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Essa comunicação traz resultados parciais de pesquisa de pós-doutorado em 

andamento, cujo foco é a cultura do bem-estar difunda no mercado de bens evangélicos no 

Brasil. Se é possível falar em um estilo de vida cristão, nossos indícios mostram que o bem-

estar é um poderoso carro-chefe da sua propaganda. Nos discursos do bem-estar produzidos 

por escritores como Joyce Meyer, Max Lucado, Augusto Cury e Silas Malafaia, encontramos 

a idéia de que vale a pena ser evangélico por ser uma condição para se conquistar bem-estar 

emocional; e vale a pena continuar evangélico pelo mesmo motivo.  

Nesse estilo de vida cristão, encontramos algumas diferenciações perante a vida no 

“mundo”, visto que determinadas características são valorizadas nessa literatura e nos 

produtos encontrados no mercado evangélico: ética, modéstia, mordomia, prosperidade, 

parcimônia, alegria; a diferenciação perante realidade brasileira do “jeitinho”, da corrupção; 

diferenciação do catolicismo, do espiritismo, do trânsito religioso, por meio de uma 

identidade que promete paz de espírito dentro de princípios práticos, simples e fáceis de 

localizar dentro da Bíblia. 

Os autores supracitados foram escolhidos como objetos de estudo por conta de seu 

sucesso de vendas em rankings publicados na Revista Consumidor Cristão (EBF Editora), 

desde 2002. Para a presente comunicação escolhemos o caso do ministério de comunicação 

do pastor assembleiano Silas Malafaia para apresentar reflexões sobre a cultura do bem-estar 

difundida nos meios evangélicos brasileiros.  

Uma característica importante encontrada na produção midiática é a preocupação de 

escritores de ontem e hoje em divulgar mensagens de conforto espiritual e de incentivo ao 

bem-estar individual para um grande público, tratando de temas genéricos que tendem a afetar 

cada vez mais pessoas: ansiedade, depressão, stress, nervosismo, pressão cotidiana, sensação 

de insegurança. E, ao mesmo tempo, a preocupação em estabelecer uma marca pessoal, que 

tornaria a produção deste ou daquele produtor de mídia mais “verdadeira” e “autêntica” do 

que a os demais – por exemplo, Malafaia é o pastor da vitória e da prosperidade. 
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Cada qual traz em suas mensagens suas marcas pessoais, que se tornam parte do 

produto, do seu “diferencial” de consumo. Mas também dialogam com idéias que circulam há 

muitos anos nas prateleiras do supermercado cultural brasileiro e norte-americano, e que 

reaparecem a cada ano sob diferentes rótulos: auto-ajuda/ auto-ajuda cristã; vida cristã; 

inspiracional; edificação. 

As matrizes culturais e teológicas que deram origem às mensagens de Meyer, Lucado, 

Malafaia e Cury, dentre muitos outros encontram-se nas correntes do Novo Pensamento, do 

Pentecostalismo de Cura Divina, do Gospel of Health and Wealth e da Confissão Positiva, em 

especial em suas relações com a cultura norte-americana dos anos 1950 e 1960. Parte dessa 

produção chegou ao Brasil a partir dos anos 1960, estabelecendo relações entre o corpo, a 

mente e o conceito de felicidade e realização pessoal, dentro de um contexto de surgimento de 

ideais de felicidade aliada ao consumo, à propaganda e à “suburbanização” da sociedade 

americana.  

Livros de representantes dessas tendências, tais como Dale Carnegie (Como fazer 

amigos e influenciar pessoas, escrito nos anos 1930) e Norman Vincent Peale (O Poder do 

Pensamento Positivo, escrito nos anos 1950) encontram-se lado a lado a livros de Augusto 

Cury, Silas Malafaia, Max Lucado e Joyce Meyer (os livros dessa autora em menor número), 

além de O Segredo, de Rhonda Byrne (2007) em livrarias seculares, supermercados, e 

aeroportos.  

A expansão dessa literatura seguiu-se no esteio da expansão pentecostal a partir dos 

anos 1950 e 1960 no Brasil, aliada a uma estratégia de investimento em meios de 

comunicação de massa, por parte de movimentos como a Cruzada Nacional de Evangelização, 

e de igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular, O Brasil Para Cristo, Deus é Amor, e 

Igreja de Nova Vida
1
. Por sua vez, desde os anos 1950 títulos de Dale Carnegie e Norman 

Vicent Peale encontravam-se traduzidos para o português.  

Contudo, a maior quantidade de títulos lançados sob o termo “auto-ajuda” cristã 

encontra-se nos anos 1990 e 2000, período de maior crescimento na porcentagem de 

evangélicos no Brasil
2
, e em sua grande maioria são obras de norte-americanos. Segundo a 

psicóloga Daniela Bessa, muitas dessas obras possuem em comum determinadas idéias, tais 

como: 

o universo é um lugar justo e organizado em que tudo visa ao bem-estar do 

ser humano, o ser humano deve se submeter ao amor de Deus, sem o qual 

sua vida fica incompreensível e necessita de redenção. Deus é um pai 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

3 

 

amoroso e confiável, o mal tem origem satânica. Defendem ainda que o 

„amor a si mesmo‟ é imperativo para o amor ao próximo”. Cura interior e 

batalha espiritual são aliadas nessa literatura: “nessa literatura tanto as 

necessidades do presente, quanto as do futuro são atendidas, Bíblia e 

Psicologia são colocadas como auxílios complementares, a vontade humana 

e a soberania divina parecem caminhar juntas 
3
.  

