento preparado para fazê-lo. Os religiosos consideram esse 

ato como umas das mais significativas experiências religiosas que o crente pode experimentar. 

Isso porque, segundo essa crença, a fé do indivíduo pode ser medida pela divindade. Assim 

nos relata uma fiel iurdiana: 

Eu pus meus joelhos no chão e falei: olha Deus, o meu coração quer que eu queira 
uma casa, agora já que eu estava afastada da igreja, eu vou fazer uma chantagem 
emocional com o senhor, eu quero que o senhor me dê uma casa perto da igreja e aí 
eu volto para os braços do senhor, porque eu estou sofrendo e não agüento mais essa  
vida ou o senhor não me dá a casa e eu prefiro morrer, e sabendo que eu  morrendo 
fora da presença de Deus já sabe pra onde eu iria, para o inferno (Entrevista nº 03). 

 A situação apresentada na fala acima nos informa da emergência provincial que 

sugere o desafio. A fiel refere-se à divindade com intimidade, usa a palavra “chantagem” para 

definir o tipo acordo que pretende selar, e, apesar de reconhecer o seu afastamento da religião, 

acredita que pode submeter-se a essa experiência, deixando claro para divindade as suas 

condições. Aqui se estabelece o tipo de relação entendida por Mauss (2005) como contratual, 

ou seja, ambas as partes selam um compromisso, espera-se nesse sentido que ambas cumpram 

a sua parte. Nesse caso, os sacrifícios sugeridos nesse caso são dois, sendo que a execução 

deles depende da resposta obtida pelo ofertante. Em princípio, em consonância com a resposta 

positiva de Deus, a fiel voltaria à igreja da qual estaria afastada; ao contrário, abstraia-lhe a 

própria vida. Nesse sentido, entende-se que recairia sobre a divindade a responsabilidade do 

infortuno, o suicídio, isso representaria a derrota de Deus e a vitória do inimigo (o demônio). 

Sendo assim, podemos fazer uso dos pensamentos de Bourdieu em compreender que: 

[...] sem dúvida, o princípio da relação entre o interesse, a crença e o simbólico deve 
ser buscado na relação da experiência íntima e da imagem social, circulação quase 
mágica de poderes no curso da qual o grupo produz e projeta o poder simbólico que 
será exercido sobre ele e ao fim da qual se constitui, tanto para o profeta como para 
seus sectários, a experiência do poder profético responsável por toda a realidade  de 
tal poder (BOURDIEU, 2007, p.56). 
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4.7 A Doação como honra  

“E se alguém o servir, o pai o honrará”. (João: 20). 

Essa frase acima se encontra gravada na parede de cada igreja iurdiana. Encontra-se 

em geral em lugares bem visíveis e obedecem ao mesmo padrão. A mensagem é escrita em 

vermelho, e é apresentada sobre o desenho de nuvens. A imagem do firmamento sugere 

sucintamente o aspecto sobrenatural que envolve o processo de servidão. O vermelho lembra a 

batalha espiritual que deve ser travada. A mensagem serve para reforçar a idéia de 

subserviência a divindade, destacando a posição dos homens enquanto servo. A divindade é 

reconhecida como aquela que detém o poder sobre todas as coisas visíveis e invisíveis,  

compadece-se do servidor ao prestar contas de todas as suas ações religiosas, inclusive de seu 

comportamento para alcançar as suas conquistas pela providencia divina. Consideram-se 

características do servo de Deus, a paciência, a obediência e a prudência. De acordo com a 

fala dos interlocutores, essas atribuições precisam ser elementos constitutivos do 

comportamento do fiel frente a sua experiência religiosa, o que acaba também norteando suas 

atitudes sociais. 

Assim exclama o pastor: 

A paciência é uma virtude de Deus, já fomos testemunha de muita destruição por 
causa da desistência de alguns fiéis que, não sabem permanecer na obediência, 
servindo e crendo e por achar, ah, as coisas estão devagar demais, ah Deus tá 
demorando demais, ou então quer resolver as coisas por si só. Meus irmãos,ou 
entregamos a nossa vida a Deus  ou não entregamos, amem? (PASTOR, R.J). 

Por esse viés religioso, o servo já é abençoado, pois foi escolhido para ser servo. Ele é 

consciente, sabe usar os dons que lhe são oferecidos e sabe, acima de tudo, quem deve 

obedecer. Todos seus projetos pessoais, inclusive seus projetos financeiros são conduzidos por 

uma vontade que transcende a sua. Para esses especialistas quando se pensa em obter algo, 

toda vontade que parece ser nascida do fiel vem de uma providência divina. 

