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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo evidenciar questões pertinentes às 
identidades religiosas na contemporaneidade. Para tanto, a referência empírica 
retratada são as maiores denominações neopentecostais brasileiras, a saber: a 
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a Igreja Internacional da Graça de 
Deus (IGD), a Igreja Apostólica Renascer em Cristo (IARC), e a Igreja Mundial 
do Poder de Deus (IMPD). Especificamente, pretende-se descortinar como o 
neopentecostalismo por meio do seu eixo doutrinário primordial - a Teologia da 
Prosperidade (TP) – entabula demandas, suscita possibilidades e define 
caminhos para indivíduos inseridos nos modos de subjetivação inerentes à 
economia de mercado. A ênfase deste trabalho encontra-se amparada em, 
pelo menos, três premissas norteadoras. A primeira é de que os seres 
humanos dirigem sua ação às coisas sobre as bases do significado que essas 
coisas têm para eles. O segundo aspecto considerado tem a ver com o fato de 
que o significado prestado a tais coisas surge da interação social que os 
indivíduos exercitam com os outros. E, finalmente, a terceira premissa está no 
fato de que esse significado é dirigido e modificado através de um processo 
interpretativo usado pelas pessoas em relação às coisas e situações que elas 
encontram e vivenciam. Assim, o nosso problema epistemológico reside na 
expressão da fé contemporânea. Nas manifestações presentes nos cultos 
neopentecostais. Na irrupção do sagrado sob a força dos gestos e palavras. Na 
espiritualidade para além do especificamente religioso. Na interação, ideação e 
comunicação de uma realidade que não só fornece visibilidade social, mas que 
acaba demandando ações, cujo objetivo é a vida destinada ao sucesso 
material e o reconhecimento de um determinado status quo segundo as regras 
do mundo e do mercado neoliberal. As questões articuladas pela religiosidade 
neopentecostal apresentam-se em um cenário complexo e que repercute 
questões semânticas, conceituais, epistemológicas, culturais, entre outras, no 
que tange aos mecanismos de recomposição religiosa. 

Palavras-chave: Neopentecostalismo; Teologia da Prosperidade; Identidades; 
Sociabilidades; Subjetividades; Imaginário.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to shed light on issues related to contemporary 
religious identities. It examines major Brazilian neo-Pentecostal denominations, 
namely: Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) (Universal Church of the 
Kingdom of God), Igreja Internacional da Graça de Deus (IGD) (International 
Church of God´s Grace), Igreja Apostólica Renascer em Cristo (IARC) (Reborn 
in Christ Apostolic Church), and Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD) 
(Worldwide Church of the Power of God). In particular, we intend to show how 
neo-Pentecostalism, through its most fundamental doctrine – Prosperity 
Theology (PT) – creates demands, raises possibilities and defines paths for 
individuals inserted in the modes of subjectification inherent to the market 
economy. The emphasis of this work is supported by at least three key 
concepts. The first is that human beings direct their actions to things based on 
the meaning that these things have for them. The second aspect has to do with 
the fact that meaning given to these things arises from social interaction that 
individuals engage in with other individuals. Finally, the third concept lies in the 
fact that meaning is directed and modified through an interpretive process, 
employed by people in relation to the things and situations they encounter and 
experience in their lives.Thus, here is where our epistemological problem lies: in 
the expression of contemporary faith; in the manifestations present in the neo-
Pentecostal cults; in the introduction of that which is sacred by force of words 
and gestures; in the interaction, ideation and communication with a reality that 
not only provides social visibility, but also ends up demanding action, whose 
goal is to create a life destined for material success and recognition of a certain 
status quo according to the rules of the world and the Neoliberal market. The 
issues articulated by Neo-Pentecostal religiosity are presented within a complex 
environment in which semantic, conceptual, epistemological and cultural issues 
regarding mechanisms of religious recomposition are expressed. 

Keywords:  Neo-Pentecostalism; Prosperity Theology; Identities; Sociability; 
Subjectivities; Imagination. 
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INTRODUÇÃO 

Houve tempo em que os descrentes, pretensamente sem amor 
a Deus e sem religião, eram raros. Tão raros que eles mesmos 
se espantavam com sua descrença e a escondiam, como se 
ela fosse uma peste contagiosa. E de fato era. Tanto assim que 
não foram poucos os que acabaram queimados na fogueira, 
para que sua desgraça não contaminasse os inocentes. Todos 
eram educados para ver e ouvir as coisas do mundo religioso, 
e a conversa cotidiana, este tênue fio que sustenta visões de 
mundo, confirmava – por meio de relatos de milagres, 
aparições, visões, experiências místicas, divinas e demoníacas 
– que este é um universo encantado e maravilhoso no qual, por 
detrás e através de cada coisa e cada evento, se esconde e se 
revela um poder espiritual [...]. E, talvez, seja esta a marca de 
todas as religiões [...]. O esforço para pensar a realidade a 
partir das exigências de que a vida faça sentido (ALVES, 2008, 
p. 9). 

Historicamente a religião teve esta função de oferecer caminhos contra 

o infortúnio, o sofrimento, a dor, o mal e a morte. Serviu como via de acesso 

para concentrar respostas e consolo, ao mesmo tempo em que descortinava 

meios para vencer ou suportar as dificuldades da existência. Assim, o ser 

humano religioso buscou um sentido para a vida e as formas de religião 

acolheram essa busca, concedendo respostas. (BOURDIEU, 2005, p. 52) 

Não há como negar, todavia, que as mudanças políticas, econômicas, 

sociais e culturais têm gerado impactos significativos na sensibilidade e no 

comportamento religioso das pessoas. De forma especial, na vertente religiosa 

neopentecostal é onde se pode observar, com mais nitidez, a renovação do 

sentimento religioso expresso no caráter das atividades, dos serviços, dos 

produtos. 

As igrejas neopentecostais são autóctones, tem líderes fortes e 
pouca inclinação à tolerância e ao ecumenismo, opõem-se aos 
cultos afro-brasileiros, estimulam a expressividade emocional, 
utilizam muito os meios de comunicação de massa, enfatizam 
rituais de cura e exorcismo, estruturam-se empresarialmente, 
adotam técnicas de marketing [...] ao colocar ‘no mercado 
religioso serviços e bens simbólicos’ (ORO, 1992, p. 13). 

A religiosidade brasileira contemporânea tem sido muito profícua ao 

evidenciar diferentes denominações como alternativas sacrais. É possível 
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constatar um conjunto de mudanças que estimula a competição, favorecendo 

adesões e pertencimentos efêmeros. É no centro destas formas de expressão 

religiosa que se pode encontrar a Teologia da Prosperidade (TP), que valoriza 

o dinheiro e o sucesso material como consequência da ação de Deus pelo ser 

humano.  

Tem-se dado o nome de ‘teologia da prosperidade’ a um 
conjunto de crenças e afirmações, surgidas nos Estados 
Unidos, que afirma ser legítimo ao crente buscar resultados, ter 
fortuna favorável, enriquecer, obter o favorecimento divino para 
sua vida material ou simplesmente progredir (CAMPOS, 1999, p. 
363).  

É possível constatar que a globalização fez crescer os índices de 

empobrecimento. O ser humano transformou-se em mercadoria. Aumentou a 

especulação e o pragmatismo. Nesta perspectiva, parece razoável e oportuno 

aprofundar o estudo das estratégias de desenvolvimento de uma 

espiritualidade que se coadune com os objetivos do mundo contemporâneo. 

Entender as instituições que se entabulam e consolidam nessa perspectiva e o 

desdobramento inerente a estas peculiaridades para a constituição de uma 

identidade social e religiosa, se faz importante (FEATHERSTONE, 1999).  

O mundo em que se vive nos dias atuais “é um mundo carregado e 

perigoso” (GIDDENS, 1991, p. 15). Não é um equivoco constatar que as velhas 

identidades estão em declínio, e, em decorrência, surgem novas possibilidades 

que tendem a fragmentar a ideia que os indivíduos possuem de si mesmos, 

abalando quadros de referência que supunham uma ancoragem mais estável 

no mundo social. Trata-se de identidades descentradas, deslocadas ou 

fragmentadas, entrando em colapso, instaurando crises.  

Nesse cenário, é preciso reconhecer a vontade e o esforço para 

construir caminhos de individualização, “para dar um sentido geral ao conjunto 

das situações, das interações e das condutas que formam a existência” 

(TOURAINE, 1998, p. 69). Diante das muitas interconexões exacerbadas pela 

contemporaneidade, é preciso “voltar a olhar as tendências que hoje ganham 

especial atenção sob a palavra-chave globalização” (HABERMAS, 2007, p. 

143). A “globalização, obviamente, não é um fenômeno novo” (HALL, 2000, p. 
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35) e, nesse sentido, “pode não ser um fenômeno revolucionário da sociedade 

contemporânea, mas é especialmente desafiadora às formas tradicionais de 

produzir pertença e identidade” (LUCAS, 2013, p. 16).  

A vertiginosa expansão neopentecostal é um fenômeno de amplitude 

mundial e, talvez, o mais importante no cenário religioso do Brasil nos últimos 

anos. É com ele que acontece uma busca por ressignificar, incorporar, mesclar, 

atrair, entusiasmar, adaptar, expandir e internalizar uma nova experiência 

cultural, social, econômica e religiosa, que, por sua vez, contribui para a 

constituição de uma identidade religiosa e social na contemporaneidade 

(BARREIRA, 2001).  

As múltiplas ofertas resolutivas apresentadas pelas denominações que 

se baseiam na TP constituem-se em principal atrativo para conduzir pessoas 

às igrejas onde se tenta recrutá-las, socializá-las e, se possível, convertê-las. 

Uma vez dentro dos templos, contudo, os indivíduos logo se veem às voltas 

com sessões de descarrego de encostos, cultos de libertação de demônios, 

louvor a Deus e adoração do Espírito Santo, cobrança de condutas éticas e de 

ofertas monetárias (SILVA, 2007, p. 27-31).  

É por meio desses ritos, práticas e cultos, que exprimem, em sentido 

amplo, a trajetória de salvação, onde os pastores conferem novos significados 

religiosos ao desemprego, à pobreza, à doença, à briga conjugal, à depressão, 

à solidão, à infelicidade, ao sofrimento e aos infortúnios em geral. Por meio 

desta diretriz, procuram estimular participantes efetivos e novos adeptos a 

estabelecer compromissos (GOMES, 1996, p. 225-268). Parece existir uma 

grande capacidade em conjugar a dinâmica teológica e litúrgica com a 

modernidade contemporânea. Neste sentido, convém pensar por que a 

sociedade, com sua cultura hedonista, centrada no indivíduo, na imagem e no 

consumo, consegue usar e favorecer formas religiosas tidas como não 

racionalizadas e pré-modernas, desde que lhe sejam funcionais.   

O individualismo parece ter criado as condições ideais para a crise das 

racionalidades inclusivas e comunitárias, como as vislumbradas em 

movimentos católicos ou de algumas alas das igrejas protestantes históricas. 
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Com a TP as grandes narrativas deixam de ser referidas ou preconizadas, nem 

os grandes projetos coletivos ou a ênfase doutrinária. O enfoque entabulado é 

concernente à história e biografia individual (GRACINO, 2010). Os grandes 

projetos são mais os das instituições religiosas e de seus líderes. O discurso 

reatualiza elementos simbólicos e os valoriza dentro de um processo de 

releitura dos seus conteúdos. Os espaços tradicionais de sociabilidade acabam 

sendo desfeitos. 

Os dados do ultimo censo realizado no ano de 20101 confirmam as 

tendências de transformação do campo religioso brasileiro. Mudança que se 

acelerou a partir da década de 1980, caracterizando-se, principalmente, pelo 

recrudescimento da queda numérica do catolicismo e pela grande expansão 

pentecostal, neopentecostal e dos, assim qualificados, “sem religião”.  

Entre 1980 e 2010, os católicos decresceram de 89,2% para 64,6% da 

população. Uma queda de quase 25 pontos percentuais. Já os evangélicos 

aumentaram de pouco mais de 6% para quase 23%. Um acréscimo de quase 

16 pontos percentuais. Já os qualificados como sem religião aumentaram de 

forma ainda mais significativa. Em torno de cinco vezes em apenas 30 anos. 

De pouco mais de 1,6% para 8,1%. Todas as demais religiões duplicaram em 

números e representam por volta de 5%. Fica evidente que nos últimos anos 

vem aumentando consideravelmente o leque de ofertas para adesão religiosa, 

todavia, de forma maciça, à tradição cristã (MARIANO, 2013, p. 119). 

Desta maneira, a nossa interrogação epistemológica reside na 

expressão da fé contemporânea. Naquilo que se manifesta nos cultos 

neopentecostais. Na dimensão onde há uma irrupção do sagrado sob a força 

dos gestos e palavras. Na espiritualidade para além do especificamente 

religioso. Na interação, ideação e comunicação como uma realidade que não 

só fornece visibilidade social, mas que acaba demandando ações, cujo objetivo 

                                                           
1 Sem entrar no mérito dos dados apresentados pelo IBGE apenas no ano de 2012, portanto, 
quase dois anos após a coleta de informações, é preciso sublinhar as diversas críticas tecidas 
por analistas que, em geral, referem uma dificuldade em captar a dinâmica religiosa no país 
dada a sua imprecisão instrumental dos fluxos e trânsitos religiosos, dos sincretismos e dos 
múltiplos pertencimentos (TEIXEIRA; MENEZES, 2013).       
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é a vida destinada ao sucesso material e o reconhecimento de um determinado 

status quo (BAUMAN, 2001). 

A ênfase desta abordagem, entre outros aspectos, refere se 

denominações religiosas brasileiras que se orientam através das diretrizes da 

TP seriam capazes de desconstruir a premissa de uma valorização coletiva e 

comunitária da fé, a ponto de gerar uma identidade que se coaduna com a 

ideologia materialista da sociedade contemporânea? Este processo estaria 

inserido numa perspectiva ideológica atrelada a uma concepção capitalista? 

Seria o dinheiro uma forma de “reciprocidade” na qual o fiel contribuiria para 

ser “aceito” por Deus? As práticas que guiam o mercado possuiriam uma 

destacada importância na forma como os fiéis e as denominações 

neopentecostais se relacionam com o sagrado? A igreja seria uma espécie de 

mediadora entre Deus e os fiéis e as ofertas, por sua vez, representariam uma 

simbologia sagrada? 

Interessa-nos pesquisar em que medida o discurso religioso 

neopentecostal encontra espaço na sociedade, modificando a maneira do ser 

humano relacionar-se com o sagrado. O desafio é o de buscar uma melhor 

compreensão dos mecanismos de caráter religioso inerentes a uma sociedade 

profundamente desigual como a do Brasil e a existência de instâncias 

produtoras de indivíduos com alto nível de autoestima e autoconfiança, a 

despeito das precárias condições estruturais de suporte à existência 

(BAPTISTA, 2009).  

Propõe-se, na pesquisa, o modo de análise dedutivo, optando-se por 

esta diretriz na medida em que o raciocínio dedutivo se caracteriza pela lógica 

de aprofundamento a partir de um princípio geral e, com base neste, o esboço 

de algumas questões relevantes. Através deste procedimento sócio-histórico-

analítico pretende-se dar tratamento localizado no tempo à matéria objeto do 

estudo, buscando investigar os acontecimentos, processos, instituições e 

fatores que alavancaram e possibilitaram o desenvolvimento da TP no Brasil. 

Para tanto, será salutar, também, uma caracterização que esteja situada num 

tempo e espaço onde relações sociais se mesclam a fatos e acontecimentos.  
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Por mais parcial que seja um objeto de pesquisa, só pode ser 
definido e construído em função de uma problemática teórica 
que permita submeter a uma interrogação sistemática os 
aspectos da realidade colocados em relação a si pela questão 
que lhe é formulada (BOURDIEU, 1998, p. 48). 

Entende-se que, através do aprofundamento de algumas destas 

percepções no que diz respeito aos acontecimentos, processos e instituições, é 

possível descrever e analisar os valores, as resistências, as estruturas, os 

projetos, as contradições e os paradigmas de uma identidade religiosa e social 

na contemporaneidade no âmbito neopentecostal brasileiro. 

Convém salientar que a pesquisa busca estabelecer a demarcação 

teórica de categorias fundamentais à pesquisa, a saber: neopentecostalismo, 

TP, construção de identidades, representações simbólicas, subjetividades, 

entre outras, para então, desenvolver entendimentos acerca das manifestações 

religiosas contemporâneas enquanto sustentação e desenvolvimento de 

paradigmas que sublinhem uma identidade religiosa e social no âmbito 

neopentecostal.  

No que se refere à técnica da pesquisa, será utilizada documentação 

indireta, com consulta em bibliografia de fontes primárias e secundárias, tais 

como: publicações avulsas, jornais, revistas na área da pesquisa, livros, 

periódicos e documentos. As referidas fontes servirão tanto para a 

fundamentação do trabalho como para a diversificação de sua abordagem, 

possibilitando a concretização dos objetivos propostos. 

 Este traçado metodológico foi escolhido a partir do entendimento de que 

é compatível com o objeto pesquisado, uma vez que possibilita as condições à 

análise das maiores denominações religiosas brasileiras que adotam a TP de 

modo a averiguar se estas seriam capazes de desconstruir a premissa de uma 

valorização coletiva e comunitária da fé, a ponto de gerar uma identidade 

religiosa e social que se coaduna com a ideologia materialista da sociedade 

contemporânea.  

 A nossa abordagem hermenêutica consiste em esclarecer sentidos e 

significados de modo a elucidar algumas questões explicativas às perguntas 
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essenciais sobre a transitoriedade da vida com as suas ambiguidades, seus 

sofrimentos, suas alegrias e seus desafios. Esta abordagem não deixará de 

elencar alguns aspectos que poderão dirimir e entabular razões históricas que 

diferenciem grupos e instituições, por vezes para justificar uma legitimidade 

religiosa e social de caráter exclusivista. 

 É importante ressaltar que as mudanças que ocorrem no âmbito das 

religiosidades contemporâneas nas últimas décadas no Brasil e os complexos 

processos de apropriação, diversificação e espetacularização da fé através da 

mídia desafiam e inspiram para muitas das questões que norteiam esta 

pesquisa. Extrapolando delimitações já conhecidas, suscitam novas estratégias 

e disputas por territorialidades. 

 As religiosidades aqui estudadas são percebidas enquanto experiências 

religiosas e sociais que multiplicam expressões e retratam sentimentos, 

abrigam expectativas, ampliam escolhas e expandem significados que as 

pessoas atribuem à própria vida ao sublinhar esta capacidade ativa em 

responder, aderir ou resistir, às questões intrínsecas à vivência cotidiana. 

 A pesquisa encontra-se dividida em quatro capítulos. Num primeiro 

momento, busca-se delinear os percursos da religiosidade contemporânea 

repercutindo a emergência de um paradigma religioso pluralista, os cenários 

das subjetividades, os processos de secularização, conceitos e categorias que 

sustentam a análise de uma individualização da fé e possíveis continuidades, 

transformações e perspectivas para compreender que no lugar das identidades 

religiosas fixas e absorvidas por herança e tradição, há sempre mais a 

afirmação de trajetórias individuais de identificação. Trata-se de processos 

religiosos de identidade protagonizados em nível dos sujeitos individuais.   

Na segunda parte do estudo, faz-se um aprofundamento da TP e os 

imaginários da salvação a partir das mediações da prosperidade, os 

fundamentos da confissão positiva, a hermenêutica simbólica, as significações 

que vão sendo sublinhadas pelos ideais de prosperidade e que evidenciam 

uma dimensão doutrinária, resolutiva, profética, taumatúrgica que exacerba um 
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caráter transcendente sem abrir mão de questões existenciais, materiais e 

seculares que permeiam a existência humana.  

O terceiro capítulo descreve as principais denominações 

neopentecostais brasileiras através de possíveis afinidades e distanciamentos. 

Trata-se também, nesta parte da abordagem, de buscar uma tipologia da 

formação neopentecostal brasileira para compreender de que maneira a IURD, 

IGD, IARC e a IMPD, sobretudo, através de suas principais lideranças, tendem 

a definir práticas, salientar valores, divisar normas, indicar caminhos. Enfatiza-

se que as significações veiculadas retratam conflitos e concorrências que 

almejam uma pretensa hegemonia a partir de fragmentos da vida cotidiana. 

Na última parte situa-se a TP e o neopentecostalismo através de 

possíveis questões identitárias pertinentes. Trata-se de observar algumas 

diretrizes, criativas e ambivalentes, que permeiam as práticas religiosas das 

principais denominações neopentecostais brasileiras através de aspectos 

como, por exemplo: ascetismo, sectarismo e a mobilidade social; flexibilização 

dogmática e as bricolagens; dinheiro como sacrifício, atribuição e retorno; 

teologia da guerra espiritual e a visão dualista da realidade; escatologia do 

cotidiano e a liberalização dos costumes; aversão à mentalidade conformista e 

apropriação simbólica.      

A pesquisa é feita para ser publicada, mas raramente o é, 
principalmente em seu início, que não é forçosamente menos 
importante do que o seu fim: o sucesso de uma pesquisa – 
principalmente textual – não depende de seu “resultado”, noção 
falaciosa, mas da natureza reflexiva de sua enunciação; a cada 
instante do percurso uma pesquisa pode reverter a linguagem 
sobre si mesma e assim fazer ceder a má fé do cientista: numa 
palavra, deslocar o autor e o leitor (BARTHES, 2004, p. 98). 

  A relevância do presente estudo encontra-se ainda fundamentada 

numa abrangência multidisciplinar com enfoques resultantes de diversas áreas 

do conhecimento, como, por exemplo, a filosofia, a teologia, a história, o direito 

e, sobretudo, as ciências sociais, com conhecimentos adquiridos pelo autor no 

decorrer de sua formação acadêmica, aliada à sua experiência junto a 

comunidades religiosas, escolas, movimentos sociais e setores de trabalho na 

área da inclusão e da cidadania.  



 

 

 

1 OS PERCURSOS DA RELIGIOSIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

As representações acerca das identidades em suas diversas formas de 

construção têm sido uma preocupação instigante e recorrente através dos 

tempos (CASTELLS, 1999). Trata-se de um campo de investigação profícuo a 

ponto de consolidar diferentes abordagens na perspectiva de um movimento 

intrínseco à contemporaneidade visto a partir da ideia de globalização.2 

As sociedades contemporâneas resultam de um progresso técnico e 

científico alicerçado no racionalismo e alavancado pela disseminação de um 

sistema econômico que alterou as feições de povos, etnias e nações 

(EAGLETON, 2016). As mudanças engendradas pela ordem capitalista 

acabaram influindo na onda gigante que rompeu fronteiras, fragmentou 

identidades e forçou a dispersão (FEATHERSTONE, 1999).  

Os efeitos da globalização sobre as identidades são apresentados por 

Alain Touraine (1999), em obra considerada marco teórico importante para a 

compreensão desses processos em diferentes sociedades. Ele aponta que as 

diversas formas de intercâmbio e de suas trocas sociais redundaram na 

desintegração das identidades, como resultado de uma pretensa 

homogeneização cultural. A tendência a uma maior interdependência global e a 

exposição a influências externas estaria levando a uma crise das identidades 

numa perspectiva de um elevado grau à homogeneização.   

Então, não se trata mais de reconhecer o valor universal de 
uma cultura ou de uma civilização, mas, [...] reconhecer em 
cada indivíduo o direito de combinar, de articular em sua 
experiência de vida pessoal ou coletiva, a participação no 

                                                           
2 Valemo-nos da prerrogativa teórica explicitada pelo sociólogo britânico Anthony Giddens para 
elucidar o(s) sentido(s) acerca da globalização. “A globalização pode ser assim definida como a 
intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal 
maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 
distância e vice-versa. Este é um processo dialético por que tais acontecimentos locais podem 
se deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que os modelam. A 
transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a extensão lateral das conexões 
sociais através do tempo e do espaço [...]”. (GIDDENS, 1991, p. 76-77).  
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mundo dos mercados e das técnicas como uma identidade 
cultural particular. O que é preciso reconhecer não é uma 
inspiração universalista de uma cultura, mas a vontade de 
individuação de todos os que procuram reunificar o que o 
nosso mundo, economicamente globalizado e culturalmente 
fragmentado, tende sempre mais fortemente a separar 
(TOURAINE, 1998, p. 65).   

Diante do enunciado, é plausível o entendimento de que as identidades 

são realidades em formação em que componentes novos e antigos são 

articulados para sintetizar uma realidade peculiar. É preciso considerar que se 

trata de sociedades complexas onde a riqueza das interações e diferenças 

ocorre na perspectiva de um processo contínuo, dinâmico e sem fronteiras 

(BERGER e LUCKMANN, 2012, p. 39-55). 

Até mesmo pequenas comunidades, aparentemente isoladas, podem 

estar ligadas à “aldeia global” pela tecnologia. Os aparelhos de televisão, 

rádios, internet e demais mídias, vem produzindo a fragmentação de códigos 

culturais, o mimetismo, a multiplicidade de estilos, a valorização do efêmero e o 

pluralismo. Sendo assim, há também toda uma estratégia de mercado que 

define quais produtos são necessários para determinada identidade (DEBORD, 

1997). 

O que passou a ser chamado de progresso reduziu tempo e espaço, 

ultrapassando fronteiras, ampliando mercados e alterando muitos hábitos e 

costumes, e, de certo modo, homogeneizando, em nome de uma política de 

mercado, desejos e vontades (BHABHA, 2013). A sociedade apresenta como 

manifestação bastante específica deste modelo de desenvolvimento um 

reiterado compromisso com o novo. A necessidade de novas descobertas, 

ofertas e aquisições, traduzem uma constante mobilidade, dinamicidade e 

progressiva alternância de hábitos e costumes (DUFOUR, 2008).  

A lógica de busca por identidade supõe que os indivíduos partilham de 

uma mesma constituição biológica e elaboram, teoricamente, o seu 

entendimento com base nas propriedades do mundo externo (CASTORIADIS, 

1982, p. 267-277). Assim, para que uma sociedade se prolongue no tempo 

haverá sempre a necessidade de reproduzir uma realidade que possa se 

adequar à dimensão identitária e ao seu estrato natural.  
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As significações imaginárias da sociedade penetram na vida social e 

encarnam em instituições particulares conferindo sentido e dinamicidade. Estas 

instituições e significações garantem uma perspectiva de coesão 

(HALBWACHS, 1990). Exemplos desta prerrogativa podem ser descortinados 

no âmbito da linguagem, do poder, da religião, do Estado, dos partidos 

políticos, ou então das mercadorias, do dinheiro, dos tabus, das virtudes. É 

importante sublinhar que os indivíduos não elucidam apenas categorias 

biológicas, mas são sempre seres sociais que concentram no seu sentido 

maior, instituições sociais (GABATZ, 2014, p. 39-52).  

As significações que formam o tecido da sociedade são imaginárias 

porque, em grande medida, não conseguem ser construídas a partir de 

referências demandadas em plenitude pela lógica pragmática. Sendo assim 

correspondem e resultam da capacidade de criação dos indivíduos 

(HONNETH, 2015). Dizem respeito a uma pretensa totalidade e, portanto, não 

são produtos da imaginação individual, pois só cumprirão a sua função na 

medida em que forem partilhadas e assumidas de forma coletiva pela 

sociedade constituída (SANTOS, 2013).  

Trata-se de pensar a questão da sociedade e da história por um 

caminho que não seja apenas aquele que já foi percorrido pelo pensamento 

herdado, cuja contribuição não é negada, mas evidenciado como fragmentário 

(BAJOIT, 2006). Mesmo que as significações imaginárias sociais confiram um 

sentido à vida coletiva nas suas inter-relações em uma espécie de magma, é 

impossível ignorar o fato de que a existência social como um todo está 

escorada no princípio das identidades ao estabelecer objetos “distintos e 

definidos, componíveis e decomponíveis, definidores e indefiníveis por 

‘propriedades’ bem fixadas” (CASTORIADIS, 1997, p. 274). 

O fato de existir uma pluralidade de formas de organização da vida 

social demonstra uma plasticidade (CASTORIADIS, 1982, p. 334-336). 

Consequentemente, cada indivíduo é moldado de acordo com a sociedade, 

com representações específicas que lhe dizem o que é certo e o que é errado 

dentro daquela realidade. Essa é a condição para que a sociedade possa 
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sobreviver: criar um indivíduo adequado à cultura e que sobreviva à 

efemeridade da existência individual (TOURAINE e KHOSROKHAVAR, 2004). 

A capacidade de reflexão, de deliberação e de mudanças pessoais 

permite ao indivíduo ir além da simples lógica, que atua e organiza a realidade 

física e o mundo animal e que se constitui em simples cálculo dos meios 

necessários para o alcance de fins estabelecidos. “Em outras palavras: esta 

vontade ou atividade deliberada é a dimensão refletida do que nós somos 

como seres imaginários, a saber, criativos, ou, ainda, a dimensão refletida e 

prática da nossa imaginação como fonte de criação” (CASTORIADIS, 1982, p. 

226). Graças à imaginação podemos pensar e querer a própria transformação 

e a transformação da sociedade.  

A sociedade contemporânea está dominada por um imaginário social 

que indica o sentido de produzir, consumir, dominar. Nesse esforço por um 

domínio, o que a modernidade produz é uma exacerbação de forças difíceis de 

serem contidas, como por exemplo, a degradação ecológica, o desemprego, a 

pobreza crescente, as crises financeiras. Parafraseando Cornelius Castoriadis: 

“Ao contrário da obra de arte, aqui não há edifício terminado e por terminar; 

tanto e mais que o resultado é salutar o trabalho de reflexão, e, talvez seja, 

sobretudo isto, que um autor pode oferecer, se é que ele pode oferecer alguma 

coisa” (1982, p. 12). 

1.2 A Emergência de um Paradigma Religioso Pluralis ta  

As identidades e sociabilidades religiosas contemporâneas têm 

apresentado um elevado grau pluralista na expressão do sentimento religioso. 

Com o pluralismo, torna-se relevante a compreensão das nuances e 

peculiaridades que acabam sendo articuladas como mecanismos de 

sobrevivência, transmissão e difusão de uma vivência religiosa. Mais do que 

“identidades e sociabilidades religiosas” estamos diante de um emaranhado 

complexo de “processos religiosos de identidade” nas sociedades 

contemporâneas (FOLLMANN, 2012, p. 83-89). São processos que vêm 

desafiando as ciências humanas para novos olhares e novos modos de 

proceder. 
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Thomas Kuhn vincula o termo “paradigma” com “ciência normal”, 

definindo esta ciência como uma pesquisa baseada em realizações científicas 

passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo, por 

determinados atores, a ponto de proporcionar os fundamentos para práticas 

posteriores. Os paradigmas normalmente servem para ajudar a definir 

problemas, métodos e circunstâncias para os praticantes da ciência, dentro dos 

limites de uma temporalidade determinada (KUHN, 1976). Em cada época, 

uma comunidade científica aufere um paradigma dominante que configura e 

dirige os trabalhos científicos.  

Uma mudança de paradigma ocorre quando se adquire uma nova 

perspectiva capaz de transformar as coisas, dando-lhes outra forma ou 

dimensão e determinando novas verdades. Portanto, “para ser aceita como 

paradigma, uma teoria deve parecer melhor que suas competidoras, mas não 

precisa [...] explicar todos os fatos com os quais pode ser confrontada” (KUHN, 

1976, p. 38). Quando um paradigma substitui o anterior, se trata de uma 

mudança da imaginação científica, de tal modo que os antigos parâmetros 

passam a ser vistos de maneira distinta. Em um paradigma podem existir 

modelos ou padrões diferentes.  

No campo das identidades e sociabilidades religiosas surge a 

necessidade de trabalhar com outras categorias analíticas. Torna-se sempre 

mais “palatável” em termos de entendimento da realidade social, substituir a 

atenção voltada para as identidades, pela atenção voltada para os processos 

de identidade. Processos que, ao mesmo tempo em que dão conta de 

decomposições e recomposições das representações e do imaginário religioso, 

trazem, segundo José Ivo Follmann (2013, p. 231-249), ao primeiro plano, a 

dinâmica pessoal dos sujeitos. 

O que caracteriza a época atual é o nascimento de novas formas de 

crer. O mundo ocidental contemporâneo mudou sua maneira de se relacionar 

com o sagrado. A socióloga francesa Daniele Hervieu-Léger, por exemplo, 

sustenta que este período: 
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[...] combina, de maneira complexa, por um lado, a perda de 
influência social dos grandes sistemas religiosos sobre uma 
sociedade que reivindica uma plena capacidade de orientar o 
próprio destino, e, por outro, a recomposição em forma nova, 
das representações religiosas que permitiu esta sociedade de 
se considerar como autônoma (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 
29).  

As reflexões de Zygmunt Bauman confluem na mesma direção. Para o 

autor, desde o início da Idade Moderna, ocorre a passagem de sociedades da 

“atribuição”, em que as pessoas “nasciam em suas identidades”, para 

sociedades da “realização”, em que a identidade é tarefa e responsabilidade 

individual. Nesta perspectiva, aos poucos, a identidade deixa de ser “um 

projeto para toda a vida” para tornar-se um atributo momentâneo, 

constantemente montado e desmontado (BAUMAN, 2009, p. 22). As 

consequências são evidentes: a primeira habilidade que o ser humano 

moderno busca alcançar é a “flexibilidade”, a saber,  

[...] a capacidade de esquecer e descartar prontamente antigos 
ativos transformados em passivos, assim como a capacidade 
de mudar cursos e trilhas imediatamente e sem remorso; e que 
aquilo que precisamos lembrar eternamente é a necessidade 
de evitar um juramento de lealdade por toda a vida a o que ou 
a quem quer que seja (BAUMAN, 2009, p. 91). 

Segundo nosso ponto de vista “o ser humano é um ser de projeto” ou 

“o ser humano é um ser intencional” (FOLLMANN, 2001, p. 43-66). Alguém que 

não perdeu a sua atualidade. O que perdeu a atualidade é a fixidez, a 

formatação rígida e dura da ideia de projeto. Assim os processos religiosos de 

identidade nas sociedades contemporâneas manifestam formas mais fluidas. 

Para o antropólogo Gilberto Velho (2003), a fragmentação das 

sociedades contemporâneas favoreceu o individualismo possibilitando o 

desenvolvimento de projetos e trajetórias, num vasto campo de possibilidades, 

da construção de suas próprias identidades pessoais e sociais. De maneira 

dialética, e aparentemente contraditória, um imperativo das sociedades 

modernas seria o processo social nos termos de uma metamorfose capaz de 

combinar o movimento permanente de reconstrução dos projetos pessoais e a 

constituição de suas identidades. 
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A consciência e a valorização de uma individualidade singular, 
baseada em uma memória que dá consistência à biografia, é o 
que possibilita a formulação de projetos. Portanto, se a 
memória permite uma visão retrospectiva mais ou menos 
organizada de uma trajetória e biografia, na medida em que 
busca, através do estabelecimento de objetivos e fins, a 
organização dos meios através dos quais esses poderão ser 
atingidos. A consciência do projeto depende, 
fundamentalmente, da memória que fornece os indicadores 
básicos de um passado que produziu as circunstâncias do 
presente, sem a consciência das quais seria impossível ter ou 
elaborar projetos. [...] O projeto e a memória associam-se e 
articulam-se ao dar significado à vida e às ações dos 
indivíduos, em outras palavras, à própria identidade. Ou seja, 
na constituição social da identidade social dos indivíduos, com 
particular ênfase nas sociedades e segmentos individualistas, a 
memória e o projeto individual são amarras fundamentais 
(VELHO, 2003, p. 101).  

As celebrações religiosas, seus rituais, suas liturgias e seus momentos 

de reflexão e interlocução são os espaços privilegiados da memória coletiva, da 

transmissão e afirmação da referência e pertença institucional. Se utilizarmos 

categorizações criadas por Alberto Melucci (1996), podemos falar que esses 

são os espaços de expressão da religião como “identidade social”. Nesses 

espaços também pode acontecer o que o autor denominou de “identidade 

coletiva”, significando uma força sinérgica e participativa dos sujeitos 

envolvidos numa mesma construção comum (2001).  

As “identidades individuais” não são mais exclusivas, mas frágeis e 

com uma duração curta e não mais dependente das grandes tradições que 

foram sendo constituídas na caminhada da fé. “A pluralização extrema prende 

o indivíduo a pequenas memórias cada vez menos coesas entre si. A pertença 

individual aos grupos torna-se cada vez mais funcional e técnica e cada vez 

menos vinculada à memória orgânica e organizadora” (BARREIRA, 2001, p. 

33).  

A normatividade particular da memória religiosa, em conexão com as 

experiências do presente, inscreve-se na estrutura dos grupos religiosos. Trata-

se de uma memória que é transmitida de variadas formas. Dependendo do tipo 

de poder religioso, que exerce dominação sobre o grupo, essa memória se 

autolegitima de diferentes maneiras. 
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A tradição é um meio de identidade. Seja pessoal ou coletiva, a 
identidade pressupõe significado; mas também pressupõe o 
processo constante de recapitulação e reinterpretação [...]. A 
identidade é a criação da constância através do tempo, a 
verdadeira união do passado com um futuro antecipado. Em 
todas as sociedades, a manutenção da identidade pessoal, e 
sua conexão com as identidades sociais mais amplas, é um 
requisito primordial de segurança ontológica (GIDDENS, 2002, 
p. 100).  

   Diante de uma pluralidade social, a estabilidade e o futuro de toda 

tradição só sobreviverão numa fidelidade às origens ou numa nova articulação. 

“Nas sociedades em mutação (e todas mudam), a tradição enfrenta o dilema de 

fidelidade às origens. A identidade religiosa deve ser mantida ou adaptada às 

exigências do presente para que a tradição sobreviva. A tradição religiosa só o 

faz se transformando, esquecendo seus princípios” (BARREIRA, 2001, p. 43).  

Os conceitos explicitados pelas demandas religiosas do mundo 

moderno são sintetizados e atualizados numa vivência religiosa que integra o 

passado ao presente, renovando e remetendo-se, mesmo que ilusoriamente, 

as suas origens. 

Numa sociedade mutável, a religião transforma-se e tem como 
função relacionar o novo com o passado e incorporar esse 
último às novidades. A mudança social ameaça a coerência. 
Para continuar existindo, uma sociedade depende tanto da 
transformação quanto da continuidade. Eis o paradoxo de toda 
sociedade viva. Quanto mais ela muda, mais precisa referir-se 
ao passado e quanto mais o passado aparece no presente, 
mais é necessário colocá-lo como ponto de referência 
(BARREIRA, 2001, p. 45). 

As reflexões de Barreira, aqui recortadas e que reportam elementos 

importantes para a descrição das “identidades individuais”, conceito também 

trabalhado por Alberto Melucci (1996 e 2001), em sua trilogia de “identidades 

sociais, coletivas e individuais”, reforçam a importância em estar atento mais 

aos processos de identidade do que às identidades.  

1.3 Os Cenários das Subjetividades 

O resultado das diversas abordagens sociológicas do fenômeno 

religioso supõe o reconhecimento da religião como forma cultural dotada de 

peculiaridades e permeada pelas dinâmicas evolutivas do sistema social. A 
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religião nas sociedades contemporâneas vai favorecendo novos significados, 

com interações entre elementos de uma tradição pregressa e vivências 

inovadoras através de uma relação social alicerçada na comunicação 

simbólica.  

Contemporâneo de Émile Durkheim e Max Weber, autor de 

publicações nas quais consegue ser um exímio observador da sociedade 

moderna, Georg Simmel (1858-1918), na sua obra Die Religion (1906), 

entende que a religiosidade é um modo de ser do indivíduo. Assim como é 

dotado de inteligência, beleza e discernimento moral, assim também é 

religioso. O ser religioso é uma maneira primária e fundamental do ser.   

Simmel não explica a gênese das categorias religiosas de forma 

reducionista. Sustenta que Deus, como objeto de fé, é o produto abstrato das 

faculdades espirituais humanas. Deus como amor seria a objetivação da 

necessidade de amar, em sua forma mais pura, libertada de objetos individuais. 

O autor dirige a sua atenção para o processo que leva à constituição da religião 

como forma cultural independente, capaz de assumir relações sociais que 

tiveram origens em outros âmbitos (SIMMEL, 1906, p. 10-13).  

Tanto para Simmel, como também para Durkheim (1996), a religião 

formaliza e consagra laços sociais, contribuindo para reforçá-los mediante a 

legitimação que acontece pela consagração dos mesmos. As normas 

provenientes da ligação social assumem uma nova intensidade e globalidade. 

A fé em Deus traz para o indivíduo a tranquilidade nas adversidades, confiança 

no futuro, capacidade para substituir valores e verdades que se revelaram 

ultrapassados em determinado momento de sua trajetória. A analogia existente 

entre a confiança em si mesmo, a fé nos outros e a fé em Deus, permite que o 

simbolismo religioso adquira funções sociais individuais, como, por exemplo, a 

segurança e a adaptação às inconstâncias cotidianas (SIMMEL, 2006, p. 18-

19).  

Para Simmel (2006, p. 48), a fé exerce uma importante e decisiva 

função integradora com relação ao sistema social.   
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Estou certo de que, sem ela, a sociedade, tal como a 
conhecemos não poderia existir. Nossa fé inabalável num ser 
humano ou coletivo, muito além de qualquer prova, é não raro, 
contra toda prova, é um dos sólidos vínculos que mantêm a 
sociedade unida. Com frequência, a obediência passiva não se 
funda no reconhecimento do direito e da superioridade do 
outro, nem se enraíza no amor e na submissão; mas, antes, é 
a fé no poder, no mérito, na irresistível força e bondade do 
outro (tradução do autor).3 

A fé, na transcendência, revela-se enquanto força social capaz de ligar 

diferentes faculdades, como o conhecimento, vontade e emoção, a ponto de 

dar forma a religião como prática social. Simmel reconhece que as exigências 

práticas da existência humana, de forma especial na necessidade de existir 

coesão entre um determinado grupo para enfrentar as adversidades, podem 

consolidar laços sociais. A unidade de um grupo torna-se a base para conceber 

a unidade da existência. A unidade religiosa da existência acaba sendo 

amparada e sustentada pelo conceito de Deus (SIMMEL, 1906, p. 49-51).  