 

Não deixa de ser notável a presença da psicologia ou ao menos de elementos 

psicológicos nas obras de auto-ajuda, a fim de ajudarem os fiéis a aproveitarem melhor a vida 

em diversos aspectos. Tomaremos essa idéia como um pressuposto importante para analisar a 

cultura do bem-estar, entendendo seus produtos como oferecedores de uma âncora, um 

conforto, uma direção ainda que temporária para indivíduos que se sentem vulneráveis, dentro 

de um contexto de reflexibilidade, no qual os indivíduos empreendem uma constante e 

incessante reconstrução do eu mediante a consulta ao discurso midiático dos especialistas em 

auto-ajuda e religião
4
. Vale acrescentar que Silas Malafaia possui formação em Psicologia. 

 

Silas Malafaia – Vitória em Cristo 

Silas Malafaia (1958-) é pastor de origem na Assembléia de Deus,  comumente 

apresentado em seus diversos produtos de mídia como “psicólogo, conferencista 

internacional, professor de Teologia”. O seu grande setor de atuação desde 1982 tem sido a 

televisão, com o programa “Vitória em Cristo” (primeiramente denominado “Renascer” e 

“Impacto”). Desta atuação surgem outros produtos com a marca “Silas Malafaia”: mensagens 

televisionadas transformadas em VHS e DVD, livros (em geral, transcrições mais 

simplificadas das mensagens de TV e de conferências gravadas), e CDs de pregações, todos 

comercializados pela sua editora, Central Gospel, com sede do Rio de Janeiro. Em 15 de maio 

de 2010, Malafaia anunciou em seu programa de TV a sua saída da Convenção Geral das 

Assembléias de Deus no Brasil (CGADB), e a mudança do nome da igreja que preside, de 

Assembléia de Deus da Penha (RJ) para AD Vitória em Cristo, o que demonstraria para 

muitos evangélicos uma independência ainda maior para a o ministério do pastor.   

Seu estilo de pregação é agressivo, coloquial, despojado, brincalhão, apaixonado e 

arrivista. Seu carisma como orador assemelha-se ao de um animador de auditório, provocando 

risos e lágrimas em seus interlocutores, conforme as pregações assistidas. Sua pregação 

emocionada, bradada de forma incisiva, tem como alvo preferencial a comunidade de cristãos 
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convertidos, sem deixar de fora potenciais cristãos e cristãos que se afastaram de suas igrejas. 

Sua principal mensagem tem sido a idéia de que todo cristão é fadado à vitória sobre seus 

problemas, com a ajuda de Cristo.  

Portanto, a idéia de bem-estar na obra deste comunicador está intimamente ligada à 

idéia de “vitória em Cristo”, que se alcança pela parceria entre o ser humano e Deus em todos 

os setores da vida humana. Sua mensagem triunfalista está profundamente ligada a uma 

ferrenha crítica aos ideais de vida cristã e de vida secular, em que prevaleceriam o egoísmo, o 

individualismo, o consumismo e a cobiça. 

Em suas pregações, é comum ouvir de Malafaia “receitas de Deus” para o sucesso e 

para a vitória sobre diferentes tipos de situação: depressão, tribulações, desafios, conflitos. 

Mas para se atingir essa vitória com a ajuda divina, é necessário que o ser humano se entregue 

de fato a Cristo, e renuncie às tentações do mundo e aos modismos da igreja – em especial da 

igreja pentecostal (ênfase excessiva em anjos, profecias e visões). Pesadas críticas são 

desfiadas em livros e programas de TV contra práticas dentro das igrejas evangélicas – da 

teologia da prosperidade a uma excessiva espiritualização de problemas físicos e emocionais. 

Em suas pregações é exortado um modelo de identidade cristã que deve saber viver no mundo 

conforme princípios cristãos, buscando sempre a santificação, o conhecimento contínuo da 

Bíblia e a ascensão social por meios honestos – educação, genuína vontade de servir ao 

próximo e a Deus, ambição para ser uma pessoa e um profissional cada vez mais 

aperfeiçoado. 