Em relação ao significado da servidão pelo fiel, vários são os testemunhos que 

afirmam esse ato como algo que o satisfaz, ao mesmo tempo em que fortalece a relação de 

confiança entre Deus e o servo. Assim diz um fiel: “Meu prazer é servir ao senhor, porque não 

existe nenhum servo que seja decepcionado por ele” (mulher, 29 anos). Em seus estudos sobre 

o mana na Polinésia, Mauss (2003) observou que os atos que envolviam as trocas de doações 

simbolizavam entre aquele povo não só uma força mágica de cada ser, mas também sua 

honra,traduzindo essa  palavra em autoridade e riqueza. 
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A honra nesse contexto social era sinônima de um reconhecimento coletivo, de um 

status social. Ao cumprir com suas obrigações coletivas do doar/dar o indivíduo conserva sua 

autoridade diante do grupo, de sua tribo, sua aldeia e também sobre sua família. Nesse sentido, 

Mauss (2003) contempla a obrigação do doar como a essência do pothatch entre esses 

primitivos. Para ele a quantidade do “pothatch” oferecido prova o seu favorecimento pelos 

espíritos e pela fortuna. 

Dessa forma as relações desenvolvidas pela comunidade judaica não estavam longe 

daquelas desenvolvidas pelos povos da Polinésia. Entre os judeus a coisa dada depois de 

apresentada no templo era julgada pela divindade, como aconteceu com as ofertas de Cain e 

Abel. Mas, não só pela coisa dada, entre o povo Hebreu o valor do ato simbólico da doação 

não era reduzido apenas naquilo que se oferecia, mas também quantas vezes essa ação era 

praticada. Este exercício fazia de seus chefes referendos patriarcas e consolidava sua 

autoridade diante do grupo. Acreditavam que esse ato aproximava-os de Deus, de modo que 

se revelava para eles, fazendo desses patriarcas conhecidos lideres religiosos de seu tempo. 

Destarte, essas relações de serviços e trocas simbólicas aderidas às doações envolvem 

relações de poder. Semelhante aos judaicos, entre os iurdianos esse poder lhe é dado pela 

autoridade conquistada de atos ordenados e reconhecidos por Deus e pela comunidade 

religiosa como é o caso do poder adquirido pelos pastores. Por isso, doar adere um aspecto 

mágico, que uma vez vivenciado por alguns e testemunhados diante de todos torna-se um 

desejo universalizado entre aquela comunidade religiosa que trabalha a todo tempo para 

cumprir com suas obrigações e serem reconhecidos. Quem doa pode: pedir, desafiar, 

questionar e até pressionar a divindade por uma resposta. Assim diz um pastor: 

Se você tem orado, tem dizimado, tem feito suas ofertas direitinhas e mesmo assim 
não está vendo a saída para seu  problema. Se mesmo assim as dores e a aflição tem 
te perturbado, clame ao senhor pelo prometido. Diga a ele: senhor, Deus de Israel, 
que nunca deixaste um fiel sem resposta, não me deixe sem resposta. Tá aqui, eu 
estou em fidelidade contigo, esteja em fidelidade comigo,cadê a tua fidelidade estou 
esperando (PASTOR J.M). 

          O diálogo proposto pelo discurso acima só é permitido nesse ambiente religioso  

através do  direito adquirido pelo   sujeito por meio  dos seus exercícios diários de doação 

religiosa. Essa idéia, de certa forma, estimula o participante a manter em dia suas obrigações 

diante da divindade, pois seu testemunho é ouvido pelo grupo religioso formado pelos irmão 

de fé,obreiros e pastores, que a partir dele conhece  o seu estado de fidelidade. Sabendo que 

esse estado o classifica diante do grupo, os fiéis procuram priorizam sempre suas obrigações 

religiosas, principalmente em relação àquelas referentes as doações e sacrifícios expostos 
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durante os rituais. Em uma entrevista, ao ser indagado sobre sua fidelidade religiosa nos diz 

um fiel iurdiano: 

Não tenho sido muito fiel não, por isso tenho ido uma vez ou outra para as reuniões. 
Sei que preciso me doar mais e também só tenho até o momento poder pagar o 
dízimo. Eu estou com umas dívidas para pagar. Isso tem me deixado muito triste, e 
tenho pedido muito a Deus que se ele me honrar outra vez eu volto a cumprir meus 
votos, é porque estou sem condições (FIEL, homem, 43 anos). 

Notamos que o fiel, acima citado, apresenta em sua fala uma certa independência do 

discurso religioso que se fecha na obrigação de manter-se em sacrifícios, ao sugerir que a 

superação do problema financeiro dele pode ser superado a partir de uma  renúncia valiosa 

para o ofertante. Nesse caso ele prefere alternar a frequência religiosa sem que precise se 

expor para o grupo religioso. 