Um aspecto que merece ser destacado é o de que o cristianismo 

assumiu a capacidade da religião representar simbolicamente a unidade do 

grupo social, mesmo que nas outras esferas da vida cotidiana esta unidade não 

seja efetiva. Os indivíduos podem até se encontrar em realidades 

contrastantes, como por exemplo, no âmbito das relações econômicas e 

culturais, mas como pertencentes a uma mesma comunidade de fé, terão, 

necessariamente, acesso aos mesmos bens religiosos. Portanto, para Simmel 

(1906, p. 54), há uma função integradora através da fé cristã enquanto 

resultado de um processo evolutivo, marcado pela progressiva transcendência 

da divindade em relação ao grupo social.   

Simmel percebe um paralelismo entre as subjetividades e a evolução 

das concepções religiosas. Argumenta, por exemplo, que a divisão social do 

trabalho produz uma fragmentação de significados, mas na esfera religiosa 

consegue sublimar conflitos, ampliar os recursos simbólicos e conferir um 
                                                           
3 “Ich bin mir sicher, dass ohne sie, die Gesellschaft, wie wir sie kennen nicht existieren könnte. 
Unsere unerschütterlichen Glauben in eine menschliche oder kollektiv, die weit über jeden 
Beweis, ist nicht selten, gegen alle Beweise, ist einer der starken Bindungen, die Gesellschaft 
zusammenzuhalten. Oft passiven Gehorsam nicht auf die Anerkennung des Rechts und der 
Überlegenheit des anderen basiert, noch ist in der Liebe verwurzelt und Unterwerfung, aber 
bevor, ist es der Glaube an die Macht, auf Verdienst, unwiderstehliche Kraft und Güte für 
anderer“.  
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sentido a existência humana (1906, p. 53). Na religião sugere-se uma relação 

direta do indivíduo com a divindade. O particular, o exclusivo, o imediato, é 

instaurado na compreensão cristã a partir de um universalismo, inclusive para 

quem não pertence ao grupo social (1906, p. 92). 

Deus dos cristãos foi o primeiro a expandir a própria esfera de 
influência para quem ainda não acreditava nele. De todas as 
forças vitais, ele foi o primeiro a quebrar o exclusivismo do 
grupo social, que até então havia dominado todos os interesses 
dos membros, no espaço e no tempo (Tradução do autor).4   

É oportuno salientar que, o cristianismo afirma um relacionamento 

privilegiado entre o indivíduo e a divindade e, desta forma, o valor maior não se 

concentra numa subordinação social inerente a outras religiões, mas na 

afirmação de uma nova vivência religiosa que se manifesta, por excelência, na 

individualidade. Para Simmel, esta religiosidade “moderna” procede do interior 

do sujeito, num processo contínuo de vivências de uma religiosidade individual, 

capaz de colocar-se em diálogo com os dilemas da pessoa, sem a mediação 

de uma religião tão institucionalizada (1906, p. 43). Os dogmas, as implicações 

comunitárias e a consciência institucional eclesiástica, já não são mais 

imprescindíveis para o alcance de um sentimento religioso que determine uma 

estabilidade existencial ao indivíduo. 

Simmel persegue o objetivo de formular uma teoria das formas 

religiosas. Neste sentido, a sua principal contribuição consiste em postular não 

apenas uma categoria que possa unificar os fenômenos sagrados religiosos, 

mas um conjunto de categorias que dependem de inúmeras formações sociais. 

Piedade, fé, devoção, misticismo, não seriam conceitos que, isoladamente, 

poderiam trazer uma explicação para o fenômeno religioso em determinada 

época e dentro das mais variadas religiões. Cada qual representaria uma 

possibilidade determinada por períodos históricos distintos permeados por 

expressões inerentes a uma realidade transcendente (1906, p. 78-79).   

O surgimento de novas formas de expressão religiosa na 

contemporaneidade exige uma nova perspectiva teórica. Ao que parece, 
                                                           
4 “Gott der Christen war der erste, den eigenen Einflussbereich zu denen, die ihm nicht glauben 
zu erweitern. Von allen Lebenskräfte, war er der erste, der die Exklusivität der sozialen Gruppe, 
die bis dahin die Interessen aller Mitglieder in Raum und Zeit beherrscht brechen“.  
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Simmel consegue fornecer um conjunto de elementos epistemológicos que 

permitem distinguir com maior clareza formas religiosas que se encontram em 

expansão (1906, p. 57). Ao retomar a ideia de que o indivíduo se caracteriza 

por uma religiosidade que lhe é inerente, Simmel propõe uma explicação para 

os problemas advindos da sociedade moderna. Ele entende que os processos 

sociais favorecem uma diferenciação social e religiosa, cujo resultado, é a 

emergência de uma forma de religiosidade individual alicerçada na busca pelo 

imediato.  

Sem deixar Simmel de lado, mas, talvez, indiretamente, nele inspirado, 

parece oportuno estabelecer uma prerrogativa instigante para o estudo da 

secularização no que se refere à esfera religiosa buscando entender o 

processo de secularização no horizonte daquilo que se busca chamar de 

“processos de identidade e processos de alienação” (FOLLMANN, 2012, p. 83-

89). 

1.4 Os Processos de Secularização 

 A secularização é um conceito polissêmico e multifacetado, mas, em 

seu cerne, dá conta de um amplo processo de negações da alienação, por um 

lado, e de afirmações da identidade, por outro. Posto desta forma, isto parece 

paradoxal, mas o que quer assinalar é que nas sociedades contemporâneas 

diversos fatores se conjugaram para que os sujeitos individuais pudessem viver 

com mais liberdade os seus processos de identidade (FOLLMANN, 2012, p. 

86-89).  

A secularização multiplica os universos religiosos, de forma que a sua 

diversidade pode ser vista como interna e estrutural ao processo da 

modernidade. A secularização e a diversidade religiosa estão associadas 

diretamente a um mesmo processo histórico, que afirmou os sujeitos 

individuais e os seus processos de identidade e possibilitou que as sociedades 

existissem e funcionassem sem precisar estar fundadas sobre ordenamentos 

religiosos fixos e únicos.   
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É necessário, obviamente, atentar para o contexto histórico do 

surgimento do conceito de secularização. Este se encontra ligado aos 

parâmetros definidos no Direito Canônico Romano, que trabalha com os 

conceitos de estado religioso regular e estado secular. O conceito de 

secularização também se vinculava ao ato de expropriação dos domínios e 

propriedades da Igreja Católica, pelo príncipe dos Estados protestantes.5  

Se o fenômeno da secularização supõe que os diversos âmbitos do 

direito, das artes, da cultura, da filosofia, da educação, entre outros campos da 

vida social se baseiam em valores seculares, a saber, não religiosos, ele supõe 

mais radicalmente a libertação frente à dominação religiosa instituída. As bases 

explicativas da modernidade revelam uma compreensão de mundo e de 

indivíduos que contrasta com o universo permeado pelos poderes instituídos 

dominadores e transcendentes das consciências individuais impregnando as 

sociedades tradicionais. 

Concordamos com Pierucci (1997, p. 100-113), quando afirma que a 

secularização também se caracteriza pela religião que vai perdendo a sua 

posição diretiva e tutelar nas diversas esferas da vida social. A religião no 

mundo moderno perde força e autoridade sobre a vida privada e cotidiana. A 

secularização, neste sentido, não pode ser confundida com o desencantamento 

do mundo, conforme a compreensão criada por Max Weber (2005). O 

desencantamento do mundo sugere uma espécie de “desmagificação”, ou seja, 

a rejeição da magia como elemento de redenção do indivíduo. O 

desencantamento do mundo também diz respeito à ação da ciência 

transformando o mundo, ordenado no sentido de ser dominado e explicado 

pelo raciocínio lógico ou matemático (PIERUCCI, 2003). 

                                                           
5 Em sua primeira acepção em fins do século XVI, o termo indica a redução de um clérigo ao 
estado laical. No âmbito do direito canônico, a expressão conservou até os dias atuais o 
mesmo significado. O valor originalmente neutro do conceito foi substituído por uma 
compreensão valorativa após a espoliação das igrejas, de seus direitos e propriedades na 
Alemanha durante a época napoleônica.  Na era moderna o termo designa os processos de 
laicização e de autonomia em relação a esfera religiosa que surgiram no Ocidente a partir da 
dissolução do feudalismo. Assim, secularização tornou-se sinônimo de subtração de 
províncias, do saber, do poder e do agir social, do controle e da influência de instituições 
eclesiásticas ou de universos simbólicos e religiosos. (MARTELLI, 1995, p. 274-276). 
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O autor que talvez melhor ajuda a aproximar a questão da 

secularização à reflexão que fazemos com a chave dos “processos de 

identidade e processos de alienação” é Peter Berger. Para este autor a 

secularização é um processo “[...] pelo qual setores da sociedade e da cultura 

são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos” (2003, p. 

119). Argumenta que a secularização se manifesta historicamente com a 

retirada das igrejas “[...] de áreas que antes estavam sob seu controle ou 

influência: separação da Igreja e do Estado, expropriação das terras da Igreja, 

ou emancipação da educação do poder eclesiástico” (2003, p. 119-120). A 

secularização é um processo pelo qual o pensamento, as práticas e instituições 

religiosas perdem aquela significação social característica de outras épocas.  

Berger entende, sobretudo, que o pluralismo religioso acarreta uma 

privatização da religião e a manutenção de uma expectativa nos indivíduos no 

que tange as suas realizações pessoais, familiares e no âmbito de algum grupo 

mais restrito. A secularização supõe um processo onde a religião perde a sua 

autoridade em nível institucional e em relação a uma consciência humana 

(2003, p. 139-145). Podemos dizer, prosseguindo no argumento de Berger, que 

a secularização liberta a religião de seus processos de alienação e proporciona 

melhores condições para o desenvolvimento de processos de identidade.  

Para Berger, as consequências do pluralismo religioso poderiam ser 

comparadas com as situações advindas, por exemplo, da economia com a 

consolidação de um mercado livre. Ao perder o monopólio, a tradição religiosa, 

que antes podia ser imposta, agora é exposta à concorrência, por vezes plural, 

antagônica e conflitiva, com outras tradições, filosofias e pensamentos. O que 

conta é o resultado. Para obter adesão é preciso elaborar propostas atraentes, 

racionalizando a própria organização religiosa no sentido de obter uma maior 

eficiência estratégica (2003, p. 153-164).  

A secularização suscita a perda de plausibilidade da religião 

institucional, a partir de uma visão individualizada do mundo. Na sociedade 

contemporânea, plural por excelência, a definição da realidade sagrada não é 

mais perceptível à maioria da população. Assim, Berger demonstra que a 

secularização se encontra numa estreita relação com o processo de escolhas 
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religiosas dos indivíduos num tempo de múltiplas possibilidades e instituições, 

cada uma com sua finalidade, normas e valores.  

Por fim, cabe ainda destacar que a secularização é um processo que 

consolidou um arcabouço explicativo das prerrogativas religiosas da sociedade 

moderna. Possibilitou explicitar as diferenciações sociais mediante novas 

conexões de indivíduos e grupos que respondem a demandas originadas de 

suas inquietações existenciais formuladas mediante novos modelos simbólicos. 

1.5 A Individualização da Fé 

Quais conceitos, categorias e concepções sustentam a análise da 

individualização da fé na sociedade contemporânea? Qual a relação entre a 

individualização do crer e os processos religiosos de identidade? A tendência 

de individualização poderia conduzir para uma possível dissolução da 

integração social? Há, de fato, uma constituição de novas formas de relações 

sociais fundamentadas na individualização no âmbito da religião? 

A individualização já foi amplamente discutida por Marx (1983), Simmel 

(1906), Durkheim (1996) e Weber (2005). Supõe um processo de formação e 

constituição social, no qual o indivíduo passa a ser a referência central das 

ações no mundo social. Paradoxalmente, amplia e limita as possibilidades de 

ação dos indivíduos, sendo compreendido e experimentado como fardo e como 

oportunidade.  

A individualização vivida na modernidade [...] dissolve as 
referências da sociedade [...] na medida em que velhas 
fórmulas de convivência são desagregadas e tradicionais 
grandes grupos são dispersos. Entretanto, não surge uma 
sociedade livre de conflitos, humanamente digna, virtuosa e 
racional, mas uma mistura altamente arriscada composta de 
novas inseguranças e novas possibilidades, novos riscos e 
novas chances, novas exigências e novas liberdades [...] 
caracterizada por ambivalências, contradições e conflitos 
(WESTPHAL, 2010, p. 432).  

O ser humano moderno é essencialmente individualista. Lipovetsky 

(2005, p. 21) destaca que o indivíduo contemporâneo é um ser capaz de viver 

num estado de indiferença pura e de um narcisismo explícito. Argumenta que 
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na era do espetacular, as antinomias duras, o verdadeiro e o falso, o belo e o 

feio, o real e o ilusório, o sentido e o não sentido esmaecem, os antagonismos 

se tornam “flutuantes” e as pessoas começam a compreender que hoje em dia 

é possível viver sem finalidade e sem sentido, em sequências instantâneas.  

Rudolf Otto (1932) e Mircea Eliade (1957) propõem que qualquer 

objeto ou parte da realidade pode ser potencialmente sacralizado. Tudo pode 

ser revestido, inserido, incluído na esfera da significação e do sentido. O 

sagrado é a concretização e a garantia de ordenamento e de plausibilidade de 

uma determinada realidade.  

O sujeito individual moderno, em seus processos de identidade, é 

alguém que busca comandar a sua religiosidade, não mais ficando preso ou 

sendo dependente das tradições familiares, culturais ou de imposições de 

ordem moral e teológica. As atuais fronteiras que permeiam o ambiente 

religioso são extensas e diluídas. As escolhas do indivíduo passam a não mais 

ser apenas uma questão de fé, mas de vantagens, privilégios, comodismos.  

A característica chave de todas as situações pluralistas, 
quaisquer que sejam os detalhes de seu pano de fundo 
histórico, é que os antigos monopólios religiosos não podem 
mais contar com a submissão de suas populações. A 
submissão é voluntária e, assim, por definição, não é segura. 
Resulta daí que a tradição religiosa, que antigamente podia ser 
imposta pela autoridade, agora tem que ser colocada no 
mercado. Ela tem que ser “vendida” para uma clientela que não 
está mais obrigada a “comprar”. A situação pluralista é, acima 
de tudo, uma situação de mercado. Nela, as instituições 
religiosas tornam-se agências de mercado e as tradições 
religiosas tornam-se comodidades de consumo. E, de qualquer 
forma, grande parte da atividade religiosa nessa situação vem 
a ser dominada pela lógica da economia de mercado 
(BERGER, 2003, p. 149). 

Se a individualização da fé favorece, por um lado, os processos 

religiosos de identidade em nível dos sujeitos individuais, aumentam por outro 

lado as dificuldades para a construção de identidades religiosas sociais ou 

coletivas na contemporaneidade. A figura do indivíduo “espiritualista” passa a 

ser fomentada. Trata-se de algo difícil de ser circunscrito no plano teórico e 

teológico, e, portanto, trata-se de num terreno de significações ambíguas que 

se multiplicam.  
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É importante destacar que a existência humana constitui-se de 

inúmeras experiências, envolvendo o local, o espaço em que a experiência se 

estrutura e as relações são entabuladas. Há uma dialética inerente à dádiva 

que cria a sociabilidade. O dom vincula as pessoas com as coisas. É o que 

cimenta a vida em sociedade, é o que cria o laço social, o vínculo, é o que 

funda a sociedade como fato social total (MAUSS, 1950). 

A análise de Marcel Mauss (1950) aprofundada por Alain Caillé (2002) 

conduz para uma sociologia do símbolo. Ao dar, dou sempre algo de mim 

mesmo. Assim, as coisas têm uma personalidade, têm força, têm um sentido. A 

ideia é que as coisas que criam vínculos espirituais mostram a força destes 

símbolos. Esta é a essência do paradigma do dom: criar vínculos, estabelecer 

uma rede de relações, permitir alianças, entabular algum pacto de confiança 

com o transcendente. Há algo que sempre existiu, o “fenômeno social total” 

que Mauss qualifica como tríplice obrigação sustentada pelo dar, receber e 

retribuir (CAILLÉ, 2002, p. 7-25).  

De acordo com Carlos Steil (2008) a religiosidade contemporânea não 

se encontra ancorada numa subjetividade que se consolida mediante rígidos 

parâmetros racionais. Acontece uma mescla, uma bricolagem e combinação 

aleatória de elementos de universos simbólicos distintos, como resignificação, 

justaposição e homogeneização de elementos, gostos e comportamentos.  

O futuro aponta para uma sociedade com pluralidade de ofertas 

religiosas sem uma instituição que detenha o poder simbólico para estabelecer 

sozinha uma hierarquia sobre as “demais” ou para servir de ancoragem 

hegemônica no campo religioso.  

Está em processo um verdadeiro deslocamento ou uma 
transformação do religioso. Outras instituições ou instâncias 
sociais assumem funções das instituições religiosas no campo 
cultural, principalmente o complexo midiático-cultural, que 
envolve televisão, internet, cinema, revistas e literatura, 
esporte, publicidade e moda. Estas instituições, todas do e 
para o mercado, também produzem símbolos, sentidos, 
crenças, explicações sobre o real, rituais e mitos, propõem 
valores, estilos de vida, figuras para a imitação, a fidelidade e 
mesmo a devoção das pessoas. Este parece ser um traço 
fundamental da atual constelação. A religião não deve mais ser 
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procurada apenas em igrejas, templos e terreiros, onde ela se 
tematiza explicitamente, mas também lá onde ela não se 
chama de religião: no culto ao dinheiro e ao corpo, na eficiência 
administrativa e empresarial, no encantamento pela técnica e 
pelo design, no êxtase sonoro ou imagético, no mundo do 
esporte, das compras e dos astros midiáticos. O religioso se 
desloca, desborda, extravasa, migra do que era tido 
tradicionalmente como o “próprio” do religioso: o espaço, o 
tempo e os modos de sua manifestação (MOREIRA, 2008, p. 
72).  

A disputa pela legitimação entre diferentes práticas religiosas tende a 

aumentar na sociedade contemporânea. O indivíduo não é mais cativo, restrito 

geográfica ou culturalmente, mas planetário e disputado por inúmeras 

propostas de sentido. Clifford Geertz (2006, p. 10) assegura que “[...] em 

nenhum momento, desde a Reforma e o Iluminismo, a luta quanto ao sentido 

geral das coisas e das crenças [...] foi tão aberta, ampla e aguda”. 

Na concepção de Pierucci e Prandi (1996, p. 65) “[...] a religião é uma 

expressão importante de identidade individualizada, de fruição de sentimentos 

pessoais, de gosto e prazer. Pode ser consumida pela satisfação que é capaz 

de proporcionar aos indivíduos”. A religião permanece, portanto, como 

inspiração cultural, talvez a maior fonte de valores e quadros de referência que 

entram na construção das identidades e da percepção das unidades no campo 

da interação global (CUPITT, 1999). Ela ajuda a modelar um sistema de 

lealdades e identidades, e esse sistema agora está mais complexo e 

competitivo (CONNOR, 2000).   

É importante sublinhar também o que é proposto por Thomas Luckmann 

(2014). Para ele, a religião se torna invisível na contemporaneidade e se 

dissemina de forma difusa, fazendo com que suas manifestações extrapolem 

os limites restritos dos espaços convencionais, deslocando-se para outras 

áreas da vida humana em sociedade como a política e a mídia. Neste sentido, 

múltiplas são as possibilidades de expressão sem seguir os contornos 

demarcados pelas instituições. Forja-se um horizonte de vastas possibilidades 

onde, de acordo com Paulo Barreira: 

Nas sociedades contemporâneas não há mais campo religioso 
estável, e os compromissos de longa duração deixaram de ser 
norma. Diversos tipos de opções religiosas e múltiplos produtos 
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religiosos são oferecidos dia a dia nos templos e nos meios de 
comunicação. Religião exclusiva é coisa do passado. O 
sagrado apresenta-se multiforme, pouco hegemônico e, 
sobretudo, em constante movimento (2003, p. 438).   

Para retratar um sentido à experiência cotidiana, surge uma 

necessidade de encontrar meios exteriores que garantam a correspondência às 

necessidades e aspirações pessoais. Portanto, é antes de tudo uma busca 

para encontrar os meios necessários à proclamação de um universo de sentido 

e realização sem a referência de uma tradição fundamentada na autoridade 

constitutiva de um vínculo social e religioso em termos doutrinários muito fixos.  

1.6 Continuidades, Transformações e Perspectivas  

A religião sempre assumiu um caráter efetivo de legitimação social. Uma 

forma eficaz para compreender a realidade a partir de suas perspectivas 

históricas, culturais, econômicas e sociais, consolidadas pelas sociedades 

empíricas (BERGER, 2003, p. 45). Conforme aludido por Pierre Bourdieu 

(1998, p. 52), em uma sociedade dividida em classes, a estrutura dos sistemas 

de representações e práticas religiosas contribuiria para a perpetuação e 

reprodução da ordem social ao consagrá-la, sancioná-la e santificá-la. A 

religião assumiria a função de mantenedora da ordem social com suas práticas, 

sistemas simbólicos e crenças, em harmonia com a realidade objetiva 

socialmente construída e de acordo com os sistemas vigentes. 

A secularização ocasionou que a religião fosse perdendo este seu 

caráter coletivo, na medida em que foram sendo descortinados elementos em 

direção a um pluralismo em que diferentes grupos religiosos são tolerados pelo 

Estado numa exacerbada competição uns com os outros (BERGER, 2003, p. 

146). Já não prospera o poder incisivo de algumas matrizes religiosas em 

impor suas práticas, liturgias e sistemas simbólicos.  

Com o fim de alguns monopólios ligados a tradições religiosas históricas, 

a submissão imposta já não possui mais um caráter tão incisivo, moral e nem 

dogmático. A religião enquanto escolha individual supõe a afinidade com 

diversas práticas, não necessariamente, por uma proximidade teológica, mas 
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muito mais por uma sintonia decorrente de objetivos centrados nas premissas 

norteadoras da modernidade neoliberal.  

A função da religião é fazer-nos agir, é auxiliar-nos a 
viver. O fiel que se comunicou com Deus não é apenas 
um homem que vê novas verdades que o descrente 
ignora; ele é um homem que pode mais. Ele sente em si 
mais força seja para suportar as dificuldades da 
existência, seja para vencê-las. Ele está como que 
elevado acima de sua condição de homem. Acredita ser 
salvo do mal sob qualquer forma. O primeiro artigo de 
toda a fé é a crença na salvação pela fé (DURKHEIM, 
1996, p. 30). 

A secularização configurou uma situação de mercado onde as 

instituições religiosas atuam como agências dispostas a suprir determinadas 

demandas vivenciadas pelo indivíduo. As diferentes tradições religiosas 

engendram e realizam atividades dominadas pela lógica da economia de 

mercado (BERGER, 2003, p. 150). Como decorrência, é primordial uma maior 

organização, onde as diversas ofertas religiosas se institucionalizam nos 

moldes de uma burocracia concretizada a partir de um aparato pessoal 

especializado e de bens religiosos condizentes com as expectativas dos seus 

adeptos.  

A religião vista segundo a perspectiva esboçada por Berger (2003) e 

Bourdieu (1998), estaria, pois, envolta em profunda crise de credibilidade 

proveniente de sua própria condição de mercadoria resultante do processo de 

secularização. A secularização, intimamente ligada aos princípios gerais das 

teorias da modernização, estaria sugerindo que com a industrialização, 

urbanização, racionalização e pluralismo religioso, o sentido de uma 

religiosidade intrínseca à condição humana poderia estar em franco declínio.  

É preciso salientar que mesmo com todas as ambiguidades decorrentes 

dos processos modernizadores balizados pelos dilemas inerentes à 

secularização, parece adequado apontar para um entendimento que realce o 

propósito de que há um novo paradigma que vai sendo moldado e confirmado 

pela existência de uma economia de bens religiosos, assim como a economia 

de bens econômicos.  
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A religião para muitos hoje [...] não é mais herdada [...], mas 
algo a ser buscado, a ser conquistado. A querela dos espíritos 
parece ser a linguagem privilegiada para se falar desta busca 
numa sociedade pluralista, sincrética e sujeita a profundas 
transformações sociais, políticas e econômicas (CARVALHO, 
1999, p. 18).   

Ao confirmar a afinidade entre a religião e a economia neoliberal a partir 

dos novos movimentos eclesiásticos que vão surgindo, não há porque 

preconizar o fim da religião ou até mesmo o seu declínio. Cabe observar e 

compreender os possíveis desdobramentos e interações advindos desse novo 

paradigma em um ambiente religioso pouco afeito a qualquer intervenção 

estatal, desregulado, pluralista e com crescente competição entre as diferentes 

propostas salvacionistas.  

A novidade da religião moderna não é o sincretismo – pois 
crenças de diferentes procedências sempre se misturam -, mas 
o caráter sincrético das identidades religiosas, a convivência de 
múltiplas pertenças. A destradicionalização generalizada das 
sociedades contemporâneas se expressa na crise das 
instituições religiosas e na liberdade do sujeito em relação aos 
complexos sistemas de construção das identidades 
tradicionais. O mal-estar das instituições pela fluidez e 
instabilidade de seus adeptos não significa um mal-estar do 
sujeito religioso moderno. Pelo contrário, a liberdade de 
escolha religiosa lhe é bem mais cômoda (BARREIRA, 2003, p. 
462).  

As manifestações do sagrado para o ser humano da contemporaneidade 

se apresentam numa perspectiva variada e, por vezes, contraditória. Quando 

se estudam os fenômenos inerentes à religiosidade através da experiência 

humana nunca será possível alcançar explicações unívocas. Pode-se falar de 

santidade e pecado, de salvação e condenação, de dimensões invisíveis e 

estruturas misteriosas ou intangíveis de acordo com a dimensão racional.  

O sagrado se apresenta como princípio essencial da vida; a força que o 

indivíduo busca desde os tempos mais remotos e que, ainda hoje, representa 

uma premissa de conforto, amparo, cuidado que aproxima diante do inusitado 

que, por vezes, amedronta e desestabiliza. 

Os conteúdos de fé outrora objetivados, dados como revelados 
e transmitidos pela tradição, são atualmente triados, 
selecionados, avaliados e, depois transformados pelas 
consciências individuais segundo sua autenticidade percebida 
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e experimentada. A religião não se apresenta mais como um 
quadro geral de autoridade, regulado por um aparelho que 
distribui o verdadeiro, o justo e o proibido; ela é primeiramente 
e sobre tudo um dispositivo de crenças e de práticas que as 
pessoas devem “sentir” em suas próprias vidas (BOBINEAU; 
TANK-STORPER, 2011, 104).  

As emoções do indivíduo na atualidade parecem confusas, 

multifacetadas e até ambíguas. Afinal de contas como portar-se diante de um 

mesmo Deus que abençoa e amaldiçoa, que salva e que lança no inferno, que 

perdoa e que assombra a consciência humana com as dores de alguma culpa? 

Propugnava-se que estes fantasmas já haviam sido deixados para trás pelo ser 

humano da modernidade mais afeito às experiências seculares, capaz de 

desenvolver formas de organização e controle social para muito além da 

religião no seu sentido moralizante, dogmático e confessional. 

Muitos dos velhos deuses sobem de seus túmulos: eles foram 
‘desencantados’ e por isto tomam a forma de forças 
impessoais. Eles lutam por ganhar poder sobre nossas vidas e 
de novo reiniciam a sua luta eterna uns com os outros 
(ALVES, 1988, p. 55). 

O que a secularização conseguiu trazer à tona não foi uma aniquilação 

dos princípios teológicos moralizantes, mas uma nova “roupagem” destas 

questões. Continuamos convivendo com referências dogmáticas que seguem 

assombrando os indivíduos que vão recorrendo ao exorcismo, a “limpeza 

espiritual”, ao afastamento do mal personificado em objetos e palavras. 

Quem é o novo ser humano? É alguém que experimenta uma 
hilariante sensação de liberdade e permissão. Se o universo 
não é mais parte de uma estrutura sagrada, o mundo deixa de 
ser tabu. Ele é profano. Nada há nele que impeça o exercício 
da liberdade humana para conhecê-lo e dominá-lo. Seculariza-
se o mundo e seculariza-se o conhecimento (ALVES, 1988, p. 
69).  

 

O mundo moderno foi globalmente tomado pelo novo tempo que a 

sociedade tecnológica e burocrática criou. O caos parece ter invadido setores 

da civilização.  

Nascemos num mundo iluminado por certezas transcendentes 
e valores absolutos. Nossas esperanças eram inabaláveis. 
Nosso mundo era um cosmo cuja significação lhe era dada 
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pela visão da Jerusalém Celeste. Deus estava nos céus. Tudo 
estaria bem na terra. Mas nossos deuses morreram. Ou, se 
não morreram, ficaram mudos e silenciosos. Foram, como nós, 
exilados. E em seu lugar surgiram os heróis. A política se 
transformou em religião. Através dela aquilo que na religião 
aparecia apenas como gemido e aspiração seria realizado de 
forma concreta (ALVES, 1988, p. 17).  

O sagrado representa, nesse contexto, uma busca de pontos de 

referência, de novos horizontes que permitam encontrar sentido em meio a 

dilemas da tecnocracia. É uma tentativa de organizar os fragmentos de algo 

que já não pode mais ser adequadamente estruturado. Não se trata em 

primeiro plano da revitalização das velhas religiões, mas muito mais da 

emergência de novas formas de prática religiosa, com novos entendimentos 

acerca de Deus. 

1.7 Ponderações Finais 

Os desafios da modernidade expuseram os limites da idealização do 

martírio, do sacrifício pessoal. Antigos verbos de necessidade e abnegação 

agora dão lugar à consideração da subjetividade. O indivíduo busca o prazer e 

a felicidade por meios que ele mesmo supõe possuir como signos de liberdade 

que se perderam em algum momento de sua trajetória. Insiste na primazia de 

uma transcendência que anseie livrá-lo das múltiplas mediações do presente.  

O cenário da religiosidade contemporânea é consolidado por processos 

religiosos de identidade que afirmam a autonomia do sujeito e a aceleração das 

mudanças sociais e culturais, onde as instituições religiosas não podem mais 

oferecer um código unificado de sentido, nem tão pouco reivindicar autoridade 

sobre determinadas prerrogativas dogmáticas. A bricolagem ganha contornos 

conforme o meio cultural, as classes sociais e as disposições internas dos 

indivíduos. Percebe-se que, “os crentes modernos reivindicam seu direito de 

bricolar, e, ao mesmo tempo, o de escolher sua crença” (HERVIEU-LÉGER, 

2008, p. 64) sendo forçados, por isso, a “[...] produzir por si mesmos a relação 

com a linhagem da crença na qual eles se reconhecem” (HERVIEU-LÉGER, 

2008, p. 65).  
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O que se tem, então, é o fato de que em vez de falar em identidades 

religiosas fixas e absorvidas por herança e tradição, afirmam-se sempre mais 

as trajetórias individuais de identificação, ou seja, os processos religiosos de 

identidade protagonizados em nível dos sujeitos individuais. O paradoxo que 

fundamenta a sociedade contemporânea e que explica a sua permanente crise, 

diz respeito ao fato de que a modernidade cria uma nova perspectiva para a 

religião como sistema de significados, mas cria, ao mesmo tempo, uma utopia 

que alude ao cumprimento das expectativas que a modernidade sempre 

suscita, mas que nunca consegue alcançar em sua plenitude. A realização 

ilimitada do indivíduo, as prerrogativas para uma consciência ética, a satisfação 

de suas necessidades.   

Há que se referir que esta impossibilidade da modernidade em constituir 

um horizonte pleno de realização das aspirações humanas e sociais sugere 

uma busca pela transcendência como horizonte último de sentido. Os 

processos religiosos de identidade e as religiões ancoram um sentido de 

existência e de mundo, ordenando e dando significação à vida cotidiana.  

Parafraseando o geógrafo britânico radicado nos Estados Unidos, David 

Harvey (2001, p. 272), o grande desafio é compreender os sinais que se fazem 

presentes nas relações sociais contemporâneas a fim de discernir os sentidos 

que ali se produzem. “Se ninguém ‘conhece o seu lugar’ nesse mutante 

mundo-colagem, como seria possível elaborar e sustentar uma ordem social 

segura?” 



 

 

 

2. A TP E OS IMAGINÁRIOS DA SALVAÇÃO 

 O desmantelamento dos marcos de uma memória coletiva nas 

sociedades contemporâneas vem desencadeando profundas mudanças não 

apenas nos horizontes religiosos, mas também nos diversos âmbitos da 

convivência humana e social. Este fenômeno tem gerado uma lógica que, 

progressivamente, vai descortinando novas perspectivas e dilemas na 

sociedade ocidental.  

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos 
desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, 
de uma maneira sem precedentes. Tanto em sua 
extensionalidade quanto em sua intencionalidade, as 
transformações envolvidas na modernidade são mais 
profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos 
dos períodos precedentes. Sobre o plano extensional, eles 
serviram para estabelecer formas de interconexão social que 
cobrem o globo; em termos intencionais, elas vieram a alterar 
algumas das mais intimas e pessoais características de nossa 
existência cotidiana [...]. As mudanças ocorridas durante os 
últimos três ou quatro séculos [...] foram tão dramáticas e tão 
abrangentes em seu impacto que dispomos apenas de ajuda 
limitada de nosso conhecimento de períodos precedentes de 
transição na tentativa de interpretá-las (GIDDENS, 2002, p. 
14).   

A complexa dinâmica estabelecida entre a religião e as convicções 

plenificadas pelo fenômeno de uma economia neoliberal revelam nuances e 

percepções peculiares. Há uma contundente agenda de interesses que impacta 

na vida cotidiana dos indivíduos. Trata-se de um cenário onde é possível 

vislumbrar um mosaico de expressões diversas a serem refletidas a partir da 

divisão social do trabalho.  

A modernidade desfez o que o longo domínio do cristianismo 
tinha feito – repeliu a obsessão com a vida após a morte, 
concentrou a atenção na vida “aqui e agora”, redispôs as 
atividades da vida em torno de histórias 
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diferentes, com metas e valores terrenos e, de um modo geral, 
tentou desarmar o horror da morte. Seguiu-se então o 
abrandamento do impacto da consciência religiosa, mas – mais 
essencial ainda – desligando-se esta da significação religiosa 
(BAUMAN, 1998, p. 217).  

Não é difícil encontrar a exacerbação de um clamor que amplia a noção 

de que a globalização financeira teria aumentado o empobrecimento; de que o 

desemprego estaria ameaçando o futuro da humanidade; os seres humanos 

sendo vistos demasiadamente como mercadorias descartáveis; a liberalização 

do sistema financeiro ameaçando as instituições democráticas; o aumento 

gradativo da especulação e o domínio do pragmatismo técnico capazes de 

esfacelar sonhos e utopias. 

Em consequência de todas estas mudanças, especialmente 
nos países industriais, a vida tem se tornado, mais do que 
antes, um fluxo. Manter uma identidade coerente e ter uma 
carreira profissional como um todo depende muito mais do 
indivíduo do que antigamente. Nas regiões mais ricas do 
mundo, até a pobreza é, menos do que antes, uma condição 
social. A pobreza tornou-se individualizada. As pessoas 
adaptam-se de forma ativa a todas as coisas que encontram à 
sua volta, inclusive a assistência governamental e todo tipo de 
outras mudanças, tais como entrar e sair da pobreza. A 
pobreza costuma ser, mais do que hoje, uma condição social, 
como o casamento e a velhice (GIDDENS, 2004, p. 49).  

A visibilidade ou expressão pública6 dos movimentos religiosos na 

atualidade suscita a curiosidade, mas também sugere interrogações no sentido 

de melhor compreender as transformações destes fenômenos. Trata-se de 

uma realidade não circunscrita a um território geográfico ou cultural, mas com 

alcances globais.  

A religião encontra-se ‘em tudo’, penetrando as múltiplas 
dimensões da vida do sujeito, do cuidado com a saúde à busca 
de novos laços societários, ampliando as experiências 
singulares e realçando as adesões provisórias. Essa 
religiosidade difusa indica um afrouxamento das fronteiras 
rígidas de antes. Um indivíduo que tenha optado por uma 

                                                           
6 A temática sobre a questão da religião no cenário público nos últimos anos tem suscitado um 
grande interesse entre diversos pensadores sociais, filósofos, juristas, teólogos e historiadores. 
Particularmente, Jürgen Habermas (2007), Eric Hobsbawn (2013), Marià Corbí (2010) e Rudolf 
Von Sinner (2016) destacam, entre outros aspectos, os fundamentalismos, a violência e a 
instrumentalização política da religião na esfera pública. O grande desafio é o de que os 
potenciais de significação dos conteúdos religiosos sejam considerados de forma construtiva 
na formação de uma solidariedade social por parte dos indivíduos.  
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dessas novas religiosidades passa a dar menos importância 
aos referentes ancorados na tradição familiar e na herança de 
sua cultura para se deslocar em busca de novos caminhos, em 
uma ‘viagem’ interior na qual a salvação encontra-se dentro de 
si mesmo (GUERRIERO, 2006, p. 24).   

 A particularização das buscas individuais não apenas dificulta os 

vínculos religiosos constituídos na afirmação de uma verdade partilhada por 

uma comunidade passada, presente ou futura.7 Ela impede, ao mesmo tempo, 

em nome de uma concepção mais subjetiva da verdade a ser atingida, a 

recomposição de vínculos não importando quais forem.   

A validação do crer permanece tarefa rigorosamente individual: 
a cada um, sua verdade [...]. Esse regime puramente subjetivo 
da verdade pode preservar uma forma de religiosidade 
individual (o fato, para um indivíduo, de reconhecer sua 
afinidade subjetiva com essa ou aquela tradição crente), mas 
ela dissolve, potencialmente, toda a forma de comunalização 
religiosa (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 157-158).      

Esta construção pessoal e individualizada, com tendências às 

bricolagens diante de referências que suscitam múltiplas trajetórias de 

identificação possíveis é, assim como já referido anteriormente, um modo de 

socialização de conteúdos fluidos e de frágeis relações de pertencimento e 

adesão. Esta premissa organizada nos termos de um imperativo interior, de 

necessidade e de escolha pessoal:  

Atravessa a quase totalidade do espaço social da religião numa 
atitude subjetiva que caracteriza o ator religioso – ou 
simplesmente social – contemporâneo: uma relativização de 
certezas, um cultivo sustentado de cambiantes emoções [...]. O 
campo religioso é hoje, cada vez menos, o campo das 
religiões, pois o homem religioso, na sua ânsia de compor um 
universo-para-si, sem dúvida, cheio de sentido, mas de 

                                                           
7 Em 1917, Rudolf Otto, no final de sua obra seminal “O Sagrado” questiona se o Cristianismo 
apesar de todas as transformações ao longo da história ainda seria capaz de manter uma 
essência permanente ou uma identidade alicerçada na simplicidade religiosa despertada por 
Jesus e seus seguidores na Galileia. Otto dá continuidade à concepção evocada por Friederich 
Schleiermacher que definiu a religião como sendo algo que geraria um “sentimento de absoluta 
dependência” (ARMSTRONG, 1994, p. 351). Para Otto, o impulso escatológico da pregação 
acerca do Reino de Deus extrapolaria o Reino de Israel impondo uma noção de liberdade 
ligada a uma expectativa de salvação futura. O autor faz alusão a um sentimento “numinoso” 
de dependência e reverência diante da contemplação dos mistérios da vida. Uma realidade que 
exacerbaria o fascínio e o tremor. Ao mesmo tempo em que cativa, assusta. (OTTO, 2007, p. 
195-198). Não é difícil observar que a contemporaneidade “esvaziou” algumas das questões 
evocadas por Otto e também secundarizou alguns ideais de santidade, pobreza, renúncia e 
satisfação secular em detrimento de práticas alinhadas com o desfrute de bens materiais no 
âmbito das religiosidades constituídas.   
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sentido-para-si, tende a não se sujeitar às definições que as 
instituições lhe propõem dos elementos de sua própria 
experiência (SANCHIS, 1997, p. 34-35). 

Convém salientar ainda o que Max Weber (1991, p. 279) já havia 

assinalado no sentido de que a ação religiosa não pode ser separada das 

necessidades cotidianas, dos objetivos cujas finalidades “são, em sua grande 

maioria de natureza econômica”. Essa questão remete ao que foi descrito por 

Norbert Elias (1993), para quem a sociedade seria, na sua essência, uma rede 

de relações intencionais. Ela é uma forma institucional complexa, nunca pronta 

ou acabada.   

2.2 As Mediações da Prosperidade 

 A prosperidade insere-se como parte do interesse manifestado pelos 

indivíduos que, na sua experiência de busca pelo sagrado, retratam uma 

expectativa por concretizar auxílio e êxito na jornada da vida.8 As religiões que 

preconizam a salvação, invariavelmente, exercitam um discurso que afirma a 

libertação do sofrimento, seja numa perspectiva futura, seja aqui neste mundo. 

De acordo com Weber (1982, p. 317; 314) nas camadas sociais menos 

favorecidas isso tem a ver como “um sucedâneo, ou um suplemento racional, 

da mágica”. Já nas camadas mais afortunadas tem mais a ver com a 

necessidade de “saber quem tem o direito à sua boa sorte” no mundo.  