Ainda que se oponha à Teologia da Prosperidade, Malafaia tem frequentemente 

referido-se à “lei da liberalidade”, que promoveria autêntica prosperidade ao fiel se praticada 

conforme princípios bíblicos. Se, em meados dos anos 1990, Malafaia foi em defesa de Edir 

Macedo, acusando a grande mídia secular de perseguição religiosa, nos anos 2000 Malafaia 

critica veladamente a Teologia da Prosperidade e seus pregadores, instituindo sua própria via 

de alcançar prosperidade material. A fim de construir um espaço de legitimidade na 

comunicação evangélica, Malafaia adota duas estratégias: reforça sua imagem de vencedor e 

de pregador carismático, e ao mesmo tempo, desqualifica concorrentes – outros pregadores 

evangélicos (ainda que nunca cite seus nomes), e a mídia secular como um todo (televisão e 

internet em especial). Para ele, a mídia é um veículo neutro que tem sido usada para 

desvirtuar a audiência, altamente suscetível a boatos, a “besteirol” e a calúnias contra 

“homens de Deus” como ele. 
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Os materiais selecionados para essa parte da pesquisa foram mensagens em vídeo 

gravadas em DVD e televisão (com duração de cerca de 50 a 80 minutos cada); e quatro 

livros. Desde setembro de 2008, Malafaia alugou as madrugadas da Rede Band de Televisão 

para divulgar suas mensagens e os produtos da Editora Central Gospel. Desta amostragem, 

selecionamos as mensagens que mais se referem ao tema do bem-estar emocional e material 

do público-alvo. Observamos uma grande repetição de temas e técnicas (“receitas de Deus”) 

para o bem viver do ser humano, ligados à idéia de “vitória em Cristo”. Outro aspecto a ser 

ressaltado é a própria mudança da imagem de Malafaia após o aluguel do horário da Band: ele 

raspou o bigode, e ao fazer isso, renovou toda a imagem de todos os produtos em que 

estampava sua foto. Capas de DVDs de mensagens antigas foram substituídas, e em nenhum 

programa de TV a sua antiga imagem é vista. A imagem física pode ter mudado, talvez para 

lhe tirar uma certa sisudez, mas o estilo de pregação continua. 

 

Ministério de comunicação 

O alvo central do ministério de Malafaia é o uso da televisão. Boa parte dos 45 a 50 

minutos do programa “Vitória em Cristo” é ocupada com pregações filmadas em diversas 

ocasiões e localidades – seja no templo da Assembléia de Deus da Penha, onde é pastor, seja 

em outras igrejas pentecostais, como a Bola de Neve Church e a Assembléia de Deus do Bom 

Retiro (SP); seja nos congressos e conferências que realiza anualmente, como o “Fogo para o 

Brasil”. Tais mensagens são comercializadas em DVD (anteriormente estavam todas 

disponíveis em VHS). Até agosto de 2010, o catálogo da Editora Central Gospel contava com 

cerca de 118 mensagens em DVD, com duração variável de 50 a 80 minutos
5
. Nenhuma das 

mensagens traz referência a datas em que as pregações foram gravadas. Por conta da 

referência a alguns congressos pentecostais em que algumas mensagens foram apresentadas, 

as mensagens analisadas na amostragem são provavelmente de meados dos anos 2000. 

Além da pregação, Malafaia usa o programa para divulgar os produtos da Editora 

Central Gospel, e para anunciar eventos nos quais participará – cruzadas, conferências, 

congressos, e até caravanas para Israel e Egito. Na amostragem analisada, quem abriu o 

programa foi o seu filho, pastor Silas Malafaia Júnior, introduzindo uma mensagem geral de 

boas vindas do estúdio. O cenário do programa foi reformulado – se durante anos Malafaia 

abria e fechava o programa sentado a uma mesa simples, sob um fundo azul que imitava o céu 

pontuado por algumas poucas nuvens, após o aluguel do horário da Band, o cenário 
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sofisticou-se em dois ambientes, conferindo sobriedade ao programa: predominando os tons 

pastéis, o cenário é composto por um escritório e por um espaço de meditação com uma fonte, 

em meio a colunas gregas brancas. No escritório, Malafaia aparece sentado a uma mesa de 

vidro, com alguns livros; e ao fundo, uma grande estante cheia de livros e pequenos objetos 

de decoração. No espaço aberto, onde ele realiza as orações finais do programa, em primeiro 

plano está uma fonte, e ao fundo, estão retratados montes. Sempre trajado de terno e gravata, 

a imagem reforçada nas transmissões é a do pastor que possui uma autoridade sobre o que 

prega. 

O programa é produzido pela Associação Vitória em Cristo de forma independente, e, 

portanto, a emissora Band não interfere na sua composição. Ele também é transmitido via 

internet pelo site oficial do programa, que disponibiliza os dois últimos programas. 

Observamos com isso uma grande preocupação de Malafaia em disponibilizar suas 

mensagens nos mais variados formatos em diferentes canais – até mensagens via celular 

foram disponibilizadas durante o final de 2008, num esforço caracterizado pela convergência 

da comunicação
6
. Além do aluguel do horário da Band, o seu programa tem sido transmitido 

por diversos outros canais, mediante aluguel de horário
7
. Essa prática o leva a pedir em todos 

os seus programas doações em dinheiro para manter o programa no ar, o que lhe rende muitas 

críticas de evangélicos e não evangélicos – todas elas rebatidas constantemente em seus 

programas. 

Por vezes, aos sábados, Malafaia dirige-se ao público acerca de temas recentes ou de 

fatos pertinentes ao seu ministério, após a transmissão de suas pregações. Por exemplo, 

quando da sua mobilização contra o Projeto de Lei 122/2006 contra a homofobia, o pastor usa 

o seu programa para dar recados a opositores e críticos, e responder a boatos, como o fato de 

ele ser maçom. 