Esses fiéis consideram que uma participação efetiva de qualquer reunião dá-se na 

medida em que haja participações com ofertas. Alguns também afirmam ficarem 

constrangidos em não poder participar de todas as campanhas. 

Assim, observamos que a participação nas doações durante as reuniões é um hábito 

comum entre os iurdiano. Essa prática não só carrega um sentido particular envolto pelas 

instâncias subjetivas, quanto simboliza a sua filiação entre o grupo iurdiano, significando de 

forma objetiva o seu reconhecimento pela comunidade. De acordo com os pastores, muitas 

vezes a ação perseverante de um irmão acaba por servir de exemplo para o outro que pode 

seguí-lo. Embora, quase sempre afirmem não estarem interessados na reciprocidade, sempre 

apresentam suas conquistas como reconhecimentos das ações referentes as doações ou aos 

sacrifícios. 

É lindo o testemunho de seu J.A. Ele era um gari e hoje ele é advogado. Ele vinha 
pra igreja de bicicleta, chegava igual comigo e hoje tem um carro zero. Me lembro 
que ele sempre ofertava e testemunhava. Nós acompanhamos toda a história dele, ele 
é um vencedor. Por isso, eu acredito que Deus honra os servos dele. Até hoje ele não 
me tem deixado sem resposta (Entrevista nº 03). 

Dessa forma, honra é traduzida em honra, ou seja, dar-se, servindo na posição de servo 

lhe emite a imagem de gratidão, recebe-se sendo honrado, fazendo-se reconhecer entre o 

grupo religioso e demais membros compartilhadores sociais de suas conquistas, como 

méritos alcançados por sua conduta. 
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4.8 O Pastor 

O pastor ele é nosso líder.É uma pessoa que agente pode confiar. Agora mesmo, ele 
está fazendo uma oração especial para nossa causa as 3:00 hs  da manhã.Quem é que 
se prontifica a isso se não for um  homem compromissado com Deus e com a gente? 
(Entrevista nº 10). 

Ele é um homem santo, de Deus mesmo, ele nos serve a qualquer hora, se precisar de 
um socorro altas horas da noite ele está lá. Deixa sua família para nos atender 
(Entrevista nº 01). 

É nosso aconselhador, ele é enviado por Deus e nos revela tudo que ele quer pela 
palavra. Não há como duvidar dele,ele é ungido”.Dizem coisas horríveis por aí dos 
pastores da Universal,mas esse povo que fala não sabe de nada que eles fazem. É só 
vir aqui e ver (Entrevista nº 13). 

 

O pastor é o líder. Dele depende grande parte do funcionamento desse sistema 

religioso. Isso por que o papel traçado pelo modelo religioso, oferece-lhe, não somente  a 

função de orientar, conduzir e acompanhar suas ovelhas como de trabalhar para o crescimento 

de sua comunidade religiosa. Talvez, poucas religiosidades exijam tanto do trabalho 

administrativo do dirigente religioso quanto a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso se 

evidencia pelas constantes transferências e as substituições desses especialistas em algumas 

comunidades. Segundo os pastores essa circulação dá-se por vários motivos, dentre eles: os 

que permeiam desde causas pessoais ou fatores ligados a adaptação ao pouco resultado do 

crescimento daquela comunidade religiosa, ou não conseguindo alcançar as metas traçadas 

pela instituição.  

Por esse motivo, os pastores iurdianos falam com orgulho do longo processo 

preparatório oferecido pela igreja para introduzi-lo na equipe de especialista. Eles não se 

privam em ressaltar que uma das maiores habilidades que julgam necessária desenvolver, o 

discurso. O instrumento discursivo aparece na opinião dos especialistas como uma das 

características positivas na construção do perfil carismático do líder. Consideram de extrema 

importância que a palavra do líder toque a sua comunidade. E ainda se refere à oratória como 

meio de legitimação nessa comunidade, na medida em que esse líder possa passar segurança 

em tudo àquilo de que se está falando. 

Também expressa em suas falas à importância de acreditar no que se diz. Os pastores 

dizem durante as reuniões aos seus ouvintes de suas experiências particulares e se emocionam. 