As referências ao aspecto teológico da prosperidade incorporam uma 

forma sistemática de pensar sobre Deus e geram um acento significativo no 

progresso e desenvolvimento da vida material. É um substrato importante e 

que prevalece na condução dos negócios humanos.   

Trata-se de uma teologia que representa a acomodação do 
protestantismo à modernidade, sua adaptação ao mundo e não 
seu repúdio. Ela propicia aos crentes que ascenderam 
socialmente, ou aos que alimentam o desejo de ascensão 
social, a possibilidade de usufruir das boas coisas do mundo, 
da prosperidade material, saúde e boas condições de vida, em 

                                                           
8 Neste aspecto, convém salientar aquilo que foi explicitado por Durkheim. Para ele, a religião é 
produto da vida social, mas não pode ser definida apenas como crença em uma divindade 
suprema. O pensamento religioso se definiria pela divisão do mundo na perspectiva dos 
domínios entre o sagrado e o profano. As crenças religiosas objetivariam atribuir significados a 
esta e à outra vida. Seriam constitutivas para elevar os indivíduos a superar os percalços da 
realidade vivida (ABUMANSSUR, 2014, p. 55-73).  
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suma, da felicidade terrena, sem drama de consciência (ORO, 
1996, p. 85).  

 A Teologia da Prosperidade, também conhecida a partir de uma 

terminologia que a retrata como confissão positiva, palavra da fé, movimento 

da fé, ou ainda, evangelho da saúde e prosperidade.9 Surgiu no início do 

século XX nos Estados Unidos.10 Sua base teórica e doutrinal encontra-se 

alicerçada na interpretação de determinados textos bíblicos como, por 

exemplo, Gênesis 17.7 11, Marcos 11.23-2412 e Lucas 11.9-10.13   

Com promessas de que o mundo seria o locus da felicidade, 
prosperidade e abundância de vida para os cristãos, herdeiros 
das promessas divinas, a Teologia da Prosperidade veio coroar 
e impulsionar a incipiente tendência de acomodação ao mundo 
de várias igrejas [...] aos valores e interesses do ‘mundo’, isto 
é, à sociedade de consumo. (MARIANO, 2010, p. 149).      

Diferente da premissa cristã do sofrimento vicário de Cristo na cruz em 

favor de todas as pessoas, a perspectiva aqui descortinada entende o 

sofrimento como um claro sinal de desgraça e do abandono da divindade em 

relação ao indivíduo. Assim, a Teologia da Prosperidade projeta metas para a 

vida do crente neste mundo. Ainda, advoga que o cristão se encontra liberto do 

pecado original e que teria o direito a uma vida com saúde, prosperidade 
                                                           
9 O sociólogo Paul Freston reitera que se trata de uma valorização da fé em Deus como meio 
para obter a saúde, felicidade, riqueza, sucesso e poder. Ao invés de acentuar os sofrimentos, 
algo muito conhecido nos percursos da tradição cristã, enaltece o bem estar e a superação dos 
percalços cotidianos (FRESTON, 1993). Uma definição similar é delineada pelo pesquisador 
Leonildo Silveira Campos: Tem-se dado o nome de ‘Teologia da Prosperidade’ a um conjunto 
de crenças e afirmações, surgidas nos Estados Unidos, que afirma ser legítimo ao crente 
buscar resultados, ter fortuna favorável, enriquecer, obter favorecimento divino para a sua vida 
material ou simplesmente progredir (CAMPOS, 1999, p. 363).    
10 O acontecimento que contribuiu bastante para impulsioná-la foi a grande depressão vivida 
pela sociedade norte-americana na década de 1930 (FRIEDEN, 2008). Um dos precursores da 
doutrina, Kenneth Erwin Hagin (1917-2003), cita exemplos de pessoas que teriam amealhado 
grandes somas monetárias, neste período, como decorrência e atribuição de sua fé. “Se 
tivermos as janelas do céu abertas em nossas vidas, não nos importará o que acontece nesse 
mundo. Não importa como estejam a inflação ou as taxas de juros, ou os índices de 
desemprego – as janelas do céu continuarão abertas em sua vida” (HAGIN, 2000, p. 149). 
11 A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: 
eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes (BÍBLIA, Gênesis, 
2000, p. 17). 
12 Eu afirmo a vocês que isto é verdade: vocês poderão dizer a este monte: “Levante-se e 
jogue-se no mar.” Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que 
disserem, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem 
alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado (BÍBLIA, Marcos, 2000, p. 
41).  
13 Por isso eu digo: peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta 
será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem; aqueles que procuram 
acham; e a porta será aberta para quem bate (BÍBLIA, Lucas, 2000, p. 60).   
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material, sem sofrimentos e livre das artimanhas do diabo (MARIANO, 2003, p. 

242).  

 O discurso empreendedor aproxima-se de uma ideia de fortuna em 

que o fiel pode mudar suas condições econômicas em um “momento de sorte” 

como uma espécie de milagre. A vida financeira é o lado de maior preocupação 

e, normalmente, segundo esta hermenêutica, a ruína e o fracasso se 

encontram ligados à ação demoníaca. O demônio14 está presente e ativo, 

provoca distrações, insinua a dúvida na fé e causa o desânimo nas pessoas.  

Por intermédio de uma modalidade de ‘poupança compulsória’, 
isto é, por meio da adoção de ‘novos’ valores inerentes à 
conversão, torna-se possível para os convertidos redirecionar e 
racionalizar recursos financeiros, mesmo quando escasso o 
que se torna também um demonstrativo (testemunho) 
grandiloquente da conversão [...] (BITTENCOURT, 2003, p. 
199).    

De acordo com imaginário que ilustra esta premissa, são redimidas as 

dívidas contraídas com o diabo mediante ofertas feitas a Deus e em favor 

também do crescimento da “obra do Senhor” – a Igreja. O fiel está entre Deus e 

a Igreja e quer ser redimido por meio da oferta. Logo, para que a vida possa 

ser melhorada, ofertar é condição fundamental.15 Por sua vez, as dívidas 

contraídas junto a forças demoníacas são redimidas mediante ofertas feitas a 

Deus. Reforça-se a perspectiva de que “o plano de Deus para o homem é fazê-

lo feliz, abençoado, saudável e próspero em tudo” (SOARES, 1985, p. 141). 

Ele desfez as barreiras que havia entre você e Deus e agora 
diz – volte para casa, para o jardim da Abundância para o qual 
você foi criado e viva a vida Abundante que Deus 
amorosamente deseja para você [...]. Deus deseja ser nosso 
sócio [...]. AS bases da nossa sociedade com Deus são as 
seguintes: o que nos pertence (nossa vida, nossa força, nosso 
dinheiro) passa a pertencer a Deus; e o que é d’Ele (as 
bênçãos, a paz, a felicidade, a alegria, e tudo de bom) passa a 
nos pertencer (MACEDO, 1990, p. 85-86).  

                                                           
14 O “demônio” é entendido aqui como categoria que representa as dificuldades encontradas e 
vividas “no mundo”. O Espirito Santo, por sua vez, constitui-se como a principal força em 
oposição ao mesmo (DELUMEAU, 1989, p. 205-259). 
15 Um exemplo emblemático desta premissa é retratado pelo bispo, físico, ex-deputado federal 
e fundador da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Robson Rodovalho. “Deus não 
precisa de nosso dinheiro, por que dele é a prata e o ouro. Mas Ele precisa que nós 
obedeçamos, para que possa nos abençoar. Há uma íntima relação entre dar e receber. 
Quanto mais damos, mais recebemos” (RODOVALHO, 2012, p. 59).  
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Se a pessoa quer receber ou alcançar algo, ela tem que provar a Deus. 

Se a pessoa não prova a Deus, não tem como Deus fazer nada. Então, se a 

pessoa quer receber, ela tem que dar, tem que plantar para colher.16 Trata-se 

de uma dádiva provocante, no sentido de que Deus é “lançado contra a 

parede”. A necessidade faz parte do desespero terrestre desse Deus que os 

fiéis se ligam de forma estreita, pois, a cada dia ele responde aos desafios 

ofertados, liberando a vida de situações improdutivas rumo à vida de bênçãos.  

O ditado popular de que ‘promessa é dívida’ se aplica também 
para Deus. Tudo aquilo que Ele promete na Sua Palavra é uma 
dívida que tem para com você [...]. Quando pagamos [...] a 
Deus, Ele fica na obrigação (por que prometeu) de cumprir a 
Sua Palavra [...]. Quem é que tem o direito de provar a Deus, 
de cobrar d’Ele aquilo que prometeu? O dizimista! [...] muitos 
homens famosos que provaram a Deus no respeito ao dízimo 
se transformaram em grandes milionários, como o Sr. Colgate, 
o Sr. Ford e o Sr. Caterpilar (MACEDO, 1990, p. 78 e 82).  

É importante ressaltar que as mediações da prosperidade inserem-se 

numa lógica que é reforçada pela mobilidade social, pelas promessas e 

demandas da sociedade de consumo,17 pelos meandros do materialismo 

exacerbado. O mundo é o locus da felicidade e da vida abundante. Os fiéis, 

herdeiros das promessas divinas, são detentores de bênçãos para uma vida 

plena e de realizações.     

2.3 A Confissão Positiva  

                                                           
16 Marcel Mauss (1950) tornou-se mais conhecido por retratar a questão da dádiva nas 
sociedades primitivas do que por sua contribuição à noção de reciprocidade. Quem soube 
discutir com desenvoltura as propostas elencadas por Mauss foi Claude Lévi-Strauss (1982). 
Ele lançou sua critica no sentido de que Mauss não teria percebido que é a troca, e não um 
sistema de crenças, que constitui a estrutura subjacente às três obrigações de “dar, receber e 
retribuir”. Lévi-Strauss evidencia que Mauss não postulou as trocas no centro da função 
simbólica, mas, associando aliança e parentesco. Para Lévi-Strauss o aspecto da troca seria 
universal e a reciprocidade estaria vinculada a uma estrutura elementar, inclusive sob suas 
formas simbólicas. No decorrer da pesquisa ainda se buscará delinear com mais desenvoltura 
alguns aspectos acerca da reciprocidade, sobretudo, a partir das evidências suscitadas por 
Walter Burkert (1996) em sua obra – A Criação do Sagrado.   
17 Ocorreu um rompimento com a tradição, nos termos de uma transmissão regular enunciada 
pelas instituições religiosas. A perspectiva pluralista evidencia novos valores, demandas e 
perspectivas coadunadas pela lógica de uma economia de mercado. “As lutas de gerações a 
respeito do necessário e do desejável mostram outro modo de estabelecer as identidades e de 
construir a nossa diferença. Vamos afastando-nos da época em que as identidades se definiam 
por essências a-históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se 
possui, ou daquilo que se possa chegar a possuir” (CANCLINI, 2010, p. 30).    
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 A Confissão Positiva tem suas origens numa antiga heterodoxia 

conhecida como gnosticismo.18 Reunindo crenças sobre a cura, a prosperidade 

e o poder da fé, surgiu nos EUA na década de 1940, mas consolidou-se 

mesmo como movimento doutrinário mais de 30 anos depois sob a égide de 

grupos carismáticos norte-americanos através dos quais obteve visibilidade, de 

modo a difundir e ampliar sua inserção para diversas correntes cristãs.     

Sob a liderança de Kenneth Hagin [...], o movimento da 
Confissão Positiva difundiu-se para inúmeros países [...]. Após 
a Segunda Guerra Mundial, participou das campanhas de cura 
divina nos EUA. Em 1962 fundou seu próprio ministério, 
caracterizado por transes, visões, profecias, revelações e 
experiências sobrenaturais, dos quais fez derivar sua 
‘autoridade espiritual’. Entre 1950 e 1959, Hagin declara ter, 
em oito ocasiões, conversado pessoalmente com Jesus, 
algumas vezes no céu e outras no inferno (MARIANO, 2010, p. 
151).  

 As experiências pessoais do principal interlocutor deste movimento, 

Kenneth Hagin,19 são importantes para compreender as particularidades e 

nuances da doutrina. Hagin teve uma infância bastante atribulada. Com apenas 

seis anos de idade foi abandonado pelo pai e passou a viver com o avô. Pouco 

antes de completar dezesseis anos, a sua condição física deixou-o confinado a 

uma cama por quase dois anos. Depois de sua experiência de conversão no 
                                                           
18 Surgiu nos séculos I e II da era cristã, e ensinava que havia uma verdade especial, mais 
elevada, acessível somente aos iluminados por Deus. Os gnósticos acreditavam que haveria 
na natureza humana o princípio do dualismo: o espírito e o corpo, separados e opostos. Para 
eles, o pecado habitava somente na carne, tornando-a totalmente má. O corpo podia fazer tudo 
o que lhe agradasse, vivendo nos prazeres da carne. O espírito era totalmente bom. Assim, 
alguém poderia ter uma vida impura fisicamente e, ao mesmo tempo, ser espiritualmente puro. 
Foi declarada como heresia em grande medida por causa de seu posicionamento a respeito da 
pessoa de Cristo que era explicado nos termos de uma teosofia. (GLASENAPP, 1996, p. 237-
363).  
19 Após uma adolescência pobre e marcada por enfermidades e experiências de cura, tornou-
se, em 1937, pastor da Assembleia de Deus americana. Em 1949, evangelista itinerante, 
organizando, posteriormente, em 1962, o próprio movimento. Como pregador e divulgador dos 
postulados da Confissão Positiva, Hagin inspirou-se em Essek William Kenyon (1867-1948) 
que também havia sido pregador itinerante e que tinha muitas de suas ideias ligadas ao poder 
do pensamento positivo, em especial nas concepções de Phineas Quimby (1802-1866), 
Norman V. Pearle (1898-1993) e Mary Baker Eddie (1821-1910). Hagin não recebeu formação 
teológica formal. Pelo contrário, dizia ter superado a necessidade de tal treinamento. À 
semelhança do apóstolo Paulo, referia que nenhum homem seria capaz de lhe ensinar a 
verdadeira doutrina, uma vez que ele a recebera diretamente de Cristo. É autor de quase uma 
centena de livros, na sua maioria, editados pela Graça Editorial, instituição ligada ao 
missionário Romildo Ribeiro Soares e Igreja Internacional da Graça de Deus. Entre os títulos 
mais citados, destacam-se: O Nome de Jesus (1999); Jesus a Porta Aberta (2000); Bem Vindo 
à Família de Deus (2000); Crescendo Espiritualmente (2004); Planos, Propósitos e Práticas 
(2011); Mantendo-se Positivo em um Mundo Negativo (2009); Chaves Bíblicas para a 
Prosperidade Financeira (2000); A Autoridade do Crente (2002) (PIERRAT, 1993).  
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âmbito da tradição carismática batista, receber o batismo no espirito e falar em 

línguas, seu ministério foi marcado de forma enfática pelas visões.20   

O pressuposto da Confissão Positiva acentua que o crente teria 

condições de vencer os sofrimentos que assolam a sua vida. As ponderações 

inspiradas por Hagin são definidas por Jungblut (1997, p. 47) como sendo a “fé 

incondicional na realização da solicitação associada ao emprego de vocábulos 

corretos que expressem a sua legitimidade bíblica”.  

O Dictionary Of Pentecostal And Charismatic Movements (Dicionário dos 

Movimentos Pentecostal e Carismático) preconiza que:  

Confissão Positiva é um título alternativo para a teologia da 
fórmula da fé ou doutrina da prosperidade [...]. Pode ser 
legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais 
significativo de tudo é que a expressão “Confissão Positiva” se 
refere verdadeiramente a trazer à existência o que declaramos 
com nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão 
(ROMEIRO, 1993, p. 36). 

                                                           
20 Hagin alega ter recebido não menos do que oito visitas pessoais de Jesus que visavam 
ensinar-lhe a verdade. De suas inúmeras visões partilhadas em livros e pregações, de forma 
especial, uma das mais conhecidas e divulgadas foi a que teria acontecido no ano de 1952. “O 
Senhor Jesus Cristo me apareceu numa visão e falou comigo por mais ou menos uma hora e 
meia sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. No final daquela visão, um espírito 
maligno que parecia um macaquinho ou um duende correu entre mim e Jesus, espalhando 
alguma coisa parecida com fumaça ou nuvem escura. Então este demônio começou a pular, 
gritando com uma voz estridente: ‘Iaqueti-iac, iaqueti-iac, iaqueti-iac’. Eu não podia ver Jesus, 
nem entender o que Ele dizia [...]. Não podia compreender por que Jesus permitia ao demônio 
fazer tanta algazarra. Fiquei imaginando a razão por que Jesus não repreendeu o demônio 
para que eu pudesse ouvir o que Ele falava. Esperei algum tempo, mas Jesus não tomou 
nenhuma iniciativa com relação ao demônio; Jesus ainda estava falando, mas eu não podia 
entender uma palavra sequer do que dizia e eu precisava ouvir, porque Ele dava instruções 
referentes ao diabo, demônios e como exercer autoridade. Pensei comigo mesmo: Será que o 
Senhor não sabe que não estou ouvindo o que Ele quer que eu ouça? Preciso ouvir isto. Estou 
perdendo! Quase entrei em pânico. Fiquei tão desesperado que gritei: No nome de Jesus, 
espírito tolo, te ordeno que pare! No mesmo instante que disse isso, o demoniozinho caiu no 
chão como um saco de feijão e a nuvem negra desapareceu. O demônio ficou ali no chão 
tremendo, choramingando e gemendo como um cachorrinho acossado. Nem olhava para mim. 
“Não somente cales a boca, mas sai daqui em nome de Jesus! ordenei. Ele foi embora 
correndo. O Senhor sabia exatamente o que se passava em minha mente. Eu estava 
pensando: Por que Ele não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: Se você 
não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia fazê-lo. Ao ouvir isso tomei um 
verdadeiro choque — fiquei pasmo. Respondi: Senhor, acho que não o ouvi direito! O que o 
Senhor disse é que não o faria, não foi? Ele respondeu: Não, se você não tivesse tomado 
nenhuma atitude, eu também não poderia fazê-lo. Repeti tudo por quatro vezes. Ele era 
enfático ao dizer: Não, não disse que não faria, disse que não poderia fazê-lo” (HAGIN, 2002, 
p. 37-38).  
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De acordo com Pieratt (1993, p. 62) esta doutrina entende que o 

sofrimento do cristão se deve ao fato de que ele desconhece os seus direitos. 

Para Hagin (2005, p. 27), “não precisamos esforçar-nos para ter fé. É simples 

questão de reivindicar os nossos direitos e de usar com ousadia aquilo que 

sabemos pertencer-nos”. Portanto, Deus já teria realizado a sua obra através 

de Jesus e, agora, caberia ao ser humano, conhecendo seus direitos divinos 

concedidos pelas promessas bíblicas, tomar posse do que é dele. 

A verdadeira fé não fica simplesmente esperando para ver se 
Deus irá responder à oração. Ela exige seus direitos e 
pressupõe que eles foram respeitados por causa da força da 
oração feita. Portanto, a verdadeira fé tem três características: 
1) exige seus direitos; 2) exige-os em nome de Jesus; 3) nunca 
duvida (PIERATT, 1993, p. 70). 

 É importante destacar que o conhecimento dos direitos é apenas a 

primeira parte da caminhada rumo à obtenção da dádiva. Após conhecer os 

direitos, é preciso dar um passo de fé, ousado, para alcançar o que se deseja. 

Esta fé não deve ser comum. A fé “comum”, ou “fé da sorte”, é aquela que “a 

gente ora, se Deus responder, ficamos alegres, pois recebemos a bênção. E, 

se a resposta não vier [...] não fica zangado. Afinal, temos recursos humanos 

que nos ajudam a aliviar o fardo” (PIERATT, 1993, p.70). 

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

É preciso afirmar de forma positiva as conquistas. Hagin sugere, 

inclusive, que a declaração em nome de Jesus não deveria apenas ser ousada, 

mas, sim, precisa ser constante. Palavras proferidas com fé encerram o poder 

de criar realidades e compelem Deus a agir. Ou seja, “a fé eficaz [...] despreza 

a evidência física e concentra-se na resposta que se deseja” (PIERATT, 1993, 

p. 80). 
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Depende somente do crente receber ou não as bênçãos que 
confessa. Qualquer dúvida, por mínima que seja, manifesta 
quanto à realização do que confessou ou decretou, 
impossibilita o recebimento da bênção [...] Uma fé capenga, 
inevitavelmente, será responsabilizada pelo fracasso da 
confissão (MARIANO, 2010, p. 156). 

Confessar positivamente a fé nada tem a ver com pedir ou suplicar. Tais 

atitudes denotam incapacidade ou ignorância no modo de relacionar-se com 

Deus. O individuo, ao invés disso deve buscar resultados entendendo que são 

as próprias palavras que garantem saúde, paz, prosperidade, mas também são 

estas mesmas palavras que reiteram derrotas e infortúnios.     

Os cristãos, em vez de implorar, devem decretar, determinar, 
exigir, reivindicar, em nome de Jesus, como Deus prescrevera, 
para ‘tomar posse das bênçãos’ [...] a que têm ‘direito’. Mais do 
que isso: eles devem crer [...] que já receberam as graças 
apesar de ainda não terem se concretizado no plano material 
(MARIANO, 2010, 154).  

A Confissão Positiva embora reitere muito a perspectiva bíblica como 

fonte de sua amplitude teológica, trata sempre desta a partir dos enunciados da 

revelação da prosperidade. Portanto, a atenção se fixa não no estudo do 

conteúdo numa perspectiva histórica contextual ou pragmática a partir de uma 

tradição dogmática, em particular, mas em visões e vivências pessoais e 

circunstanciais21 que embasam e reforçam um sentido de autoridade. 

Nós, como cristãos, não precisamos sofrer reveses financeiros; 
não precisamos ser cativos da pobreza ou da enfermidade! 
Deus proverá a cura e a prosperidade para seus filhos se eles 
obedecerem aos seus mandamentos... Deus quer que seus 
filhos tenham o melhor de tudo [...] Ele [Deus] nos deu, 
individualmente, um cheque assinado, dizendo: “Preencha-o”. 
Deu-nos um cheque assinado, cobrável aos recursos do céu 
(HAGIN, 2011, p. 66). 

Uma das questões importantes nesta configuração da religiosidade tem 

a ver com o aprofundamento e a intensificação da experiência emocional que 

brota de forma nova e criativa. Esta experiência não está restrita ao plano 

individual, mas é realizada na coletividade através da mediação de um 

                                                           
21 Se o papel exercido pelas lideranças significa a oportunidade de vislumbrar a promessa, A 
submissão, por sua vez, denota exigência. Possíveis questionamentos podem, com facilidade, 
ser rotulados, como conhecimento muito aquém do conhecimento de revelação. 
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determinado grupo e dentro de uma premissa comunitária que possibilita um 

espaço de interação emocional forte e intenso. 

Parece prevalecer [...] a procura do contato imediato com o 
divino, a valorização do simbólico, do milagre, a dinamização 
dos rituais, a sacralização do mundo, da natureza e da vida, a 
experiência místico-espiritual [...] e, especialmente, a 
expressividade emocional. Esta pode ocorrer de forma mais 
direta e profunda, na expressão dos sentimentos através de 
lágrimas, risos, abraços, estados de transe e êxtase, ou de 
forma mais atenuada e sutil, em que a emoção parece estar 
mais domesticada. De qualquer modo, tende a ser uma 
experiência ‘quente’, emocionalmente envolvente [...], na 
medida em que toca, individual e coletivamente, os afetos das 
pessoas (ORO, 1996, p.106).  

Importante destacar que se trata da promoção de uma leitura 

direcionada para os problemas, sobretudo os de ordem financeira, emocional e 

também àqueles atinentes à saúde, visando suprir necessidades cotidianas. A 

teologia da confissão positiva na sua configuração contemporânea é a 

afirmação de um modelo triunfalista22 que aspira mais espaço e busca ampliar 

e consolidar a sua presença nos mais variados meios seculares. 

E um mundo sob o predomínio da massificação que visualiza os seres 

humanos a partir do individualismo, independente de seus atributos, a oferta e 

a procura de prosperidade neste mundo, é reiterada através do apelo religioso 

e com base prioritariamente na expectativa de eficácia.23 Há uma intensa 

dualização da vida, fomentada por um sentido religioso que passa a abarcar de 

forma imediata demandas e necessidades, quotidianas ou extraordinárias, 

exigindo colocá-las sob o poder de Deus. 

2.4 A Hermenêutica Simbólica 

                                                           
22 Convém sublinhar que este modelo respalda a sua intenção na fé e nas possíveis 
revelações. Não há um reconhecimento de alguma evidência sensorial, percurso histórico, 
raciocínio filosófico, teológico ou científico. “O religioso tenta explicar Deus; o cristão 
compreendê-lo. Através da tentativa de explica-lo, surgiu a Teologia, que abrange vários 
ramos, a saber: Dogmática, Moral, Ascética, Mística, Sistemática, Exegética, Pastoral e outros. 
Todas as formas e todos os ramos da Teologia são fúteis; não passam de emaranhados de 
ideias que nada dizem ao inculto, confundem os simples e eludem os sábios. Nada 
acrescentam à fé e nada fazem pelos homens, a não ser sua capacidade de discutir e de 
discordar entre si” (MACEDO, 1997, p. 17).  
23 Importante ressaltar que a oposição entre sagrado e profano, tese defendida por Émile 
Durkheim (1996) e Mircea Eliade (1957), parece se diluir sendo impregnada por outras áreas, 
gerando uma "religiosidade difusa" ou um sagrado camuflado (ROHDEN, 1998).   
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   A vida humana, na perspectiva social e religiosa, talvez fosse 

impensável sem a construção simultânea de símbolos e significados.24 Cada 

ação expressa pelo conhecimento humano é pela sua própria natureza também 

uma caracterização simbólica que plenifica uma realidade. O símbolo25 confere 

significados à realidade em construção e permite que seja possível a 

comunicação intersubjetiva e o entendimento em torno de um fato social. 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da ‘integração 
social’: Enquanto instrumentos de conhecimento e de 
comunicação [...], eles tornam possível o consenso acerca do 
sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para 
a reprodução da ordem social: a integração ‘lógica’ é a 
condição da integração ‘moral’ (BOURDIEU, 1998, p. 10).  

 É bastante improvável a vida em uma sociedade capaz de prescindir de 

seus contornos simbólicos enquanto mediações e costuras com as dimensões 

do mundo real. Também, e, de igual maneira, é improvável a existência de um 

mundo consolidado apenas pelos meandros da racionalização. Um mundo no 

qual a dimensão simbólica desapareça das dimensões da linguagem. Afinal, o 

simbólico não apenas constitui uma definição capaz de explicar e definir os 

seres humanos, mas, também, perscruta e sublinha uma sociedade e um 

mundo ideal e desejado. 

Não se trata do símbolo no sentido da deliberação do principio 
de realidade [...], mas de um código, pela mediação do mito, do 
conto, da parábola, da metáfora, do rito, da festa, um código 
performativo como dizem os linguistas, que convida à práxis. 
Não devemos esquecer que a linguagem religiosa só pode ser 
simbólica. Numa cultura em que se impõe cada vez mais o 
símbolo lógico-matemático a serviço de um processo 
mercantilizado, perdeu-se grande parte do símbolo como 
linguagem existencial (HOUTART, 2003, p. 43).  

                                                           
24  Importante destacar que a hermenêutica teria a sua origem em Hermes, uma divindade da 
mitologia grega. Acreditava-se que sua função era a de transmitir mensagens dos deuses aos 
seres humanos. O termo designaria, portanto, os meandros da ciência e da interpretação. Uma 
contribuição para ampliar a perspectiva exegética é a obra de FEE, Gordon; STUART, 
Douglas. Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da 
hermenêutica. São Paulo: Vida Nova, 1984.  
25 A etimologia da palavra na sua origem grega (sumbolon), em hebraico (mashal) ou em 
alemão (Sinnbild) é um termo que implica sempre a união de duas metades: signo e 
significado. O símbolo é, pois, uma representação que faz aparecer um sentido. É a epifania de 
um mistério (DURAND, 1993). A compreensão entabulada por Mircea Eliade é ilustrativa: 
“[...] Com efeito, as imagens e os símbolos constituem, para o homem moderno, outras tantas 
‘aberturas’ sobre um mundo de significações infinitamente mais vasto do que aquele onde vive” 
(ELIADE, 1991, p. 9). 
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    Uma importante referência em termos de análise é a possibilidade de 

conectar a experiência religiosa vivenciada a um determinado estilo ou padrão 

de vida particular no qual aconteça a sintonia da ação humana com uma 

determinada ordem cósmica e, inversamente, a projeção desta ordem no plano 

da experiência humana do cotidiano (VELHO, 1995). 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade que 
tende a estabelecer uma ordem gnosiológica; um sentido 
imediato do mundo [...] uma concepção homogênea do tempo, 
do espaço, do número, da causa, [...] tem o mérito de designar 
explicitamente a função social [...] do simbolismo [...]. 
(BOURDIEU, 1998, p. 9)  

 Convém salientar que a dimensão simbólica, além de inerente à 

experiência religiosa nas suas diferentes modalidades rituais ou míticas, pode 

sugerir a integração de indivíduos ou grupos dentro de uma estrutura voltada 

ao resgate dos mesmos numa situação em particular. De acordo com Geertz 

(1989), tomando-se tal perspectiva, a ênfase da religião recairia em seu 

aspecto singular de fornecer respostas às interrogações e necessidades de 

explicação às razões últimas da existência e de sentido.    

 Émile Durkheim, em sua obra seminal – As Formas Elementares da Vida 

Religiosa (1994), tomando como referência a discussão acerca das noções de 

representações, constata que estas integram a vida coletiva com a vida mental, 

anímica, imaterial em cada indivíduo. Ressalta que são realidades reais, 

podendo, inclusive, ser comparáveis entre si.    

A sociedade tem por substrato o conjunto de indivíduos 
associados. O sistema que eles formam, unificando-se, varia 
segundo sua própria disposição sobre a superfície do território, 
a natureza, o número de vias de comunicação, tudo o que 
constitui a base sobre a qual se edifica a vida social. As 
representações [...] originam-se das relações que se 
estabelecem, tanto entre indivíduos [...], quanto entre grupos 
secundários que se interpõem entre o indivíduo e a sociedade 
(DURKHEIM, 1994, p. 41).    

 A linguagem simbólica opera por analogias e metáforas. Supõe uma 

assimilação pela força dos seus sentidos, de suas evocações, pela intensidade 

de seus apelos afetivos ou emotivos. A lógica não está no recebimento de 

certezas cientificamente relevantes, mas em uma ideia cuja relação mobiliza e 
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congrega sentimentos de pertencimento a partir de uma experiência de 

admiração, temor ou construção de significados sociais.  

O pluralismo moderno leva a um enorme relativismo dos 
sistemas de valores e da interpretação. Em outras palavras: os 
antigos sistemas de valores e de interpretação são 
‘descanonizados’. A desorientação do indivíduo e de grupos 
inteiros por causa disso já é tema principal há muitos anos da 
critica da sociedade e da cultura. Categorias como ‘alienação’ e 
‘anomia’ são propostas para caracterizar a dificuldade das 
pessoas de encontrar um caminho no mundo moderno 
(BERGER e LUCKMANN, 2012, p. 52).   

 As premissas simbólicas, vistas a partir de uma hermenêutica 

sociológica, sinalizam para a importância de uma análise situada na 

perspectiva cultural a partir dos contornos da pluralidade. Esta realidade 

representa um desafio importante para a religiosidade contemporânea na 

medida em que as instituições eclesiásticas necessitam demarcar novas 

premissas e aludir novas demandas ou poderes instituintes,26 haja vista a 

perda de um sentido do fazer coletivo mais espontâneo.   

O indivíduo cresce num 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 pela comunidade de vida em que cresce num 
sistema supra ordenado de sentido (BERGER e LUCKMANN, 
2012, p. 41).          

A hermenêutica simbólica na perspectiva da prosperidade não é 

demarcada de forma cabal pelos caminhos da linguagem conceitual, pois as 

imagens que brotam do seu interior não são vazias, complicadas ou até 

indecifráveis. Realça-se, com profundidade, a dinâmica da intersubjetividade na 

organização das ações religiosas. Trata-se de uma resposta a determinadas 

condições sociais, econômicas, históricas, culturais e religiosas.    

                                                           
26 Um traço marcante destes novos desafios seria o hedonismo. O livro de CAMPBELL, Colin. 
The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consume rism , (1995), é esclarecedor quanto 
à ética hedonista moderna diante do conhecido puritanismo que Max Weber examina para 
elaborar sua clássica compreensão acerca do espírito do capitalismo. Em busca de 
entendimento, Campbell mostra como a leitura de romances fertilizou a imaginação na 
sociedade. O autor argumenta que esse processo estimulou nas pessoas a possibilidade de 
supor situações prazerosas e as levou a consumir uma variedade de recursos, visando uma 
materialização e experimentação dos prazeres antecipados pela imaginação. O desejo de 
satisfação ampliou e estabeleceu-se em múltiplas esferas da vida contemporânea. 
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Uma contribuição relevante acerca da perspectiva simbólica foi, por 

exemplo, a compreensão entabulada por Carl Gustav Jung (2012) que 

sublinhou a necessidade de uma “tradução” capaz de elucidar um 

entendimento. O que a linguagem, por vezes, não abarca, o símbolo amplia. 

Ele ultrapassa categorias de linguagem e, geralmente, não pode ser expresso 

de forma única. Significa que os sinais e as alegorias são ilustrativos. O 

simbólico remeteria a uma realidade complexa. 

O símbolo não é um sinal arbitrário e intencional de um fato 
conhecido e compreensível, mas uma expressão de caráter 
reconhecidamente antropomórfico (por isso mesmo, limitada, 
válida apenas em certas condições) de um conteúdo 
sobrenatural e, por esta razão, só compreensível dentro de 
certas condições. O símbolo é, na verdade, a melhor 
compreensão possível, mas está muito abaixo do nível do 
mistério que significa (JUNG, 2012, p. 15-16).  

Portanto, para Jung o enunciado simbólico remete a algo maior, mais 

amplo, dinâmico, elevado. Refere-se aos arquétipos, ao indizível, ao que não 

cabe em palavras, ao que foge de alguma compreensão racional (JUNG, 2013, 

p. 77). Para que ocorra esta realidade há um encontro de horizontes. “O 

desconhecido do homem e o desconhecido no objeto se confundem. Surge 

uma identidade [...]” (JUNG, 2012, p. 72). Há tanto no ser, como no mundo, 

uma essência oculta. O esforço para expressar esta dimensão estaria na 

hermenêutica simbólica. 

A compreensão da existência humana a partir de sua interação 

simbólica supõe o reconhecimento da força das crenças na vida social. Tem a 

ver com a assimilação de categorias ligadas à sensibilidade e não apenas com 

aquelas configuradas nos percursos estabelecidos pelo pragmatismo, lógica ou 

razão. É uma ordem “inteiramente outra” (OTTO, 1932) que sugere um 

sentimento particular pouco possível de ser descrito em termos habituais. 

Trata-se de uma dimensão especial qualificada como “mistério tremendo e 

fascinante” que engendra um sentimento de grande espanto, quase temor, 

mas, por outro lado, de um poder de atração diante do qual é difícil resistir. 
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A hermenêutica simbólica procura tornar acessível o inacessível, dar 

palavras ao silêncio inefável, dar hospedagem à transcendência.27 A distância 

entre o mistério e o conhecido é, por assim dizer, encurtada. O invisível se 

torna visível, embora o símbolo não seja o invisível, nem o invisível o símbolo. 

Esta premissa é descortinada por Clifford Geertz para quem “os símbolos 

religiosos são sentidos como uma síntese do que se conhece sobre o modo de 

ser do mundo, sobre a qualidade da vida emocional e da maneira como as 

pessoas se devem comportar enquanto estão no mundo” (1978, p. 118).  

Convém destacar esta capacidade de retratar uma gama de significados 

para uma ação que adquire relevância dentro de um contexto em particular. De 

acordo com Ernst Cassirer “é inegável que o pensamento simbólico [...] tem 

traços característicos da vida humana e que todo processo da cultura humana 

está baseada nessas condições” (1994, p. 141). É preciso destacar que a 

diversidade é o componente de sentido para uma realidade capaz de fomentar 

a criação e recriação de experiências, oportunidades e interações em um 

mundo complexo. 

A dimensão simbólica adquire uma conotação que permite uma relação 

do presente com o passado, a conjugação do visível com o invisível, do ser 

com o não ser, um sentido de esperança e reencontro em torno de certa 

unidade. Impõe-se, sobretudo, como abertura e promessa, como princípio de 

movimento e de orientação. Para Paul Ricoeur “o significado de um importante 

evento vai para além, supera, transcende condições sociais de sua produção e 

pode ser reatualizado em novos contextos sociais. Sua importância é sua [...] 

relevância onitemporal” (Apud. VELHO, 1995, p. 34).  

 Há um pressuposto inerente à pessoa humana que é estruturalmente 

simbólico, ou seja, a religiosidade contemporânea nos termos da prosperidade 

faz-se a partir de um exercício de simbolização na busca por Deus, mediante o 

qual a celebração do desejo, da realização pessoal, da plenitude das 
                                                           
27 De acordo com o sociólogo espanhol Jose María Mardones, a racionalidade moderna 
caminha para uma decomposição analítica que, no fundo, busca evidenciar o que é guardado 
pela realidade. “O predomínio da cultura da imagem nos roubou a interioridade [...]. A falta de 
cuidado em salvaguardar o rastro de mistério do ser humano e de sua interioridade 
desembocou na trivialidade. [...] Confundimos o mistério com o oculto [...]”. (MARDONES, 
2006, p. 20).   
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aspirações materializa-se por meio de gestos e atitudes em torno de um 

sentido para a existência. Todavia, isso não significa viver sem crises e nem 

que seja fácil este processo de socialização da ação religiosa. Nas palavras 

enunciadas por Geertz (1989, p. 89), trata-se de estabelecer “vigorosos, 

penetrantes e duráveis estados anímicos e motivações”.  

2.5 Os Imaginários da Salvação 

 As dificuldades, os infortúnios e os sofrimentos delimitam espaços de 

sociabilidade, suscitam respostas e enunciam caminhos que permitam o 

consolo diante das carências vislumbradas no cotidiano. A vivência religiosa é, 

historicamente, a percepção de que há uma função socialmente constituída 

(BOURDIEU, 1998) capaz de acolher uma busca e reforçar um sentido de 

orientação nas intempéries. 

É, com efeito, o supremo esforço para eliminar o sofrimento na 
desesperada tentativa de afirmar, ora que o sofrimento não 
existe, ora que é sombra de pouca consistência, ora que logo 
será superado pela felicidade eterna [...]. Um paradoxo é, 
portanto, se alimentar do medo do sofrimento, de depender 
dele nesta perspectiva, e por outro lado de combatê-lo, de 
querer suprimi-lo. A ambiguidade do homem e de sua vida 
concentra-se, de qualquer modo, no instante de seu 
sofrimento. Explicando o sofrimento explica-se o ser humano 
(LEPARGNEUR, 1985, p. 50).   

  A relação entre religiosidade e os sentidos e significados do sofrimento 

tem a ver com a busca humana por “respostas”. Sentir-se amparado e 

fortalecido para suportar ou vencer as dificuldades reforça a perspectiva de que 

o sofrimento necessita ser compreendido e explicado por quem sofre e por 

aqueles que passam por situação semelhante. Trata-se de algo fundamental à 

condição humana. 

Como problema religioso, o problema do sofrimento é, 
paradoxalmente, não como evitar o sofrimento, mas como 
sofrer, como fazer da dor física, da perda pessoal, da derrota 
perante o mundo ou da impotente contemplação da agonia 
alheia algo tolerável, suportável – sofrível, se assim se pode 
dizer (GEERTZ, 1989, p.119).   

De acordo com o antropólogo estadunidense Robert Hefner (1998), 

embora a modernidade seja múltipla e cada tradição confessional singular, a 
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globalização e o pluralismo fazem com que sejam grandes os desafios para 

que as premissas religiosas consigam reconfigurar-se de modo a se ajustar às 

formas de ordenação social em gestação. As respostas variam em função dos 

recursos que cada coletividade aciona para se encontrar com a modernidade. 

Elas tendem a gerar sentimentos de segurança e identidade.   

A segurança ontológica é uma forma, mas uma forma muito 
importante, de sentimentos de segurança [...]. A expressão se 
refere à crença que a maioria dos seres humanos tem na 
continuidade de sua auto identidade e na constância dos 
ambientes de ação social e material circundantes. A segurança 
ontológica tem a ver com o ‘ser’ ou, nos termos da 
fenomenologia, ‘ser-no-mundo. Mas trata-se de um fenômeno 
emocional ao invés de cognitivo, e está enraizado no 
inconsciente (GIDDENS, 1991. p. 95).  

Uma importante contribuição para o debate é a do antropólogo Talal 

Asad.28 Para ele, não haveria como qualificar de uma forma abstrata qualquer 

ação religiosa e também interpretá-la a partir de “motivos” puramente 

religiosos. Para o autor, a associação entre ação e motivo estaria inscrita na 

modernidade que, ao construir a ideia de sujeito autônomo, também construiu o 

conceito de responsabilidade moral e legal. Para Asad (2003, p. 14), o mais 

importante não seria identificar motivos, mas compreender os processos. 

Nesse sentido, para ele, categorias historicamente construídas acabam 

modelando sensibilidades e identidades.  