Com isso, ele constrói sua imagem de comunicador dinâmico, polêmico e arrivista, 

assumindo a autoridade do evangelho e do Espírito Santo, como é de se esperar de um pastor 

pentecostal. Porém, não faz propaganda de sua igreja, mas sim de seu ministério de 

comunicação. Em vários momentos, no programa e nos DVDs, ele defende a independência 

de sua produção, sustentada pela oferta voluntária “de muitos irmãos e por muito suor deste 

que vos fala, e pela graça de Deus. Não como na mão de convenção nem de denominação 

nenhuma. Deus me deu isso para eu ter independência para falar aquilo que o Espírito Santo 

coloca no meu coração” 
8
. 
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O sentido de urgência na pregação, expresso em meio a essa crítica, está presente em 

todas as mensagens ao final de cada programa. No caso da cruzada “Vida Vitoriosa”, 

agendada para a cidade de Vitória-ES em abril de 2009, o pastor afirmou seu compromisso 

com a “excelência” da sua obra, estimando os gastos em cerca de 600 mil reais. Para ajudar a 

cobrir esses gastos, ele sugeriu uma campanha de doações escalonadas (200 pessoas doariam 

mil reais, outras 200, quinhentos e três mil pessoas, cem reais). Campanhas semelhantes 

foram realizadas em outras cruzadas e na compra da um grande terreno que serviria de nova 

sede da Editora Central Gospel.  

Recentemente, em 08 agosto de 2009, ele transmitiu a participação do pregador 

americano Morris Cerullo em seu programa, no qual ele pedia a doação de novecentos reais 

em troca da Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira, editada pela Editora Central 

Gospel. O valor foi estipulado dessa forma por ter recebido profecia de Deus quanto ao 

número nove. A campanha faria parte de um propósito maior de ofertas que o fiel poderia 

assumir dentro da lógica da “lei da liberalidade”, a fim de alcançar prosperidade material. No 

dia seguinte ao programa, no site You Tube podiam ser encontrados links de vídeos da 

participação de Cerullo postados por telespectadores revoltados com a prática de Malafaia, 

claramente associada à Teologia da Prosperidade que ele tanto criticou. 

A lei da liberalidade também é retratada como uma das chaves para a vitória de 

Malafaia em seu livro “Lições de Vencedor”. Nessa obra, o pastor mostra como é possível 

qualquer pessoa alcançar vitória sobre seus problemas com a ajuda “do braço forte do 

Senhor”
9
. Analisa diversas passagens bíblicas em que personagens como Neemias, Elias, 

Davi e Paulo conseguem triunfar sobre adversidades através da dependência em relação a 

Deus. No último capítulo, Malafaia discorre sobre as vitórias que Deus teria lhe permitido 

alcançar em seu ministério.  Ainda que em muitos vídeos Malafaia afirme que não está livre 

de falhas – teria “quebrado” financeiramente seis vezes, por exemplo – ele se retrata como 

alguém que batalha pelos seus sonhos e objetivos, e possuiria portanto autoridade para pregar 

essa mensagem. 

Vindo de uma família evangélica, filho de um pastor da Assembléia de Deus, Malafaia 

desde adolescente teve o desejo de ser um pastor que “fizesse a diferença”. Para ele, se Deus 

plantou um sonho no coração de alguém, ele dará condições para que ele se realize, ainda que 

seja difícil: “Quem sonha chega a algum lugar; pode não chegar ao lugar sonhado, mas algum 

lugar vai chegar. Essa é a vantagem de sonhar, de projetar e visualizar em nossa mente aquilo 
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que desejamos para a construção da história da vida”
10

. No livro, relata as dificuldades que 

teve para manter o programa no ar – desde a resistência interna da Assembléia de Deus, até a 

manutenção financeira do aluguel dos horários. Mas o fato de praticar a lei da liberalidade 

sempre teria jogado a seu favor.  

Malafaia procura construir para si a imagem de uma pessoa batalhadora, que aprende 

na Bíblia a compreender as leis de Deus e que tem moldado seu caráter conforme esses 

ensinamentos. Com isso, busca delimitar uma legitimidade para seu ministério, mostrando 

como a comunicação é importante para a obra de Deus, merecedora de investimentos 

voluntários por parte de fiéis. E até de não evangélicos – no vídeo “Uma vida de 

prosperidade”, ele afirma que possuía cerca de 400 colaboradores fiéis não evangélicos. 

Ainda que ele não faça uma correspondência direta entre a lei da liberalidade e a doação para 

o seu ministério, ele reforça a importância de se investir em obras que contribuam para a 

igreja de Cristo no seu amplo sentido. Dentre elas, quem sabe, o seu próprio ministério. 