Alguns choram enquanto apela à divindade pelos fiéis ali presentes, em gestos de profundo 

sentimento, emocionando também os seus ouvintes. Segundo Bourdieu (2007), essas 

expressões e ações de liderança reconhecidas pela comunidade religiosa constituem o poder 

carismático do líder religioso. Os agentes religiosos, ou seja, os pastores, aderem a ideologia 
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do carisma, utilizando-a como instrumento profissional do profeta. Destarte, o carisma é 

compreendido como um poder simbólico que confere ao próprio agente acreditar em seu 

próprio poder simbólico. Esses elementos são significativos no desenvolvimento do trabalho 

do pastor, isso porque é a sua representação diante dessas pessoas que permite legitimar seu 

discurso e manter o funcionamento do sistema religioso. 

Segundo Orlandi (2007), essa relação de força entre o sacerdote e o leigo estrutura as 

condições de produção do discurso à medida que a imagem social do locutor (o pastor) 

adquire um significado simbólico para o interlocutor (religiosos). Ele, uma vez representante 

de Deus, é enviado por ele para guiar suas ovelhas, que o acolhe  como um homem quase 

santo e depositam nele perspectivas e responsabilidades de um profeta.Toda essa gama de 

representações institui sobre  o pastor o poder da oratória, sendo sacralizado toda a palavra 

que sai de  boca dele. 

No caso neopentecostal iurdiano, como já citado anteriormente, existe uma 

preocupação com a imagem social e religiosa dos especialistas. Eles afirmam-se como 

exemplos de transformação e superação e suas condutas costumam ser exemplo a serem 

seguidas, como também as suas ações, diante de algumas experiências de vida, podem ser 

tomadas como referências. Costumam apresentar a sua família à igreja e a expor como 

exemplos. Também expõem suas histórias de vida com freqüência e estimulam que fiéis e 

obreiros também façam. Expõem opiniões acerca do comportamento duvidoso dos pastores da 

IURD em torno das arrecadações e revelam a necessidade de mostrar a sociedade quem 

realmente são. Os pastores pedem ajuda aos seus seguidores para essa disseminação com o 

objetivo de contrapor essas opiniões consideradas em suas falas como perseguição do mal ao 

trabalho desenvolvido pela instituição. 

Segundo os pastores, o fiel precisa confiar no seu líder religioso, se não houver 

confiança na relação não há realização no trabalho dele, pois não há como ganhar almas sem 

confiança. Essa confiança pode ser identificada nas seguintes falas:  

“Meu pastor diz que existe muita gente dentro da igreja que não confia em seus lideres 

religiosos, isso é ruim e impede o crescimento desse fiel” (FIEL, mulher, 36 anos). 

“Não admito que ninguém fale de meu pastor perto de mim. Ele é um homem santo. 

Tem defeitos como todo mundo, ele é humano. Mas, ele já provou que tem unção e já fez 

muita coisa aqui nessa comunidade” (FIEL, mulher, 60 anos). 

Também ressaltam que entende a curiosidade de seus seguidores, mas diz que as 

revelações diante do grupo é eficaz para essa aproximação e para consolidação dessa 

confiança entre o líder religioso e o fiel. 
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Os entrevistados mostram em suas falas certa intimidade com seus pastores e 

consideram em grande parte como um parente. Alguém que se pode confiar para todas as 

horas da vida. Também revelam em algumas falas a conduta do pastor fora do espaço 

religioso, referem-se a ele com tom de admiração e contempla o comportamento positivo 

desse homem diante de sua família e de sua comunidade. 

Quanto instigados sobre a importância desse líder religioso em suas experiências 

particulares, encontramos dentre os entrevistados as seguintes informações: 

“O meu pastor me ajuda muito nas minhas escolhas, quase sempre quando eu estou 

com dúvida sobre alguma atitude que devo tomar aí eu corro para ele e peço ajuda... ele 

sempre acertou no que me orientou fazer” (Entrevista nº 08). 

Ele é meu espelho assim, um homem de Deus que foi escolhido assim para nos 
conduzir, sofre com a gente. Mas, eu não dou muito trabalho para ele não. Não posso 
depender dele não, é como ele diz né? Temos que aprender a nos virar sozinhos, 
sermos independentes, porque  ele só nos orienta e depois é você e Deus.Só quando 
eu estou sem chão mesmo é que procuro ele peço para que ele ore por mim 
(Entrevista nº 13). 

Ele sabe quando me desvio, porque ele já me conhece. Ele também me chama em 
particular quando estou triste. Eu desabafo e ele ora em mim, mas pra eu procurar ele 
mesmo é difícil, porque eu sei qual é o certo e se eu não sigo,não tenho que 
incomodá-lo com meus problemas (Entrevista 16). 