O discurso teológico, por exemplo, que insere os símbolos no arcabouço 

cosmológico, não seria o mesmo discurso das atitudes morais, que produzem 

disposições religiosas: seriam duas operações diferentes que usam signos 

distintos. Os discursos envolvidos nas práticas são distintos dos discursos 

sobre as práticas. Talal Asad (1993, p. 40- 43) reforça uma noção que se forma 

e se relaciona com a diversidade e que, portanto, vai além dos domínios 

religiosos. O discurso transforma ocorrências, gestos e eventos em 

                                                           
28 Talal Asad nasceu na Arábia Saudita, em 1932, filho de pais mulçumanos. Passou a infância 
na Índia e no Paquistão. Graduou-se em Antropologia pela Universidade de Edimburgo, na 
Escócia. Realizou estudos de doutorado em Oxford sob a orientação de Edward Evans-
Pritchard e depois assumiu a docência na Universidade de New York. É autor de uma vasta e 
significativa contribuição reconhecida a partir de características que o classificam como adepto 
de uma antropologia pós-colonial e pós-estruturalista (REINHARDT; DULLO, 2011, p. 160-
163).   
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significados. As proposições de Asad indicam uma trajetória na qual há um 

deslocamento da primazia da representação do campo do conhecimento para o 

campo do poder. 

É importante ressaltar que esta pretensa dicotomia entre forças 

antagônicas é capaz de afetar e delimitar o universo imaginário da salvação a 

partir do cotidiano. A luz e as trevas; a liberdade e o mal; a ordem e a falta de 

discernimento; a realização e o sofrimento; alegria e a indiferença; amor e o 

ódio; a afirmação da identidade e os múltiplos processos de alienação. Nestes 

termos há sempre a suposição de um poder capaz de ser restaurado e de uma 

realidade a ser transformada.  

Para estabilizar as significações que produzem e a fim de dar 
um sentido a sua experiência cotidiana, os indivíduos 
raramente podem se contentar com sua própria convicção. 
Eles têm necessidade de encontrar no exterior a garantia de 
que suas crenças são pertinentes [...]. Portanto, é [...] na troca 
mútua que os indivíduos podem esperar os meios de 
consolidar seu universo pessoal de sentido dos quais se 
servem (HERVIÉU-LÉGER, 2008, p. 158).   

O arcabouço das verdades, que desfaz a noção de culpa e suscita um 

sentimento de vergonha, estabelece um ideal de felicidade e sucesso e acaba 

criando as condições para a emergência de iniciativas e estratégias para 

estabelecer, confirmar, reproduzir e reforçar os discursos e verdades da 

sociedade contemporânea emergente, marcada de forma indelével pelo 

individualismo e a realização pessoal (ESPERANDIO, 2006, p. 41-42). 

A condição utilitarista impulsionada não se encontra ausente do âmbito 

da sociabilidade religiosa. Sendo assim, é possível concordar com Houtart, 

quando o mesmo afirma que os discursos religiosos, em meio a todo este 

contexto,  

[...] ou bem legitimam o mercado em função da eficácia social, 
que corresponde às exigências de justiça do evangelho, ou 
bem ambos se superpõem, não se articulam, exceto por 
insuficiência: o vazio criado por um (o mercado) é substituído 
pelo outro (o reino), e as contradições do primeiro são 
resolvidas pelo segundo. Nesta perspectiva, ainda que as duas 
ordens de coisas sejam de todo diferentes e os valores não 
compráveis e muitas vezes contraditórios, o bem-estar do ser 
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humano, que é o objetivo de ambos, é satisfeito pela sua 
complementaridade. (HOUTART, 2003, p. 88) 

 

Portanto, não podem ser desconsideradas as estratégias de 

expressão, afirmação, transformação, conquista material e pessoal inerente às 

sociabilidades religiosas. Ao apoiar-se nos meandros da redenção, 

condicionados pelo imaginário da contemporaneidade, o indivíduo enaltece 

objetos, desejos e disposições circunstanciais que motivam a busca pelos 

valores materiais e por aquilo que estes podem proporcionar.29 Persegue-se 

uma nova relação numa sociedade em desarmonia.  

O hedonismo e o imediatismo são premissas que acabam sendo 

sacralizadas e legitimadas através de instrumentos que permitam a 

consolidação de uma ordem diante da realidade marcada pela precariedade 

(BERGER, 2003, p. 45). As premissas religiosas são uma espécie de escudo 

às anomias, reforçando, inclusive, o relativo e legitimando o arbitrário. Neste 

sentido, podem  

[...] assumir uma função ideológica, uma função prática e 
política de absolutização do relativo e de legitimação do 
arbitrário [...] que pode suprir uma função lógica ou 
gnosiológica consistente e reforçar a força material ou 
simbólica possível de ser mobilizada [...] assegurando a 
legitimação de tudo que define socialmente um grupo. Em 
outros termos, permite a legitimação de todas as propriedades 
arbitrárias que se encontram objetivamente associadas a um 
grupo na medida em que ele ocupa uma posição determinada 
pelo efeito de consagração como sacralização [...] 
naturalização [...] e eternização (BOURDIEU, 1998, p. 46).    

 Em um contexto social no qual se vislumbra uma incapacidade 

emergente para a regulamentação, a convivência humana também reflete com 

desenvoltura a busca por autonomia. Neste sentido, se por um lado, a religião 

                                                           
29 Conforme a visão do sociólogo polonês Zigmunt Bauman, o tempo adquire velocidade e 
movimento através do espaço, da imaginação e da capacidade humana. A modernidade passa 
a representar para cada ser humano um esforço contínuo, rápido e inatingível. O acesso a 
meios mais rápidos de mobilidade na modernidade é a principal ferramenta de poder e 
dominação. Para distinguir a modernidade e as suas condições, o autor faz uso de duas 
características para apresentar diferenças na situação atual. A primeira diz respeito ao declínio 
da crença de que há um Estado de perfeição a ser atingido no fim do caminho. A segunda diz 
respeito à autoafirmação do indivíduo, que se reflete no discurso ético e político do quadro da 
“sociedade justa” para o dos “direitos humanos”. A comunidade é a promessa de “[...] um porto 
seguro para os navegantes perdidos no mar turbulento da mudança constante, confusa e 
imprevisível” (BAUMAN, 2001).  
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pode ser uma explicação insuficiente acerca do sofrimento, por outro, é capaz 

de fundamentar a interação social através da explicação dos sentidos que 

delimitam o sofrimento e indicam caminhos de busca por equilíbrio. 

 De acordo com Cornelius Castoriadis os imaginários da salvação na 

contemporaneidade podem evidenciar um sentido para uma vida, por vezes, 

sem sentido. Pode ser aquilo que, igualmente, fomenta o caos e o amparo; o 

abismo e a mediação; um simulacro da realidade. A forma encontrada pela 

sociedade para não fechar-se em si mesma nos termos de um poder instituinte. 

[...] dar nome ao inominável, representação ao irrepresentável, 
lugar ao não localizável. [...] realizar e satisfazer, 
simultaneamente, a experiência do Abismo e a recusa em 
aceitá-lo, circunscrevendo – pretendendo circunscrevê-lo – 
dotando de uma ou mais figuras, designando os lugares que 
habita. [...] Os momentos que privilegia e as pessoas [...] que o 
encaram, as palavras, os textos [...] é, por excelência a 
apresentação/ocultação do Caos (CASTORIADIS, 1997, p. 
387). 

 As significações imaginárias movem pessoas e sociedades. Frustrações 

e desejos, uma vez imaginados, podem repercutir princípios e entendimentos 

às vivências cotidianas. Trata-se de algo que busca equalizar as significações 

nos vínculos que permeiam e consolidam situações com as quais o ser 

humano é confrontado. É um conjunto de relações que amplia o equilíbrio 

capaz de balizar momentos, aparentemente contraditórios ou diferentes, 

misturando o racional e o imaginário (DURAND, 2002, p. 392-396). 

De acordo com as demandas da autonomia e liberdade, há uma busca 

para que o ser humano consiga ser sujeito de ações. Convém decidir de forma 

positiva para qual fim deve destinar os seus esforços.30 Na busca livre, porém 

limitada pela própria fragilidade, procura a si como destino, como projeção para 
                                                           
30 Uma importante contribuição para ampliar o entendimento é aquela preconizada pelo teólogo 
germânico, Wolfhart Pannenberg. Para ele, a complexidade das relações entre os indivíduos e 
as sociedades, reforça a presença de uma subjetividade conflitante. Isso ocorre pelo fato de 
que os interesses privados se tornaram mais acentuados. O autor deixa claro que as 
instituições representam a possibilidade de transcender aos próprios limites e 
condicionamentos terrenos, elevando uma pretensa autonomia acima do mundo da vida 
cotidiana. Fica evidente também que os indivíduos estão ordenados a uma realização de suas 
vidas. Algo que, entrementes, ultrapassaria a eles mesmos, e que se manifestaria na 
comunidade com os demais. O grande dilema é que neste processo de fechamento, na sua 
subjetividade, a pessoa se perde no caminho de autoconstrução, caindo num estado de 
angústia, tristeza e até ódio (PANNENBERG, 1962, p. 13-30).  
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a realização pessoal (BRAKEMEIER, 2002). Importa, sobretudo, verificar para 

onde apontam seus desejos, pois mediante esta percepção poderá 

experimentar em sua vida, sentimentos, dores, afetos, paixões (DEBORD, 

1997). São eles que ao serem socializados permeiam a existência, 

fortalecendo a personalidade e sugerindo meios para a realização 

(CRAWFORD, 2005, p. 13-20).  

Há que ser observado uma espécie de reordenamento no qual a maior 

preocupação não está alinhada com o futuro, com um mundo ideal vindouro, 

utópico, mas com o presente em suas demandas, fatalidades, proteção às 

vicissitudes e esperanças em dias melhores. Embora as fronteiras entre 

necessidade e significação sejam bastante tênues, as pessoas, em geral, 

anseiam por um sentido amplo para a existência.  

Não esperam [...] apenas justificações de existir capazes de 
livrá-los da angústia existencial da contingência e da solidão, 
da miséria biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. 
Contam para que lhes forneça justificações de existir em uma 
posição social determinada, em suma, de existir como de fato 
existem, com todas as propriedades que lhes são socialmente 
inerentes (BOURDIEU, 1998, p. 48). 

 O que move os indivíduos, em grande medida, é esta recuperação das 

densidades e solidariedades morais, a regeneração das esperanças, as 

contingências para a melhoria de vida, a dinamização e transformação de 

sentidos e significados enquanto força cultural31 para a resolução dos 

problemas cotidianos (SANTOS, 2013). Busca-se a reconstituição dos laços, 

proteção às anomias, restauração de uma pretensa ordem através de um 

exercício plasmado, na maioria das vezes, pela força dos testemunhos nos 

quais ocorre a narrativa de experiências pregressas (KEPEL, 1991). Realça-se 

uma experiência de vida encontrada e dinamizada através de um sentido de 

uma cidadania religiosa (SEGALEN, 2002).   

                                                           
31 O pensador Michel Maffesoli, sociólogo francês, estudioso do imaginário e do cotidiano, 
mostra como acontece uma diluição, desconstrução e quebra de paradigmas em todas as 
dimensões da vida contemporânea, inclusive formatando o jeito de crer e entender a 
perspectiva religiosa. “Uma mudança de perspectiva epistemológica que, utilizando noções 
como as de pessoa plural, de tribo, de atração, de participação, (...) o pertencer a uma 
comunidade, a busca de [...] imitação, o contágio afetivo retornam com força na vida pública. A 
lógica da identidade substituída por uma lógica da identificação em vias de elaboração” 
(MAFFESOLI, 1996, p. 348). 
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   Ocorre uma tendência à síntese constituída a partir de um processo que 

conjuga diferentes referências culturais e religiosas. A inventividade 

performática, os rituais, as dramatizações, as simbologias, são significações 

que instauram uma continuidade cultural e teológica (BOBSIN, 2002, p. 39-63). 

O desejo de realização futura encontra-se transmutado nos desejos de uma 

materialidade no presente. Para isso, é preciso auferir virtudes e 

ressignificações que fomentam a individuação e a apropriação pessoal 

(EAGLETON, 2016, p. 141-159).   

Se a versão religiosa da experiência máxima costumava 
reconciliar o fiel com uma vida de miséria e privação, a versão 
pós-moderna reconcilia seus seguidores com uma vida 
organizada em torno de um dever de um consumo ávido e 
permanente, embora nunca definitivamente satisfatório. Os 
exemplos e profetas da versão pós-moderna da experiência 
máxima são recrutados na aristocracia do consumismo – 
aqueles que conseguiram transformar a vida numa obra de arte 
da acumulação e intensificação das sensações, graças ao 
consumir mais do que os que procuram comumente a 
experiência máxima, consumir produtos mais refinados e 
consumi-los de um modo mais requintado (BAUMAN, 1998, p. 
224).  

O axioma que ampara esta experiência tem a ver com a própria 

insuficiência humana em vivenciar os sentidos da transcendência, liberdade e 

realização. Trata-se de uma agonia descortinada pelo indivíduo ao ser 

confrontado com a sua autossuficiência e autoconfiança diante de escolhas 

nunca completamente satisfatórias. Logo, também estaria fundamentado numa 

contradição: enquanto os mecanismos básicos de sustentação e 

desenvolvimento da sociedade independem de forças religiosas, a diluição das 

fronteiras entre sagrado e profano forjam novas identidades.  

Em um mundo de fluxos globais de riqueza, poder e imagens, a 
busca da identidade coletiva ou individual, atribuída ou 
construída, torna-se a fonte básica de significação social. Essa 
tendência não é nova, uma vez que a identidade e, em 
especial, a identidade religiosa [...] tem sido base do significado 
desde os primórdios as sociedade humana. No entanto, a 
identidade está se tornando a principal e, às vezes, única fonte 
de significado em um período histórico caracterizado pela 
ampla desestruturação das organizações, deslegitimação das 
instituições, enfraquecimento de importantes movimentos 
sociais e expressões culturais efêmeras. Cada vez mais, as 
pessoas organizam seu significado não em torno do que 
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fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são 
(CASTELLS, 1999, p. 23)  

 Os imaginários da salvação amparados nos ideais de prosperidade 

evidenciam uma dimensão doutrinária, resolutiva, profética, taumatúrgica que 

exacerba um caráter transcendente sem abrir mão de questões existenciais, 

materiais, seculares, que permeiam a existência humana (JUNGBLUT, 2003, p. 

35-42.). Através de um enunciado religioso propõe a solução de problemas de 

diferentes características, independentemente do lugar, do indivíduo e de sua 

história (VALLA, 2001, p. 113-139).  

É preciso considerar as aproximações dialógicas para, desta maneira, 

conhecer e compreender os imaginários da salvação através de suas 

“afinidades eletivas” (Wahlverwandtschaft)32 que concedem consistência 

epistemológica ao ideário que ilustra a direção, as consequências e 

desenvolvimento de uma premissa religiosa. 

Designa-se por “afinidade eletiva” um tipo particular de relação 
dialética que se estabelece entre [...] configurações sociais ou 
culturais, não redutível à determinação causal direta ou à 
influência no sentido tradicional. Trata-se, a partir de certa 
analogia estrutural, de um movimento de convergência, de 
atração reciproca, de confluência ativa, como instrumento 
interdisciplinar, que permita enriquecer, nuançar e tornar mais 
dinâmica a análise das relações entre fenômenos econômicos, 
políticos, religiosos e culturais (LÖWY, 1989, p. 13).     

 Trata-se de algo abrangente e multifacetado que através de um apelo 

bastante versátil busca atender demandas, concedendo visibilidade na medida 

em que abarca desejos e ideais que circulam no inconsciente coletivo das 

pessoas (DUMONT, 1985). É capaz de tornar-se volátil e até fluído, mas, ainda 

assim, possível de ser sistematizado e adaptado às diferentes realidades 

retratadas pelos indivíduos na sociedade. São construídos caminhos de 

engendramento e imbricações entre o sagrado e as vicissitudes do cotidiano 

(MORRIS,1995). 

                                                           
32 O termo tem uma longa história, mas foi referido com mais detalhes por Max Weber (1991). 
Trata-se de um itinerário que vai da literatura (GOETHE, 1948) às ciências sociais. Com base 
na compreensão weberiana é importante observar determinadas analogias, parentescos, 
sentidos, atrações, influências recíprocas, processos de seleção, mutualidade e convergências.  
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 A perspectiva que abarca a superação dos problemas representa a 

possibilidade de vislumbrar uma existência na qual a espiritualidade é 

consolidada, a saúde restaurada e as benesses materiais conferem a 

legitimação da operosidade divina.33 Neste sentido, há uma pedagogia que 

enfatiza a necessidade de entendimento e assimilação de uma fé em termos de 

eficácia. Entabula-se uma relação de produção e reprodução de conceitos e 

atitudes que concedem legitimidade e visibilidade social (FROMM, 1982).             

A preocupação teológica, doutrinária e escatológica, reforça uma 

prerrogativa de salvação através da participação e aferição de bens inseridos 

na dinâmica da sociedade contemporânea norteada pelo ideário de consumo 

em seu ethos34 capitalista (BIRMAN, 2012, p. 133-153). Há uma sacralização 

das conquistas através do testemunho da ascensão material e das 

convergências subjacentes à ideia de progresso. Consolida-se a convicção de 

que é possível alcançar aquilo que o mundo oferece e, por conseguinte, este 

uso representaria o espólio divino, que por direito de herança, pôde ser 

concretizado (MARIZ, 2000, p. 251-264).   

2.6 Ponderações Finais 

 A partir de uma realidade na qual a capacidade de conferir significados à 

existência humana passa por profundas modificações e a sociedade consolida-

se pelo enfoque das demandas buscadas pelos indivíduos, em grande medida, 

através das leis do mercado, (WOODWARD, 2013) a religiosidade exacerba a 

                                                           
33 O filósofo, jornalista, diplomata e ativista católico, o estadunidense Michael Novak, conceitua 
as bases que ilustram o ideário de uma “economia de salvação” inerente às ações, 
comportamentos, valores e ideais referenciados a partir de uma compreensão teológica 
sedimentada por um pretenso capitalismo democrático. “A tarefa de [...] cristãos é mudar o 
mundo, bem como purificar suas almas; construir o ‘Reino de Deus’ em seus corações através 
do trabalho de suas mãos [...]. O capitalismo democrático não é somente um sistema de livre 
empresa. Seu sistema político tem muitas missões legitimas a desempenhar [...]. O cristianismo 
tem ajudado a modelar o ethos do capitalismo democrático, mas este ethos proíbe os cristãos 
de comandar o sistema. Semelhante ordem exige não somente uma nova teologia, mas um 
novo tipo de religião” (NOVAK, 1982, p. 19; 66; 80).    
34 A etimologia da palavra ethos tem origem grega e designa os costumes, o caráter, os valores 
e as normas que estruturam um povo, grupo social ou indivíduos. Trata-se de um elemento 
essencial à configuração das identidades. Uma compreensão pertinente e exemplar acerca do 
ethos é aquela explicitada por Clifford Geertz: “O ethos de um povo é o tom, o caráter e a 
qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético e sua disposição e a atitude subjacente em 
relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete. A visão de mundo que o povo tem e o 
quadro que elabora as coisas como elas são na simples realidade, seu conceito de natureza, 
de si mesmo, da sociedade” (GEERTZ, 1989, p. 144). 
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diversidade nos seus meios de atração, conquista e fidelização. No caso, é 

preciso salientar que são questões conectadas e inter-relacionadas com as 

premissas econômicas, sociais e culturais que norteiam a vida na atualidade 

(LYOTARD, 1997). 

 É através da elaboração coletiva que as representações adquirem uma 

plausibilidade e entabulam uma estrutura de repertórios e ações. O que torna a 

existência possível diante da precariedade é a possibilidade de uma interação 

social que conflua para um ordenamento capaz de conceder segurança 

(AUGÉ, 1999). A interação entre a realidade subjetiva e a objetiva permite 

formas elucidativas para entender o mundo, gerando práticas e processos de 

apreensão de identidades, condutas, comportamentos, visões de mundo. 

Os processos que interiorizam o mundo objetivado são os 
mesmos dos processos que interiorizam identidades 
socialmente conferidas. O indivíduo é socializado para ser uma 
determinada pessoa e habitar um determinado mundo [...]. É 
possível resumir a formação [...] da identidade pela afirmação 
de que o indivíduo se torna aquilo que os outros o consideram 
[...]. Pode-se acrescentar que o indivíduo se apropria do mundo 
em conversação com os outros e, além disso, que tanto a 
identidade como o mundo permanecem reais enquanto ele 
continua a conversação (BERGER, 2003, p. 29).  

O que acontece é uma troca simbólica que associa a mercantilização à 

sublimação das dificuldades e inquietações humanas. Este intercâmbio de 

bens simbólicos religiosos percebe dois polos, um é o ofertante, que estimula à 

compra e atende às demandas através da gestão dos bens de salvação 

(BOURDIEU, 1998, p. 39), o outro, aquele que busca ser redimido. Conforme 

assegura Eduardo Paegle (2008, p. 4) “neste supermercado de bens religiosos, 

os fiéis escolhem os seus produtos”, o que “na prática, significa uma religião do 

self”.  

 É preciso sublinhar que, embora transcendente, Deus encontra-se nas 

manifestações do cotidiano. Esta presença é articulada a partir de imbricações 

que aproximam e integram o bem e o mal, as culpas e os sofrimentos, os 

pecados e as realizações (CARVALHO, 1999). As vivências e os rituais 

ensejados pelos vínculos da prosperidade remetem a uma percepção de que o 

mal está presente de forma difusa, mas que necessita ser controlado em sua 
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influência, fruição, domínio (BUCHAN, 2000). O indivíduo é parte de uma 

estrutura que irrompe em toda a sua dinamicidade e multiplica ambiguidades, 

negociações, relações e agenciamentos.  

O Reino de Deus sempre esteve sobre a terra, na imanência 
das imagens, no espetáculo que a Igreja oferecia [...]. As 
massas absorveram a religião na prática sacrílega e 
espetacular que adotaram [...]. Nenhuma força pôde convertê-
las à seriedade dos conteúdos, nem mesmo à seriedade do 
código [...] elas querem apenas os signos, elas idolatram o jogo 
dos signos e de estereótipos [...] desde que eles se 
transformem numa sequencia espetacular (BAUDRILLARD, 
1994, p. 13).  

  A contemporaneidade através de seus sujeitos imersos em incertezas, 

desconfortos e angústias, estabelece estruturas de plausibilidade perpassadas 

por ambivalências, por linguagens que buscam traduzir realidades e pelos 

processos de assimilação de uma pretensa “ordem”. A ambivalência talvez 

decorra da impossibilidade de alcançar uma “ordem” mais segura, plena, ideal, 

mas, ao mesmo tempo, sempre subjugada pela experiência do conforto diante 

das vicissitudes (MIRANDA, 1999). Naquilo que é buscado nas carências e que 

reafirma um cenário no qual o absoluto cede lugar ao diverso e polissêmico 

(SENNETT, 2004).  

        Não se trata apenas de um construto de valores alinhados com uma 

determinada compreensão teológica orientada por elementos transcendentes, 

mas por uma perspectiva que se adapta assimilando de forma versátil as 

prerrogativas de uma sociedade marcada pelo ethos do mercado 

(MOSCOVICCI, 1990). Não se resume em construir apenas mecanismo de 

compensação simbólica, mas, busca delimitações valorativas para promover a 

inserção do indivíduo de modo que este usufrua dos bens tangíveis produzidos 

(DOUGLAS, 1998).   

Na medida em que a sociedade se transforma, modernizando-se, os 

indivíduos que nela vivem, necessitam conviver com as incertezas e uma 

individualização de suas condutas. Quanto mais suscetíveis estiverem às 

frustrações, maior a ordem preconizada e maior a desordem entabulada no 

âmbito das subjetividades (CAMPBEL; MOYERS, 2004). Neste sentido, 



72 

 

explica-se a busca imediata da satisfação, a intensificação das emoções, 

reordenamento e instauração de caminhos que garantam o equilíbrio e a 

realização pessoal (HONNETH, 2015).    

As mediações da prosperidade se dirigem àqueles e àquelas que 

aspiram uma mudança de vida. Entabulam vínculos nos limites do sofrimento 

humano. Buscam a reconstrução das vivências e exigem determinadas 

posturas através de processos de troca que proporcionam encontros com as 

estruturas recorrentes no mundo, delimitadas por uma pretensa ordem moral, 

ética, social e religiosa (PEÑA-ALFARO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. AS PRINCIPAIS DENOMINAÇÕES NEOPENTECOSTAIS BRASI LEIRAS: 

ENTRE AFINIDADES E DISTANCIAMENTOS 

 A conjuntura religiosa nos dias atuais é, notadamente, marcada pela 

fragmentação de crenças e práticas devocionais, pelo baixo grau de 

institucionalização, fluidez e proliferação de diferentes grupos com rearranjos 

constantes e inclinações pessoais, a partir de vicissitudes advindas das 

situações presentes na vida pessoal. As expressões religiosas caracterizam-se 

em uma dialética sublinhada por realidades objetivas e subjetivas que 

permeiam a existência humana.  

Objetivamos não apenas o pensamento, mas também as 
emoções, estados da alma e qualquer outro filtro de ‘saída’ do 
circulo fechado das experiências singulares (...), o impulso para 
objetivar significados é eminentemente social e nenhuma 
consciência pode desenvolver-se num individuo não 
socializado (...). Não é nossa preocupação com objetos 
idênticos que nos conduz a um nexo social, mas os 
significados idênticos que atribuímos conjuntamente aos 
objetos; encontramo-nos uns aos outros não apenas nas 
coisas, mas através de suas significações (MANNHEIM, 2001, 
p. 45). 

É importante destacar que se trata de uma realidade na qual pode ser 

vislumbrada uma acentuada privatização da fé, mas, contraditoriamente, 

também um envolvimento cada vez maior e mais dinâmico das diferentes 

denominações eclesiais com o mundo social na busca de controle dos 

instrumentos de prosperidade e prestígio através de disputas na esfera pública 

(MONTERO, 2012). Na medida em que a sociedade reúne traços de maior 

complexidade, as experiências da vida social e religiosa, por extensão, também 

se tornam múltiplas e fragmentadas.   

Em um mundo no qual não se consegue ver mais para onde 
ele leva, os homens são apanhados em uma espiral de 
incredulidade e de ceticismo antecipado (...). A gestão do social 
e da economia substituiu a utopia (...) o capitalismo globalizado 
é acompanhado de insegurança e de ansiedade (...). Depois da 
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era moderna do engajamento, eis a época hipermoderna da 
Grande Desorientação (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 21). 

 
As instituições tendem a perder a sua força normativa e os indivíduos, 

por sua vez, são desafiados a eleger valores necessários aos diversos papéis 

que deles passam a ser requeridos com base em uma gama de modelos e 

condutas disponíveis. De acordo com Jean-Paul Willaime (2012) esta 

precariedade institucional advém do próprio modo de legitimação religiosa 

presente nos discursos religiosos. Em geral, fomenta-se um magistério que 

realça disputas em torno de determinadas interpretações (ZIZEK, 2012).             

 Pensar a religiosidade contemporânea, a partir do impacto observado 

por transformações, significa descortinar novas possibilidades de ancoragem 

na vida social. Supõe compreender ainda que, nas múltiplas facetas da 

experiência humana, sempre haverão de existir chamados à existência em sua 

relação com a vida social e o transcendente. A relevância de uma experiência 

religiosa haverá de depender, em maior ou menor grau, dos diferentes 

contextos de integração a que é suscetível à experiência humana.   

O indivíduo moderno existe numa pluralidade de mundos 
migrando de um lado a outro entre estruturas de plausibilidade 
rivais e muitas vezes  contraditórias (...) sendo enfraquecidas 
pelo simples fato de sua coexistência involuntária com outras 
estruturas de plausibilidade. Além dos ‘outros significantes’ que 
confirmam a realidade, há sempre e em toda a parte ‘aqueles 
outros’, incômodos refutadores, descrentes – talvez o 
incômodo moderno por excelência (BERGER, 2003, p. 78-79).  

 É a partir de uma perspectiva privada, pública ou coletiva, que é possível 

observar a multiplicidade de papéis a serem desempenhados nos domínios da 

experiência de fé. Diante deste quadro é que se pode caracterizar o lugar que 

compete à religiosidade na definição de práticas, valores, normas, a indicar 

caminhos para a ação humana em seu cotidiano.35 É preciso salientar que as 

significações veiculadas retratam conflitos e concorrências que buscam uma 

pretensa hegemonia a partir de fragmentos da vida cotidiana. 

                                                           
35 Comentando a posição de Berger sobre a pretensa crise da religião, Cecília Mariz refere que: 
“A religião no mundo plural abandona sua ambição de unir toda uma sociedade ou de ditar a 
ética da vida pública. Segrega-se, então na vida privada (...). A plausibilidade da religião na 
vida pública desmorona e na vida privada é constantemente ameaçada pelas religiões 
concorrentes” (MARIZ, In: ROLIM, 1997, p. 103). 
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O propósito de nossa abordagem é sublinhar as diversas formas de 

incidência religiosa nas interpretações da experiência de vida na sociedade 

contemporânea a partir da crescente expansão dos bens de salvação 

(COMTE-SPONVILLE, 1997). É salutar compreender, sobretudo, a maneira 

como estas mudanças se expressam na redefinição de fronteiras entre o 

público e o privado, nas diferentes formas de sociabilidade que resultam destas 

inserções e os efeitos decorrentes daquilo que é produzido e assimilado na 

vida pessoal e social de forma mais ampla.  

Nas sociedades contemporâneas, boa parte da racionalidade 
das relações sociais se constrói na disputa pela apropriação 
dos meios de distinção simbólica, processo imerso nas práticas 
de consumo. Como os fluxos de mercadorias são intensos, 
torna-se difícil uma avaliação do status ou da posição na 
hierarquia conforme o uso ou porte de determinada 
mercadoria. É neste contexto que o gosto, o julgamento e o 
conhecimento das mercadorias assumem importância, 
auxiliando classes e frações de classe na escolha dos bens, 
mecanismo que, por seu turno, tem parte ativa na 
recomposição das hierarquias e diferenciações sociais 
(MACEDO; OLIVEIRA, 2002, p. 328). 

Nosso problema epistemológico, neste estágio do estudo concentra-se, 

portanto, na expressão de fé no âmbito das principais igrejas neopentecostais 

brasileiras e as epifanias presentes nas celebrações, na irrupção do sagrado, 

na força das palavras e dos gestos. Trata-se da experiência religiosa que 

ocorre na interação, ideação e comunicação, no seio de um grupo social, capaz 

de conceder visibilidade e sentido para a vida cotidiana dos indivíduos.   

3.2 Origem e Tipologia da Formação Neopentecostal 

O Brasil religioso, ainda católico romano preponderante, aos poucos, 

passa a se firmar como a matriz religiosa que em números absolutos, não tem 

acompanhado o ritmo de crescimento da população.36 É inegável o acentuado 

crescimento evangélico especialmente das últimas décadas, mas há também 

uma dificuldade de precisão analítica na apreensão dos dados na medida em 

que ocorre uma diversidade intensa neste âmbito. Esta premissa é decorrente 

                                                           
36 A pesquisadora Silvia Fernandes ao avaliar os dados contidos no último censo do IBGE 
divulgado no ano de 2012 constata que a população católica cresce a um ritmo sempre inferior 
ao crescimento populacional ao contrário do conjunto dos evangélicos que possui crescimento 
sempre acima da população (FERNANDES, In: TEIXEIRA; MENEZES, 2013, p. 113-126).  
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do exercício da fé fora das próprias instituições eclesiais, por conta das 

múltiplas pertenças e ainda em virtude dos diversos caminhos da inserção.  

A exponencial multiplicação de grupos evangélicos tem colocado 

pesquisadores diante da dificuldade metodológica de classificar 

conceitualmente os neopentecostais. Como tentativa de superar este 

obstáculo, a proposta weberiana da análise a partir da noção de tipo ideal, a 

“construção intelectual destinada à mediação e à caracterização sistemática 

das relações individuais a fim de se formar um quadro homogêneo de 

pensamento” (WEBER, 2001, p.144), tem sido continuada na sociologia da 

religião, não sem críticas, sobre sua adequação na expressão do fluxo histórico 

(MARIANO, 2010). Um dos pesquisadores referência no assunto, o sociólogo 

Paul Freston, ressalta a importância de estudar as igrejas pentecostais em seu 

nível macro e destaca que elas estão em constante transformação.  

É hora de a sociologia da religião estudar as grandes igrejas 
pentecostais enquanto instituições em evolução dinâmica. 
Estas não são organizações estáticas que incham 
numericamente; estão em constante adaptação, e as 
mudanças são, frequentemente, objeto de lutas. Ademais, [...] 
possui grande variedade de formas, e cada nova espécie vai 
enterrando mais alguns mitos (FRESTON, 1993, p. 64).  

 Em território brasileiro, as primeiras ocorrências de igrejas que fugiam 

às características do pentecostalismo remontam à década de 1960. Tal 

corrente tem sido chamada por boa parte dos cientistas sociais da religião de 

terceira onda pentecostal no Brasil. A primeira e a segunda onda separadas 

mais por um recorte histórico-institucional do que por diversas divergências 

teológicas, comportamentais e sociais. A terceira onda caracterizada por uma 

explícita pregação em rompimento com o ascetismo contra cultural e a 

sintonização progressiva à sociedade e à cultura de consumo (MARIANO, 

2010).  

O uso da nomenclatura também não é pacificamente aceito pelos 

estudiosos por algumas questões pontuais. Paul Freston (1999), por exemplo, 

relativiza a expressão preferindo falar em transformação gradual do próprio 

pentecostalismo. Ricardo Mariano (2005), contudo, justifica a validade do 

prefixo neo pela sua capacidade de agregar à expressão, simultaneamente, os 
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aspectos de continuidade e novidade. Geradas no âmbito do pentecostalismo e 

com uma série de elementos comuns a este, para o autor, as igrejas 

neopentecostais se distinguem pela exacerbação do tema da guerra espiritual, 

ênfase na pregação da prosperidade material, liberalização de estereótipos, 

usos e costumes e estruturação empresarial.  

É preciso acentuar que ambas as perspectivas se delineiam por 

diferentes tipificações ideais. Enquanto Freston (1999) defende a manutenção 

da divisão teórica entre pentecostais e históricos no âmbito do protestantismo 

brasileiro, alertando apenas para a imperiosidade de entendê-los como 

extremos de uma continuidade e não como compartimentos inflexíveis ou 

impermeáveis, Mariano (2005) evidencia transformações suficientes para que 

surja a demanda por elaboração conceitual de um novo tipo e, assim, 

estabeleça-se uma possível categoria.  

Sob a perspectiva da metodologia weberiana, encontramo-nos aqui 

diante de uma questão de validade conceitual e aplicabilidade do instrumento, 

mais do que de sua veracidade. Isto porque é a infinita riqueza da realidade 

que torna os instrumentos imprescindíveis ao pesquisador incapazes de 

esgotar o objeto a que se busca compreender e explicar. Daí a correção da 

percepção do caráter sociológico à transitoriedade dos tipos ideais:  

A história das ciências da vida social é, e continuará a ser, uma 
alternância constante entre a tentativa de ordenar teoricamente 
os fatos mediante uma construção de conceitos e a 
decomposição dos quadros mentais assim obtidos, devido a 
uma ampliação e a um deslocamento do horizonte científico, e 
à construção de novos conceitos sobre a base assim 
modificada (WEBER, 2001, p. 149).   

Se Mariano (2005) enriquece a tipologia trilhando o caminho weberiano 

“mediante a acentuação unilateral de um ou de vários pontos de vista e 

mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos isoladamente 

dados, difusos e discretos” (WEBER, 2001, p.137), pela qual estabelece o 

neopentecostalismo como elemento puro para fins de análise, o seu 

argumento, no entanto, parece não enfatizar suficientemente a natureza 

complexa de novas denominações no tocante aos próprios limites da 

apreensão pelos cientistas sociais.  
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No esforço por evidenciar um abrigo conceitual de caráter mais 

unificado, corre-se o risco de não destacar a diversidade das práticas 

cotidianas dos adeptos e ignorar que, por mais que determinado grupo se 

enquadre no perfil e nas características comuns acentuadas, no caso, a 

exacerbação da batalha espiritual, ênfase na pregação da prosperidade, 

liberalização de estereótipos, usos e costumes e estruturação empresarial, este 

irá diferenciar-se de algum outro que porventura também apresente, em 

alguma medida, estas características. Cabe destacar a abordagem 

desenvolvida por Mendonça que auxilia na busca por descortinar um 

paradigma compreensivo.  

O neopentecostalismo talvez até merecesse hoje um outro 
nome que não o de pentecostal. O pentecostalismo clássico 
traz forte herança cristã, e principalmente do cristianismo 
protestante. O neopentecostalismo perdeu dois elementos 
fundamentais desses dois ramos: do pentecostalismo clássico 
praticamente perdeu a segunda bênção (batismo com o 
Espírito Santo); e do protestantismo, a Bíblia. Em lugar desses 
elementos, entraram aspectos mágicos com o instrumental 
herdado das religiões correspondentes ao imaginário social 
(MENDONÇA, 2008, p. 139).  

Diante de uma discrepância socioeconômica profunda entre classes e o 

progressivo achatamento a que são submetidos grupos mais vulneráveis, 

somado à herança do capital simbólico da matriz religiosa brasileira e no vácuo 

causado pela modernidade (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 39), ocorre uma 

fecundação desta religiosidade peculiar baseada no pensamento mágico 

através da cura divina. Aquilo que Rubem Alves havia denominado de empresa 

de cura divina (ALVES, 1979) e que Antônio Gouveia Mendonça, inspirado em 

Durkheim, retratou como sindicato de mágicos (MENDONÇA, 2008, p. 223).  

A sociedade brasileira é hoje um mundo caótico, que 
marginaliza cada vez mais as classes pobres e desorganiza a 
classe média. Ora, as religiões tradicionais, como religião, têm 
a função de cultuar e manter um universo fixo e previsível. 
Quando esse universo se desorganiza, as religiões tradicionais 
têm dificuldade para ajustar as pessoas. Entra, então, a magia, 
com sua visão mais compartimentada do universo, que permite 
ajustes imediatos e parciais. Seria lícito, então, sob o ponto de 
vista das ciências sociais, concluir que o neopentecostalismo é 
um ajuste entre religião e magia (MENDONÇA, 2008, p. 139). 
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Esta lógica em um contexto mais amplo de “mercado religioso” 

(PIERUCCI e PRANDI, 1996) diferencia-se da lógica de seus seguidores 

(ORO, 2003). Tal movimento, marcado por forte pragmatismo nas práticas 

institucionais, combina-se com uma “tradição ativa e inconscientemente 

inventada” (SANCHIS, 1997, p. 109), abraçada pelos fiéis. Percebe-se, ao 

contrário do que se esperaria da moderna lógica institucional desses grupos, 

que eles visam reencontrar processos de intensa ritualização, mediação 

institucional e multiplicidade de objetos.  

Crescem a olhos vistos o número de templos e de 
denominações. Seus membros já não se escondem mais, seus 
templos estão por todas as partes, em lugares destacados, 
onde outrora eram antigos e amplos cinemas e casas de 
espetáculos ou então são simplesmente construídos em 
pouquíssimo tempo. Eles estão nas ruas, realizando passeatas 
e anunciando Jesus Cristo, em diversos locais públicos ou em 
ginásios e estádios lotados. Mesmo assim, se evitarmos ou 
tentarmos ignorar sua presença eles reaparecem em nossas 
casas em programas de rádios ou de TV's. Estão no dia-a-dia 
do cenário brasileiro e em atividades não necessariamente 
religiosas, competindo com êxito neste mundo externo. Estão 
na cultura, na política, nas favelas, na mídia, no mundo virtual 
da internet com páginas pessoais e institucionais, nas 
empresas, nos presídios, nos bairros centrais, nos distantes e 
nos marginalizados. (BONFATTI, 2000, p. 88). 

A experiência neopentecostal é referendada pela formação autóctone e 

através de uma incisiva liderança pouco inclinada à tolerância e ao 

ecumenismo (PANASIEWICZ; ARAGÃO, 2015). Faz-se uma clara oposição 

aos cultos afro-brasileiros, estimula-se a expressão emocional, os rituais de 

cura e exorcismo, a comunicação em massa. São adotadas técnicas de 

marketing e noções empresariais comuns ao mundo secular com o propósito 

de difundir noções concernentes ao bem estar. Há um grande interesse na 

assimilação de uma identidade incapaz de negar ou esvaziar as aspirações, os 

interesses pessoais em termos materiais e financeiros. Ao invés de rejeitar o 

mundo se passa a afirmá-lo (CAMPOS, 1999).    

Trata-se, pois, de um fenômeno da contemporaneidade e que convive, 

de forma paradoxal, com a mitigação transcendental e a opção autônoma 

diante da importância reconhecida e coletivamente ritualizada do mal. Há 

razões, portanto, para acentuar que no âmbito da vasta categoria 
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neopentecostalismo existem ainda direções da ação cuja observação é 

imprescindível e cuja negligência pode, eventualmente, prejudicar a precisão 

do processo de construção do saber científico.  

3.3 A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

 A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é um exemplo importante 

de que, por meio da influência religiosa, dos poderes econômicos e políticos, 

além da utilização dos meios de comunicação, é possível alcançar e influenciar 

uma significativa parcela da sociedade. Através de sua proposta conseguiu 

consolidar-se como organização religiosa e conquistar legitimidade social, 

destacando-se como uma das denominações religiosas que mais cresceu nas 

últimas décadas no Brasil.  

 Desde o seu início a IURD radicalizou a ocupação da esfera pública, por 

meio de vultosos investimentos em rádio e tele evangelismo e do ingresso na 

política partidária. O principal protagonista da instituição, Edir Bezerra 

Macedo37, assim se pronuncia: 

Sou líder espiritual de uma igreja atualmente em mais de 200 
países e proprietário da segunda emissora de televisão do 
Brasil, com alcance para mais de 200 milhões de 
telespectadores no planeta, jornais, emissoras de rádios, entre 
tantos outros projetos e atividades importantes. [...] Hoje, 
somos mais de 25 mil pastores distribuídos nas mais diferentes 
frentes de atuação em todo o mundo. Somente no Brasil, 
somamos 12 mil pregadores. Somos centenas de milhares de 
obreiros voluntários e milhões de membros fiéis nas mais 
distintas nações (MACEDO, 2012, p. 238; MACEDO, 2014, p. 
22). 