Como parte do esforço de legitimar sua presença na comunicação. Malafaia também 

recorre à desqualificação de determinados concorrentes. No livro “Atenção!!! Você e sua 

família estão em perigo” (2004), Malafaia alerta sobre a influência dos programas nocivos da 

televisão sobre as crianças, os adolescentes e a família. Seu interlocutor é preferencialmente o 

chefe de família evangélico, dentro de um contexto de família nuclear, tendo como 

pressuposto que toda recepção aos meios de comunicação é passiva, suscetível a um poder 

irresistível da TV. Visão semelhante aparece em “O perigo da inversão de valores” (2007), 

em que ele ataca veementemente a internet como veículo de disseminação de boatos e 

calúnias contra evangélicos. Dentre os efeitos maléficos da televisão estariam o imobilismo, o 

bloqueio da capacidade mental, alienação, mensagens subliminares, dificuldades idiomáticos 

e consumismo
11

. 

Afirma que “o roteiro e a montagem de filmes, telenovelas e outros programas de TV 

são, em sua grande maioria, elaborados por pessoas depravadas, anarquistas e homossexuais, 

que não têm nenhum compromisso com Deus”
12

. Outro alvo são programas evangélicos com 

doutrinas “antibíblicas” ensinadas por “pregadores eletrônicos”: “nesses programas, o 

telespectador aprende a orar, afastando todo tipo de dificuldade da vida, como por exemplo: 

„Eu não aceito ser pobre, não aceito andar a pé, não aceito morar de aluguel‟”
13

. Sem citar 

nomes, as referências são a programas da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja 

Internacional da Graça, que trabalham diretamente com a Teologia da Prosperidade. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

9 

 

Malafaia considera que seu ministério é um instrumento poderoso de evangelização – 

de levar o evangelho para quem não o conhece, trazer de volta cristãos afastados, reavivar a fé 

de quem está desacreditado. Em muitos momentos de suas mensagens televisionadas, o pastor 

dirige-se diretamente para a câmera com o dedo em riste, referindo-se ao telespectador: “Você 

pode estar numa cama de hospital, numa cadeia, no seu escritório, na sua cama (com o dedo 

em riste para a câmera) foi o Espírito Santo que te colocou aí, porque Deus tem o melhor para 

nós!” 
14

. 

Discursos sobre bem-estar, parceria e vitória 

No que se refere às mensagens de bem-estar e saúde, encontramos na publicação 

“Bíblia sagrada com orientações de saúde física, emocional e espiritual” a referência mais 

explícita sobre o sentido do bem-estar sob a ótica de Malafaia. A Bíblia, na tradução de João 

Ferreira de Almeida revista e corrigida, traz no final 112 páginas de orientações para 

conservar o bem-estar físico, emocional e espiritual. A saúde é considerada importante, pois 

os seres humanos são mordomos do corpo e da alma – “Deus conta conosco como crentes 

fisicamente saudáveis, emocionalmente equilibrados e espiritualmente fortalecidos” 
15

. Não se 

trata de manter a saúde somente por sermos “templo do Espírito Santo”, mas porque cada 

indivíduo foi criado para servir ao reino de Deus com suas plenas capacidades. 

No que se referem à saúde física, as orientações versam sobre alimentação, higiene 

pessoal, prevenção de doenças, cuidados com o sono e com o descanso. Curiosamente, o 

interlocutor é feminino em boa parte dessas orientações. No que se refere à saúde emocional, 

o autor apresenta uma ligação entre corpo, alma e espírito, o que tornaria a saúde emocional 

tão importante quanto a física: “aceite a saúde emocional como um direito seu e sua 

responsabilidade”
16

. Ele orienta para que o leitor identifique e administre suas emoções, e 

evite o estresse por uma série de mecanismos de minimização de situações de pressão. 

Reforça a importância de evitar a cultura da competição e da pressa, reservando um tempo 

para ficar o leitor ficar a sós com Deus: “você é a sua prioridade; corte o que não for 

essencial, equilibre seu tempo”
17

.  A valorização individual passa pelo cultivo da auto-estima 

e pela superação do complexo de inferioridade: “não confunda amor próprio com 

superioridade; máxime o seu potencial; viva consciente de sua identidade como filho de Deus. 

Você é príncipe, porque seu pai é o Rei da Glória (Romanos 8. 14; Mateus 6.9)”
18

. 

O pastor não rejeita a ajuda médica, como no caso da depressão – segundo Malafaia, 

Deus teria demonstrado a necessidade de o depressivo buscar ajuda. Malafaia analisa o caso 
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do profeta Elias, que teria caído em depressão, e foi tratado por Deus com tratamento 

medicamentoso (1 Reis 19. 5,6,7), psicoterapia (1 Reis 19.7) e tratamento espiritual (1 Reis 

19. 11). No vídeo “Vencendo a Depressão”, o pastor vocifera contra pastores e cristãos que 

têm preconceito contra quem sofre de depressão, classificando como fraqueza de fé ou de 

caráter, influência satânica ou vida em pecado: “Se você está com problema físico, ou Jesus 

cura, ou procure um médico. Se você não se tratar, a doença fica crônica e pode te levar à 

morte. Vamos acabar com essa falsa espiritualidade!!” 
19

. 