Essas expressões denotam o aspecto simbólico da figura do líder religioso na trajetória 

desses fiéis. Aqui ele aparece envolvido por vários tipos de papéis: evangelizador, orientador 

espiritual e psicológico, amigo e confidente. No entanto, observa-se também entre os relatos 

de que se dissemina entre eles a idéia de independência do fiel com relação ao pastor. Embora 

esses especialistas do sagrado afirmem em seu discurso a predisposição permanente para 

atendê-los, consideram uma característica positiva do desenvolvimento espiritual daqueles 

fiéis que ele próprio possibilite-se amadurecer na fé, procurando meios de superar suas 

atribulações sozinhas, com a ajuda da própria fé e das suas ações. Dentre essas ações, 

considera-se necessário a autoconfiança na relação entre o fiel e Deus, dessa forma o fiel não 

precisa procurar o dirigente religioso para fazer a intermediação ou invocar a revelação. Essas 

benevolências podem ser experimentadas pelo próprio indivíduo por meio da oração, dos 

sacrifícios e de seus propósitos bem definidos.  

O que precisamos esclarecer é que essa independência não diminui a representação 

desse líder para a comunidade religiosa. No entanto, ao construir essa autonomia, alguns fiéis 

elaboram suas próprias interpretações da linguagem religiosa e conduz  suas ações com uma 

certa autonomia quando comparados aos fiéis mais dependentes da orientação direta de seu 

líder, dessa forma, ouvimos de uma fiel a seguinte fala que se julga ter desenvolvido essa 

autonomia: 
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É! eu escuto meu pastor sim, ele já me mandou fazer vários desafios, mas eu só fiz 
aqueles que pude fazer. Não adianta você fazer o que não pode e depois culpar a 
igreja. Você só faz o que quer pastor nenhum  força ninguém a fazer a nada. Quando 
eu não posso ofertar eu não oferto (FIEL Mulher, 57 anos). 

Essas considerações podem ser compreendidas a partir da dinâmica do próprio campo 

religioso. Apesar das considerações tecidas em torno do discurso religioso do pastor, o fiel 

não desconsidera o sentido do discurso. A reprodução dessa linguagem é resultado de 

interpretações racionalizadas pelo indivíduo autônomo que interage nesse processo sócio 

cultural. Nesse sentido, a autonomia é constituída da relação entre a crença religiosa e a 

realidade vivida pelo agente religioso configurando assim o seu comportamento diante dessa 

mensagem religiosa. 

 

 

4.9 Os Testemunhos 

 

No ambiente religioso da IURD, o testemunho é utilizado como um dos maiores ou, 

talvez, o maior disseminador dos conteúdos religiosos que se referem aos sacrifícios e as 

doações entre a comunidade dos fiéis. A esse instrumento os pastores consideram meio por 

onde as maravilhas de Deus podem ser conhecidas e seguidas. Os fiéis expressam-se da 

seguinte forma para conceituar o significado dos testemunhos: “[...] O testemunho é 

importante pra mostrar pra as pessoas que Deus existe. Pra mostrar para as pessoas que Deus, 

ele cumpre a palavra dele quando ele promete” (Entrevista nº 04). 

“[...] Ele serve para salvar almas, as pessoas escutam como eu escutei” (Entrevista nº 08) 

[...] É importante porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, 
chorando,chorando dentro da igreja e você sabe o que Deus fez  na sua vida,as outras 
pessoas não sabem. Então, é bom que todos fiquem sabendo como Deus trabalha e o 
que Deus fez  na sua vida (Entrevista nº 02). 

A partir das considerações apontadas acima, os testemunhos podem ser entendidos 

como instrumento de comunicação entre esses religiosos dentro da igreja e entre esses 

religiosos, o mundo e a sociedade. Eles se tornam um necessário meio de integração e 

reintegração religiosa, no sentido de que contribui expressivamente para  legitimar o 

discurso acerca da eficácia simbólica dos sacrifícios e  das ofertas religiosas. No sentido 

religioso, os testemunhos abrem caminho para a propagação das ideologias institucionais e 

acabam por meio dessa disseminação contribuindo para a adesão de novos adeptos e 

consequentemente do crescimento da corrente religiosa. 

Eles são entendidos como experiências concretas compartilhadas, que servem para 

mostrar ao outro a possibilidade de alcançar as mesmas benevolências. A expressão aparece 
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também como meio de integração, já que o testemunho insere o indivíduo no grupo dos 

escolhidos ou eleitos. O testemunho negativo é compreendido como uma expressão de 

fraqueza, que exerce sobre o indivíduo um efeito de autonegação e o distingue daquele que 

foi chamado e escolhido. Os religiosos costumam usar a expressão “muitos serão chamados 

e poucos escolhidos” para designar aqueles que se classificam apenas como seguidores 

convertidos, seguidores de uma religião, daquele que traça uma meta de ação religiosa, 

fazendo uso de uma fé racional onde as ações associadas as suas palavras positivas 

contribuem para concretização de seus projetos. Por esse via interpretativa,  podemos dizer 

que: 

A linguagem tipifica as experiências, permitindo agrupá-las e amplas categorias em 
termos dos quais tem sentido não somente para mim, mas também para os meus 
semelhantes. Ao mesmo tempo em que tipifica torna anônimas as experiências, pois 
as experiências tipificadas podem em principio ser repetidas por qualquer pessoa 
incluída na categoria em questão (BERGER, 2004, p. 59). 