 
 
 
 

                                                           
37 Nascido em 18 de fevereiro de 1945, em Rio das Flores, município do Rio de Janeiro, foi 
criado no seio de uma família católica praticante. Sua mãe teve 33 filhos, dos quais, 10 
morreram e 16 foram abortados. Aos 17 anos ingressou como servente na Loteria do Estado 
do Rio de Janeiro. Mais tarde passou a exercer a função de agente administrativo. Chegou a 
estudar matemática na Universidade Federal Fluminense e estatística na Escola Nacional de 
Ciência e Estatística, sem concluir os cursos.  É casado com Ester. Pai de duas filhas, Cristiane 
e Viviane. Também de Moises, filho adotivo.  Diz ter mais de 10 milhões de livros vendidos, 
divididos em 34 títulos, sobressaindo-se “Orixás, caboclos e guias” e “Nos Passos de Jesus”. 
Ambos teriam atingido a marca de mais de três milhões de exemplares no Brasil. 
Recentemente, “Nada a Perder”, uma coletânea autobiográfica em três volumes, foi o livro mais 
vendido no Brasil com mais de um milhão de cópias (http://blogs.universal.org/bispomacedo/).  
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Foto 1: Templo de Salomão da IURD38 

 
Fonte: www.folhauniversal.com.br  

O perfil da adesão de acordo com (MACHADO, 2003, p.303-320) é 

significativamente impulsionado por mulheres, negros, pobres, com baixa 

escolaridade e renda. Todavia, o extrato médio da sociedade ainda manteria 

firmes laços com o catolicismo, se afastando do cristianismo de cunho rigoroso. 

Cabe destacar que mesmo com crescimento significativo na base da pirâmide 

social, é primordial perceber que a IURD soube oferecer um espaço de vida 

social, onde grupos, antes marginalizados, adquirem um sentimento de 

amparo, adesão e pertencimento.  

A Igreja Universal do Reino – IURD – talvez não seja, em 
número de adeptos, a mais importante das novas igrejas 
surgidas no Terceiro Mundo ao longo do século XX, mas ela o 
é, incontestavelmente, por outros motivos: de um lado, por seu 
caráter multinacional e, de outro, por sua grande habilidade 
com os aparelhos da mídia, em especial a televisão (ORO; 
CORTEN; DOZON, 2003, p. 13). 

                                                           
38 O Templo de Salomão é um complexo arquitetônico com capacidade para acolher mais de 
10 mil pessoas sentadas. Com custo declarado de aproximadamente 700 milhões de reais, 
ocupa uma área de 70 mil metros quadrados (o equivalente a 16 campos de futebol). Suas 
medidas são de 126 metros de comprimento, 104 de largura e 55 metros de altura. Além de 
contar com dois subsolos, a altura é quase duas vezes a estátua do Cristo Redentor no Rio de 
Janeiro. O espaço dispõe de 36 salas para atividades com mais de 1.300 crianças, estúdios de 
rádio e televisão, auditório para 500 pessoas, 60 apartamentos para bispos e pastores, 
memorial, lojas e estacionamento para mais de dois mil carros. A arca da aliança, fundida em 
ouro, com efeitos tridimensionais, foi colocada sobre o altar construído com pedras especiais 
vindas de Israel. As poltronas foram trazidas da Espanha e árvores de oliveira com mais de 
300 anos vieram do Uruguai para servirem à reprodução do Jardim Getsêmani (BARBOSA, 
2014).  
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Fundada no dia 9 de julho de 1977 por Edir Macedo, Romildo Ribeiro 

Soares39 e Roberto Augusto Lopes,40 a IURD é fruto de influência e cisões 

anteriores. O comando da Igreja coube a Romildo Soares até o ano de 1980 

quando a “liderança começou a ser atropelada pelo estilo autoritário e 

centralizador de Macedo, bem como por seu carisma, dinamismo e 

pragmatismo” (MARIANO, 2010, p. 56). 

  A crise econômica; o crescimento elevado do desemprego; altos índices 

de violência e criminalidade; mudanças no campo religioso brasileiro, uma 

maior liberdade e pluralidade confessional; dentre outros; contribuíram de 

forma significativa para o seu desenvolvimento. Aderindo ao slogan “PARE DE 

SOFRER”, gravado na fachada de seus templos, tem sabido atrair multidões 

sequiosas pela solução de seus problemas de ordem financeira, física, pessoal 

e espiritual. Trata-se, pois “do consolo que a Igreja traz ao reunir mulheres e 

homens que juntos expressam seu sofrimento” (ORO, CORTEN, DOZON, 

2003, p. 15). 

3.3.1. As Controvérsias em torno de Edir Macedo 

O grande triunfo e originalidade de Edir Macedo talvez estejam na sua 

habilidade de transformar uma teologia para além de suas tendências liberais 

em um projeto popular. Macedo soube construir uma imagem apresentando a 

história pessoal a partir de eventos extraordinários, ações miraculosas, que 

foram sendo reveladas, articuladas e engrandecidas. Ao tornar a estrutura 

narrativa orientada para a mídia, sua história suscitou ambiguidades. Foi 

recebida com descrédito e confiança. Seguidores e oponentes encontram 

sustentação em suas posições com sinais invertidos numa mesma narrativa.  

                                                           
39 Conhecido através da mídia como missionário R.R. Soares, é nascido na cidade de Muniz 
Freire, no Estado do Espírito Santo, em 1948. Filho de mãe católica e pai presbiteriano. 
Casado com Madalena, irmã de Macedo. Define-se como alguém metódico, desconfiado e 
extremamente centralizador. De patrimônio, afirma só ter uma casa em Jacarepaguá, no Rio, 
onde mora com a mulher e os cinco filhos, comprada em 1975, e um apartamento em São 
Paulo. Formado em Direito, tentou a carreira política ao se candidatar a deputado federal, mas 
não se elegeu. Reserva o último dia de cada mês para jejuar e orar (COHEN; CARDOSO, 
2003).   
40 Nasceu em Três Lagoas (MT) em 1931. Casado com Geise e pai de três filhos. Foi jogador 
profissional de futebol e responsável pela implantação da IURD em São Paulo. Elegeu-se 
deputado federal constituinte (YAMABUCHI, 2002).  
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Era o dia 24 de maio de 1992, começo de tarde em São Paulo, 
quando o BMW de Edir Macedo foi cercado por vários carros 
da polícia civil e federal. Os agentes estavam equipados com 
armamento pesado, escopetas, metralhadoras e revólveres. 
Dentro do carro estava o bispo, sua esposa Ester, a filha 
Viviane e uma amiga da filha, que retornavam de um culto na 
IURD de Santo Amaro. Ao ouvir a voz de prisão, Edir saiu do 
carro com as mãos para o alto. Não reagiu, nem ofereceu 
qualquer tipo de resistência. Em seguida, o bispo foi colocado 
em um camburão e conduzido para a delegacia da Vila 
Leopoldina, onde permaneceu encarcerado por onze dias 
(MAFRA, SWATOWISKI, SAMPAIO, 2012, p. 83).   

Relembrando a cena, Macedo conta que “foi como um ataque cardíaco. 

De repente, o terror [...] um pedaço do inferno” (TAVOLARO, 2007, p. 20). 

Acusações de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Por 500 mil dólares 

a igreja contratou, à época, um dos melhores advogados do país, Márcio 

Thomaz Bastos, que o retirou da prisão onze dias depois com um pedido de 

habeas corpus. Para Macedo, o episódio “foi uma grande lição de vida [...] de 

modo a transformar as adversidades [...] fazer do limão, uma limonada” 

(TAVOLARO, 2007, p. 24). 

A prisão passou a ser descrita do ponto de vista de uma vítima 

injustamente acusada. Não é fortuito, portanto, que a fotografia com a imagem 

de Edir Macedo sentado em um banco na cela atrás das grades lendo a Bíblia 

tenha se tornado algo muito conhecido no âmbito IURD. A fotografia tem sido 

reproduzida em reportagens, documentários, panfletos, livros e jornais. A 

leitura feita a partir da imagem é de que o bispo conheceu a humilhação e, 

portanto, consegue partilhar a fé com pessoas que a experimentam nas 

vicissitudes do cotidiano. Macedo consegue incentivar para que se saboreie o 

reconhecimento no desafio a Deus “determinando” um destino alternativo. 
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Foto 2: Edir Macedo na prisão 

 
      Fonte: http://blogs.universal.org  

Mais que um evento casual ou inusitado, a humilhação não deixa de ser 

um modo bastante incisivo na biografia do fundador da IURD. Macedo tem um 

problema congênito no qual os indicadores e polegares são deformados e tem 

movimentos restritos. Esta limitação física foi interiorizada desde a infância: “Eu 

era o patinho feio. Eu tinha a sensação de tudo que eu fazia daria errado: uma 

pipa rasgada, balões que pegam fogo. Às vezes eu me sentia como um 

transtorno” (TAVOLARO, 2007, p. 59). Mesmo com a limitação, soube 

conquistar a “mulher de seus sonhos”. Em contrapartida, uma de suas filhas 

nasceu com uma fissura labiopalatal.  

A menina era um horror. Eu disse para mim mesmo: ‘Meu 
Deus, eu não quero esse monstrinho’! Sua fisionomia era 
terrível. Eu imaginava o sofrimento que seria o crescimento 
daquela criança. Eu sabia o que era ser defeituoso. Imagina 
ela, então, menina, certamente vaidosa... Não, não queria. 
Preferia sua morte (TAVOLARO, 2007, p. 96). 

Macedo fixa-se nos detalhes pormenorizados do evento em relação à 

sua descendência. Ele havia gerado um rebento deformado, um ser que teria 

uma trajetória difícil em função de uma marca que não poderia ficar oculta. A 

reação como genitor é incisiva: “Eu não quero este monstrinho!” Faz-se do 

nascimento da filha o ato inaugural para sobrepujar as adversidades no âmbito 

da inserção eclesial. Explicitamente, afirma que sua mensagem será dirigida 

para pessoas que conheceram uma grande restrição de liberdade; 

consideradas incapazes, excluídas do destino redentor prometido a quem 
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deseja concretizar seus anseios neste mundo (MAFRA, SWATOWISKI, 

SAMPAIO, 2012, p. 84).   

Um dos meios estratégicos utilizados para divulgar a proposta da IURD 

é a Folha Universal que existe desde 1992. Trata-se de uma publicação com 

tiragem de quase três milhões de exemplares.41 Tem formato de tablóide e 

divulga notícias variadas no tocante à saúde, esportes, economia, cultura, 

testemunhos de vida e fé, entre outros. “É um jornal extremamente lógico e 

coerente, alinhado com as diretrizes da Igreja e em nenhum momento traz 

matérias que possam ser classificadas como expressão de uma religiosidade 

escapista da realidade vivida pelo leitor” (JÚNIOR, 1995, p. 264).  

A partir da leitura do semanário é possível observar que os editoriais 

servem como espaço às ideias de Macedo acerca dos principais fatos que este 

considera relevantes. Tal discurso interage com o imaginário social tentando 

“anular a diferença entre o pensar, o dizer e o ser e, destarte, engendrar uma 

lógica da identificação pensamento e linguagem acerca da realidade” (CHAUI, 

2003, p. 3). Utiliza-se o espaço para exacerbar criticas e descortinar respostas 

diante de acusações vistas e interpretadas como descabidas.  

No final do ano passado, o bispo Edir Macedo foi absolvido de 
um processo judicial, junto com mais seis diretores da Rede 
Record, que tramitava na 4ª Vara Criminal de São Paulo. Eles 
eram acusados de importação ilegal de equipamentos 
eletrônicos e falsificação. Na época, Arthur Lavigne, advogado 
da Igreja Universal, foi taxativo em afirmar, mais uma vez, que 
o bispo era perseguido pelo Ministério Público de São Paulo. 
Sempre que abrem processos contra ele, no fim, terminam 
arquivados ou o bispo é inocentado. Existe muita má vontade 
em relação ao bispo Macedo (FOLHA UNIVERSAL, 23 a 29 
AGO. 2009, p. 3). 

Um aspecto importante na caracterização da personalidade de Macedo 

é o uso de apelos emotivos quando se trata de dar exemplos de vida, vitória e 

superação. Na medida em que o líder da IURD se coloca como a 

personificação da conquista, apelando à função emotiva, por outro lado, 

consegue delimitar também, com grande objetividade, as ações estratégicas de 

                                                           
41 A Folha Universal supera a tiragem dos maiores jornais do Brasil como a Folha de São Paulo 
e O Estado de São Paulo.  
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sua denominação. É ele que personifica a imagem do líder religioso 

trabalhador, estudioso, ousado e confiante.   

3.3.2 Expansão, Consolidação Midiática e Inserção Política  

As mudanças nas formas institucionais de religião levam à 
necessidade do uso da mídia como estratégia e garantia de 
existência, ao mesmo tempo em que a mídia gera novas 
formas de linguagem e demandas de trabalho simbólico das 
instituições religiosas. Assim, as novas dinâmicas do campo 
religioso criam novas maneiras de conversão e condições de 
existência de um canal de circulação de bens simbólicos 
religiosos (BASSO, 2008, p. 8). 

Conforme aludido na epígrafe acima, a IURD como Instituição Religiosa 

de grande porte tem sabido valer-se dos recursos midiáticos através do rádio, 

da TV, dos jornais e da internet para veicular e massificar suas concepções e 

produtos, estruturando estratégias e consolidando ações. Ao utilizar-se de 

diversos meios, consegue ampliar o alcance de seu público. Realiza, com isso, 

um forte trabalho de persuasão coletiva das massas.  

Os fiéis da Universal vivem como que envolvidos em uma 
“redoma de mídia”, que acaba por praticamente isolá-los. Eles 
possuem e participam de reuniões e correntes regulares nos 
templos, ouvem as emissoras de rádio da Igreja (AM ou FM), 
leem o jornal e assistem a emissora de tevê. Os livros lidos 
também são somente de seus líderes. Todo esse processo 
acaba por assegurar maior fidelidade dos membros, sendo 
formada uma identidade segundo os padrões da Igreja, que 
acaba sendo assimilada e seguida por uma percentagem 
significativa de fiéis (FONSECA, 2003, p. 279).  

É possível sustentar que o poder midiático construído pela IURD indica 

uma capacidade indelével para abrir várias frentes de ação com o intuito de 

atingir e atrair cada vez mais pessoas pelos vínculos da adesão e do 

pertencimento. A expansão através de uma performance midiática funda-se na 

estratégia de reforço, manutenção e envolvimento de indivíduos sequiosos por 

dar sentido às contradições presentes no seu cotidiano.    

A IURD tem atuado de forma bastante incisiva no âmbito político 

pautando-se não só pela questão ética e moral, mas, sobretudo, intenta a sua 

própria proteção diante de alegadas perseguições. Ao afirmar que a mídia e o 

Estado reforçam, maciçamente, o domínio da Igreja Católica e que o rápido e 
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surpreendente crescimento da IURD geraria muita inveja, críticas e acusações, 

haveria a necessidade de sua inserção na política para contar com seus 

representantes dispostos a defendê-la.   

O povo de Deus tem que ficar atento nas próximas eleições, 
escolhendo os melhores candidatos. Se ficarmos indiferentes à 
política e não lutarmos pelos nossos direitos, os corruptos 
entrarão novamente [...]. Sabemos das perseguições que a 
Igreja do Senhor Jesus enfrenta, por isso, temos que votar em 
homens e mulheres de Deus [...]. Quando tomamos atitudes 
com sabedoria e votamos em candidatos ungidos com o 
Espírito Santo, com certeza, a história da política brasileira será 
outra (FOLHA UNIVERSAL, 15 a 19 SET. 2006, p.7).  

Em sua compreensão, a IURD retrata o exercício de votar em um 

sentido muito mais amplo do que apenas àquele coadunado com o direito 

cívico. Trata-se de um ato que visa delimitar um caminho em oposição ao mal e 

ao demônio. O voto se torna uma espécie de arma para lutar contra aquilo que 

retrata qualquer influência danosa. A Igreja insere na sua atuação política 

elementos doutrinários e discursivos. Como afirma Semán (2001, p. 96), 

“mobiliza na esfera política, crenças, valores, símbolos e cosmovisões do seu 

universo simbólico, e com base neles produz uma ressemantização do voto, 

inscrevendo-o numa lógica cosmológica, na perspectiva da guerra santa”.   

É preciso reiterar que as diretrizes doutrinárias e as práticas coletivas na 

IURD não estão afeitas a uma contemplação e sublimação, mas, à busca de 

resultados. Embora as concepções digam respeito às condições sociais e 

econômicas da sociedade brasileira, elas promovem uma ressignificação 

destas no sentido de estimular os indivíduos a lutarem para que as mudanças 

ocorram. É perceptível o papel da consciência, das representações, no 

processo de transformação da vida. 

A IURD consegue articular uma prática religiosa dentro de um contexto 

de abertura para as coisas do mundo. Cria novas possibilidades para a 

participação dos fiéis. Instaura uma busca pelo protagonismo da instituição na 

política, na assistência, nos meios de comunicação de massa. Esta mudança 

demonstra que a IURD consegue orientar sua mensagem para o mundo, não 

tanto com o objetivo de transformá-lo, mas de modo a aproximar-se das 
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pessoas. Neste sentido, a instituição demonstra e justifica a sua própria 

doutrina da abundância alicerçada nos meandros da teologia da prosperidade. 

Mais do que isso, por meio dessas ações, comprova a sua ingerência diante 

das inúmeras questões vivenciadas pelos indivíduos.  

3.4 A Igreja Internacional da Graça de Deus (IGD) 

A presente abordagem acerca da Igreja Internacional da Graça de 

Deus – IGD propõe esboçar algumas questões atinentes a sua organização 

estratégica liderada por um governo episcopal centralizado em seu fundador. 

De igual maneira, destacar como se baseia a sua gestão, financeira e 

patrimonial, a composição dos quadros eclesiásticos e profissionais, a adoção 

de estratégias de marketing e a fixação de objetivos aos colaboradores. 

Diante de um conjunto de valores e verdades que vão sendo ampliados 

demandando respostas, a práxis religiosa neopentecostal da IGD explicita 

formas de enfrentamento dos dilemas humanos. Há uma busca constante por 

mudanças e novidades, por atrativos e oportunidades que possam se coadunar 

com os anseios e as necessidades das pessoas.  

3.4.1 A Constituição da Igreja e o Protagonismo de R. R. Soares 

A IGD foi criada no ano de 1980, na Rua Lauro Leiva, no município de 

Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por Romildo Ribeiro Soares, mais 

conhecido como missionário R. R. Soares.42 Apesar de não participar 

diretamente da administração burocrática, o governo é centralizado em Soares.  

A Igreja da Graça possui uma diretoria chamada Presbitério: 
um grupo formado por doze homens, os presbíteros, que 
respondem pela administração e pela movimentação financeira 
[...]. A Igreja não publica boletins financeiros, balanços e não 
há prestação de contas a não ser para esse grupo [...]. 
Entretanto, o poder de decisão nos assuntos da Igreja é 
totalmente de R. R. Soares [...] Ele é o presidente da Igreja e 
tem acesso a todas as informações e todas as decisões. Ele é 
a instância final (ROMEIRO, 2005, p. 144).  

                                                           
42 Para entender o crescimento da IGD, é fundamental compreender a história de seu principal 
líder e fundador. A estrutura de governo, a base doutrinária e o uso estratégico da mídia são 
frutos da visão implantada por Soares. De acordo com Romeiro (2005) o líder neopentecostal 
está situado no topo da pirâmide da igreja, isento de qualquer questionamento.  
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No modelo organizacional da IGD todos os assuntos eclesiásticos e 

também doutrinários passam pelo crivo de Soares. É ele que define quando 

uma campanha é iniciada, quando uma nova Igreja é aberta ou quando e como 

a publicação de um novo livro deve acontecer. Da mesma maneira, Soares 

delega aos seus líderes regionais o controle do rodízio de pastores em todas 

as igrejas, pois crê que nenhum pastor deve permanecer muito tempo num só 

lugar, para que não haja comodismo, tanto da igreja quanto do próprio pastor. 

Soares tem autonomia para ordenar seus auxiliares, tanto homens 

quanto mulheres, geralmente tirados das fileiras da Igreja. Os pastores são 

assalariados e devem dedicar-se exclusivamente ao ministério. 

O projeto empreendedor e midiático da Igreja Internacional da 
Graça de Deus encontra-se entabulado, em grande parte, a 
partir da formação utilitária dos seus colaboradores. Todos são 
convocados a participar de um curso no qual são abordados 
temas relevantes à expansão da denominação por um período 
de aproximadamente um ano, com encontros mensais ou 
quinzenais. Se o postulante for dedicado e demonstrar boa 
capacidade de oratória, este poderá assumir determinado 
campo de trabalho, dentro de três ou quatro meses (GABATZ, 
2012a, p. 18). 

A presença de Soares na mídia é estratégica e incisiva. Calcula-se que 

são gastos mais de três milhões de dólares por mês na veiculação de 

programas. Atualmente a instituição é responsável por mais de 5.000 mil 

templos pelo mundo afora. Conta com o Jornal Show da Fé, com uma tiragem 

mensal de 1,5 milhões de exemplares e a Revista Graça Show da Fé, com 

tiragem mensal superior a 200 mil exemplares, sempre com CDs encartados 

com mensagens e pregações de Soares.43 

                                                           
43 O programa Show da Fé é exibido de segunda a sábado em horário especial (entre 21h e 
22h). Cada edição tem uma duração aproximada de 50 minutos. A direção dos programas é de 
responsabilidade de Soares. Além de assinar como diretor, ele também é o âncora principal. 
Um traço marcante é que o programa não consiste apenas em um culto celebrado em um 
templo que foi posteriormente editado para a TV. Assim como em outros programas religiosos, 
o Show da Fé centra-se na figura de um líder religioso. Todavia, Soares divide a atenção do 
público com uma série de quadros. O Show da Fé possui características semelhantes às de um 
programa de auditório: quadros diferenciados (Novela da Vida Real, Missionário Responde, 
Abrindo o Coração); momentos de interação entre o apresentador e a plateia; publicidade; 
atrações musicais. Um dia por semana há um desenho animado voltado ao público infantil. 
Presenciamos ainda, em um dos dias analisados, um “intervalo comercial” dentro do próprio 
programa. Não há intervalos comerciais durante a exibição (PATRIOTA, 2008, p. 146-206).  
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A instituição mantém a Rede Internacional de Televisão (RIT) contando 

com oito emissoras, 170 retransmissoras e uma capacidade para atingir, pelo 

menos, 120 milhões de telespectadores em todos os estados da federação. A 

rede mantém uma programação 24 horas por dia e a sua missão encontra-se 

em expansão através de satélites que fornecem o seu sinal para as Américas, 

Europa, África e países do Oriente Médio (SANTANA, 2005, p. 54-60).  

A IGD também criou uma operadora de TV a cabo com conteúdos de 

cunho cristão em sistema digital disponível para todo o território brasileiro, com 

planos de adesão, para uma programação de dezenas de canais. 

(PINGNATARI, 2009). Outros empreendimentos da Igreja são as produtoras 

Graça Filmes e Graça Music que produzem e vendem filmes e CDs (FRESEN; 

MESQUITA, 2011, p. 7). O maior alvo da IGD tem sido a evangelização através 

da mídia. Esta tarefa tem sido buscada de modo a colocar a Igreja mais à vista 

das pessoas através da explicitação dos meandros da prosperidade, cura e 

libertação. 

Soares lidera também a construção da nova sede da Instituição que deve 

custar cerca de 100 milhões de reais. Com capacidade para 10.000 pessoas 

sentadas, o Templo da Graça estará localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, próxima 

ao terminal rodoviário Tietê, na Zona Norte de São Paulo. O projeto para a 

construção demorou oito anos para ser aprovado. Com área total construída de 68 

mil m², em dois ambientes interligados. O menor com quatro andares e dois 

subsolos. O outro, com nove andares e dois subsolos, abrigará o templo e um 

edifício garagem. O novo espaço servirá como sede das empresas da igreja, além 

de um anfiteatro, heliponto, lojas, salas para crianças e locais destinados para 

casamentos e batismos.44  

                                                           

44 A capacidade será a mesma do Templo de Salomão, inaugurado pela IURD em 2014. 
Atualmente o maior espaço neopentecostal em São Paulo é a Cidade Mundial, da Igreja 
Mundial do Poder de Deus (IMPD), em Guarulhos, que comporta 150 mil fiéis e não tem 
bancos ou cadeiras (Fonte: Novo megatemplo ilustra disputa de igrejas em SP para 'mostrar 
poder'. In: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160226_megatemplos_saopaulo_fs 
Acesso em 05 de Fev. 2017).    
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Foto 3: R. R. Soares

 
Fonte: http://ongrace.com/portal/  

Diferente de outras denominações, a IGD não mantém o trabalho com 

escolas bíblicas, com missões ou discipulado para novos adeptos. Além disso, 

não apresenta uma programação de assistência social a pessoas carentes. O 

atendimento pastoral depende da personalidade e disposição de cada 

colaborador, mas não é comum a prática de visitas em hospitais, escolas ou 

residências em geral. O contato entre Soares e os participantes da Igreja é 

pequeno.  

3.4.2 A Instituição, Símbolos e Atores  
 

Para pesquisadores no âmbito dos movimentos neopentecostais45 não 

é de se estranhar que o propósito da IGD, assim como outras denominações 

que pautam sua prática de forma parecida, seja ostentar o “titulo” de maior 

multinacional brasileira da fé. Seu perfil e atuação referendam este objetivo.  

Adota agenda semanal de cultos [...], abre as portas 
diariamente, prega mensagem baseada na tríade cura, 
exorcismo e prosperidade, atrai e converte indivíduos [...], 
utiliza intensamente a TV, tem líderes carismáticos e pastores 
relativamente jovens e sem formação teológica, não concede 

                                                           
45 Entre outros, convém destacar: ORO, 2001; ALMEIDA, 2012; GOMES, 2011.   



92 

 

autonomia ás congregações nem às lideranças locais, dispõe 
de sistema de governo eclesiástico de poder central e 
administração centralizada e é liberal em matéria de uso e 
costumes de santidade. Os pastores são separados em duas 
classes: os consagrados, uma minoria, e os comissionados. [...] 
Para ser consignado, o pastor deve ser casado e ter vocação 
pastoral. Deles exige-se disponibilidade de tempo integral. Sua 
remuneração varia entre três e cinco salários mínimos. Não 
têm autonomia administrativa. E, para impedir cismas ou 
acomodações, de tempos em tempos, são remanejados das 
congregações e até enviados para outros estados. (MARIANO, 
2010, p.100) 

É muito importante a compreensão acerca do mal e dos demônios na 

liturgia da IGD, pois é a partir daí que se percebe de forma mais clara e 

contundente o motivo da denominação atacar religiosidades como o 

Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Espiritismo e, por vezes, até a matriz 

Católico-Romana. Nesse sentido, Soares afirma com contundência: 

O que acontece no espiritismo, na verdade, justificaria chamá-
lo de fábrica de loucos. Engano, desequilíbrio mental e 
nervoso, crime, loucura, possessão, demoníaca, prostituição, 
pederastia, lesbianismo, idolatria [...]. Há muito charlatanismo 
nos terreiros. Na quimbanda há exus protetores de pederastas, 
de viciados, de valentões, de ladrões [...]. Muita bebida, 
principalmente cachaça é consumida por seus adeptos. O 
candomblé é uma das religiões mais diabólicas que a 
humanidade já conheceu. Na umbanda os demônios são até 
adorados como deuses, a quem prestam cultos e sacrifícios 
[...]. O espiritismo é a maior agência que Satanás estabeleceu 
neste mundo para extraviar e perder os homens. (SOARES, 
1984, p. 21, 29, 31 e 34)  

Com seus orixás, caboclos, exus e santos, essas religiões representam 

um desafio à influência mais incisiva da IGD, pois realizam a “limpeza” do 

indivíduo, afastando possíveis influências negativas. Para a IGD, trata-se de 

manifestações de demônios, que querem o mal para os seres humanos. 

Trazem consigo o desejo de destruir a vida de cada pessoa na qual se 

manifestam. A identificação desses poderes nas pessoas é feita nas 

celebrações com o objetivo de “recuperar” e “libertar” os fiéis para que possam 

ter uma vida de plena prosperidade. Os pastores “em nome de Jesus” ordenam 

que os demônios deixem o corpo humano e se afastem para sempre.  
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Tanto no caso das pessoas como em objetos endemoninhados, há 

uma intervenção por parte da comunidade eclesial. Os pastores através de 

palavras e de gestos litúrgicos, na imposição das mãos e da bênção de 

objetos, fazem com que a expulsão dos demônios seja realizada. Em alguns 

casos, a expulsão é feita por várias seções, até que o demônio finalmente seja 

vencido e desista da pessoa. (MARIANO, 2010, p. 127-146)  

O fiel da IGD consolida o seu imaginário a partir da ideia de que o 

poder de sua própria fé, confessada positivamente, dispõe do potencial de 

mudar a realidade. Utiliza-se um discurso que relaciona as dificuldades 

materiais com o âmbito espiritual, ou seja, se uma determinada pessoa passa 

por condições de vida difíceis, está desempregada, mora de aluguel, ou está 

doente e sem dinheiro, isto está relacionado com um distanciamento de Deus.  

Para Freston (1994, p. 150), “a mensagem da Igreja pode representar 

um esforço para a ética do trabalho e para a iniciativa empresarial num 

contexto adverso”. O que o autor esta querendo afirmar, nesta perspectiva, é o 

fato de que se uma pessoa vai à igreja, com a pretensão de obter melhores 

condições de vida, sem o esforço de sua parte, não vai obter resultado.  

No contexto do capitalismo selvagem, a Igreja proclama a 
sobrevivência dos mais fiéis. Quem tiver fé, progredirá; os 
outros serão empregados a vida toda. A receita não se limita a 
ações dentro do campo religioso, mas abarca uma análise 
realista das oportunidades econômicas do Brasil (FRESTON, 
1994, p.149). 

A mensagem proclamada pelos principais líderes da IGD possibilita 

que se busque a independência financeira, procurando uma forma de se tornar 

donos do próprio negócio. Todavia, é preciso considerar que o sistema 

capitalista e neoliberal, ao se basear na livre iniciativa, não oferece as mesmas 

chances para que todos alcancem o sucesso, à medida que a concorrência e 

as demandas são diversas (HOUTART, 2003). A maior parte dos fiéis da IGD 

pertence a este grupo social, pois a mesma tem conseguido penetrar com 

grande desenvoltura nas camadas sociais da periferia.46  

                                                           
46 Esta premissa se encontra bem alicerçada a partir do número de templos que se encontram 
espalhados em bairros e vilas mais pobres de grandes metrópoles, do perfil dos colaboradores 
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Com um discurso religioso que nega a pobreza e a introdução da TP 

como base para a vida de fé, acabou produzindo mudanças nas mentalidades 

dos indivíduos, estimulando-os para atitudes de subversão à pobreza 

(GABATZ, 2013). Um aspecto que chama a atenção é que em caso de 

desistência do fiel em fazer determinada oferta, a graça espiritual, que seria 

dada por Deus, ficará ausente. Só tem o direito de cobrar de Deus aquele que 

é honesto com suas doações.  

Como pode Deus enriquecer uma pessoa, se esta não está 
pronta para dar? Se a lei do receber é dar, aquele que é 
mesquinho jamais alcançará de Deus as bênçãos que 
enriquecem. A Bíblia diz que Deus nos enriquece para toda a 
generosidade. Se não temos o coração preparado para dar, 
dificilmente poderemos enriquecer. É por isso que a maioria de 
nós é pobre [...]. Saúde, forças físicas, dinheiro, felicidade, 
sabedoria, trabalho justo e prosperidade em tudo são coisas, 
evidentemente, deste mundo e que estão a nossa disposição. 
É a nossa fidelidade a Deus que vai nos determinar a 
abundância na qual viveremos. Aquele que muito dá, muito 
recebe; quem muito planta, muito colhe; o que semeia muito, 
muito também ceifará. É a lei fixa de Deus; é a lei da vida [...]. 
Quando dá a sua oferta, o filho de Deus dá o melhor e o 
máximo que pode, e não o resto. (SOARES, 1985, p. 43, 96 e 
138)  

A IGD vale-se de vários artifícios para sensibilizar os fiéis a aderirem à 

prática de fazer ofertas, para fins de manutenção da Igreja e de seus membros 

hierárquicos. 

O sacrifício é mais importante do que a quantia – oferta e 
sacrifício são sinônimos na Bíblia. Toda a oferta deve envolver 
sacrifício [...]. O que damos representa o que somos. O 
sacrifício envolvido na oferta representa muito para Deus [...]. 
Quando dá a sua oferta, o filho de Deus dá o melhor e o 
máximo que pode. (SOARES, 1985, p. 138)  

Os métodos de arrecadação que são adotados acabam suscitando 

inúmeras polêmicas e, por vezes, provocam a desconfiança dos seus fiéis. 

Para vencer as barreiras internas, causadas pela grande rotatividade de 

pessoas em busca de soluções para os seus problemas e pela presença de 

novos adeptos, a pregação sobre os dízimos e as ofertas, bem como os 

métodos empregados para arrecadá-los, cada vez mais esmerados, 

                                                                                                                                                                          

e da audiência dos principais programas em televisão aberta que acontece maciçamente nas 
camadas mais pobres (SOUZA, 2008).   



95 

 

demandam extenso tempo nos cultos e uma intensa disposição e aptidão 

retórica dos pastores.    

Seja salários ou ganhos recebidos de outras fontes, dez por 
cento não nos pertencem. São de Deus. Ele nos entrega essa 
parte para fazer uma prova conosco. Se a devolvemos, somos 
fiéis; se não, somos chamados ladrões [...] e somos 
amaldiçoados [...]. Quem não paga o dízimo é ladrão de Deus 
e está ameaçado de maldição [...]. Quase sempre a pessoa 
que não contribui com seus dízimos e oferta para a obra de 
Deus está dando ouvidos ao diabo. Se não está de alguma 
forma envolvida com ele, pelo menos está fazendo a sua 
vontade e colaborando com ele para impedir que a obra de 
Deus seja feita. (SOARES, 1985, p. 24, 51 e 120) 

A teologia presente no cotidiano da IGD pode ser considerada um 

“demarcador simbólico” que distingue diferentes particularidades da população. 

As pessoas costumam encontrar, acima de tudo, estímulo, motivação e 

disposição para iniciativa própria. “O cristão deve estar por cabeça e não por 

cauda”47 é a pregação que encontra eco no desemprego e na informalidade. 

Uma das alternativas incentivadas é a autonomia. Trata-se de uma 

necessidade simbolizada em termos religiosos como um mal a ser superado 

que, por sua vez, gera a disposição para enfrentá-lo.  

3.5 A Igreja Apostólica Renascer em Cristo (IARC) 

A gênese da expansão da IARC está diretamente alinhada com as 

disputas e facetas da religiosidade neopentecostal na contemporaneidade. A 

proposta desta denominação é em grande medida, voltada às camadas mais 

abastadas da população e ao público jovem através de um apelo musical 

gospel veiculado em programas de rádio, televisão, shows e eventos 

(CAPPARELLI; SANTOS, 2004). Esta prioridade é explicitada de modo a atingir 

novos nichos e estar presente em lugares onde ainda não há estrutura de 

templos ou trabalhos evangelísticos (MATAYOSHI, 1999).  

A IARC é reconhecida pelo estilo despojado dos seus pastores, pelos 

cultos vibrantes e de caráter festivo, pelas programações inovadoras 

especialmente para os jovens e, acima de tudo, pela música gospel. A Igreja 
                                                           
47 Alusão feita ao livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. (BIBLIA. Deuteronômio, 
2004). 
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também pauta muitas de suas ações através de investimentos estratégicos em 

atividades de cunho assistencial que implicam em maior visibilidade da 

instituição ao ponto de referendar a adesão de um público disposto a usufruir 

das benesses divinas na forma de bens materiais alcançando ascensão social, 

prestígio e reconhecimento (WREGE, 2001).  

Diferente do que ocorre em outros segmentos neopentecostais, na IARC 

os fiéis não são apenas espectadores nos cultos. Há uma capacidade de 

mobilização muito significativa. Trata-se de algo complexo, construído e 

mantido com a colaboração de milhares de indivíduos. Produz-se um 

pertencimento que extrapola os limites institucionais (PATRIOTA, 2003). Uma 

comunidade de dimensões mais amplas capaz de sublinhar a elaboração nos 

termos de uma identidade.   

3.5.1 A Autoridade Episcopal de Estevam Hernandes 

A IARC foi fundada pelo casal Estevam e Sônia Hernandes em 1986. 

Estevam chegou a cursar Administração de Empresas, especializando-se em 

marketing. Por mais de 12 anos, foi gerente de marketing da Xerox do Brasil e 

da Itautec (MARIANO, 2010, p. 101). Nascido em São Paulo, filho de um 

jardineiro de cemitério, começou a trabalhar fazendo carretos em feiras. 

Também trabalhou em um açougue e nos finais de semana era o líder dos 

coroinhas na Igreja Santa Margarida, no bairro da Aclimação na capital 

paulista. Descendente de espanhóis de tradição católica, foi com a avó 

materna e depois a mãe que Estevam acabou se inserindo nas fileiras da Igreja 

Pentecostal da Bíblia no Brasil. Em pouco tempo, devido ao seu dinamismo, se 

tornou líder de jovens na igreja (JANIKIAN, 2005, p. 45).  

Sem local próprio, no princípio, a IARC utilizou dependências de outras 

denominações para realizar suas atividades, em grande parte, dedicadas à 

apresentação musical dos jovens, organizados em bandas gospel. Com o 

destaque alcançado em vários festivais, a denominação passou a organizar 

shows que atraíram multidões. A consequência desta iniciativa redundou na 

criação da gravadora Gospel Records (JANIKIAN, 2005, p. 83-86). Em seu 

catálogo há bandas de rock, grupos de pagode, axé, MPB, frevo e baião. Além 
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de atrair adeptos de outras igrejas, os eventos organizados pela gravadora 

aproximam jovens que não frequentam igrejas evangélicas. Proporcionam 

retorno para a gravadora, além da receita gerada pela venda de bonés, fitas, 

colares, camisetas, tênis, relógios, agasalhos, agendas e uma infinidade de 

materiais com a marca Gospel da qual a IARC é detentora no Brasil 

(DOLGHIE, 2002). 

No início, Estevam era o único pastor, mas com o crescimento da IARC, 

passou a ser auxiliado por outros colaboradores por ele nomeados, entre os 

quais, sua esposa. Em 1994, participou de um curso na Los Angeles University 

Cathedral, obtendo o título de bispo. Conforme a igreja expandia seu trabalho, 

passou a nomear ao bispado alguns pastores, formando o Conselho de Bispos 

e dando contornos mais claros à estrutura da Igreja (DOLGHIE, 2002, p. 35). 

Em 1995, durante uma Conferência Profética, na sede da instituição, foi 

consagrado apóstolo (MARIANO, 2010, p. 101). Logo depois, consagrou sua 

esposa como bispa. Para ampliar a estrutura eclesiástica, Hernandes 

organizou um centro de formação de novos quadros denominado “Escola de 

Profetas”.48 

 

 

 

 

                                                           
48 Hernandes, mesmo não tendo formação teológica acadêmica, ministra aulas de marketing 
voltadas à expansão da IERC na “Escola de Profetas”. Os novos pastores em treinamento são 
acompanhados com o instrumental teórico como gerentes dos templos em expansão. Estevam 
os instrui nas técnicas mercadológicas em relação à captação de adeptos e recursos. Costuma 
referir-se às novas igrejas como “pontos de venda” e enfatiza a necessidade de ampliá-los. No 
curso, um dos materiais utilizados é uma apostila, preparada pelo próprio Estevam, intitulada 
“A Igreja usando o marketing como arma espiritual”. Nela se ensina que a Igreja “deve, dentro 
do possível, ter profissionais atuando nos departamentos; ter assessoria voluntária; ser como 
uma empresa no mercado; elaborar planejamentos de crescimento como organização; tornar o 
produto aceitável e com credibilidade, possibilitando sua penetração no mundo”. Além disso, os 
novos pastores são orientados a perceber as nuances da segmentação de mercado, e, para 
tanto, devem estar sensíveis ao fato de que cada templo exige um tratamento diferenciado, 
tanto na comunicação como na gestão. O comando da IARC é sempre centralizado em 
Hernandes através de um sistema autodenominado pela Igreja de “teocrático-presidencialista”. 
Um indivíduo só poderá liderar uma filial após passar pela “Escola de Profetas” e receber a 
aprovação pessoal do apóstolo (SIEPIERSKI, 2003, p. 138-139).  
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Foto 4: Apóstolo Estevam Hernandes 

 
Fonte: http://renasceremcristo.com.br/  

A IARC criou e mantem uma entidade de utilidade pública federal, 

beneficiando-se de isenções e incentivos fiscais. A fundação funciona como 

mantenedora e controla a igreja, empresas e associações, entre as quais a 

AREPE49 que oferece assessoria e consultoria, facultando a utilização da 

marca Gospel em empreendimentos. Entre os mais conhecidos constam 

confecções, atendimento odontológico e educacional com cursos preparatórios 

ao vestibular e educação infantil em ambiente evangélico e cristão 

(MATAYOSHI, 1999). Assegura-se aos fiéis que parte dos lucros obtidos será 

revertida para os projetos sociais da IARC. 