Dentro dessa perspectiva, a idéia central do ministério de Malafaia – vitória em Cristo 

– surge como um objetivo a ser alcançado na vida cristã por meio de uma parceria entre o 

indivíduo e Deus. Da herança pentecostal, Malafaia traz a visão de batalha espiritual, em que 

o cristão é um soldado que luta contra o mundo. Porém, as críticas a uma suposta excessiva 

espiritualização de problemas humanos relativizam esse aspecto de batalha espiritual em sua 

pregação, chamando o indivíduo à responsabilidade por seus atos e por seu relacionamento 

com Deus. Assim, Malafaia centraliza sua produção na idéia de que o indivíduo cristão pode 

triunfar sobre seus problemas com a ajuda de Deus, por meio do estudo e da aplicação dos 

princípios bíblicos em sua vida, fortalecendo-se diante das adversidades. 

Ainda que Malafaia reforce em muitos produtos a necessidade de o cristão cultivar sua 

vida espiritual na igreja – seja ela qual for -, o alvo central de sua pregação é a vida 

individual, e como o indivíduo constrói um relacionamento próximo com Deus para obter 

suas vitórias. O conceito de vitória é bastante amplo nessa produção, pois Malafaia evita 

direcionar sua pregação para situações específicas; vitória pode significar tanto a superação de 

problemas físicos, emocionais, financeiros, como de relacionamento conjugal, educação de 

filhos, dentre outros. Essa concepção é aberta o suficiente para que o seu consumidor possa se 

identificar e inserir sua realidade no contexto da mensagem. Porém, o sentido dessa vitória é 

sempre delimitado no contexto de uma ética cristã que rejeita o consumismo, o hedonismo e o 

egoísmo.  

A idéia de parceria pode ser entendida dentro da perspectiva desenvolvida por 

Zygmunt Bauman sobre religião pós-moderna, em que o fundamentalismo religioso permitiria 

um alívio da sobrecarga depositada sobre os indivíduos sobre o seu poder de escolha
20

. 

Contudo, observamos que o reforço na noção de parceria entre o ser humano e a divindade 

também se encaixa na lógica pós-moderna religiosa, pois ela atenua a solidão e a angústia da 

escolha, mas não elimina totalmente a participação individual na direção de sua vida: 
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Ore, conte a Deus seus medos e suas preocupações, lance sobre Ele toda a 

sua ansiedade e perdoe a pessoa que o ofendeu, e tome posse da promessa 

em Salmos 4.8: „Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me 

fazes repousar com segurança‟
21

.  

 

Nessa parceria, Deus tem o poder de reverter circunstâncias desfavoráveis e de guiar 

para o melhor caminho. No vídeo “Deus está no controle”, Malafaia expõe a ação de Deus na 

vida humana em uma analogia com o funcionamento de uma empresa multinacional, em que 

os presidentes das filiais possuem relativa autonomia para agir, sob o comando do presidente 

da matriz. Portanto, os homens possuiriam poder de escolha, enquanto Deus possuiria poder e 

autoridade para intervir conforme sua vontade
22

.  

Dessa forma, Deus estaria no controle do mundo espiritual (cita o exemplo do livro de 

Jó para mostrar que até Satanás agiria conforme os limites divinos), do mundo natural, da 

História e da vida de cada ser humano. Segundo o pastor, o crente não deveria se apavorar 

com crises econômicas, pois Deus proveria para cada necessidade humana – quando ele quer, 

manifesta sua vontade soberana. Trata-se de um argumento no qual o indivíduo é retratado de 

forma apartada do seu contexto social e histórico, jamais uma vítima das circunstâncias, mas 

sim agente de seu destino com o auxílio divino. 

Em outros produtos ele também ressalta a idéia de que o sofrimento é permitido por 

Deus para possibilitar um aprendizado no fiel. No programa Vitória em Cristo, as mensagens 

“Tempo de Conquistar”, “Vencendo Batalhas”, “Para você escolher o melhor”, “Quando 

vem a tribulação, o que fazer?”, “Enfrentando problemas e seguindo em frente”, “Vivendo 

triunfantemente” e “Atitudes certas diante das adversidades”  reforçam a noção de que as 

vitórias do cristão dão-se após lutas e adversidades – “nada se conquista com moleza” 

(“Vencendo as tentações”), e que os sofrimentos fazem parte desse processo. Porém, 

diferente de uma resignação diante dos eventos negativos, o pastor prega uma atitude mental 

positiva, visando o futuro em que “Deus tem uma coroa de vitórias para você” (“Um bom 

futuro para você”). As dificuldades podem ser uma confirmação de o fiel está no caminho 

certo, conforme o vídeo “Quer ser vencedor? Prepare-se para a oposição”. 

Ao enfatizar que o sofrimento é natural na caminhada humana, e não motivo de 

fracasso pessoal, esse raciocínio reforça o argumento de trazer um alívio ao fardo da 

escolha
23

, em que o indivíduo seria o único responsável pelo seu destino. Conforme Daniela 
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Bessa, a literatura de auto-ajuda cristã teria um efeito terapêutico positivo, pois ajudaria os 

evangélicos a lidar melhor com seus problemas pessoais
24

.  