Sendo assim, acreditar na mensagem ouvida significa estimular a ação do ouvinte 

frente às conquistas ambicionadas. Trata-se de entender essas experiências como respostas 

concretas, uma vez que, segundo os especialistas, o mundo é descrente, a sociedade é  

materialista e as evidências  sobrenaturais não teriam melhor forma de afirmar-se dentro desse 

mundo se não fazendo-o testemunhar materialmente as  obras vindas dos céus. Dessa forma, a 

ação do sobrenatural é testemunhada socialmente a partir da prosperidade desses religiosos. A 

propagação das bênçãos recebidas por meio discursivo seria mais um dom desenvolvido na 

relação entre o fiel e a divindade. Daí se constituiria o poder de redenção, evangelização e 

reconhecimento divino do testemunho positivo.  

Sem dúvida, o princípio da relação entre o interesse, a crença e o simbólico deve ser 
buscado na relação da experiência íntima e da imagem social, circulação quase 
mágica de poderes no curso da qual o grupo produz e projeta o poder simbólico que 
será exercido sobre ele e ao fim da qual se constitui, tanto para o profeta como para 
seus sectários, a experiência do poder profético responsável por toda a realidade  de 
tal poder (BOURDIEU, 2007 p. 56). 

Nesse caso, o grupo formado por todos os compartilhadores experimentam dos 

benefícios particulares ou testemunham por meio das falas de seus irmãos de fé os possíveis 

benefícios almejados e/ou já alcançados. Esses benefícios desejados coletivamente como cura, 

realizações pessoais e financeiras, surgem não mais como realidades utópicas, mas como 

estágios possíveis de serem alcançados. A partir dessas informações podemos dizer que o 

campo de constituição discursiva desenha-se da seguinte forma: discurso profético do pastor + 

experiência vivida pelo fiel + testemunho = eficácia simbólica do sacrifício religioso. 

 Dessa forma, podemos também entender que essa legitimação simbólica na crença do 

sacrifício só se torna legítima para o grupo por que são coletivamente testemunhadas em 
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forma de benefícios concretos, que não fogem a realidade do dar e receber e aparecem 

fincadas numa gama de representações do cotidiano, denotando aos indivíduos como 

necessidades vitais de sobrevivência social. Nesse caso, o pastor não tem o poder de dar o que 

fiéis desejam, mas suas palavras proféticas anunciam o que pode acontecer, enquanto a 

palavra do fiel retrata o que aconteceu a partir da ação religiosa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados aqui apresentados, podemos debruçar-se sobre a idéia de que o 

sentido mágico do sacrifício religioso se faz tão presente em nossos dias quanto em nosso 

passado. Podemos também dizer que ao relacionamos as funções sacrificais do passado com o 

nosso contexto em questão, ele aparece com algumas de suas funções sociais originais. Ou 

seja, a função do sacrifício religioso na antiguidade ou entre as comunidades ditas arcaicas 

expressadas pelo pesquisador Marcel Mauss, tinha dentre outras funções a manutenção da 

ordem do grupo ou da comunidade, à medida que a prática se configurava em uma 

orquestração harmônica das experiências compartilhadas e representava um elemento de 

identificação do nativo com o seu mundo exterior. 

Fazer o sacrifício significava seguir com o percurso natural da vivência do grupo, 

reconhecer-se no espaço de pertencimento e interação social por via da cultura religiosa 

disseminada historicamente entre os mesmos. A representação simbólica do sacrifício nesse 

sentido vai muito além do aspecto mágico e individual da crença religiosa e passa a fazer parte 

do indivíduo social. 

Semelhante a essa orquestração percebida no trabalho do sacrifício religioso entre as 

comunidades arcaicas, o habitus religioso neopentecostal envolto pelo ato do sacrifício da 

doação religiosa, emerge nesse ambiente como mola mestra de inserção do indivíduo para o 

mundo social. Isso porque os dados trabalhados e analisados apontam que o indivíduo constrói 

para sua vivência uma espécie de guia prático, onde a experiência social faz parte de um jogo  

onde as regras aparecem indissociáveis do diálogo com o seu mundo religioso e também com 

suas práticas religiosas. 