Nós temos um sistema de administração tanto espiritual quanto 
financeira e administração geral propriamente dita. É uma 
única diretoria para todo o Brasil, nenhuma igreja tem estatuto 
próprio, diretoria própria, e simplesmente são uma filial da 
sede, filial no verdadeiro sentido, com uma única contabilidade, 
uma única administração financeira, tudo centralizado 
(BARBOSA, 1997, p. 98). 

                                                           
49 A AREPE (Associação Renascer de Empresários e Profissionais Evangélicos) mantém, entre 
outros projetos, uma “bolsa de negócios”, cujo objetivo é incentivar o intercâmbio com 
empresas associadas e uma “bolsa de empregos”, que apresenta a “disponibilidade de 
profissionais de diversos segmentos para colocação e aproveitamento dentro das empresas 
associadas”, numa tentativa de minimizar o desemprego entre os fiéis da IARC (MARIANO, 
2010, p. 103).  
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 Com um perfil arrojado e que destoa da maioria das lideranças de outras 

denominações neopentecostais, Hernandes encarna uma capacidade 

persuasiva forjada no âmbito empresarial. Também enseja uma perspectiva 

bastante liberal quanto aos usos e costumes exercendo forte atração no 

segmento jovem oriundo de denominações concorrentes ou até sem ligação 

eclesial específica, mas que acabam participando por conta das programações 

sugeridas. Afora os jovens, o carisma e as propostas inovadoras de Hernandes 

faz com que ocorra a adesão de empresários e profissionais liberais em 

contingentes bastante expressivos.            

 3.5.2 Bispa Sônia Hernandes e a Marcha para Jesus  

Sônia Hernandes, por sua vez, é oriunda de uma família cujos pais eram 

donos de uma confecção. Estudou francês, inglês, fez aulas de natação, balé, 

regência, canto e coral. Estudou também piano no Conservatório Musical 

Carlos Gomes e teve aulas de teatro no Colégio Mackenzie. Formou-se em 

nutrição pela Faculdade São Camilo, em São Paulo, e, antes de dedicar-se às 

atividades da IARC era proprietária da butique La Belle Femme (DOLGHIE, 

2002).  

Sua família sempre ocupou posições de liderança nas igrejas por onde 

passou. O bisavô foi missionário no Líbano; o avô, no interior do Paraná; e 

seus pais se conheceram num curso de Teologia. Com apenas 15 anos, Sônia 

já era diaconisa.50 Sua formação teológica limita-se a cursos e encontros no 

âmbito da própria IARC e às mais de 30 vezes que afirma ter lido a Bíblia.51 

                                                           
50 Uma figura destacada na IARC na atualidade é a filha de Estevam e Sônia, Fernanda 
Hernandes, mais conhecida como bispa Fê. Ocupa a função de diretora executiva da Rede 
Gospel de Televisão. Graduada em comunicação, é pós-graduada em Administração de 
Empresas e habilitada em MBA. Sua principal responsabilidade é coordenar toda a grade de 
programações que a IARC veicula.  
51 Estevam e Sônia conheceram-se na Igreja Pentecostal da Bíblia no Brasil, onde, na banda, 
ele tocava saxofone. Ela tinha 12 anos, ele, 16. Um ano depois começaram a namorar e, 
quando ela completou 20 anos, casaram-se. Ambos vivenciaram grave crise conjugal nos três 
primeiros anos de casamento e, em junho de 1981, com o nascimento da filha Fernanda, 
angustiada e confusa, Sônia considerou a possibilidade de suicidar-se, não sem antes matar o 
marido e os filhos. Nesse mesmo período Estevam, passava por dificuldades financeiras e 
precisou desfazer-se do patrimônio para quitar dívidas. Nessa época, o pastor da Igreja que 
frequentavam veio a falecer e a nova liderança retirou-os da posição de líderes dos jovens, 
motivando-os a participar de outra Igreja. Começam com reuniões em sua própria casa, um 
apartamento no bairro do Sumaré. Com o aumento do número de frequentadores, transferem 
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Foto 5: Bispa Sônia Hernandes 

 
Fonte: http://renasceremcristo.com.br/  

 Sônia Hernandes consegue impor-se diante do seu público por 

intermédio de uma linguagem peculiar e que revela um grande carisma. Um 

referencial a ser seguido.52 Em suas preleções, seja nos púlpitos, no rádio, 

televisão ou nas mídias sociais, é comum vê-la utilizando palavras carregadas 

de emoção alternadas por risos, gritos, choros, com uma entonação de voz, na 

maior parte do tempo, calma e tranquila. As suas preleções fogem aos padrões 

conhecidos e contrariam um suposto ascetismo e abnegação associado às 

pessoas que ocupam lugares parecidos na hierarquia religiosa (PITTA, 2003).  

       A Marcha para Jesus53 é outro elemento importante que foi concebido, 

orientado e massificado pela interlocução direta da bispa. Este evento mostra a 

capacidade para a IARC agregar inúmeras denominações religiosas, incluindo 

personalidades do meio artístico, atletas e políticos, atraindo atenção dos 

                                                                                                                                                                          

os encontros para uma pizzaria na Vila Mariana e, em 1986, fundam a IERC (SIEPIERSKI, 
2003, p. 131). 
52 Uma das maiores revistas brasileiras chegou a estampar em sua capa o título: “A Superstar 
da Fé”. Na alusão feita a Sônia Hernandes constava “como uma dona de casa que planejou 
matar os filhos e o marido se tornou bispa de um império evangélico que conquistou a classe 
média” (PATRIOTA, 2003).  
53 Surgiu em Londres no ano de 1987. Sua intenção inicial era mostrar as Igrejas mais atuantes 
e engajadas na sociedade. Em decorrência do grande número de participantes, passou a ser 
adotada por movimentos pacifistas de todos os continentes. É um evento interdenominacional 
que ocorre em mais de 170 países e milhares de cidades pelo mundo afora (JANIKIAN, 2005, 
p. 86-89).   
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meios de comunicação de massa. Organizado no Brasil desde o ano de 1993, 

já chegou a atingir a marca de mais de dois milhões de pessoas apenas em 

São Paulo, sendo, inclusive, parte do calendário oficial da cidade por 

imperativo legal.  

 A aplicação de conceitos ligados ao marketing tem sido uma poderosa 

ferramenta para a IARC alcançar maior visibilidade no cenário religioso da 

contemporaneidade. Graças ao seu perfil empreendedor aliado ao 

protagonismo carismático de suas principais lideranças, a instituição vislumbra 

uma religiosidade sintonizada com os anseios, demandas e expectativas de 

indivíduos dispostos a usufruir as bênçãos divinas na forma de bens materiais, 

ascensão social e realização pessoal.          

3.6 A Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD) 

 A Igreja Mundial do Poder de Deus, IMPD, é um segmento 

neopentecostal que consolidou o seu crescimento numérico por meio de uma 

ruptura estrutural com a IURD. Seu público é resultante de uma intensificação 

do chamado trânsito religioso e das disputas pela produção e distribuição dos 

bens religiosos em uma sociedade pluralista sempre propensa a novas formas 

de resolução de seus dilemas (BITUN, 2007).   

 A IMPD ao enfatizar a cura divina de forma mais incisiva, consegue 

atrair grande número de adeptos, geralmente das camadas mais vulneráveis 

da população, em busca de solução para os problemas que os afligem. Na 

mesma direção já delineada por Max Weber em seus enunciados acerca da 

secularização, a instituição tem postulado formas para a religião ajustar-se em 

um contexto de escolhas plurais, levando em conta o fato de que os indivíduos 

tendem a submeter-se justamente a escolhas pessoais diante das diversas 

necessidades e possíveis caminhos de resolução. A IMPD assim como outras 

correntes neopentecostais:  

Atuam como empresas, seguem estratégias de marketing e, 
por meio disso adaptam seus serviços mágico-religiosos aos 
interesses mundanos das massas. Seria pouco provável 
esperar que fiéis e clientes desta lavra agissem de modo 
diferente ou fossem guiados por outra orientação que não a do 
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individualismo concorrencial ou do liberalismo econômico 
(MARIANO, 2001, p. 271).  

 A proposta veiculada pela IMPD busca incluir a racionalidade como fim 

em suas práticas discursivas e instrumentais (BARROZO, 2014). Decorre desta 

premissa o seu caráter híbrido e contraditório na medida em que tenta conciliar 

o passado com o contemporâneo, as práticas de cura com as mediações da 

tecnologia voltadas ao alcance da prosperidade (ORTIZ, 2001).  

A IMPD tem sabido traduzir as aspirações e os anseios de indivíduos 

imersos em um período histórico no qual o sucesso está ligado às 

necessidades específicas no âmbito da saúde, do trabalho, da vida familiar e 

pessoal, circunscritos pelos meandros presentes no utilitarismo, no 

pragmatismo, no individualismo, e no imediatismo (DUFOUR, 2008, p. 97-118). 

3.6.1 A Persuasão e o Messianismo de Valdemiro Santiago  

A IMPD foi fundada pelo apóstolo Valdemiro Santiago54 em 1998, na 

cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, após romper com a IURD. O 

mandatário da IMPD chegou a ocupar vários cargos importantes na IURD. 

Começou como obreiro, depois pastor, líder regional e missionário em países 

da África. Fazia parte do seleto conselho de bispos escolhido por Edir Macedo, 

fundador e líder máximo da IURD. Os motivos que levaram ao rompimento não 

são claros. No entanto, Valdemiro depois de sofrer um naufrágio enquanto 

atuava na África, assim se pronuncia: 

Pensava que depois de tanto sofrimento, dores e desesperos 
tudo fosse passar, mas me enganei; tive grandes decepções 
até com os meus próprios companheiros de trabalho, irmãos na 
fé, homens que pregavam, partilhavam da mesma fé, 
pregavam a palavra como eu, esperava deles um apoio, uma 
palavra de conforto. Pelo contrário, fui extremamente 
humilhado (SANTIAGO, 2005, p. 46-47). 

                                                           
54 Nascido em Palmas, uma pequena cidade do interior do estado de Minas Gerais, no seio de 
uma família católica não praticante, perdeu a mãe quando tinha 12 anos de idade. Dois anos 
depois, deixa a casa dos pais. Morador de rua e viciado passa a cometer pequenos delitos. 
Chega a ser alvejado em tiroteio de traficantes. Santiago é casado com a bispa Franciléia e 
tem dois filhos. Recentemente, em uma tentativa de homicídio, foi atingido com uma facada no 
pescoço enquanto participava de um culto na sede da Igreja em São Paulo. Teve de ser 
hospitalizado e recebeu mais de vinte pontos (https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2017/01/08/pastor-valdemiro-santiago-diz-que-foi-atacado-dentro-de-igreja.htm).   
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O naufrágio vivido pelo apóstolo é lembrado em suas alocuções e está 

muito presente na trajetória da IMPD. Santiago acredita que tenha sido salvo 

por um milagre, pois pesava mais de 150 quilos e, à época, nadou durante sete 

horas num mar infestado de tubarões na baía de Maputo, capital de 

Moçambique. Valdemiro declara que o milagre de seu salvamento foi efetuado 

por dois anjos que o teriam levado até a praia onde fora socorrido por 

pescadores. Sobre a experiência assim se expressa: 

Hoje entendo que Deus permitiu todas essas coisas para que 
eu pudesse crescer na fé, ainda que, com pesar, tenha perdido 
dois dos meus companheiros que para mim eram como filho, 
um deles, inclusive, já trabalhava comigo há quase quinze 
anos, quando isso ocorreu. Deus que me livrou de todas essas 
coisas, me livrou do vale da sombra da morte; me livrou da 
morte mesmo, das grandes ciladas satânica [sic]. Ele livra todo 
aquele que crê, que confia. Não tem outro caminho 
(SANTIAGO, 2005, p. 25). 

A cura divina, o milagre, é uma das marcas indeléveis na IMPD. O ideal 

de que indo à igreja, os problemas serão resolvidos, carrega no seu bojo a 

ideia de que todo desejo pode ser atendido. Frequentar as atividades resultaria 

em manipulação do sobrenatural em favor de interesses dos fiéis. Não há, 

portanto, preocupação em sistematizar a doutrina. Ela é definida a partir das 

vivências e apelos legitimados pela biografia do líder da denominação (ZANINI, 

2009, p. 70-98). 

Valdemiro Santiago é acessível. Está sempre cercado por muita gente. 

Ele toca e é tocado por muitas pessoas. É comum vê-lo abraçando homens, 

mulheres e crianças durante as celebrações. 

Entre uma oração e outra, ri com eles, fala de sua infância, de 
sua vida no campo, da comida favorita e de seus passatempos 
prediletos como a pescaria. Quando o assédio das pessoas se 
intensifica, não esconde a irritação. Muitas vezes, chora 
abraçado com alguém. Não permite também que as pessoas 
falem os nomes das igrejas de onde saíram (ROMEIRO, 2008, 
p. 10).  

A glossolalia (orar em línguas estranhas), a profecia e os exorcismos, 

práticas muito usadas em outras denominações neopentecostais, são 

exemplos raros na IMPD. A grande novidade é o uso do seu suor para curar os 

enfermos. Por mais estranho que pareça, pouco a pouco foi ganhando 
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popularidade entre os fiéis. Durante as pregações, Valdemiro enxuga o seu 

suor com uma toalhinha que traz sobre o ombro. Em seguida, a entrega ao fiel 

mais próximo. Tais toalhas são muito disputadas.  

Com o tempo, as pessoas começaram a trazer suas próprias toalhas a 

fim de passar no rosto ou no pescoço de Valdemiro para depois colocá-las 

sobre um parente enfermo (NUNES, 2008, p. 82-90). Quando Santiago 

caminha entre a multidão, pode-se perceber o desespero das pessoas para 

tocar em seu corpo. Sem precedente bíblico que justifique tais práticas, a 

alegação é de que elas são fruto de uma orientação recebida diretamente de 

Deus.  

Foto 6: Apóstolo Valdemiro Santiago 

 
Fonte: https://www.impd.org.br/ 

  
3.6.2 “A Mão de Deus está Aqui!” 

 
Toda organização para subsistir tende a despertar e cultivar 
entre o público a crença em sua própria legitimidade (WEBER, 
1991, p. 138). 

Nas celebrações e nos programas televisivos da IMPD, o carisma de 

Valdemiro Santiago está sempre em evidência. São características do seu 

protagonismo a revelação, a espontaneidade, os exemplos, as decisões. Não 

há uma sintonia com alguma tradição. Sua proclamação é peculiar e, portanto, 

sujeita a contínuas mudanças. A base de sua autoridade está centrada na 
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premissa profética e no reconhecimento desta autoridade a partir da própria 

biografia. Valdemiro retrata uma autoridade carismática enquanto força 

revolucionária na história, mas, por outro lado, também pode revestir-se de 

impulsos autoritários e de dominação unilateral. 

A expressão “carisma” deve ser compreendida como referindo-
se a uma qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal 
qualidade real, pretensa ou presumida. “Autoridade 
carismática”, portanto, refere-se a um domínio sobre os 
homens, seja predominantemente externo ou interno, a que os 
governados se submetem devido à sua crença na qualidade 
extraordinária da pessoa específica. O feiticeiro mágico, o 
profeta... o chefe guerreiro... o chefe pessoal de um partido são 
desses tipos de governantes para os seus discípulos, 
seguidores, soldados, partidários, etc. A legitimidade de seu 
domínio se baseia na crença e na devoção ao extraordinário, 
desejado porque ultrapassa as qualidades humanas normais e 
originalmente considerado como sobrenatural. A legitimidade 
do domínio carismático baseia-se, assim, na crença nos 
poderes mágicos, revelações e culto do herói (WEBER, 1982, 
p. 340). 

O fato de dar ênfase aos milagres demonstra a intencionalidade de 

Santiago em convencer que são sinais que acontecem, preponderantemente, 

em sua vida ministerial. O improviso é uma marca neste tipo de administração 

em função da própria dinâmica de sua atuação. Trata-se de locais de culto 

improvisados, sem cadeiras ou bancos, campanhas inovadoras, estratégias de 

arrecadação monetária, rituais de cura. É na exacerbação do carisma que a 

burocracia é deixada de lado em detrimento de habilidades que destoam do 

pragmatismo encontrado em outras denominações neopentecostais (BITUN, 

2007).  

As principais lideranças religiosas no âmbito da IMPD buscam reafirmar 

uma posição diretamente ligada a poderes espirituais e experiências subjetivas, 

tais como visões sobrenaturais que podem incluir anjos, sonhos, revelações e 

comunicações com o divino. Seus seguidores sentem-se dependentes de suas 

orientações e vivem em função daquilo que lhes é tutelado. Trata-se, portanto, 

de uma mediação entre o indivíduo e a recepção das bênçãos divinas.  

Estes homens se mostram dedicados na multiplicação dos 
templos, no país e até no exterior [...]. Por isso se desdobram 
em viagens pastorais e exercem um acentuado controle 
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doutrinário e administrativo-financeiro sobre as igrejas e 
pastores que se encontram sob o seu poder. Desfrutam, junto 
aos fiéis, de um prestígio elevado enquanto líderes 
carismáticos. Dons extraordinários e poderes fora do comum 
lhes são reconhecidos pelos seus seguidores quando se lhes 
indaga sobre os fundadores. As famílias deles são também 
objeto de deferência e de admiração especial. Elas figuram em 
santinhos, fotografias, cartazes, capas de discos e de livros 
(ORO, 1996, p. 54).   

A IMPD e o seu principal protagonista, Valdemiro Santiago, vem 

conseguindo reelaborar paradigmas e sistematizar o uso eficaz da tríade já 

observada por Leonildo Silveira Campos (1999) - teatro templo e mercado. 

Trata-se de um discurso ostensivo nos termos da TP através da unção 

sobrenatural. Uma espécie de “remasterização” (BITUN, 2007, p. 133- 165) do 

sagrado confluindo para salvaguardar e garantir as aspirações presentes nas 

vivências da contemporaneidade.  

3.7 Ponderações Finais 

A abertura para as coisas do mundo cria novas possibilidades para a 

adesão e participação às principais denominações neopentecostais no Brasil. 

São elas que buscam orientar a sua mensagem para o mundo, sem o objetivo 

de transformá-lo, substancialmente, mas, para se ajustar às demandas das 

massas interessadas na resolução de seus problemas cotidianos.  

As Igrejas que propugnam uma prática associada à teologia da 

prosperidade usam dos meios de comunicação de massa com o fim de difundir 

suas mensagens e serviços a um número cada vez maior de pessoas. 

Também participam por meio de seus representantes nas instâncias 

deliberativas e decisórias da esfera política de modo a resguardar os seus 

interesses. Realizam programas assistenciais voltados a uma parcela da 

população em situação de vulnerabilidade social e acentuam movimentos que 

permitem a construção de uma religiosidade que se expressa nos processos de 

trocas simbólicas a partir de um sentido de mercantilização da espiritualidade. 

Assim que cumprimos nossos deveres rituais, retornamos à 
vida profana com mais coragem e ardor, não somente porque 
nos pusemos em contato com uma fonte superior de energia, 
mas também por que nossas forças se revigoram ao viver, por 
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alguns instantes, uma vida menos tensa, mais agradável em 
mais livre (DURKHEIM, 1996, p. 417).   

A dimensão social da comunicação de significados é uma maneira de 

entender as premissas inerentes aos meandros da religiosidade 

neopentecostal. Nesta perspectiva, as diferentes organizações eclesiais aqui 

elencadas, conseguem traduzir aspectos messiânicos alinhados com o desejo 

por uma adesão e pertencimento de indivíduos que buscam subverter as 

dificuldades do cotidiano. Elas engendram meios de realização para quem vive 

em um mundo de competição centrado na desigualdade de condições. 

Vivem aí uns com os outros num estado ao mesmo tempo 
comunitário e individualista de reciprocidade diversa, de 
mútuos bons serviços prestados: alguns sem espíritos de 
recompensa, outros com recompensa obrigatória, outros enfim 
com sentido rigorosamente único, pois deveis fazer a vosso 
filho aquilo que teríeis desejado que vosso pai vos fizesse 
(MAUSS, 1999, p. 340).      
 

O indivíduo busca enfatizar e valorizar determinados elementos que 

permitam afastá-lo do sofrimento. Por isso mesmo, a principais denominações 

neopentecostais brasileiras engendram sentidos e significados para pessoas 

que vivem a realidade a partir da “desescatologização” da fé. Trata-se de uma 

prática religiosa que busca no seu interior uma representação social da 

reciprocidade. Com uma lógica antropocêntrica, a ação de Deus é justificada 

nas pregações das igrejas em questão, a partir de determinados textos bíblicos 

que ilustram as conquistas alcançadas mediante a fé. As palavras e promessas 

são difundidas e os fiéis condicionados a exercitar o seu direito/dever de tomar 

posse das vitórias e exigir os resultados.   

As múltiplas ofertas resolutivas se constituem em principal 
atrativo para conduzir pessoas à igreja, onde se tenta recrutá-
las, socializá-las e, se possível, convertê-las. Uma vez dentro 
dos templos, contudo, os indivíduos em busca da resolução de 
seus problemas cotidianos logo se veem às voltas com 
sessões de descarrego de encostos, cultos de libertação de 
demônios, louvor a Deus e adoração do Espírito Santo, 
cobrança de condutas éticas e de ofertas monetárias. É por 
meio desses ritos, práticas e cultos, que exprimem sua doutrina 
ou, em sentido mais amplo, a trajetória de salvação onde os 
pastores conferem novos significados religiosos ao 
desemprego, à pobreza, à doença, à briga conjugal, à 
depressão, à solidão, à infelicidade, ao sofrimento e aos 
infortúnios em geral. Por meio desta diretriz, procuram 
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estimular participantes efetivos e novos adeptos a estabelecer 
compromissos com a Igreja (GABATZ, 2012a, p. 32).  

Foi possível observar, nessa parte da abordagem, passível de ser 

comparada a um grande mosaico, que uma das características centrais destas 

denominações neopentecostais é a forte ênfase para que o sagrado se 

manifeste enquanto resultado. Assim, vai surgindo uma sociedade de 

espetáculo (DEBORD, 1997) com apresentadores e animadores de auditório 

que alimentam os seus impérios midiáticos inspirados pelos tele evangelistas 

norte americanos. A doutrina não é tão importante, mas o acontecimento, a 

cura, a bênção, o emprego, o sucesso, o louvor com o cantor favorito.    

Com o propósito de organizar a vida, superar as condições adversas, 

encontrar alento e esperança, as premissas religiosas baseiam-se em 

promessas e rituais para subverter as dificuldades e alcançar o sucesso 

material, a cura física e emocional, a libertação dos demônios, a resolução de 

problemas afetivos, familiares e interpessoais.  De forma mais incisiva há um 

sentido de “mercantilização” do sagrado, caracterizado, por vezes, pelo 

relativismo ético entre as diferentes denominações, unindo religiosidade, 

mercado e espetáculo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. O NEOPENTECOSTALISMO E A TP: QUESTÕES IDENTITÁRI AS 

CONTEMPORÂNEAS 

É fácil identificar, isolar e estudar a religião como o 
comportamento exótico de grupos sociais restritos e distantes. 
Mas é necessário reconhecê-la como presença invisível, sutil, 
disfarçada, que se constitui num dos fios com que se tece o 
acontecer do nosso cotidiano. (ALVES, 2008, p.13)  

Os conceitos usados em qualquer campo de conhecimento têm por 

finalidade comunicar uma síntese de elementos que definem provisoriamente o 

objeto de estudo. Em se tratando da religiosidade contemporânea 

neopentecostal, cabe delinear elementos que definem determinados 

prerrogativas destes grupos religiosos ou um conjunto de tendências expressas 

pelos mesmos. Durkheim já apontava para esta necessidade.  

Como descobrir o fundo comum da vida religiosa sob a 
luxuriante vegetação que a recobre? Como, sob a contradição 
das teologias, as variações dos rituais, a multiplicidade dos 
agrupamentos, a diversidade dos indivíduos, reencontrar os 
estados fundamentais, característicos da mentalidade 
religiosa? Tudo está reduzido ao indispensável, àquilo sem o 
que não poderia haver religião. Mas o indispensável é também 
o essencial, isto é, o que antes de tudo importa conhecer 
(1983. p. 208).  

As questões suscitadas no âmbito das denominações neopentecostais 

engendradas pela teologia da prosperidade derivam, em grande medida, da 

percepção de um ethos capaz de suscitar questionamentos na mídia, no meio 

acadêmico e mesmo no âmbito religioso. A consequência mais imediata é esta 

incisiva capacidade de impulsionar rupturas, reelaborar demandas culturais, 

evidenciar peculiaridades sociais, respaldar experiências religiosas (VIGIL, 

2006). 

O neopentecostalismo através da TP efetua uma nova concepção da 

realização material na perspectiva religiosa. Antes visto como algo impuro, 

capaz de ser responsabilizado por muitos males da sociedade contemporânea, 
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agora assume um sentido positivo que realiza a mediação privilegiada com o 

sagrado em espaços de troca através de rituais idealizados pelas instituições 

religiosas.  

Em praticamente toda a parte se entende que a comunicação 
com a esfera divina deve processar-se por intermédio de 
intercâmbios, de ofertas mútuas, o que se reflete na circulação 
de presentes no âmbito da comunidade ou da hierarquia dos 
crentes. De fato, poder-se-ia estar tentado a afirmar que 
qualquer forma de religião é, entre outras coisas, uma 
organização cujo objetivo é extrair presentes. Algumas 
chamadas novas religiões [...] proporcionam os exemplos mais 
notáveis (BURKERT, 1996, p. 188). 

O dinheiro não é somente percebido como um símbolo ou um elemento 

que recebe uma distinção de acordo com uma lógica econômica. Não se trata 

de o fiel apenas, e de forma simplória, ofertar - dar - dinheiro para receber os 

benefícios esperados, mas, ofertar segundo os parâmetros nos quais prevalece 

a crença de que dando mais, mais chances terá de alcançar a graça, a 

retribuição, o benefício. 

É importante ressaltar o aspecto de que a graça, o benefício, depende 

da disposição em ofertar. Desta forma que se faz uma junção da lógica do dom 

com a lógica do mercado, construindo a lógica do dom quantificado. Neste 

sentido, as diferentes denominações religiosas neopentecostais exaltam a 

noção de sacrifício pessoal. Quem mais renunciar ao dinheiro e doá-lo à igreja 

terá mais chances de alcançar as graças esperadas. 

As correntes da cultura moderna deságuam em duas direções 
aparentemente opostas: por um lado, na nivelação e 
compensação, no estabelecimento de círculos sociais cada vez 
mais abrangentes por meio de ligações com o mais remoto [...]; 
por outro, no destaque do mais individual, na independência da 
pessoa, na autonomia da formação dela. Ambas as direções 
são transportadas pela economia do dinheiro que possibilita, 
por um lado, um interesse comum, um meio de relacionamento 
e de comunicação totalmente universal e efetivo no mesmo 
nível e em todos os lugares à personalidade, por outro lado, 
uma reserva maximizada, permitindo a individualização e a 
liberdade (SOUZA; ÖELZE, 1998, p.28-29).  

A noção do dinheiro efetuada por este segmento religioso faz com que 

fomente a polêmica e controvertidos dos dias atuais. Isto acontece na medida 

em que ao incorporar largamente o uso de símbolos aos seus rituais, e ao 
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enfatizar interpenetrações e influências recíprocas entre campos e esferas que 

uma lógica mais formal no campo das ciências das religiões havia demarcado 

como específicos, acaba tornando as fronteiras entre magia e religião, religião 

mágica e religião e ética, bem diluídos e não excludentes (SENA, 2012).  

À sua maneira, estas Igrejas produzem uma "magia moral", segundo a 

expressão de Mariz "[...] embora a 'mágica', a emoção, enfim, a experiência 

mística [...] seja fundamental, a novidade [...], aquilo que a torna atraente, 

estaria antes na 'eticização' da religião, ou em termos weberianos, a sua 

racionalização" (1994, p. 220). 

Entende-se, portanto, que esta etapa da pesquisa se encontra 

permeada pelas características observadas no decorrer do estudo e que 

apontam para instituições que:  

possuem lideranças fortes e carismáticas; que estimulam 
sistematicamente a expressão emocional através da cura; se 
utilizam dos meios de comunicação de massa com a compra 
ou aluguel de canais de televisão, rádios e jornais; que buscam 
a participação política planejada e estrategicamente 
direcionada e que acabam se envolvendo com atividades 
assistenciais e culturais, que ajudam a fortalecer a imagem 
pública das instituições (MOREIRA, 2005, p. 2).   

O novo ganha forma com a abertura do mercado, as novas tecnologias 

encurtam as distâncias, a mobilidade social parece uma questão de livre 

escolha. Assim, a religiosidade neopentecostal adquire contornos morais e 

valorativos que se refletem nas diversas instâncias da vida privada e 

associativa. A liberdade de querer, agora associada à premissa do poder, 

pavimenta os caminhos simbólicos nas experiências da vida cotidiana.  

A oferta das Igrejas deve comprovar-se num mercado livre. As 
pessoas que aceitam a oferta tornam-se um grupo de 
consumidores. Por mais que os teólogos se ericem, a 
sabedoria do velho ditado comercial - o freguês tem sempre 
razão - impõe-se [...]. Elas nem sempre seguem o ditado, mas 
frequentemente o fazem (BERGER e LUCKMANN, 2012, p. 
61). 

Diante do exposto, pretende-se, neste último capítulo, descortinar 

diretrizes que permitam a compreensão das muitas faces, ao mesmo tempo, 

criativas e ambivalentes, que permeiam as práticas religiosas das Igrejas 
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neopentecostais brasileiras. Para tanto, o presente capítulo se valerá de 

aspectos que nos parecem importantes nas definições e encaminhamentos do 

objeto de estudo.   

4.2 O Ascetismo, Sectarismo e Mobilidade Social 

É com base em um conjunto de significados que as pessoas tendem a 

agrupar-se a partir de afinidades que ao longo do tempo entabulam 

sentimentos de pertença e, em muitos casos, evidenciam uma identidade 

comunitária. No sentido do pertencimento social, há um anseio de adesão a 

princípios e visões de mundo comuns, o que faz com que os indivíduos se 

sintam participantes de um espaço-tempo comum. Inclusão e pertencimento 

são os eixos para a construção da coesão social.  

Não se trata, pois, de uma teologia alienadora, no sentido 
tradicional e marxista do termo. Ela fala aos seus ouvintes 
coisas concretas e não foge de temas como a doença, o 
insucesso e a fraqueza [...]. Diz o que eles querem ouvir e lhes 
vendem a promessa de uma benção, que se houver, é crédito 
para a igreja e, se nada acontecer, é porque não houve fé 
suficiente para alavancá-la, por parte do aflito. (CAMPOS, 
1999, p. 241) 

O ideal ascético diz respeito à produção de um conjunto de valores que 

se tornam norma e padrão de vida, dificultando a criação de novos valores fora 

destes padrões. O ideal ascético é, portanto, o que limita a expansão da vida 

em seu aspecto criador. Neste sentido, se atualiza em várias e diferentes 

instâncias, mas, sobretudo em formas de religiosidade contemporânea que 

reforçam os ideais capitalistas. Atua com mais força, expressando, portanto, 

forças reativas. 

Importante se faz ressaltar que numa perspectiva dialética existe uma 

realidade em movimento e em constante transformação. “Não existem ideias, 

princípios, categorias, entidades absolutas, estabelecidas de uma vez por 

todas. Tudo o que existe na vida humana e social está em perpétua 

transformação, tudo é perecível, tudo está sujeito ao fluxo da história” (LÖWY, 

1995, p. 14). 
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Max Weber observou que a religião passou a nortear-se pelo 

individualismo operando em uma lógica que preconizava como finalidade última 

a glorificação divina através de ações diárias. Dessa forma, por exemplo, o 

amor fraterno teria como objetivação a “glória de Deus”, não devendo 

beneficiar a carne, o que viabilizaria, para o contexto doutrinário, o 

cumprimento de tarefas diárias como um sinal de obediência e glorificação 

divina. 

Uma vez que o ascetismo propôs-se a modificar o mundo, os 
bens materiais ganharam um poder crescente e finalmente 
inexorável sobre as vidas humanas como em nenhum outro 
período anterior da história. O fulgor de seu herdeiro risonho, o 
iluminismo, parece também apagar-se irremediavelmente e a 
ideia do dever na vocação do indivíduo ronda nossas 
existências como o fantasma de crenças religiosas mortas 
(2005, p. 86). 

Na dinâmica das relações sociais, a diferença acentuada pela noção do 

outro constitui a fonte permanente de tensão e conflito, o que contribui para o 

conhecimento e a afirmação das próprias identidades em contraste. É preciso, 

portanto, sublinhar que a afirmação dos sujeitos ocorre através de relações nas 

quais é possível construir e reconstruir de forma dinâmica determinados 

intercâmbios. Se na ascese retratada por Weber havia toda uma insegurança e 

desmistificação em relação à salvação, na ótica neopentecostal essa 

insegurança é facilmente substituída pela liquidez das crenças que tornam a 

salvação mais acessível, ainda que dentro de rituais próprios.  

A atualização contemporânea do ascetismo intramundano difere 

significativamente de sua forma de expressão original, embora o entendimento 

fundamental que é o de dar sentido à vida, continue sendo o seu motor. O lucro 

já não é visto como sinal de que se possui a salvação para ser gozada em 

outra vida (EAGLETON, 2016). Pelo contrário, busca-se gozar aqui as 

benesses materiais enquanto finalidade última da existência. O sinal de bênção 

divina não é a sensação de certeza da salvação que sossega o espírito, mas, 

sim, o poder de posse e de consumo. 

É a coincidência da interação moral, social e econômica, 
juntamente com os laços paradoxais de liberdade e de 
obrigatoriedade que constituem o particular interesse deste 
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fenômeno. A dádiva [...] regula os padrões de justiça, a prática 
das associações e a circulação de bens. Sob uma perspectiva 
moderna, o aspecto económico pode bem ter-se tornado 
preponderante, ao passo que a troca de presentes tem sido 
relegada para condição de base das economias arcaicas e 
primitivas. Mas, ao mesmo tempo, trata-se da mais avançada 
expressão de hierarquia e de estatuto, acompanhando, assim, 
interações sociais de todos os tipos. Fundamenta-se numa 
expectativa sem exceção ou, até, numa obrigação de 
recompensa. Todo presente exige um contra presente 
(BURKERT, 1996, p. 174). 

Na contemporaneidade, na experiência religiosa neopentecostal, Deus 

está sujeito à manipulação. Enquanto a noção de sacrifício apropriada pela 

economia, “justifica” os sacrifícios de seres humanos em favor do lucro, o 

indivíduo, por sua vez, sacrifica a Deus para ter sucesso no mundo da 

economia, contribuindo financeiramente para a implantação do seu reino no 

mundo, e cobra de Deus a sua contrapartida. Isto significa que a mudança na 

relação com o trabalho e com o gozo deste, altera a própria expressão do ideal 

ascético, que deixa de ser restrito às regras morais e ao universo religioso e 

passa a ter expressão plena na lógica neoliberal.  

Os processos que interiorizam o mundo socialmente objetivado 
são os mesmos processos que interiorizam as identidades 
socialmente conferidas. O indivíduo é socializado para ser uma 
determinada pessoa e habitar um determinado mundo. A 
identidade subjetiva e a realidade subjetiva são produzidas na 
mesma dialética (aqui, no sentido etimológico literal) entre o 
indivíduo e aqueles outros significativos que estão 
encarregados de sua socialização. (BERGER, 2003, p. 29). 

O ascetismo encontra-se diretamente ligado às demandas de mobilidade 

social e de situações nas quais é possível vislumbrar uma vivência religiosa de 

amplitude também sectária. Se o ideal ascético, anteriormente mais ligado à 

religião, produzia uma consciência na qual havia uma culpa em evidência, hoje, 

as nuances das subjetividades mais inclinadas à realização plena dos 

indivíduos induzem para um sectarismo eclesial e uma mobilidade bastante 

acentuada. A mais de cinco décadas, Edgar Morin, já pressentia o 

esvaziamento das estruturas valorativas da civilização ocidental.   

Quanto mais poderosa é a carência subjetiva, tanto mais a 
imagem a que ela se fixa tende a projetar‐se, a alienar‐se, a 
objetivar‐se, a alucinar‐se, a fetichizar-se [...]. Efetivamente, no 
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encontro alucinatório da máxima subjetividade e da máxima 
objetividade, no lugar geométrico da máxima alienação e da 
máxima carência, encontra‐se o duplo, imagem e espectro do 
homem (1958, p. 33). 

É possível perceber mudanças significativas no processo de atualização, 

de expressão e apropriação de novas forças de sentido. Há um constante 

embate entre forças ativas e reativas (CONNOR, 2000). É nelas que é firmada 

a possibilidade de invenção de caminhos para uma existência que escape aos 

modos de produção de subjetividades sempre paradoxais, desiguais e 

heterogêneas. O ideal é a reprodução de uma religiosidade diante da qual não 

há uma potencialização para a criação e a reprodução da diferença, mas um 

exercício de uma autoridade religiosa capaz de reproduzir uma identidade 

alinhada com as prerrogativas da prosperidade.  

A maioria das lideranças religiosas neopentecostais não consolida laços 

com os fiéis. Aliás, os próprios fiéis são incentivados a construir uma autonomia 

econômica e emocional que prescinda de olhar para o outro. O ascetismo 

encontra-se, portanto, como que amalgamado aos ideais de uma prosperidade 

capitalista, corporificado nas representações do sacrifício, oferecendo-se como 

remédio aos sofrimentos com efeitos importantes na subjetivação e construção 

de uma teologia ligada ao cotidiano. 

Uma religiosidade que afirma os mesmos valores da sociedade de 

consumo e oferece a promessa de integração na sua dinâmica, tem seu poder 

de atração. Nessas promessas, os valores são reproduzidos numa perspectiva 

de solução individual, confirmando a prerrogativa de separação do indivíduo 

das redes de interação a exemplo de tempos passados.  

É preciso olhar, portanto, para as particularidades [...] tendo 
como recorte as características de nosso tempo. Em suma, o 
que se quer frisar é que estas novas expressões da 
religiosidade não são apenas modismos de mercado, mas 
coerentes com o atual estágio da sociedade contemporânea 
ocidental. Elas são uma faceta de uma modificação mais ampla 
sofrida pela sociedade moderna que atinge atualmente graus 
acentuados de visibilidade e autonomização do indivíduo 
(GUERRIERO, 2012, p. 148). 
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É importante atentar para esta realidade na qual a reprodução do 

individualismo e a ênfase na ideia de que a solução para as dificuldades 

encontradas na luta pela sobrevivência é individual a ponto de enfraquecer os 

vínculos, a interação, as trocas, os laços, o mútuo auxílio, favorecendo, em 

contrapartida, a conformação de uma religiosidade instrumental mais 

acomodada à sociedade e às culturas (EAGLETON, 2011).  

A cultura muda. A religião muda. No mundo contemporâneo, 
em seu lado ocidental, se a religião não acompanha a cultura, 
fica para trás. Ainda tem fôlego para interferir na cultura e na 
sociedade, sobretudo na normatização de aspectos da 
intimidade do indivíduo – especialmente pelo fato de ser 
religião –, mas seu sucesso depende de sua capacidade de 
mostrar ao fiel potencial o que ela pode fazer por ele. Dotando-
o, sobretudo, dos meios simbólicos para que a vida possa fazer 
algum sentido e se tornar, subjetiva ou objetivamente, mais 
fácil de ser vivida, sem que se tenha de abandonar o que de 
bom este mundo oferece. (PRANDI, 2008, p. 170). 

A teologia da prosperidade reforça a precariedade das interações sociais 

ao atribuir a solução para as crises não às perspectivas concernentes aos 

meios de produção, mas a um espírito empreendedor que estimula o indivíduo 

à autonomia, a abrir o seu próprio negócio, ignorando a complexidade de toda 

a dinâmica das confluências sociais que fazem parte do cotidiano e estão 

presentes na sociedade (MELUCCI, 2005). Não deixa de ser surpreendente 

que ao entabular um conjunto de crenças altamente mágicas o 

neopentecostalismo esteja renegando aquilo que sintetizava uma natureza 

ética dentro do protestantismo, mas que agora é subjugada pelos ditames da 

realização material (EAGLETON, 2016).    

O contraponto relevante em termos compreensivos é que a valorização 

de uma individualidade autônoma reforça a produção de uma subjetividade que 

é incentivada a declarar, enfaticamente, não aceitar as dificuldades, mas que 

por outro lado, não consegue desvencilhar-se do fato de que a solução 

proposta reforça justamente as desigualdades socialmente produzidas 

(HONNETH, 2015, p. 34-127). Este paradoxo conflui para atender demandas 

acentuadas no narcisismo e na satisfação imediata. A resistência que se 

manifesta como saída para a produção de uma diferença que possa escapar 



117 

 

da reprodução é capturada pela instituição religiosa sustentada por este modo 

de subjetivação (VATTIMO, 2004).  

4.3 A Flexibilização Dogmática e as Bricolagens  

A experiência religiosa no âmbito neopentecostal pode ser caracterizada 

como algo muito dinâmico. A adesão ou inserção em um determinado contexto 

religioso pode representar desde uma busca por novas experiências, até uma 

tentativa motivada pela curiosidade, necessidade ou modismo. “A opção 

dessacraliza-se como um ato livre, passando a ser revisável na mesma 

proporção. Os vínculos se tornam quase que exclusivamente experimentais” 

(PIERRUCCI, 2004, p.14). É o que Danièle Hervieu-Léger (2008) chama de 

religiosidade “à la carte”, caracterizada pela mudança, fluidez e mobilidade 

enquanto reflexo das transformações históricas, sociais, culturais e políticas 

presentes na sociedade.  