O trecho a seguir sintetiza bem a noção de parceria, desenvolvida no ministério de 

Malafaia: “Seu sucesso dependerá de seu esforço, sua determinação e das oportunidades que 

Deus lhe conceder. Faça a sua parte, e Deus fará a dele”
25

. Ao analisar o episódio de Davi 

contra Golias no Antigo Testamento, o pastor exorta a membresia da Bola de Neve Church a 

aprender a depender de Deus – “com Deus, quem passa a ser gigante sou eu, é você (...) será 

que você não está supervalorizando sua luta?”. O pastor garante que ninguém está sozinho 

com os seus problemas, e que é preciso aprender a entregar completamente essas tribulações 

nas mãos de Deus – “essa guerra é de Deus, ele cuida melhor que você”. Outro argumento 

bastante comum nas pregações de Malafaia é o de que Deus não se moverá para fazer o que 

cabe ao ser humano, mas fará de tudo para ajudar naquilo que o ser humano não pode fazer 

(“Aquilo que você não pode fazer, certamente ele fará. Mas, o que é de sua responsabilidade, 

o Senhor não ria fazer por você”
26

). E, novamente, essas idéias podem se aplicar para 

qualquer situação difícil pelas quais os consumidores de sua mensagem possam estar 

passando, garantindo a abrangência da mensagem. Se, por um lado, Deus está no controle de 

tudo, ele também oferece a oportunidade de o indivíduo trilhar o seu caminho. O segredo do 

sucesso é saber trilhar o caminho sendo um “crente ativo na obra de Deus”: “priorize os 

assuntos espirituais, diariamente leia e medite na Palavra de Deus, ore, seja assíduo 

frequentador dos cultos, oferte, contribua com o seu dízimo, evangelize, trabalhe na Seara do 

Mestre”
27

. 

Não basta somente ser cristão, mas agir como cristão e assumir uma atitude mental e 

emocional que deveria ser condizente com a condição de cristão. No livro “Lições de 

Vencedor” ele afirma que somente o fato de o cristão ter aceito Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador já um primeiro passo para a vitória, pois Cristo derrotou a morte e o mal, e quem 

está com ele não deve temer a destruição. Outro sentido desenvolvido em livros e mensagens 

de vídeo tem sido a vitória contra o “mundo”, mais explicitamente apresentada no livro “O 

Perigo da Inversão de Valores”, com o intuito de demonstrar os desvios dentro da 

comunidade evangélica a fim de abrir os caminhos para a atitude correta que levaria a uma 

vida vitoriosa. Dessa forma, a vitória não é para qualquer cristão: “A vitória é para aqueles 

que se submetem ao senhorio de Jesus, que não se apegam às coisas materiais e sim que 

procuram viver de acordo com o que Deus propõe na sua Palavra”
28

. 
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A atitude do fiel é fundamental, ao passo que Malafaia profetiza e declara as 

promessas de Deus de vitória, afirmando que o importante não são as derrotas e as perdas na 

vida, mas o fiel saber a hora de mudar, de tomar uma atitude para alcançar a sua superação. 

Um passo importante para obter vitórias na vida é ter ambição e sonhos, além de estabelecer 

metas. Malafaia  ressalta a importância de se ter objetivos na vida e se acreditar em sonhos. Se 

o sonho for algo legítimo, conferido por Deus para o coração do fiel, basta que ele persevere 

para que o sonho seja concretizado – tal como ele fez, no caso do seu ministério de 

comunicação, conforme citado anteriormente. A ambição serviria para manter o foco do fiel 

na busca por uma melhora contínua de sua vida.  

Se o fiel compartilhar seus sonhos, ele poderá obter ajuda para conquistá-los, mas 

também poderá sofrer resistências. Quando o fiel se dispõe a conquistar sua vitória, deve se 

preparar para a oposição, que virá não somente da sociedade, mas em especial das pessoas 

mais próximas. Cita seu próprio exemplo, de que recebe duras críticas dos próprios irmãos em 

Cristo por conta do programa, e em especial por conta do tempo que despende em cada 

programa para pedir doações. A oposição é a confirmação de que o fiel está fazendo o melhor 

para Deus, incomodando as trevas. Vários problemas podem se interpor entre o fiel e sua 

vitória: Satanás, o pecado, as lutas da vida e as tribulações. Mas Deus nunca o abandonará, 

pois ele conhece todas as necessidades de seus filhos e não deixará que nada acabe com sua 

vida. O triunfalismo de Malafaia é intenso em boa parte de suas pregações, tal como vem 

ocorrendo em boa parte da cultura evangélica nos últimos anos
29

. 

Uma idéia que deveria estar no horizonte do fiel que almeja à vitória – em especial 

aquela que envolve conquistas materiais e financeiras – é a noção de que a vida humana está 

composta pela esfera material e espiritual. Com isso, ele critica as “igrejas que só pregam a 

Teologia da Prosperidade”, pois isso seria perigoso; e critica também as igrejas em que “é 

tudo espiritual”, pois o mundo não teria nada para quem é cristão. Ele estabelece uma 

diferença entre mundo e Terra – o “mundo” de fato não teria nada para os cristãos, mas a 

Terra foi dada aos seres humanos. Por isso, é importante que o fiel almeje conquistar vitória 

no campo espiritual e material igualmente
30

. 