As informações contidas nos relatos individuais mostram que o fiel neopentecostal 

reconhece-se como autônomo do próprio destino. A “consciência” é entendida como único 

instrumento racional capaz de ser tomada de sabedoria, para os religiosos, não humana, mas 

divina que conduzirá a prosperidade terrena. Dessa forma, é possível verificar nas afirmações 

de ordem bem particular e quase sempre em primeira pessoa, como: eu posso, eu consegui, eu 

persisti, – alguns dos elementos que indicam a idéia de dependência individual para o sucesso 

das trajetórias desses religiosos no meio social. 

A tendência ao sucesso pessoal e financeiro pelos religiosos, aqui em estudo, é 

entendida internamente como uma predisposição divina ao cumprimento das obrigações 

religiosas que põe o indivíduo em estado de fidelidade com a divindade e conseqüentemente 

em estado de graça, fazendo-o crescer em todos os projetos de vida elaborados pelo mesmo. 
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Sob esse viés, podemos entender que o comportamento social desses indivíduos frente aos 

seus projetos individuais, uma vez envolto pela doutrinação religiosa da determinação, pode 

ser considerado instrumento que contribui para a legitimação da idéia dos escolhidos ou dos 

eleitos. 

Outro traço marcante desse universo neopentecostal que se faz necessário considerar 

dentro desse campo de significações é a conversão religiosa. Esta aparece aqui como o 

primeiro ritual de passagem que dá condição ao indivíduo de tornar-se promissor ao sucesso, a 

medida que se torna distinto dos demais membros do seu meio social não convertidos. O ritual 

representa passagem, mudança, benevolência, dentre outros significados atribuídos pelos 

praticantes em estudo. O sujeito antes renegado pelo mundo, agora encontra o caminho aberto 

para que ele possa traçar seus projetos e agir em busca destes, guiados por uma certeza 

religiosa do reconhecimento. 

A conversão também é interpretada como a primeira forma de sacrifício religioso, uma 

vez que, nesse espaço simboliza a entrega da vida a Deus mediante a negação de uma vida 

anterior, renúncia de uma vida passada por uma vida transformada. Essa nova condição obriga 

o indivíduo convertido a submeter-se às práticas consideradas ascéticas, as quais contribuem 

para o aperfeiçoamento do religioso frente à divindade e, conseqüentemente, a uma melhor 

experiência de vida terrena. Verificamos também que esse estado pode ser considerado como 

um ritual simbólico de afirmação do fiel dentro do grupo dos ditos escolhidos e permite 

direcionar as concepções de mundo desses fiéis a partir de uma representação religiosa da 

realidade. 

Esses fundamentos acabam por orientar ações individuais no cotidiano desses 

religiosos, que são responsabilizados pelas atitudes tomadas frente às experiências do dia-a-

dia. A ação do fiel torna-se ponte para a bênção e a sua fidelidade à divindade não anula a 

ação do indivíduo frente a dificuldades e as situações problemas. Isso porque, parte do 

indivíduo as estratégias para alcançar a prosperidade almejada, pois ele é o único responsável 

pelos resultados de seus projetos. Essas ações individualizadas corroboram para um conjunto 

de procedimentos comportamentais que acabam por fazê-los conhecidos socialmente. 

 O perfil do neopentecostal levanta a atenção social à medida que buscam desenvolver 

suas habilidades em vista do crescimento individual almejado e acabam por compartilhar para 

o andamento das demandas sociais impostas pela modernidade. O dom individual entendido 

como aptidões técnicas ao desempenho para as atividades do trabalho, dos negócios e da 

formação intelectual contribui para o modelo ideal do indivíduo exigido pela 

contemporaneidade. 
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Ao propagarem no meio social que suas ações são orientadas pelos ensinamentos 

religiosos que recebem e ao focar a prosperidade em suas práticas acabam por contribuir para 

a afirmação de que o modelo religioso neopentecostal desenvolve em suas instituições 

trabalhos de grandes empresas de salvação, principalmente por apontar o sacrifício financeiro 

como instrumento sagrado para obtenção das respostas divinas. O aspecto tendencioso a 

aquisição da prosperidade, sobretudo a financeira, evidenciada no discurso e nas ações desses 

agentes, contribuem para uma formação de opinião crítica sobre esse pensamento religioso e 

seu poder de absorção social na atualidade. 