Esta realidade descortinada, sobretudo, nos últimos anos, tem 

multiplicado justamente as bricolagens, as experimentações, as idiossincrasias 

e privatizações. Assim, se o pluralismo religioso continua se consolidando, 

cada vez mais ele também se defronta com zonas de conflito advindas dos 

grupos neopentecostais que desafiam a adesões e investem contra ofertas 

religiosas concorrentes, dentro de um mercado cada vez mais competitivo 

(BURITY, 2001, p. 27-45).  

Montero e Almeida (2001, p. 92) apontam para o conceito weberiano de 

“conversão”, que busca explicar o complexo processo subjetivo de adesão. 

Este parece não ser mais capaz de elucidar as rápidas idas e vindas entre 

percursos religiosos aparentemente díspares, mas que a consciência dos 

sujeitos não acusa, pelo menos à primeira vista, incongruências. Para os 

autores, existe uma redução do fenômeno do trânsito religioso à lógica de um 

mercado, em que consumidores volúveis buscam por atendimento às 

necessidades específicas e imediatas, deixando à sombra “mecanismos 

particulares de ressignificação das crenças religiosas”. Para Steil (2001), o 

mercado de bens simbólicos está cada vez mais eclético e intercultural, 

reforçando as escolhas e as bricolagens religiosas.  
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Concomitante à circulação de pessoas, ocorre também uma 

multiplicação das alternativas eclesiais, encontrando sua expressão máxima 

justamente no neopentecostalismo, cuja fragmentação institucional é estrutural 

ao seu próprio movimento de expansão. Nesse processo sempre renovado de 

divisão por “cissiparidade”, as denominações continuamente dão origem a 

novos grupos. “Os indivíduos fazem valer a sua liberdade de escolha, cada 

qual retendo para si as práticas que lhe convêm” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 

43). 

De acordo com Oro (1997), a adesão religiosa só pode ser 

compreendida dentro de um contexto histórico e social mais amplo. Para o 

autor, o pluralismo faz com que a conversão tome a forma de uma decisão 

pessoal e o trânsito religioso, em grande medida, o reflexo da trajetória 

individual do sujeito. Isso decorre, sobretudo, porque a contemporaneidade “se 

caracteriza pela centralidade e exacerbação outorgada ao indivíduo”, pelo 

“desejo de autonomia dos sujeitos em relação às instituições” (p.43) e pela 

existência de um mercado de bens religiosos, a partir do qual é possível 

consumir aquilo que é mais oportuno, necessário ou conveniente. 

A descrição desta modernidade religiosa se organiza a partir de 
uma característica maior, que é a tendência geral à 
individualização e à subjetividade das crenças. [...] esse duplo 
movimento afeta, ao mesmo tempo, as formas de experiência, 
da expressão e das sociabilidades religiosas (HERVIEU-
LÉGER, 2008, p. 42).  

Observando a diversidade de ofertas religiosas e buscando 

compreender o espectro da religiosidade neopentecostal a partir da 

subjetividade dos indivíduos, é possível perceber uma grande diversificação, 

pluralismo interno e complexidade na construção de identidades. É um 

processo que envolve rupturas, deslizamentos e trânsitos.  

A recomposição do religioso [...] dá-se, portanto, sob uma ótica 
da fluidez que, mais do que se referir a um conjunto de crenças 
e de práticas, diz respeito a uma sensibilidade religiosa que 
remete, sobretudo, àquilo que – não importa sob que forma de 
expressão – nos une a uma comunidade de sentimentos e de 
emoções, a uma ambiência, repleta de mistério, de magia, de 
encantamento, enfim, efervescência (PEREZ, 2010, p. 240).   
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Segundo Sanchis (2003), são diversas as formas de aderir a consensos 

institucionalmente criados, de conceber a adesão religiosa, de partilhar visões 

de mundo e de redirecionar comportamentos. São várias as modalidades. Pode 

haver certa oposição entre modos exclusivos e múltiplos, sincréticos ou 

“antissincréticos”, distintos ou combinados, consolidados na diversidade ou 

assumindo uma posição exclusiva, compondo um itinerário55 ou buscando um 

horizonte para além de imperativos teológicos ou dogmáticos. 

A importância e a valoração da emoção, da corporeidade, do desejo, dos 

sentimentos e da subjetividade estão presentes na experiência religiosa 

neopentecostal. Observa-se que quanto mais corpórea, emotiva, com 

respostas mais evidentes às questões subjetivas, mais intensas poderão ser as 

relações intermediadas pelas instituições religiosas (BASTIAN, 1997, p. 88-96).  

Na valorização desses aspectos, a fé neopentecostal tem meios de 

trazer a presença de Deus para a vida cotidiana. Na intenção de aproximar 

vivências à experiência, consegue convergir à dimensão simbólica e 

fenomenológica. Passagens bíblicas podem ser, por exemplo, teatralizadas 

para exprimir uma realidade sem deixar de dar importância à dimensão 

experimental do corpo.  

Para estabilizar as significações [...] a fim de dar um sentido a 
sua experiência cotidiana, os indivíduos raramente podem se 
contentar com sua própria convicção [...]. Portanto, é antes de 
tudo na troca mútua que os indivíduos podem esperar 
encontrar os meios de consolidar o universo pessoal de sentido 
[...] (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 158).    

As diferentes denominações neopentecostais conseguem estabelecer 

fortes comprometimentos com o mundo. As relações com o mundo são 

combativas. O indivíduo pode identificar-se com uma premissa religiosa até 

que, segundo dados empíricos, fique insatisfeito com os bens oferecidos e 

                                                           
55 É em torno desta problemática que o pensamento de Danièle Hervieu-Léger oferece uma 
importante contribuição no sentido de estabelecer referências daquilo que a autora denomina 
de “regimes típicos de validação do crer”. Cada um dos modelos se presta a expor diferentes 
aspectos que configuram o reconhecimento individual ou comunitário de uma expressão da fé. 
Trata-se de quatro regimes desta validação: auto validação do crer; validação mútua do crer; 
validação comunitária do crer e validação institucional do crer. Em todas as hipóteses as 
dessemelhanças se darão entre os elementos da instância e do critério da validação 
(HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 156-157). 
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busque outras variantes. Ele mantém uma identidade porosa que permite uma 

bricolagem de símbolos, possibilitando respostas advindas de diferentes 

realidades.  

Os movimentos individuais de passagens entre cultos inclui um 
espaço de interlocução constante, onde encontramos 
instituídas mediações sociais e simbólicas (bem como 
mediadores) que tornam possível a dita conversão. Espaço de 
interlocução que necessariamente possui algo de fluido, de 
sincrético, já que estará sempre sujeito a reinterpretações 
constantes feitas por crentes e não crentes, por conversos e 
céticos. Esse espaço pode, portanto, ser concebido como “de 
passagens” num sentido mais amplo: de redefinição de 
fronteiras, de trocas simbólicas e de elaborações sincréticas, 
de inovações e de invenções em certa medida e que submete 
também à mudança os cultos envolvidos (BIRMAN, 1996, p. 
90). 

A filiação religiosa, então, assume uma característica muitas vezes 

transitória, que caminha de acordo com os valores que os sujeitos desejam 

cultivar. A fluidez talvez decorra do fato de que, independente da confissão 

eclesial escolhida, em episódios de sofrimento físico e psíquico, a experiência 

mística com o sagrado revela-se mais importante do que uma suposta 

fidelidade às instituições.  

A experiência religiosa hoje parece apontar para um processo 
de recuperação dos sentidos como linguagem significativa. O 
conflito entre emoção e razão que perpassa a experiência 
moderna no Ocidente, parece dar lugar a uma nova relação 
onde razão e coração andam juntos. Não se trata de escolher 
entre o dogma e a experiência, mas de buscar a autenticidade 
afetiva nas vivências espirituais incorporadas nas trajetórias 
pessoais (STEIL, 2001, p.124). 

A busca por diferentes contextos religiosos em momentos de aflição 

parece demonstrar que a fé contribui para o estabelecimento de uma sensação 

de coerência e controle da vida, o que, por sua vez, acaba afetando as 

pessoas. Na perspectiva de Mircea Eliade (1957), trata-se do anseio humano 

por transformar a suposta desordem em uma pretensa ordem. Diante deste 

quadro, o que é possível deduzir é que as múltiplas significações estão ligadas 

a subjetivação e privatização do direito de dar sentido às coisas. Assim, não 

significa mais, necessariamente, um pertencimento a uma denominação 

eclesial ou a sensação de tal pertencimento. Cada vez mais a secularização do 
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institucional religioso se reveste, para as pessoas, em desafeição, desfiliação, 

desagregação. 

Essa situação representa uma severa ruptura com a função 
tradicional da religião, que era precisamente estabelecer um 
conjunto integrado de definições de realidade que pudesse 
servir como um universo de significado comum aos membros 
de uma sociedade. Restringe-se assim o poder que a religião 
tinha de construir o mundo ao da construção de mundos 
parciais, universos fragmentários, cuja estrutura de 
plausibilidade, em alguns casos, pode não ir além do núcleo 
familiar (BERGER, 2003, p. 163).  

Este contexto de exacerbação do individualismo e da autonomia em 

relação aos poderes constituídos, incluindo os religiosos, debilita, sobretudo, a 

capacidade dos setores da hierarquia clerical eclesiástica de impor um vasto 

repertório de condutas morais, sectárias e, por consequência, indesejadas ou 

na contramão das transformações culturais e comportamentais evidentes na 

sociedade brasileira contemporânea.  

A figura emblemática do “praticante” é a que manifesta no dia-
a-dia o vínculo [...]. Está associada à estabilidade das 
identidades religiosas e à permanência das comunidades no 
seio das quais essas identidades se transmitem e se 
exprimem. É este ideal da participação religiosa que, hoje, se 
confronta com a mobilidade das pertenças, com a 
desterritorialização das comunidades, com a desregulação dos 
procedimentos de transmissão religiosa e com a 
individualização das formas de identificação [...]. Descobre-se 
que a própria figura do praticante tende a mudar de sentido: ao 
mesmo tempo em que ela toma distância em relação à noção 
de ‘obrigação’, fixada pela instituição, ela se organiza em 
termos de ‘imperativo interior’, de ‘necessidade’ e de ‘escolha 
pessoal’ (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 85-86). 

Não é surpresa perceber a crescente pressão de alguns grupos 

religiosos que pretendam, por exemplo, moralizar a conduta individual, 

controlar a sexualidade e determinar padrões de convivência de acordo com 

princípios bíblicos bastante ortodoxos (LEMOS, 2005). Evidencia-se um campo 

comunicacional marcado por intensos cruzamentos de caráter religioso, 

confirmando a emergência de relações alicerçadas em bases nas quais há 

referências a uma maior abertura a mensagem que seja tangível para as 

vicissitudes cotidianas.  
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O sentido de identidade depende em grande parte da 
organização desses [...] fragmentos de fatos e episódios 
separados. O passado, assim, é descontínuo. A consistência e 
o significado desse e da memória articulam-se à elaboração de 
projetos que dão sentido e estabeleçam continuidade entre 
diferentes momentos e situações (VELHO, 2003, p. 103). 

O paradoxo56 que orienta a religiosidade neopentecostal tem muito a ver 

com a racionalização do mundo e a aspiração em torno de ideal no qual as 

contradições do presente e a expectativa de um futuro pleno suscitam a 

emergência de caminhos que permitam aos indivíduos alcançar nas suas 

escolhas religiosas, bricolagens e ressignificações, que garantam uma 

realidade catalizadora de sentidos (SIEPIERSKI, 2001, p. 183-215). Vive-se a 

ausência de paradigmas totalizantes que induzam a permanecer atrelado a 

apenas um referencial religioso familiar. Há uma tendência em buscar o próprio 

universo de significações (SIMMEL, 1987, p. 10-25).  

Ronaldo de Almeida (2006) prefere reconhecer a presença não apenas 

de "continuidades" e "rupturas", mas da "circulação" de ideias e práticas 

religiosas que estão além das fronteiras institucionais, e da "flexibilidade" que 

esses atores apresentam em termos do estabelecimento de vínculos. Para o 

autor, esse processo de síntese e diferenciação contínua é o que fundamenta o 

trânsito religioso. Trata-se, pois de uma realidade na qual o indivíduo esmiúça 

uma capacidade de esquecer ou descartar antigos ativos (BAUMAN, 2009. p. 90-93). 

A circulação nesse meio cria condições para que o indivíduo componha, por ele 

mesmo, a sua religiosidade, dosando mais música, corporalidade, doutrina, 

moral, teologia. É o sujeito que desenha o seu mosaico de experimentações, 

que delineia a sua trajetória a partir de um cotidiano peculiar (GUERRA, 2003).  

Importante ressaltar que não se trata de que determinados conteúdos da 

tradição tenham sido abolidos ou deixados pra trás, mas que continuam sendo 

experimentados com traços, modelos, tipologias e abordagens profundamente 

marcadas por um sentido de reestruturação de ideias produtoras de consenso 

                                                           
56 A religiosidade contemporânea entabula o paradoxo que constitui e define a sociedade 
secular moderna. Ao mesmo tempo em que tende a abolir a religião como sistema de 
significados e diretriz dos esforços humanos, cria, ao mesmo tempo, o espaço de uma suposta 
utopia que permanece sendo um dilema religioso dirigido a diferentes práticas vivenciais e 
processos de redenção. Esta utopia suscita expectativas para uma realização ilimitada do 
indivíduo e a satisfação de suas necessidades (MARTELLI, 1995, p. 411-432).  
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social (MARRAMAO, 1997). Há uma multiplicidade de organizações, 

hierarquias, códigos, linguagens, estratégias e elaborações teológicas. A 

contemporaneidade expõe as possibilidades e limites da flexibilidade 

doutrinária e pastoral.  

O homem de hoje, que não se destina intimamente a uma 
religião [...] encontra-se diante deste fato em uma situação de 
indescritível inquietude. [...] No entanto, estas diferenças 
afetam unicamente os conteúdos da fé religiosa, mas não a 
posição da fé a respeito da realidade (SIMMEL, 2005, p. 13. 
Tradução minha).    

A história do âmbito religioso brasileiro neopentecostal pode ser 

explicada também a partir do embate de dois aspectos relevantes: a 

persistência do tradicional habitus flexibilizador, que, sem suprimir as 

diferenças, acaba levando a formas de sincretismo, e sua resistência às 

investidas, das racionalidades “modernas” que acaba gerando aproximações e 

paralelismos estranhos e até inusitados (SANCHIS, 2003, p. 32).  

Vão sendo estabelecidos fluxos, exclusões, afinidades e relações de 

poder. Trata-se de um campo comunicacional marcado por intensos 

cruzamentos religiosos marcados pela emergência de uma porosidade 

doutrinária e com maior abertura e preocupação com uma possível adesão 

diante das múltiplas ofertas existentes. 

Querem ser como todo mundo e ao mesmo tempo diferentes. 
Mas desejam ardentemente que sua distinção religiosa seja 
reconhecida, valorizada e vangloriada pelos outros como 
integralmente positiva. Tal mudança não é em si mesma nem 
desabonadora nem salutar. Essa religião passou a se 
interessar por e orientar sua mensagem para este mundo, não 
para transformá-lo subitamente por meio de qualquer tipo de 
revolução de cunho milenarista, nem para desqualificá-lo, mas 
simplesmente para se ajustar às demandas sociais das massas 
interessadas tão [...] na resolução ou mitigação de seus 
problemas cotidianos e na satisfação de seus desejos 
materiais. (MARIANO, 2005, p. 233). 

A dialética permanente entre os sistemas simbólicos e o processo de 

racionalização abre espaço para novas representações religiosas reformuladas 

e readaptadas. Esta impossibilidade da modernidade constituir um horizonte 

pleno das aspirações e realizações humanas sugere a transcendência como 

horizonte último de sentido. Ocorre uma permanente reorganização da 
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atividade religiosa numa sociedade complexa e estruturalmente incapaz de 

satisfazer de forma plena as expectativas dos seres humanos. 

O significado atribuído a essas crenças e a essas práticas 
pelos interessados se afasta, geralmente, de sua definição 
doutrinal. Elas são triadas, remanejadas e, geralmente, 
livremente combinadas a temas emprestados de outras 
religiões ou correntes de pensamento de caráter místico ou 
esotérico (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 43). 

A busca por diferentes denominações eclesiais no âmbito 

neopentecostal pode significar, em grande medida, uma busca individual pela 

transcendência ou espiritualidade por meios que permitam o contato direto com 

o universo do sagrado sem a obrigação de ritos inflexivelmente estruturados. A 

flexibilidade dogmática, as bricolagens e o convívio com a multiplicidade faz 

com que as portas se abram para um pertencimento múltiplo e plural numa 

espécie de trânsito fluído. Algo bem próprio desta dinâmica religiosa que vem 

se estabelecendo na ótica neopentecostal. As identidades religiosas emergem 

num contexto de pluralismo de valores e nas formas de interpretar e situar-se 

no mundo. 

4.4 O Dinheiro como Sacrifício, Atribuição e Retorn o    

De acordo com os enunciados da TP, o pecado cometido por Adão e 

Eva teria desfeito uma aliança estabelecida entre Deus e as suas criaturas 

humanas, tornando-as escravas do Diabo. Como Deus desejava voltar a ser 

“sócio” do ser humano, mandou seu filho unigênito à cruz para expiar o pecado 

original. No entanto, Jesus não teria expiado os pecados da humanidade ao ter 

seu sangue derramado na cruz, mas sim, após a morte, teria descido ao 

inferno, recebido natureza satânica, experimentado a morte espiritual, sofrido 

durante três dias, renascido e, por fim, conseguido derrotar o diabo em seu 

próprio território. (MARIANO, 2010, p. 160-161)  

Deste modo, foi necessário o sacrifício de Jesus na cruz e sua vitória 

sobre o diabo, no inferno, para que houvesse o restabelecimento desta 

sociedade, na qual os seres humanos, ao cumprirem a sua parte do contrato 

firmado na Bíblia, mediante o dízimo – “o sangue da igreja” – e exigirem o que 
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a Palavra declara pertencer-lhes, tornam a adquirir o direito de desfrutar das 

bênçãos abundantes de uma vida plena e feliz (SILVA, 2000).  

Trata-se de uma compreensão que engendra a imagem de um Deus 

que não pode deixar de cumprir as suas promessas. Cabe aos seres humanos 

pagar o dízimo, ter fé, confessar e profetizar as bênçãos divinas em sua 

jornada. Se as condições “contratuais” forem seguidas, Deus tem obrigações a 

cumprir e não poderá desviar-se desta premissa.  

O sacrifício é um ato religioso que só pode se efetuar num 
meio religioso e por intermédio de agentes essencialmente 
religiosos. Ora, antes da cerimônia, em geral, nem o 
sacrificante, nem sacrificador, nem lugar, nem instrumentos, 
nem vítima tem este caráter no grau que convém. Assim, a 
primeira fase do sacrifício tem por objeto conferir-lhes esse 
caráter. Eles são profanos, e é preciso que mudem de estado. 
Para tanto, são necessários ritos que os introduzam no mundo 
sagrado e ali os comprometam mais ou menos profundamente, 
conforme a importância do papel que desempenharão a seguir 
(MAUSS; HUBERT, 2005, p. 26).   

Na organização de sua base teológica e de persuasão, as 

denominações neopentecostais deixam claro que é na vida cotidiana dos fiéis 

que a fé e a confiança merecem especial destaque.57 São experiências que 

adquirem valores próprios do universo simbólico neopentecostal que consegue 

elaborá-los de forma criativa e sempre com o interesse de obter uma resposta 

divina positiva.  

Assim, o crente pode, a qualquer tempo, receber a sua bênção na 

medida em que se dispõe a reivindicar aquilo que a Palavra de Deus declara 

ser de propriedade do indivíduo.58 Neste sentido, ao não ver a promessa de 

Deus sendo cumprida em sua vida, isto quer dizer que não houve uma 

“apropriação”, uma exigência para que a força divina pudesse acontecer 

plenamente (BATAILLE, 1993, p. 37-41). O crente que almeja receber grandes 

                                                           
57 É perceptível que a fé e a confiança servem como elementos vitais que atuam nesta busca 
pela própria existência da vida aqui no mundo. A fé e a confiança servem como elementos 
intrínsecos e indispensáveis de toda a existência humana. Estendem-se para além do âmbito 
de uma determinada tradição religiosa. Portanto, toda e qualquer experiência religiosa, diante 
dessa doutrina, não poderia deixar de partir de tais aspectos fundamentais já concebidos na 
vida de todos os seres humanos (CABRAL, 1996).    
58 Segundo Bittencourt, “[...] nas regiões abissais da subjetividade coletiva existe uma 
perspectiva permanente de intervenção divina e arrasadora capaz de transformar radicalmente 
o contexto de sofrimento e abandono” (BITTENCOURT, 1996, p. 25). 
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bênçãos precisa ser, portanto, radical nas suas demonstrações de fé. Precisa 

dispor de muita coragem, perseverança, assumindo altos riscos.59   

A proposta sacrificial é sempre apresentada como sendo algo que 

funciona, promove, e ao mesmo tempo, legitima a sua própria mensagem, além 

de confirmar a premissa de que os problemas, quaisquer que sejam, podem 

ser solucionados pela via individual e dependem apenas da “boa vontade do 

indivíduo” e da crença no próprio “poder” e “vontade” de realizar. Esta proposta, 

por outro lado, também cumpre uma função social: a de manter o status quo e 

impedir uma resistência coletiva organizada, uma prevenção ao medo do caos 

social.  

Trata-se de uma barganha cósmica. Dado que todas as coisas 
a serem possuídas pelos fiéis pertencem a Deus [...], é preciso 
que se dê a Deus aquilo que o fiel possui. Tudo pertence a 
Deus, mas algumas mínimas coisas estão já em minha posse: 
se eu der a Jesus aquilo e daquilo que tenho, ele me dará 
daquilo que ele tem, isto é, os bens da terra, a saúde, etc. de 
que justamente careço (GOMES, 1993, p. 49).  

Interessa àqueles que alcançam benefícios em uma sociedade 

profundamente desigual como o Brasil, a existência de instâncias produtoras 

de indivíduos com alto nível de autoestima e autoconfiança, a despeito das 

precárias condições estruturais de suporte da existência. 

 O arcabouço das verdades contemporâneas que produz o 

individualismo; que desfaz a noção de culpa e cria a vergonha; que estabelece 

como ideal de indivíduo aquele que é feliz, com sucesso e dinheiro, acabou 

reforçando as condições para a emergência das principais denominações 

neopentecostais no Brasil. São elas que se consolidam por confirmar, 

reproduzir e reforçar os discursos e verdades do capitalismo emergente. 

(ESPERANDIO, 2006, p. 41-42).  

                                                           
59 Existem exemplos de fiéis que acabaram doando à igreja coisas muito valiosas, como 
salários, poupança, herança, carro, casa, entre outros.  As coisas sagradas em relação às 
quais funciona o sacrifício são coisas materiais e sociais. Para que o sacrifício seja bem 
fundamentado é preciso existir um motivo que faça a pessoa sair de si mesmo e as quais ele 
deve o que sacrifica. É preciso também que estas coisas estejam perto dele para que consiga 
entrar numa relação mística com elas. Nelas encontrar a força e a segurança para retirar do 
seu contato o benefício que espera dos seus rituais. É necessário colocar tais coisas no altar 
para receber uma “oração forte” que permita o processo de transformação seguir o seu curso. 
Uma das melhores obras a respeito é de Roger Bastide - O Sagrado Selvagem e Outros 
Ensaios (2006).   
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Na versão liberal da teologia da retribuição, o todo poderoso e 
onisciente juiz não é mais Deus ou deuses das religiões 
tradicionais, mas sim o mercado. Pois, segundo os neoliberais, 
é ele que distribui de modo mais justo as riquezas e as rendas 
de cada pessoa conforme a sua capacidade e merecimento 
(SUNG, 2005, p. 31).  

Ao apoiar-se no capitalismo, que autoriza e induz o ser humano para 

consumir e ser consumido pelo objeto do seu desejo, o individualismo religioso 

cada vez mais se acirra e motiva as pessoas a serem, ao mesmo tempo, 

obcecadas pelos valores materiais e por aquilo que estes podem lhes 

proporcionar.60 Busca assim, uma nova relação numa sociedade em 

desarmonia. Oferece a Deus um presente e espera a retribuição a partir do seu 

testemunho e de sua fidelidade, conforme a orientação da própria Igreja 

(VILLAMÁN, 2002).    

Como afirma Durkheim (1996), a magia tende a gerar compromissos 

efêmeros baseados numa relação de troca imediatista. É por meio de ritos, 

práticas e cultos, que exprimem em sentido mais amplo, a trajetória de 

salvação onde pastores conferem novos significados religiosos ao 

desemprego, à pobreza, à doença, à briga conjugal, à depressão, à solidão, à 

infelicidade, ao sofrimento e aos infortúnios em geral. Por meio desta diretriz, 

procuram estimular participantes efetivos e novos adeptos a estabelecer 

compromissos.  

É claro que a fé é necessária. Ela é o primeiro passo para a 
vitória. Mas, se alguém der o primeiro passo e não der o 
segundo, a obra não será feita. Após termos fé em Deus, 
temos que falar à montanha. Costumo exemplificar assim: A fé 
é o combustível, a palavra é o veículo [...]. Primeiro, temos que 
ter fé, a certeza das coisas que se esperam [...]. A seguir, 
devemos nos dirigir ao problema e, com voz de autoridade, 

                                                           
60 Conforme a visão de Zygmunt Bauman, o tempo adquire velocidade do movimento através 
do espaço, da imaginação e da capacidade humana. A modernidade passa a representar para 
cada ser humano um esforço contínuo, rápido e inatingível. O acesso a meios mais rápidos de 
mobilidade na modernidade é a principal ferramenta de poder e dominação. Para distinguir a 
modernidade e as suas condições, o autor faz uso de duas características para apresentar 
diferenças na situação atual. A primeira diz respeito ao declínio da crença de que há um 
Estado de perfeição a ser atingido no fim do caminho. A segunda diz respeito à autoafirmação 
do indivíduo, que se reflete no discurso ético e político do quadro da “sociedade justa” para o 
dos “direitos humanos”. A comunidade é a promessa de “um porto seguro para os navegantes 
perdidos no mar turbulento da mudança constante, confusa e imprevisível”. O problema é que 
este é um sonho de pureza, que exclui tudo o que considera estranho, como ocorre nos 
nacionalismos (BAUMAN, 2001).  
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ordenar que saia de nossa vida. Em ato contínuo, não 
podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, 
precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito e, então, 
teremos a obra feita (SOARES, 2001, p. 17; 19).  

A fé, tal como é concebida pelo principal protagonista da Igreja 

Internacional da Graça de Deus, da mesma forma que está vinculada à 

emanação de poder por parte da “palavra”, acha-se ligada à categoria 

“benção”, na medida em que “promessa” é confundida com “vitória” e 

“sucesso”. Com isso, na prática, acredita-se na modificação para uma melhor 

qualidade de vida do ponto de vista financeiro que não estaria mais sujeita às 

intempéries do cotidiano. O fiel consolida o seu imaginário a partir do ideal de 

que o poder da fé, que provém dele mesmo e que pode ser confessada 

positivamente, dispõe do potencial de mudar a sua sorte. 

Existe uma busca [...] de uma espiritualidade que permita a 
realização plena do ser humano na posse dos bens materiais 
neste mundo. É como se o indivíduo ficasse envolvido por uma 
“ilusão transcendental”, pois vive o seu momento na história 
como se fosse absoluto, com uma visão condicionada pelos 
seus “dados transcendentes”. A percepção dessa visão resulta 
de um conjunto de estruturas imaginárias, onde Deus não 
necessitaria cumprir uma atualização ou interação factual 
(GABATZ, 2012b, p. 98).  

O infortúnio, a desgraça e a miséria, ilustram uma condição real 

humana que revela que o indivíduo vive, mas distante de um estado ideal de 

realização. Sofre em função do desemprego, dos conflitos familiares, da 

precariedade da sua saúde, das relações sociais e religiosas deterioradas 

(SIEPIERSKI, 2001, p. 183-219). A dádiva da atribuição e retorno supõe a 

derrota de todo e qualquer poder que tenha o propósito de impedir o fiel de 

alcançar o sucesso e a prosperidade. As conquistas estão condicionadas a sua 

perseverança, coragem e fidelidade com o conjunto das atividades sugeridas 

pela Igreja.  

Se ampliarmos a definição de retorno para incluir nela os 
retornos que ultrapassam a circulação material de objetos e 
serviços, então há sempre retorno, e ele é considerado 
importante pela maioria [...]. A dádiva tem retornos: a 
gratuidade que ela suscita, o reconhecimento, esse suplemento 
que circula e que não é incluído na conta são retornos 
importantes para quem dá. Se esse retorno não existir, será 
uma dádiva que ‘falhou’, e quem dá se considera ‘passado 
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para trás’. Mas o retorno não está onde a maioria dos 
observadores sempre tendeu em situá-lo a partir de uma 
perspectiva baseada na equivalência mercantil (GODBOUT, 
1999, p. 115). 

No cotidiano neopentecostal, o dinheiro é “sacrificável”, sendo 

“responsável” pela transformação ou desfiguração do ser humano. 

(HINKELAMMERT, 1983, p. 45) O dinheiro enquanto meio para garantir a 

mediação salvífica contra os infortúnios da vida, é algo real. Oferta-se para 

aplacar a dor, evitar o mal, garantir a harmonia familiar e o reconhecimento de 

que diante das adversidades do mundo é, sim, possível, alcançar 

reconhecimento social.     

Temos visto que o modo de subjetivação contemporânea está 
atravessado pela lógica sacrificial que, de certo modo, é 
obnubilada em razão do processo de naturalização do sacrifício 
que anima a configuração capitalista. Contudo, essa lógica 
sacrificial, que se manifesta, sobretudo, na cupidez que tudo 
quer devorar e consumir, alimentando-se do fraco, não é 
exterior a nós. Se a subjetividade constitui-se como dobra do 
fora, essa lógica tanto é “exterior” quanto “interior”. Ou seja, ela 
está sempre presente em nossas relações conosco mesmos, 
com o outro, com o mundo. Neste sentido, uma reflexão 
teológica que se quer relevante para o presente há que levar 
isso em conta. A subjetividade tem sido continuamente 
sacrificada em função de um processo sistemático de 
empobrecimento da mesma, pois a voragem do fraco como 
expressão reativa, não fortalece a força criadora, pois há 
somente reprodução do mesmo (ESPERANDIO, 2006, p. 268). 

Ao ofertar, aquele que se encontra em alguma posição de 

vulnerabilidade social, acaba sacrificando a si mesmo por estar doando o 

sustento de que tanto reclama não possuir para viver de forma digna. O que é 

sacrificável é sempre algo que é parte de sua vida. Dar aquilo que se simboliza 

um desafio diante das limitações materiais e econômicas. A oferta cria uma 

ponte entre o fiel e Deus com a intermediação da igreja. A oferta se dirige para 

Deus, mas, antes passa pela mediação da Igreja e os seus colaboradores 

(GABATZ, 2012a). De acordo com esta premissa norteadora, é preciso confiar 

e buscar de forma insistente um caminho para tornar-se livre de qualquer 

dificuldade ou problema. 

Não importa o problema pelo qual você esteja passando. [...] 
você deve, sem vacilar, usar o nome de Jesus, reivindicando o 
que lhe foi revelado. Após usar o Nome de Jesus, creia que já 
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foi atendido e considere a obra como feita, mesmo que os 
sintomas atestem o contrário. (SOARES, 2001, p. 43) 

 

Assim, além de orar, ter fé e buscar a graça, é preciso contribuir 

financeiramente. O dinheiro consagrado e ofertado pertence unicamente a 

Deus, mas este permite, como legítimo proprietário do sacrifício ofertado, 

possíveis bênçãos. O dinheiro ofertado é um dinheiro transformado. Demarca e 

engendra uma representação do divino enquanto expressão de um imaginário 

religioso (GOMES, 2011, p. 74-82). 

Com uma lógica antropocêntrica, o discurso dos pregadores 

neopentecostais é legitimado através de textos bíblicos que ilustram a vitória 

pela fé. As palavras de promessas são apropriadas, e o fiel entende que têm o 

direito de tomar posse das mesmas e exigir os mesmos resultados de acordo 

com determinados textos do cânone bíblico. A liberdade da ação de Deus deixa 

de ser considerada, numa inversão de valores. O sucesso depende da postura 

religiosa diante do problema. A responsabilidade fica nas mãos do fiel e se 

encontra alicerçada, em grande medida, na sua capacidade e coragem de 

declarar seu êxito (BOURDIEU, 1998, p. 241). 

A fé não é mais uma questão apenas de relacionamento, de confiança 

na misericórdia61 e na providência de Deus, mas, sobretudo, na capacidade 

individual de exigir uma atitude positiva da divindade. Deus não reina 

soberanamente e, portanto, deve prestar contas do que faz, distribuindo 

conforme suas “promessas” as bênçãos que os fiéis tanto necessitam (MAFRA, 

2001, p. 51-52).  

Desta forma a soberania divina perde o seu lugar e a individualidade 

contemporânea entra em evidência, fazendo com que o fiel tenha total 

autonomia e Deus passe a ser um agente das necessidades humanas. Trata-

se de uma expressão da fé capaz de criar, orientar e determinar a valorização 

da pessoa humana numa sociedade plural e contraditória.  

                                                           
61 A utopia protestante e a sua visão transcendental da providência entende o ser humano e 
Deus numa relação de igualdade. Assim, a saúde do corpo e a riqueza dos fiéis são vistos 
como motivo para glória de Deus e o princípio legitimador da espiritualidade (HULME, 1981, p. 
101-120).  
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4.5 A Teologia da Guerra Espiritual e a Visão Duali sta da Realidade 

Nas denominações neopentecostais as abordagens são feitas e as 

palavras proferidas de modo que o fiel não duvide, não questione e não julgue 

os dirigentes eclesiásticos nem suas práticas religiosas, monetárias e 

administrativas. Duvidar, questionar e julgar denota modos de pensar e agir 

considerados demoníacos, próprios dos ímpios, dos filhos de Belzebu.62 O bom 

crente deve sempre obedecer, ajudar, ofertar, evangelizar, fazer o que diz ou 

ordena o “ungido do Senhor”.  

A vivência dos fiéis dentro das igrejas deveria acontecer sem a 

premissa da dúvida no tocante aos conteúdos dos sermões, das orientações 

dos pastores, missionários, obreiros. Não convém questionar, por exemplo, 

acerca da idoneidade da liderança eclesiástica. “A dúvida é do Diabo”, alegam 

os líderes. O verdadeiro cristão deposita plena fé na pregação dos “ungidos do 

Senhor”. Ou ele crê no que diz o “ungido do Senhor”, ou crê no Diabo. Não há 

meio termo. Ou se está do lado de Deus ou de Satanás.  

Mudanças benéficas de vida estão frequentemente associadas 
seja com a entrada, ou descoberta, por parte de quem vive 
essas experiências, da sua própria espiritualidade e 
religiosidade, seja por mudança na concepção de Deus, na 
direção de um Deus que é amor, que salva, que ajuda. Esta 
imagem de Deus não tem existência limitada ao universo 
religioso. Existe, também, fora [...] e dentro das pessoas. Os 
fenômenos [...] vivem dentro da mente humana e afetam as 
pessoas, seu quotidiano, sua saúde, seu bem estar, sua vida 
(DILLON; RAMOS, 2003, p. 53).  

Os demônios vão se constituindo como obstáculos que impedem a 

possibilidade de alcançar a vida no Paraíso.63 Assim, como obstáculos, 

                                                           
62 Nome de um dos demônios, o chefe dos espíritos malignos. Originalmente representava uma 
divindade fenícia. A Bíblia o qualifica como príncipe dos demônios. Teria se rebelado contra 
Deus e, por isso, foi precipitado no Inferno e, mesmo assim teria suscitado a perdição da 
humanidade. Considerado um inimigo de Deus, que provoca doenças e desgraças, e sobre 
qual Jesus Cristo ganhou a vitória na sua morte e ressurreição (GIRARD, 2001).  
63 No cristianismo primitivo, por volta do século II d.C., foi sendo assimilada uma teologia 
“demonológica” que viria a influenciar significativamente a vida das pessoas, sendo, inclusive, 
referência para interpretar determinadas situações adversas tanto individuais como coletivas, 
de caráter social, econômico, político e também cultural. É preciso destacar que o espírito do 
mal foi inserido e assumido pelos principais dogmas do cristianismo, como por exemplo, a 
queda do ser humano, o pecado original, a morte de Jesus, etc. Uma vez incorporado e 
utilizado pelo cristianismo a partir do discurso das instituições religiosas, passa a representar 
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encarnam-se no mundo das coisas humanas, impedindo-as de ser para Deus: 

“Dessa polarização resulta que tudo o que afasta os homens de Deus é uma 

manifestação do diabo” (NOGUEIRA, 1986, p. 18).  

Pertencer a uma determinada denominação neopentecostal significa 

compreender a lógica que busca frustrar o fracasso e as desventuras do 

cotidiano. A visão dualista da realidade, nesta perspectiva, induz para que a 

iniciativa do indivíduo aconteça na direção de um movimento no qual será 

preciso assumir a iniciativa de “dar” para que aconteça o reconhecimento; 

receber para que possa “dar” e retribuir por que prospera (SANCHIS, 1997, p. 

110).     

Entre os hábitos descritos e atribuídos à ação demoníaca, está o de 

procurar por todos os meios impedir o fiel de ofertar. De modo que ofertar 

constitui meio por excelência de combater o Diabo. Se parece difícil seguir o 

que diz a Bíblia, sobretudo no que tange ao desprendimento financeiro, a 

função do “ungido do Senhor” é ensinar a compreender e obedecer a Palavra 

de Deus para o seu próprio bem e para a expansão da obra divina. 

Desobedecer ao “ungido do Senhor” significa o mesmo que obedecer ao Diabo. 

Questioná-lo, corresponde a questionar o próprio Criador. A fé do crente, da 

qual depende Deus para abençoá-lo, só se consuma ao se manifestar concreta 

e regularmente no ato de dar dinheiro para a igreja. 

Na prática, o que sempre importou e ainda importa é quem 
mais interfere nos interesses do indivíduo na vida cotidiana, se 
o deus teoricamente ‘supremo’ ou os espíritos e demônios 
‘inferiores’. Se os últimos, então a religiosidade cotidiana está 
determinada, sobretudo, pela relação com estes, 
independentemente de como se apresente o conceito oficial do 
deus da religião racionalizada (WEBER, 1991, p. 289).   

“Dar”, “receber”, “plantar” e “colher” não deixam de ser categorias 

econômicas, mas não poderiam ser reduzidas apenas a uma configuração 

mercantilista. Um dos objetivos nas denominações neopentecostais é o de 

fazer com que o demônio não amplie o seu domínio, sua posição, e assim, 

possa usurpar as bênçãos do indivíduo, trancando, amarrando, dificultando a 

vida deste. A fé que se expressa por meio do desafio do ofertar, tem como 
                                                                                                                                                                          

uma interessante explicação para as dificuldades do mundo material e espiritual. (SPONHEIM, 
1990, p. 359-454).  
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propósito “despotencializar os demônios e assim permitir a reintegração de 

posse, garantida pelo compromisso divino do dê-me, dou-te” (GOMES, 1996, p. 

238).  

A dimensão econômica que perpassa o sentido da prosperidade 

neopentecostal, decorre da troca de desafios onde é possível colocar Deus à 

prova e, igualmente, exaltá-lo. Mas isto dependerá dele lançar-se numa guerra 

diabólica, já declarada, capaz de impedir o sucesso, segundo a visão de uma 

teologia da vida próspera. 

Entre os neopentecostais encontramos não apenas o dualismo 
‘Deus X Diabo’. Acreditam também que o universo está dividido 
em dois reinos: o reino espiritual e o reino material. O reino 
espiritual é habitado por seres espirituais: Deus, o Diabo, anjos 
e demônios, em luta constante. O reino material é este mundo, 
habitado pelos homens e pelo restante da criação divina. É o 
campo de batalha da ‘guerra espiritual’. É pelo seu domínio que 
se trava a guerra. E mais: ‘o reino espiritual é mais real que o 
material’, diziam eles. O que ocorre neste mundo em que 
vivemos é reflexo dos acontecimentos da ordem espiritual 
(AZEVEDO JÚNIOR, 1994, p. 10). 

Ao que parece, uma das questões mais importantes nesta Teologia da 

Guerra Espiritual diz respeito a uma possibilidade do mal ser identificado, 

independentemente do seu grau de abstração ou conceituação. Assim as 

dificuldades profissionais, de saúde, de dor e de angústias vivenciadas, faz 

com que exista uma visão dualista da vida e que, portanto, poderia ser 

explicada da seguinte forma:  

A concepção moderna situa o mal no interior do próprio 
indivíduo, o que foi nomeado por Jung como a ‘sombra’ de 
todos nós. Historicamente, a tendência foi a de colocá-lo do 
lado de fora, ou seja, no Diabo, porque a ele é imputada a 
exploração das fraquezas humanas. A posição contemporânea 
é bem mais difícil de ser posta em prática, porque nela recai 
uma responsabilidade muito maior sobre o indivíduo. A postura 
tradicional acentuava o fato de que Deus concedeu o livre-
arbítrio a cada ser humano – a capacidade de escolher entre o 
certo e o errado, [...], mas nela também existia uma espécie de 
bônus adicional que atribuía às forças externas tudo o que 
havia de mal no próprio indivíduo. E é por isso que o Diabo 
ainda atrai seguidores. Ele é uma solução mais fácil para 
representar a causa dos nossos males. (STANFORD, 2003, p. 
31)  
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Apropriando-se desta busca por conceituar o que é certo e o que é 

errado; aquilo que corresponde ao bem e o mal, permitiu que fossem sendo 

produzidas determinadas formas de representação. Assim, o bem e o mal 

foram transformados em “tipos” de divindades. É desse ponto de vista que a 

boa notícia de que Jesus e seus discípulos teriam agido com autoridade 

derrotando demônios é sempre explorado como aspecto muito importante. 