Para Malafaia, é imprescindível que o fiel entenda o mecanismo pelo qual Deus 

confere prosperidade aos homens. Ele lança mão de um argumento bastante conhecido no 

cristianismo: a prosperidade é diferente da mera riqueza, pois a primeira pressupõe uma 

aliança com Deus para gerir as riquezas que ele oferece ao fiel; a prosperidade pressupõe a 
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riqueza abençoada com a paz interior e a alegria que somente um fiel submisso a Deus 

poderia alcançar. A “receita de Deus” é a “lei da liberalidade”, cujo entendimento estaria 

sendo “neutralizado por Satanás” para deixar os cristãos no caminho do engano. Conforme 

explorado no início desta seção, a liberalidade refere-se aos dízimos e ofertas que o 

evangélico despende na igreja e nas obras referentes ao “Reino de Deus” (ministérios, obras 

sociais, etc). Dos quatro comunicadores analisados, Malafaia é o que explicitamente aborda a 

prosperidade, e, coincidência ou não, dos comunicadores analisados é o que mais depende 

diretamente de doações e ofertas para manter seu ministério no Brasil
31

. 

Para o pastor, a oferta é um ato tão espiritual quanto o louvor, a oração, e a 

distribuição de folhetos (evangelização).  A adoração é o oferecimento de uma dádiva em 

reconhecimento à soberania e à misericórdia divina, constituindo numa semente a ser plantada 

com paciência, “adubada” com amor cristão, expectativa, fé e confiança na ação de Deus. 

Qual a diferença entre a “lei da liberalidade”, que não aparece nominalmente dessa forma na 

Bíblia, e a Teologia da Prosperidade surgida em meados do século XX, e que vem ao Brasil a 

partir dos anos 1960 e 1970? Aparentemente, nenhuma, por mais que Malafaia insista na sua 

diferenciação. Em ambos os casos, trabalha-se com a lógica de que o dinheiro doado pelo fiel 

reverterá em bênçãos materiais e/ou espirituais, pressupondo uma ligação indissociável entre 

e esfera material e a espiritual
32

.  

Os termos da parceria determinam que o fiel faça a sua parte, o que significa ofertar 

com liberalidade, sob o risco de não ver a sua vitória acontecer. Prática esta que ressoa outras 

práticas religiosas brasileiras, dentro do catolicismo e das religiões afros, em que se trabalha 

com a idéia de ofertar às deidades (santos, orixás) a fim de obter benefícios na Terra. O fato 

de Malafaia atacar a Teologia da Prosperidade não significa que ele se distancia totalmente 

dela, mas sim que deseja legitimar sua prática, desqualificando a dos concorrentes.  

 

Conclusão 

Na produção de Malafaia, há pouca referência à ação direta do Espírito Santo. As 

doenças espirituais não são nomeadas, e há uma ligação genérica entre mente, corpo e 

espírito. A saúde espiritual consegue-se pela afirmação de preceitos e práticas cristãs que 

garantiriam a salvação e a santificação do fiel.  Duas idéias importantes encontram-se na obra 

de Malafaia – Deus tem um plano para sua vida, e com ele você alcança a vitória. Duas 

noções poderosas, pois a primeira garante algo que muitos não conseguem acertar em suas 
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vidas – um rumo definido. A segunda garante um triunfo sobre o que estiver incomodando o 

fiel. A vitória, portanto, nunca é definida em termos absolutos sobre quais dificuldades 

específicas, o que dá ensejo ao consumidor inserir e identificar sua própria batalha e seus 

próprios inimigos, recrutando Deus para lhe conferir vitória certa. 

O que vale para Malafaia é a vontade do fiel em se engajar na vida cristã; é a escolha 

que ele realiza. São as suas atitudes e o quanto consegue resistir aos perigos do mundo. O 

bem-estar e o sucesso estão nas mãos do fiel, enquanto Deus oferece as condições para ele 

conquistá-las. A visão de mundo de Malafaia é aguerrida e arrivista. Haveria uma grande 

quantidade de inimigos e tentações plantados por Satanás para acabar com os cristãos. A 

missão a que Malafaia se atribui é alertar sobre isso, sobre os falsos profetas e heresias, sobre 

os perigos da inversão de valores, que torna “normal” o que é demoníaco. Os crentes teriam 

se deixado levar por isso, e é tarefa de Malafaia resgatá-los. Suas críticas aos propagadores de 

valores mundanos são críticas a concorrentes seculares e religiosos no plano comunicacional e 

cultural.  Para Malafaia, assim como para outros escritores do bem-estar, a chave do sucesso 

individual está na parceria entre Deus e o ser humano. A chave do fracasso está somente nas 

más escolhas do indivíduo, em não deixar que Deus faça sua parte do processo de vitória e 

superação pessoal. Como se o indivíduo não estivesse em um contexto social complexo e 

amplo: trabalhe no que gosta e será o melhor – mas terá emprego? Oferte e Deus multiplicará 

– mas e se estiver desempregado e sem dinheiro? Essas perguntas não são feitas nessas obras 

– e nem serão respondidas.  A única certeza propagada é a de que Deus tem um plano e uma 

vitória reservados a quem o buscar. 
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