Destarte, a configuração do pensamento religioso em estudo abraça a modernidade 

como um meio favorável ao crescimento e ascensão social para os “justos e vencedores”. Sob 

o aspecto econômico a prosperidade é uma condição acessível e os meios para alcançá-la 

permeiam ações racionalizadas. Nesse caso a religião surge como um instrumento de 

orientação e de reorientação dessas ações, fazendo descer dos céus os ensinamentos para que 

essas benevolências sejam experimentadas nesse mundo. Nesse sentido, a divindade torna-se 

próxima, pois, segundo esses religiosos, ela dialoga cotidianamente através de sinais 

percebidos apenas pelos escolhidos, conscientes, portanto maduros na fé. É por meio desses 

sinais que os religiosos acreditam receberem respostas precisas para interpretarem as suas 

experiências cotidianas. As estratégias são reveladas cotidianamente cabendo a cada sujeito 

interpretar e agir conforme as indicações divinas, galgando um caminho promissor às 

conquistas que desejam alcançar. 

Ainda podemos destacar que o caminho oferecido pela religiosidade em estudo trata a 

trajetória individual como resultante de estratégias racionais de afirmação do sujeito diante 

das demandas sociais. Isso porque a ação individualizada é entendida como um dom, a 

divindade o escolhe. Assim as ações dos sujeitos eleitos diferem daqueles que não agem e são 

capazes de oferecerem a si mesmos, mais oportunidades que um homem “comum” ou um “ser 

natural” poderia ser capaz de desenvolver. Isso só é possível, segundo a crença, porque essas 

pessoas são dotadas de dons, como expressam esses religiosos. 

Então, podemos afirmar que a doutrina religiosa neopentecostal, no caso iurdiano, 

dialoga com as demandas do mundo atual quando oferece ao indivíduo o entendimento de que 

existe uma força maior, invisível e sobrenatural, que age positivamente a favor de alguns 

homens neste mundo, conduzindo por meio do uso da fé racional a superar os obstáculos 

oferecidos pela modernidade, enfrentando as exigências sociais e adaptando-se a elas. Permite 

também, explicitar a construção de um pensamento estratégico de sobrevivência na 

contemporaneidade sem traumas, e ao contrário, a crença na intervenção direta do 
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sobrenatural na vida dos seres terrenos, traz segurança, certeza e autonomia aos seguidores 

iurdianos. Nesse sentido, o trabalho religioso de transformação prepara o indivíduo para sua 

inserção no campo de lutas proposto pelo seu habitat e conseqüentemente contribui para sua 

conquista de posição social. 

Em detrimento dos estudos já realizados entre o neopentecostalismo no Brasil, 

podemos considerar a temática aqui abordada, ainda pouco explorada em relação à imensa 

literatura dedicada aos métodos de arrecadação desenvolvidos pela Igreja Universal do Reino 

de Deus. No entanto testemunhamos à crescente busca acadêmica pelo estudo dessas práticas 

religiosas na sociedade atual. Dessa forma, destacamos que esse trabalho também partiu desse 

interesse acadêmico, e os resultados aqui apresentados são parciais, pois como toda pesquisa 

social, o trabalho encerra apenas uma etapa, abrindo a oportunidade para novas discussões e 

quiçá a sua continuidade. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

 

1) Nome:_______________________________________     DATA:___/___/_____ 

2) Sexo:____________ 

3) Idade:________________________ 

4) Nível Escolar:_____________________                                        5)Cidade:_________ 

6) Há  quanto tempo você  congrega na Igreja Universal do  Reino de Deus? 

7) Por que a escolha por essa instituição religiosa? O que teria motivado a frequentá-la? 

8) A sua conversão mudou alguma coisa na sua vida? 

9) Qual seria então a diferença de um fiel convertido para um fiel não convertido? 

10) O que a sua igreja representa para você? 

11) Como era a sua vida antes de ingressar na Igreja Universal? 

12) Por que ofertar  é importante? 

13) Existe diferença entre oferta e sacrifício? O que é oferta e sacrifício? 

14) Qualquer coisa que doe é valido? ou existe alguma diferença entre os valores das coisas que se 
doam? 

15) Quais atitudes podem transformar a vida de uma pessoa? 

16) Essas atitudes se resumem apenas nas obrigações com a igreja? 

17) A fé é o bastante para mudar a vida de uma pessoa? 

18) Quais as ações são consideradas como deveres do fiel para com Deus? 

19) Você se considera uma pessoa fiel? Por quê? 

20) Por que o testemunho é importante? 

21) Você já lançou algum desafio a Deus? Pode dizer o resultado? 

22) O que faz o fiel ser abençoado? 

23) O que você entende por agraciamento? 

24) Qual a importância do seu líder religioso para você? 

 

 

 