Como já sinalizado por Weber: “A nova de que Cristo rompeu o poder dos 

demônios pela força de sua inspiração, salvando seus adeptos do poder deles, 

constituía no cristianismo primitivo uma das mais destacadas e eficazes 

promessas” (1991, p. 356). Acaba sendo, portanto, também nos dias atuais, a 

mola propulsora no tocante a práticas, promessas e vivências religiosas. 

4.6 A Escatologia do Cotidiano e a Liberalização do s Costumes 

As religiões em geral lidam com uma experiência religiosa 
marcadamente utópica em seu aspecto religioso teológico 
prático, pois estão sempre preocupadas com o futuro, com a 
esperança escatológica. (FERREIRA, 2006, p. 9) 

No âmbito das maiores denominações neopentecostais brasileiras 

parece existir uma busca pela eliminação das utopias em função de uma 

espiritualidade que permita a realização plena do ser humano na posse dos 

bens materiais neste mundo. É como se o indivíduo estivesse envolvido por 

uma “ilusão transcendental”, pois vive o seu momento na história como se 

fosse absoluto, com uma visão condicionada pelos seus “dados 

transcendentes”. A percepção dessa visão resulta de um conjunto de estruturas 

imaginárias, onde Deus não necessitaria cumprir uma atualização ou interação 

factual.64 

A escatologia do cotidiano rompe com a compreensão cristã 

apocalíptica do tempo e antecipa a retribuição ou a salvação para o momento 

presente do fiel, não a deixando apenas para o céu e a vida após a morte.  

                                                           
64 Quem referiu este aspecto com grande habilidade foi o teólogo Jung Mo Sung na sua obra 
Teologia e Economia, Repensando a Teologia da Liber tação e Utopias  (1994). Para este 
autor, cria-se na imaginação do fiel a ilusão de que se pode construir na história o paraíso 
terrestre, a satisfação de todos os desejos, pelo progresso da técnica e da ciência. A ilusão de 
que não há limites e de que não há desejos e utopias que transcendam a possibilidade 
histórica. Portanto, os desejos poderiam ser realizados. 
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O neopentecostalismo, com sua escatologia intramundana, sua 
estética fragmentada e eclética, sua mensagem de contínua 
mobilização positiva, seu não questionamento das estruturas 
de funcionamento da economia e da política, seu marketing 
agressivo e sua mística da guerra espiritual contra as forças do 
mal e do demônio, parece ser a mensagem religiosa mais 
adaptada às características sócio culturais da sociedade 
capitalista periférica ou emergente. Também aí se exige dos 
indivíduos, constantemente ameaçados de descenso social ou 
miserabilidade, uma racionalização dos seus recursos, 
otimização das próprias forças, coragem de arriscar, uma 
racionalidade pragmática que não é contrária, mas muitas 
vezes inclui e funcionaliza a própria magia. (MOREIRA, 2005, 
p. 5) 

Uma das mudanças mais visíveis nas denominações neopentecostais 

pode ser descrita aqui como parte da caracterização de uma identidade do 

crente.65 Maria Campos Machado alerta que aconteceu um afastamento de 

antigos rituais tão observados nas denominações protestantes históricas como 

“a defesa da castidade e da fidelidade conjugal para os dois sexos; a 

sobriedade dos trajes; o combate à vaidade feminina; a separação sexual dos 

fiéis nos cultos; a severa condenação do carnaval e do futebol” (MACHADO, 

1996, p. 156). 

O neopentecostalismo opera um rompimento com “a tradicional 

identidade estética, pois seus membros vestem-se como bem entendem, as 

mulheres usam adereços e produções de beleza, aos fiéis não é vedado o 

lazer e a diversão” (ORO, 1996, p. 55). Além disto, os cultos abriram espaços 

para a dança e para os ritmos variados. Mais ainda, estas igrejas cederam 

espaços para festas tipicamente vistas como profanas, copiando o estilo, o 

ritmo, mudando as letras das músicas, buscando conferir um novo significado. 

Eles resgataram para o campo evangélico toda aquela alegria e expressão 

corporal de festas como, por exemplo, o carnaval.  

É possível perceber um deslocamento de ritmos classificados como 

“mundanos” para as Igrejas em questão, como rap, axé, rock, dentre outros. As 

                                                           
65 A rejeição do mundo e das coisas sempre foi algo muito valorizado no universo protestante, 
sobretudo através do puritanismo. Esta rejeição acabava transformando-se em condição para a 
salvação. A vida eterna era a grande recompensa e traduzia o anseio de todo cristão convicto. 
O crente para alcançar tais propósitos deveria ter bons pensamentos, realizar boas ações, 
converter novos fiéis com seu testemunho diário. Deveria também esforçar-se para expressar 
sua santidade através da fala e na maneira de vestir-se (LLOYD-JONES, 1993). 
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diferentes denominações, mas de forma peculiar a IARC, não costuma abrir 

mão de instrumentos como a bateria, o contrabaixo, as guitarras. Acrescido a 

isso, coreografias, danças, palmas, movimentos.66  

A liberalização comportamental também é referida pelo estudioso 

Ricardo Mariano (2010). Para ele, a IGD, por exemplo, foi uma das que melhor 

soube aderir a uma proposta liberal, avessa ao legalismo, rompendo com o 

ascetismo histórico. 

[...] vestem-se como todo mundo. Usam brincos, pulseiras, 
colares, cosméticos. Decidem o corte, o penteado e o 
comprimento do seu cabelo. Ouvem rádio, assistem TV, vão a 
festas, frequentam praias, piscinas, praticam esportes, torcem 
por times de futebol (MARIANO, 2010, p. 210). 

 Outro aspecto peculiar é o fato de que os espaços sagrados e de culto 

têm a ver na sua esmagadora maioria com locais que outrora serviam a 

eventos tidos como “mundanos”. A Igreja incorporou o espaço físico que em 

dado momento pertencia a cinemas, teatros, lojas, casas de jogos de azar, 

prostíbulos, supermercados, prédios desativados.  

Com Cristo circulando nas veias, roqueiros cabeludos, munidos 
de guitarras, contrabaixos, baterias e vasta parafernália 
eletrônica, promovem concertos de rock nos templos de música 
gospel, em estádios, bares e casas noturnas. ‘Careca’ 
convertido, tatuado de versículos bíblicos, evangeliza sua ex-
tribo. Blocos evangélicos desfilam no carnaval. Funkeiros 
convertidos pregam nos bailes funk do subúrbio [...]. Embora 
ainda minoritárias [...] todas estas surpreendentes 
acomodações à sociedade inclusiva indicam que esse 
movimento caminha, de forma irreversível [...] para a 
dessectarização e liberalização em distintas esferas da vida 
social. Esse processo, por outro lado, tende a diversificar as 
formas e estratégias de ação e ampliar a capacidade de 
inserção social [...] em novos setores da sociedade (MARIANO, 
2010, p. 222-221). 

Percebe-se que a religiosidade neopentecostal deixa de ser um fim 

para se configurar como meio para atingir determinados imperativos. Torna-se 

                                                           
66 Durkheim observou ser imprescindível a qualquer forma de expressão religiosa uma gama 
de elementos que permitam a separação entre as esferas sagrada e profana. Quando os 
neopentecostais vão para o território do “inimigo” ou “diabo”, durante uma festa de carnaval, 
por exemplo, mesmo com o nobre pretexto de evangelizar, eles na verdade estão (de acordo 
com o pensamento de Durkheim), perdendo um pouco da sua natureza própria. As músicas 
passam a ser o elemento distintivo desses dois universos (DURKHEIM, 1996).  
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mais uma mercadoria de consumo. Ela não exige que os fiéis assumam um 

estilo de vida ascético. Requer participação, fidelidade financeira e 

disponibilidade para uma vida próspera e feliz.      

4.7 A Aversão Conformista e Apropriação Simbólica 

Se o dinheiro é um dos elementos constitutivos do ethos 

neopentecostal, as imagens que dele se forjam demonstram uma percepção 

para que o indivíduo dê o melhor para Deus. Para tanto, exige-se uma atitude 

ou postura condizente. Não apenas um fazer que se desenrole por meio de 

movimentos, mas algo que possa ser vivenciado e que envolva ações 

cotidianas por meio de uma dimensão simbólica.  

Durkheim (1996, p. 472) soube ilustrar este princípio de forma muito 

contundente: “Há algo de eterno na religião que está destinada a sobreviver a 

todos os símbolos particulares com que o pensamento religioso 

sucessivamente se envolveu”. Ideias, representações, símbolos e significações 

que não só estão colocadas para fazer parte da ação humana, mas demarcam 

e engendram força e poder que: 

[...] reside na objetivação e na oficialização de fato levados a 
cabo pela nomeação pública, diante de todos, e cujo principal 
efeito consiste em extrair a particularidade [...] do impensado 
ou até mesmo do impensável [...]; esta oficialização encontra 
sua plena realização na manifestação, ato tipicamente mágico 
[...] através do qual o grupo prático, virtual, ignorado, negado, 
reprimido, torna-se visível, manifesto, tanto para os outros 
grupos como para si mesmo, atestando sua existência 
enquanto grupo conhecido e reconhecido, e afirmando sua 
pretensão à institucionalização. O mundo social é também 
representação e vontade; existir socialmente é também ser 
percebido, aliás, percebido como distinto. (BOURDIEU, 1998, 
p. 112) 

 Se não é possível opor o neopentecostalismo e a modernidade, surge 

então uma necessidade inquestionável de conjugar a dinâmica teológica e 

litúrgica das principais denominações brasileiras com os preceitos da 

contemporaneidade. Ou seja, pensar porque a sociedade capitalista, com sua 

cultura hedonista, centrada no indivíduo, na imagem e no consumo, usa, 

favorece e até mesmo exige, sem nenhum problema ou pudor, formas 
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religiosas tidas como não racionalizadas e pré-modernas, desde que lhe sejam 

funcionais. Ao exemplificar esta questão, Stuart Hall assim se manifesta: 

As velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 
como um sujeito unificado. A assim chamada crise de 
identidade é vista como um processo mais amplo de mudança, 
que está deslocando as estruturas e processos centrais das 
sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 
social. (HALL, 2000, p.7)  

As denominações neopentecostais esboçadas aqui neste estudo 

recriam os conteúdos usados ao longo do tempo pelo cristianismo e os 

reatualizam conferindo-lhes novos significados. Trata-se de uma proposta 

híbrida, onde se misturam elementos contraditórios: o arcaico dos exorcismos e 

a luta contra os demônios com o moderno das tecnologias, os recursos do 

mercado e de comunicação de massas.  

Ao mesmo tempo em que evidenciam um sentido dualista, usam as 

categorias de bem e mal e nos seus templos misturam Deus e o Diabo. 

Realizam a síntese de valores e símbolos religiosos diversos: judaicos, 

católicos tradicionais e populares, do protestantismo, do espiritismo e dos 

cultos afro-brasileiros. Soares admite: 

Nem só de mentiras vive o espiritismo [...]. No espiritismo há 
pessoas bem intencionadas e obras milagrosas. Milagres, 
curas e fenômenos sobre naturais [...] o que o faz mais terrível 
e perigoso, pois, Santanás tem poder para realizar 
determinadas coisas [...]. O Diabo faz, mas cobra com juros e 
correção monetária. (SOARES, 1984, p. 41) 

Alicerçada nesta base teológica e empírica conseguem fazer uma 

profunda crítica, bastante atualizada, de questionamentos a outras tradições 

religiosas, expondo assim, a própria crise da fé presente no âmbito eclesiástico 

do mundo globalizado.67  

                                                           
67 Importante salientar que para Karl Marx, por exemplo, a religião representava uma espécie 
de ilusão produzida por uma sociedade injusta. Abolidas as condições de injustiças, a religião 
tenderia a desaparecer. Já de acordo com o pensador dinamarquês Sören Kierkegaard, o ser 
humano seria uma síntese do finito, do temporal, do terno, da liberdade e das suas 
necessidades. Sigmund Freud, por sua vez, entendia que a contradição primordial da 
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Outra questão pertinente nesta premissa de aversão a mentalidade 

conformista é a busca por abolir a noção de tempo futuro e de transcendência. 

Isso decorre do fato de que a vida verdadeira, física, estrutural e imanente está 

numa estreita sintonia com os problemas materiais e desejos do indivíduo. 

Cabe salientar que este também acaba sendo o tempo do efêmero, dos 

modismos, do consumismo e do descartável.68 O propósito não é um projeto 

solidário e nem comunitário, porque voltado para as necessidades e desejos de 

cada indivíduo; dirige-se como na publicidade “especialmente para cada 

pessoa como você”.  

As grandes narrativas deixam ser importantes, nem os grandes 

projetos coletivos, mas a história individual. Os grandes projetos são mais os 

das instituições que pretendem conquistar mais adeptos. Seu discurso 

reatualiza elementos simbólicos e os valoriza dentro de um processo de 

releitura dos seus conteúdos. Para a pesquisadora Mariza Soares: 

[...] denominações neopentecostais incorporam uma mesma 
“linguagem” para combater as tradições afro-brasileiras, 
católicas e espíritas. [...] Para tanto se utilizam de um 
simbolismo muito semelhante, mas com uma inversão de 
valores. Resulta desta prática, um grande esforço para retirar 
encostos, desfazer inveja e olho grande, libertação de feitiços, 
despachos, macumbas, possessões de orixás, guias e 
espíritos. Quando combatidos nos cultos, são devidamente 
identificados pela terminologia e qualidades tal como nos cultos 
de origem (SOARES, 1990, p. 88).   

A compreensão neopentecostal opera e instrumentaliza determinados 

símbolos, inserindo-os numa lógica de mercado onde se redescobre sua 

                                                                                                                                                                          

existência humana se encontrava no próprio ser do indivíduo. A terapia poderia auxiliá-lo a 
compreender a sua condição miserável e aceitá-la de forma estoica. Consciente de que seria 
cronicamente enfermo, deveria esforçar-se em buscar meios que o fizessem sair do seu próprio 
egocentrismo. De qualquer forma o ser humano sempre estaria condicionado pelo dilema da 
morte como limitador de seus projetos mais intrínsecos (LESBAUPIN, 2003, p.15-32). 
68 Mais uma vez é possível recorrer a aos ideais preconizados por Stuart Hall para ampliar o 
entendimento. Para ele, a contemporaneidade produz um sujeito caracterizado como alguém 
que não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente. Sua identidade é sempre 
dinâmica, móvel e caracterizada por formas e sistemas que também são continuamente 
transformados e empurrados em diversas direções. Uma identidade completa, segura e 
coerente seria apenas uma suposição destituída de confiabilidade. Isto indicaria que o 
indivíduo haverá de buscar uma religiosidade capaz de suprir as demandas momentâneas da 
sua história, mas dificilmente fará surgir um sujeito com um perfil capaz de transformar a 
realidade social. Trata-se de uma religiosidade mais alinhada com a biografia do indivíduo, 
mas, que perde a sua força de intervenção diante das desigualdades sociais (VASCONCELOS, 
2003, p. 307-316). 
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eficácia e pragmatismo de acordo com os resultados alcançados. O desejo de 

alcançar, de obter a realização material, está no centro das práticas sociais e 

discursivas, canaliza a vontade de poder das massas e a sua ambição.69 As 

escolhas selecionam determinados temas que passam a ser exaustivamente 

difundidos. Em contrapartida, uma possível preocupação com o tema da morte, 

por exemplo, praticamente não aparece.  

Para os neopentecostais, a morte aparece como um fato 
natural que significa, de certa forma, o fim de um fluxo 
constante de bênçãos que o fiel deve buscar em sua vida 
presente. Por isso, a morte não tem espaço como um ritual 
religioso nos cultos ou eventos desse grupo, mas sim os rituais 
de cura divina e de busca da prosperidade financeira na vida 
terrena, o que poderia ser caracterizado por um "milenarismo 
intramundano" [...]. A morte não ocupa um lugar central, mas 
sim o "já" que deve ser uma caminhada de ascensão social e 
um tempo de fruição das bênçãos divinais no presente, que se 
fazem visíveis por meio da saúde física e de uma melhora 
significativa da condição financeira (PINEZI, 2009, p. 208).  

Do ponto de vista hedonista a morte desafia para uma opção em 

direção aos valores que negam o sofrimento, a dor e, por conseguinte, definem 

a morte e o morrer como algo inaceitável e distante do sucesso e do bem estar 

prometidos por Deus aqui neste mundo. Há uma ênfase no aspecto inerente à 

morte enquanto paradigma da existência humana. Em geral, não há um ritual 

que a dramatize. Ao contrário, é nos cultos que a vida é enfatizada, a cura, o 

bem-estar do corpo na terra (ROMANELLI; PINEZI, 2003, p. 65-73). 

O fiel não necessita mais esperar as bênçãos divinas apenas para o 

futuro, pois poderá saciar já agora seus desejos, ingressando, com isso, na 

lógica do mercado moderno, do consumo. As representações sociais são, na 

verdade, uma constante construção, sendo reelaboradas e enriquecidas 

diariamente. As aflições, doenças, desemprego e falta de perspectiva futura, 

ficam ancoradas na promessa de salvação e conquista de dias melhores na 

terra mediante a aversão a mentalidade conformista através de determinadas 

apropriações simbólicas.  

                                                           
69 É preciso referir o grande incentivo para novas relações de troca. Desta forma há uma 
rearticulação sincrética de crenças e práticas segundo um propósito proselitista. Parece que 
através deste procedimento se revela um caráter pragmático para alcançar uma nova 
identidade. É comum contrapor às religiões locais, traduzindo a mensagem de acordo com as 
matrizes simbólicas locais (MARIANO, 2010, p. 133-137). 
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4.8 Racionalidade e Organização Administrativa  

[...] a maior parte das denominações neopentecostais tem 
dirigentes que são chefes, proprietários, caciques e caudilhos 
de um movimento religioso criado por eles mesmos e 
transmitido de pai para filho de acordo com o modelo 
patrimonial e/ou por nepotismo de reprodução (BASTIAN, 
1994, p. 126). 

De modo geral, a afirmativa acima não foge muito da realidade que 

pode ser percebida no contexto neopentecostal brasileiro. Aliás, a adoção 

desse modelo patrimonial ou por nepotismo de transmissão de poder,70 cargos, 

empregos, templos e até da própria igreja é algo inerente em boa parte das 

igrejas identificadas com a TP (MARIANO, 2004, p.121-138). 

Ao lado de uma verticalização clerical e centralização administrativa e 

financeira, está uma opção entusiasmada pelo marketing e pela organização e 

gestão em moldes empresariais. Caminho eficiente para quem deseja dirigir a 

igreja como uma empresa capaz de alcançar grande prestígio e 

reconhecimento.71 A liderança neopentecostal segue, na gestão eclesiástica, 

um “modelo empresarial”, que se baseia na divisão social do trabalho eclesial e 

                                                           
70 Quem conseguiu descrever de forma exemplar e detalhada o sentido da sociedade brasileira 
a partir das práticas cotidianas da vida dos indivíduos, nos seus rituais e formas de agir, foi o 
antropólogo Roberto da Matta. Ele consegue construir reflexivamente, por meio da observação 
e comparação de aspectos da cultura, as formas de viver, os ritos comemorativos e as 
personalidades simbólicas que constituem a identidade brasileira. Esta construção e este 
“esforço comparativo” se configuram como seu método, ou “instrumento de interpretação do 
Brasil” (DA MATTA, 1981). 
71 Merece destaque o fato de que a emergência da adoção de modelos organizacionais e de 
gestão de cunho empresarial no âmbito eclesiástico não é algo novo. Quase 40 anos atrás, o 
pesquisador Duglas Monteiro, ao analisar algumas denominações pentecostais de cura divina, 
interpreta os grupos promotores desses eventos como agências dotadas de corpo burocrático 
e de estrutura tendentes a “organizar-se enquanto empresas destinadas à produção e 
distribuição de bens e de serviços religiosos”. Para o pesquisador, essa tendência estaria 
ligada ao “desenvolvimento das sociedades industriais capitalistas”. (MONTEIRO, in: VALLE, 
1979, p. 81-111). Partindo das formulações de Monteiro, de que o sacral e o mágico estariam 
sendo “administrados segundo normas empresariais da organização capitalista” pelo chamado 
pentecostalismo de cura divina, Rubem Alves interpreta o fenômeno como redução dessa 
religião popular “à condição de mercadoria”, vendida e comprada “segundo a lógica dos valores 
de troca”. O que conferiria às “empresas de cura divina” uma configuração específica. Para 
Alves os grupos de cura divina não constituem uma manifestação religiosa que lança mão de 
métodos empresariais, mas, empresas cujas singularidades residem na produção e 
comercialização de bens espirituais (ALVES, in: VALLE, 1979, p. 111-119).  
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administrativo, no uso da mídia, na prestação de serviços religiosos mediante o 

pagamento e na adoção de mecanismos diversos para arrecadar recursos.72  

Como fator de expansão denominacional, o governo 
verticalizado e centralizado [...], com efeito, é tão ou mais 
importante que a decantada competência religiosa, gerencial e 
empresarial de sua liderança eclesiástica. Nesse sentido, 
cumpre destacar que o governo episcopal [...] reforça a 
unidade e a coesão denominacional, dinamiza o processo 
decisório, agiliza a transmissão das ordens superiores e a 
realização dos trabalhos administrativos, organizacionais e de 
evangelismo, permite centralizar a administração dos recursos 
coletados e fazer investimentos caros e estratégicos, como a 
abertura de novas congregações e frentes de evangelização, a 
construção de templos de grande porte, a compra de 
emissoras de rádio e TV, a criação de gravadoras, de editoras 
e de outros empreendimentos (MARIANO, 2004, p. 126). 

Pelo fato do desempenho na administração eclesiástica depender 

muito da competência religiosa e gerencial de seus dirigentes, o perfil do líder 

bem sucedido se assemelha cada vez mais ao de um empresário ou 

administrador de empresas. De modo que, atualmente, se espera que um líder 

saiba lidar com as especificidades do mercado religioso, adequando seu 

produto aos interesses materiais e as expectativas dos consumidores, a fim de 

atrair e recrutar o maior número possível de adeptos, formar e cativar novas 

clientelas. Isto implica, de um lado, conhecer os interesses de seu público, de 

outro, atendê-lo de modo eficaz (MARIANO, 2003, p. 11). 

Para Paulo Romeiro (1993, p. 65-67) o modelo organizacional da 

maioria das denominações neopentecostais é personalista, pois todos os 

assuntos eclesiásticos e doutrinários passam pelo crivo dos fundadores ou 

principais líderes. Quando uma campanha é iniciada, uma nova Igreja precisa 

ser aberta ou quando se propõe algum trabalho missionário estratégico, é 

preciso o aval de quem lidera a instituição. Da mesma maneira é o líder que 

                                                           
72 A estrutura administrativa da IURD, por exemplo, funciona de maneira hierárquica com o 
poder decisório centrado no líder, Edir Macedo Bezerra. Sua organização consta da seguinte 
estrutura: Conselho Episcopal Mundial, com 22 integrantes: 10 no Brasil e 12 no exterior; 
Conselho Episcopal do Brasil; Conselho de Pastores; Líderes Estaduais: 22 bispos e pastores; 
Pastores regionais que gerenciam de 10 a 15 templos; Pastores do templo (pastores 
consagrados, geralmente com formação teológica), que celebram os cultos, indicam seus 
auxiliares e administram a igreja local; Pastores auxiliares (nomeados), que são proibidos de 
oficializar casamentos, batismo e ceia; Obreiros ou missionários com a tarefa de evangelizar 
(ALMEIDA, 2009).  
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delega aos seus subordinados o controle do rodízio de pastores, arrecadação 

de valores ou campanhas em geral.73  

Mesmo em sua eficiência, o governo vertical e centralizado coíbe 

inteiramente a autonomia de pastores e adeptos. Tanto que colaboradores são 

remanejados com certa frequência em seus locais de trabalho e não gerenciam 

os recursos que arrecadam. Em contrapartida, os fiéis também não escolhem 

seus líderes locais e nem participam da deliberação sobre a aplicação de 

ofertas.  

Em síntese, grosso modo, a expansão das denominações 

neopentecostais depende sobremaneira do desempenho da liderança 

eclesiástica e administrativa, do trabalho religioso em período integral e da 

eficiência de seu clero, do ativismo dos obreiros, do poder de atração de sua 

mensagem, do investimento em redes de comunicação, da eficácia de 

estratégias de proselitismo midiáticos, da oferta de serviços adaptados a 

interesses materiais e de práticas religiosas alinhadas com as demandas de 

uma religiosidade contemporânea (MARIANO, 2004, p. 133-134). 

 4.9 Ponderações Finais 

Quando se vislumbra a influência da economia de mercado nas 

organizações religiosas, cabe observar que a própria situação pluralista, tende 

a levar à racionalização e burocratização das estruturas sociais e religiosas. 

Isto implica numa profissionalização de seus quadros eclesiásticos e 

administrativos. Levando em consideração que a religião, com suas crenças e 

atitudes, põe sempre os agentes sociais em ação, é possível pensá-la na sua 

forma de adaptação ao processo evolutivo. “A religião encontra-se legitimada 

enquanto tradição que se comprova, a ela mesma, com a força incisiva da 

persistência que passa de geração em geração” (BURKERT, 1993, p.35).  

                                                           
73 Um testemunho que ilustra esta questão é do bispo e ex-deputado federal cassado em 
virtude do seu envolvimento no escândalo “das sanguessugas”, Carlos Rodrigues (PL/RJ). 
Para ele, “democracia dentro da igreja não funciona. Eu não vejo a igreja dessa forma 
democrática. Você não pode fazer uma assembleia pra perguntar, pra saber se o pastor deve 
comprar um órgão ou abrir um programa de televisão ou de rádio. Todas as igrejas 
democráticas não crescem... porque uma ovelha não pode mandar no pastor” (FONSECA, 
2002. p. 222-223). 
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Se, no interior de uma economia de mercado, os grupos religiosos não 

têm como se livrar dos efeitos da crescente racionalização da sociedade, num 

contexto religioso pluralista, eles se encontram diretamente envolvidos pelas 

pressões exercidas pelo mercado religioso. Neste sentido, a TP, acaba 

cumprindo um importante papel no reforço da convicção pastoral de que a 

obtenção de lucro no desempenho das atividades religiosas, não se constitui 

num problema ético ou moral (GUARESCHI, 1995, p. 191-223). 

A reorganização da atividade religiosa numa sociedade complexa e 

estruturalmente incapaz de satisfazer de forma plena as expectativas dos seres 

humanos acaba por referendar a busca pela espiritualidade por meios que 

permitam o contato direto com o universo do sagrado sem a obrigação de ritos 

inflexivelmente estruturados. Esta flexibilidade dogmática, as bricolagens e o 

convívio com a multiplicidade faz com que as portas se abram para um 

pertencimento múltiplo e plural.  

Trata-se de uma religiosidade que afirma valores da sociedade de 

consumo e oferece a promessa de integração na sua dinâmica de atração. 

Nessas promessas, os valores são reproduzidos numa perspectiva de solução 

individual, confirmando a prerrogativa de separação do indivíduo das redes de 

interação. A valorização de uma individualidade autônoma reforça a produção 

de uma subjetividade, que é incentivada a declarar a não aceitação das 

dificuldades, contudo, sem desvencilhar-se do fato de que a solução proposta 

reforça justamente as desigualdades socialmente produzidas.  

No caso específico das maiores denominações neopentecostais 

brasileiras, pode-se afirmar, resumidamente, que a organização empresarial, 

liderada por governos episcopais centralizados em seus fundadores, se baseia 

na concentração da gestão administrativa, financeira e patrimonial, na 

formação de quadros eclesiásticos e administrativos profissionais, na adoção 

de estratégias de marketing e na fixação de metas de produtividade aos 

colaboradores (SIEPIERSKI, 2003, p. 127-146). 

É imprescindível ainda observar os eficientes e agressivos mecanismos 

de arrecadação de recursos, bem como o pesado investimento em 
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evangelismo eletrônico, empresas de comunicação e negócios que giram em 

torno de atividades, como, por exemplo, a abertura de grandes templos, a 

provisão diária, metódica e elevada de uma infinita gama de serviços com 

caráter religioso. 
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CONCLUSÃO 

Os desafios da contemporaneidade expuseram os limites da 

idealização do martírio e sacrifício pessoal. Antigos princípios de abnegação 

agora dão lugar à subjetividade. Os indivíduos almejam a felicidade por meios 

que eles mesmos imaginam possuir como signos de liberdade que se 

perderam em algum momento de sua trajetória. Insistem na busca por uma 

transcendência que possa livrá-los das múltiplas vicissitudes no presente.  

O cenário da religiosidade contemporânea é consolidado por processos 

religiosos de identidade que afirmam a autonomia dos sujeitos e a aceleração 

das mudanças sociais e culturais, onde as instituições religiosas não podem 

mais oferecer um código unificado de sentido, nem tão pouco reivindicar 

autoridade sobre determinadas prerrogativas dogmáticas. A bricolagem ganha 

contornos conforme o meio cultural, as classes sociais e as disposições 

pessoais dos indivíduos.  

Em vez de falar em identidades religiosas fixas e absorvidas por 

herança e tradição, afirmam-se sempre mais as trajetórias individuais de 

identificação. São os processos religiosos de identidade protagonizados em 

nível dos sujeitos individuais. O paradoxo que fundamenta a sociedade 

contemporânea e que explica a sua permanente crise, diz respeito ao fato de 

que a contemporaneidade cria uma nova perspectiva para a religião enquanto 

sistema de significados, mas, ao mesmo tempo, exacerba expectativas que 

nunca conseguem ser alcançadas em sua plenitude.  

Há que se referir que esta impossibilidade da contemporaneidade em 

constituir um horizonte pleno de realização às aspirações humanas e sociais 

sugere uma busca pela transcendência enquanto horizonte último de sentido. 

Os processos religiosos de identidade e as religiões ancoram um sentido para 

a existência fazendo a integração do transcendente com o real, ordenando e 

dando significação à vida cotidiana. O grande desafio é compreender os sinais 

que se fazem presentes a fim de discernir os sentidos que são produzidos.  
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 A partir de um contexto no qual a capacidade de conferir significados à 

existência humana passa por profundas modificações e a sociedade consolida-

se pelo enfoque dado às demandas dos indivíduos, em grande medida, através 

das leis do mercado, a religiosidade neopentecostal suscita a diversidade nos 

seus meios de atração, conquista e fidelização. Trata-se de questões 

conectadas e inter-relacionadas com as premissas econômicas, sociais e 

culturais que norteiam a vida na contemporaneidade. 

 É a através da elaboração coletiva que as representações adquirem uma 

plausibilidade e entabulam uma estrutura de ações. O que torna a existência 

possível diante da precariedade é a possibilidade de uma interação social que 

conflua para um ordenamento capaz de conceder segurança. A interação entre 

a realidade subjetiva e a objetiva permite melhor compreender o próprio lugar 

no mundo gerando práticas e processos de apreensão de identidades, 

condutas, comportamentos. 

O que acontece é uma troca simbólica que se associa à mercantilização 

e à sublimação das dificuldades e inquietações humanas. Este intercâmbio de 

bens simbólicos religiosos percebe dois polos, um como ofertante, que estimula 

à compra e atende às demandas através da gestão dos bens de salvação, o 

outro, aquele que busca ser redimido. 

 Embora transcendente, a onisciência divina encontra-se nas 

manifestações do cotidiano. Esta presença é articulada a partir de imbricações 

que aproximam e integram o bem e o mal, as culpas e os sofrimentos, os 

pecados e as realizações. As vivências e os rituais descortinados pelos 

vínculos da prosperidade remetem a uma percepção de que o mal está 

presente de forma difusa, mas que necessita ser controlado em sua influência, 

fruição, domínio. É ele que em sua dinamicidade multiplica ambiguidades, 

negociações, relações e agenciamentos.  

  A contemporaneidade através de seus sujeitos imersos em incertezas, 

desconfortos e angústias, estabelece estruturas de plausibilidade perpassadas 

por ambivalências, por linguagens que buscam traduzir realidades e pelos 

processos de assimilação de uma pretensa “ordem”. No entanto, a dificuldade 
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de alcançar esta “ordem” segura, plena, ideal, sempre subjugada pela 

experiência do conforto diante das vicissitudes, amplia carências e reafirma um 

cenário no qual o absoluto cede lugar ao diverso e ao polissêmico.  

        Não se trata aqui de valores alinhados apenas com uma determinada 

compreensão teológica orientada por elementos transcendentes, mas por uma 

perspectiva que se adapta assimilando de forma versátil as prerrogativas de 

uma sociedade marcada pela dimensão do mercado. Não se resume em 

construir mecanismos de compensação simbólica, mas, ampliar delimitações 

valorativas para promover a inserção do indivíduo na sociedade de modo que 

este usufrua dos bens tangíveis que nela são produzidos.   

Na medida em que a sociedade vai sendo transformada, os indivíduos 

que nela vivem, necessitam lidar com as incertezas decorrentes, em grande 

medida, pela individualização de suas condutas. Quanto mais suscetíveis 

estiverem às frustrações, maior a ordem preconizada e maior a desordem 

entabulada no âmbito das subjetividades. Por isso, esta busca imediata da 

satisfação, intensificação das emoções e o reordenamento e instauração de 

caminhos que garantam o equilíbrio e a realização.    

As mediações da prosperidade se dirigem àqueles e àquelas que 

aspiram uma mudança de vida. Entabulam vínculos nos limites do sofrimento 

humano. Supõe a reconstrução das vivências. Exigem determinadas posturas 

em processos de trocas que proporcionam encontros com as estruturas do 

mundo delimitadas por um ordenamento moral, ético, social e religioso. A 

abertura para as coisas do mundo cria novas possibilidades para a adesão e 

participação. Busca-se uma mensagem para o mundo, sem o objetivo de 

transformá-lo, substancialmente, mas, criar meios para ajustar-se às demandas 

das massas interessadas na resolução de seus problemas cotidianos.  

As denominações neopentecostais brasileiras analisadas neste estudo, 

propugnam uma prática associada à teologia da prosperidade e, para tal, usam 

dos meios de comunicação de massa de modo a difundir sua mensagem e 

seus serviços a um número cada vez maior de pessoas. São elas que também 
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participam através de seus representantes nas instâncias deliberativas e 

decisórias da vida política de modo a resguardar interesses.  

Importante destacar que a dimensão social da comunicação de 

significados é uma maneira de entender os meandros da religiosidade 

neopentecostal. Nesta perspectiva, as diferentes organizações eclesiais aqui 

elencadas, conseguem traduzir aspectos messiânicos alinhados com o desejo 

por uma adesão e pertencimento de indivíduos que buscam subverter as 

dificuldades do cotidiano. Elas engendram meios de realização para quem vive 

em um mundo de competição marcado pelas desigualdades. Enfatizam valores 

que permitam afastar-se do sofrimento.  

As maiores denominações neopentecostais brasileiras preconizam 

sentidos e significados para pessoas que vivem uma prática religiosa que 

busca a representação social da reciprocidade. Com uma lógica 

antropocêntrica, a ação divina é justificada nas pregações a partir de 

determinados textos bíblicos que ilustram as conquistas alcançadas. As 

palavras e promessas são difundidas e os fiéis condicionados a exercitar o seu 

direito/dever de tomar posse das vitórias e exigir os resultados.   

Foi possível observar, nesta abordagem, passível de ser comparada a 

um grande mosaico, que uma das características centrais das denominações 

neopentecostais é a forte ênfase para que o sagrado se manifeste enquanto 

resultado. Assim, vai surgindo uma sociabilidade inclinada aos imperativos de 

espetáculo com apresentadores e animadores de auditório que alimentam os 

seus impérios midiáticos. A ênfase doutrinária nem é tão importante, mas o 

acontecimento, a cura, a bênção, o emprego, o sucesso, o louvor.    

Com o propósito de organizar a vida, superar as condições adversas, 

encontrar alento e esperança, a religiosidade neopentecostal baseia-se em 

expressões que reforçam meios para subverter as dificuldades e alcançar o 

sucesso material, a cura física e emocional, a libertação dos demônios, a 

resolução de problemas afetivos, familiares e interpessoais. Cumpre destacar 

ainda como aspecto relevante este sentido de “mercantilização” do sagrado, 
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caracterizado, em alguns momentos, pelo relativismo ético suscitado pela 

concorrência entre as diferentes denominações.  

Partindo da hipótese de que no interior de uma economia de mercado 

os grupos religiosos não têm como se livrar dos efeitos da crescente 

racionalização, em um contexto religioso plural, eles também se encontram 

envolvidos pelas demandas exercidas pelo mercado religioso. Por isso, a TP, 

acaba cumprindo um importante papel no reforço da convicção pastoral de que 

a obtenção de dividendos no desempenho das atividades religiosas, não se 

configura nem como problema ético, nem como dilema moral. 

É também por conta das facetas do mercado que as organizações 

religiosas neopentecostais tendem à racionalização e burocratização de suas 

estruturas. De forma pontual e resumida, trata-se de organizações com perfil 

empresarial, lideradas por governos episcopais centralizados em seus 

fundadores, firmados na concentração da gestão administrativa, financeira e 

patrimonial, com formação de quadros eclesiásticos e administrativos 

profissionais, que adotam estratégias de marketing e que sugerem metas aos 

colaboradores.  

Por fim, em suma, propomos mais algumas questões, além daquelas 

suscitadas pelo próprio escopo da pesquisa, entrementes, sem esgotar o 

assunto, mas, de modo a ampliar o entendimento e ensejar novos 

discernimentos: 

• O ser humano observa e compreende a realidade a partir de valores, 

promessas e realizações. Esta atitude implica uma linguagem, 

símbolos e comportamentos. No âmbito dos sentidos tudo se cria, se 

expande, revela. Os conteúdos concernentes ao imaginário nascem 

da busca por respostas às questões fundamentais da existência. A 

reflexão proposta buscou entabular realidades constitutivas do 

conhecimento através de expressões inerentes à vivência religiosa 

em um contexto particular: o âmbito neopentecostal brasileiro 

contemporâneo através de suas mais conhecidas denominações. 
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• A vida cotidiana é a afirmação daquilo que os indivíduos 

experimentam, desejam e idealizam, levando em conta aspectos de 

suas individualidades, sentimentos, aspirações. É através das 

vivências que ocorre a possibilidade da percepção humana na 

individualidade e, ao mesmo tempo, em sua essência social. Vive-se 

a dialética entre o objetivo e o subjetivo forjado nas interações e 

experiências da sociabilidade religiosa. 

• É na prática religiosa neopentecostal que é possível vislumbrar uma 

conexão entre o discurso religioso e as questões existenciais de 

indivíduos que participam das interações em locais de culto. 

Sociologicamente, torna-se relevante compreender como a religião 

acaba sendo um caminho que possibilita consolidar sentidos às 

ações pessoais e às demandas num mundo em transformação. 

• As estratégias institucionais mediante a adesão dos indivíduos 

permitem a experiência da partilha identitária. Esta, não apenas 

circunscrita por vantagens ou dividendos utilitários, mas, sublinhada 

pela perspectiva de um pertencimento que se insere num ideal de 

coesão social. Há uma lógica que, no fundo, revela uma expectativa 

em construir vivências de reciprocidade.   

• A contemporaneidade desafia para articulações que dissolvem 

antigas alianças, criam novas relações, transformando o 

pragmatismo do mercado em instrumento capaz de incidir de forma 

direta nas demandas do cotidiano. Este contexto, por sua vez, 

implica em novas relações de solidariedade, reciprocidade e partilha.   

• Embora haja afinidades entre comunidade e religião, é preciso 

salientar que estas não se definem pelo consenso em torno do 

sagrado. O indivíduo encontra-se imerso numa pluralidade imaginária 

na qual a linguagem simbólica ilumina o cotidiano, ampliando 

horizontes, instrumentalizando desejos, expressões e resistências 

contra os infortúnios. 

•  O grande desafio epistemológico concentra-se nesta busca em 

discernir os percursos da religiosidade neopentecostal 

contemporânea capaz de multiplicar práticas e experiências do 
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sagrado por meio de articulações plurais com o propósito de eliminar 

possíveis inseguranças, incertezas, dúvidas. Isso por que almeja 

oferecer uma experiência transcendente que seja capaz de superar 

os sofrimentos e o mal. 

• A plausibilidade evocada pela religiosidade neopentecostal é, mais 

do que qualquer outro aspecto, um sentido para a vida em seu 

cotidiano. A realidade biográfica de cada pessoa evoca determinadas 

escolhas religiosas que possibilitam alcançar meios para subverter as 

dificuldades e recompor uma noção religiosa, social, coletiva, 

pragmática.  

• Evidencia-se uma prática religiosa que serve a múltiplos propósitos, e 

que, portanto, não deveria ser delimitada de forma utilitária em sua 

compreensão apenas pelos meandros presentes nas expressões 

mercantis. Afinal, a Deus não se oferece valores monetários, mas a 

vida em sacrifício neles representados. O propósito é que eles sirvam 

como meios para qualificar e melhorar a vida. 

• O futuro, mesmo na adesão à religiosidade neopentecostal, não é 

capaz de personificar uma existência sem percalços, mas, sim, o 

modo de relacionar-se com Deus através da instituição e seus 

protagonistas. Em tese, dar é mais importante do que receber. Daí o 

sentido da prosperidade.  
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De tudo ficaram três coisas:  
A certeza de que estava sempre começando;  

A certeza de que era preciso continuar; 
A certeza de que seria interrompido antes de terminar.  

Fazer da interrupção um caminho novo; 
Fazer da queda, um passo de dança; 

Do medo, uma escada; 
Do sonho, uma ponte; 

Da procura, um encontro.  
 
 

(Fernando Pessoa)                              
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