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O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica) graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, que quer dizer, ignorado como arbitrário
1
.  

 

A partir da epígrafe acima de Pierre Bourdieu, é possível afirmar que o poder 

simbólico tem este poder de se fazer ver e crer uma esperança de um grupo de pessoas que 

buscam a salvação da alma, buscando uma instituição religiosa para serem guiados para este 

refugio e acalento para a alma. Assim é possível observar o contexto do poder do discurso 

religioso que vem aos fieis da igreja universal em Rio Verde, no estado de Mato Grosso do 

Sul.   

Para exemplificar o movimento religioso entre os membros da Universal com o Bispo 

Macedo, usarei o exemplo da Cotovia e os Sapos: uma sociedade de sapos que viviam no 

fundo de um poço e eram governados por um Sapo-Chefe, ele sempre afirmava sempre que 

era dono do poço e de tudo o que nele se encontrava, e ele nunca trabalhava para se alimentar, 

vivendo do trabalho dos outros sapos, que passavam o dia procurando vermes para alimentar 

o chefe, de vez em quando uma cotovia sobrevoava o poço e contava a todos os sapos as 

maravilhas do mundo lá fora, e sempre que ela aparecia o sapo-chefe pediam para que todos 

os sapos ouvissem atentamente essas maravilhas e dizia que era pra lá que todos os sapos 

bons iriam após a vida de provações. 

 Um dos temas mais polêmicos que temos na atualidade com certeza é a religião, 

pois desde os primórdios ela nos surpreende. Usada como instrumento de dominação, talvez 

seja esse o grande mistério que envolve o ser humano em relação a sua própria fé. Partindo 

desse tema a pesquisa tem como objetivo analisar o envolvimento do homem com sua fé, para 

isso a denominação escolhida foi a Igreja Universal do Reino de Deus, esta que se enquadra 

nas denominações chamadas de Neo-pentecostais
2
. A igreja pratica para executar em seus 
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cultos a teologia da prosperidade
3
 levando aos fiéis as promessas de melhora em todos os 

campos da vida humana.  

Para se entender do assunto temos algumas definições de palavras que será de grande 

importância para a análise, que são diretamente ligadas ao tema.  Para definir o termo religião 

temos segundo Gaarder Jostein: 

 Muitas pessoas já tentaram definir religião, buscando uma fórmula que se 

adequasse a todos os tipos de crenças e atividades religiosas (...) Alguns a 

consideram resultado do contato e do intercambio entre grupos sociais; 

segundo eles, as diferentes fés e idéias se espalharam do mesmo modo que 

outros fenômenos culturais, como a roda e o arado. 4  

 

Podemos então, afirmar que religião é um movimento que se desenvolve nos lugares 

onde vivem comunidades de diferentes culturas, desde a origem da vida na terra, os homens 

viveram o sobrenatural que para eles não tinham o conhecimento dos acontecimentos e 

atribuíam a deuses todo o poder que presenciavam. Como afirmam algumas teorias sobre 

origens da religião João de Freitas: 

TEORIA DO MEDO: é uma teoria bem antiga, sustenta que o medo das 

forças naturais levou o homem a crer em divindades, forças misteriosas, 

sobrenaturais, com o poder de dirigir a natureza. A gênese das crenças 

religiosas seria o medo do sobrenatural. MITO: do grego ''mutheo'', é uma 

tentativa de explicação de acontecimentos naturais ou sobrenaturais que 

fogem ao entendimento humano em seus diferentes estágios, por isso adquire 

forma lendária, poética ou fabulosa. TEORIA ANIMISTA: crença do 

homem primitivo na existência de um outro ''eu'', com propriedades 

espirituais, que seria a alma, dotadas de poderes superiores ao homem. Esta 

crença era baseada na experiência de formas imateriais surgidas em sonhos, 

ou na diferença entre um homem vivo e seu cadáver. A morte ocorre quando 

a alma deixa o corpo e volta ao seu lugar de origem onde residem todos os 

espíritos dos antepassados, estes espíritos desencarnados podiam entrar no 

corpo dos vivos, aumentando-lhes a força e a vitalidade ou lhes provocando 

males. TEORIA ANIMATISTA: povos primitivos acreditavam na existência 

de um poder impessoal, uma espécie de um fluído denominado ''mana'', 

pelos melanésios e polinésios, capaz de penetrar nos objetos vegetais, 

animais e pessoas, conferindo-lhes capacidades e propriedades superiores.
5
 

 

Como podemos observar estas teorias demonstram a necessidade do homem em 

buscar algo que o sustente espiritualmente, para assim compreender os fenômenos naturais e 

externos que afligem os homens. Portanto, a busca por Deus é considerado um ponto 

importante a se analisado na história dos homens. No Cristianismo temos a palavra “Deus” 

que significa a divindade máxima dentro da religião cristã e ele é o único. Porém se formos 

pesquisar a palavra Deus designa qualquer tipo de divindade, seja ela do mal ou do bem. 

Podemos analisar a formação do cristianismo, onde este surge a partir do resultado de 
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misturas de  várias crenças dos tempos mais remotos como afirma Carlos Roberto F. 

Nogueira:  

 

[...] o Cristianismo entra em compromisso com as crenças que o precedem. 

De modo consciente ou não, incorpora divindades, ritos e festas religiosas já 

institucionalizadas pela tradição, dotando-o de um outro discurso de uma 

nova roupagem, que, a principio, mal conseguem ocultar sua origem pagã. 
6
  

 

Em outro trecho da obra O Diabo no Imaginário Cristão podemos também entender 

melhor a formação do cristianismo, o mesmo pregado pelo bispo como a verdade: 

 

Essa apropriação por parte do cristianismo de idéias e cerimônias 

emprestadas às religiões politeístas tem a sua contrapartida no 

delineamento mais límpido de sua teoria demonológica. Tudo o que ele 

repeliu energicamente como demasiadamente pagão, como contrário a 

seus dogmas, como impuro e ímpio, refugiou-se no reino do Mal. Aos 

demônios foram emprestadas as imagens que os antigos atribuíam às suas 

divindades infernais.
7
 

 

No principio o Cristianismo toma posse de algumas tradições, uma vez que eles 

tinham por objetivo oficializar a religião, então alguns deuses considerados pagãos eram 

trocados por santos da igreja. A partir daí temos então a religião cristã como a dominante em 

todo o planeta, mais ainda não alcançou cinqüenta por cento da população mundial. Uma das 

justificativas para a parte ocidental do planeta ser mais cristianizada deve-se ao fato de que a 

Europa possui em seus domínios, os povos que professavam a fé cristã com as grandes 

navegações rumo ao novo mundo. Assim com estas viagens veio a religião, como na própria 

história do Brasil podemos notar que os colonizadores vieram e impuseram a sua fé para os 

nativos do novo mundo. Posteriormente na constituição de 1824 o então imperador D. Pedro I 

determinou que a religião católica fosse a religião oficial do novo país.  

Esta análise se faz necessário para que a pesquisa tome sentido, principalmente porque 

o foco esta nos discursos conduzido pelo Bispo Edir Macedo em reuniões, usando como base 

a bíblia como qualquer outro pastor ou padre para pregar a seus membros, porém para ele a fé 

religiosa deve ser praticada diferentemente da igreja católica, uma vez que para catolicismo 

não importa o que as pessoas fazem ou praticam, basta apenas que seus seguidores se 

confessem aos padres para que os mesmos os perdoem de seus pecados, e isso é o grande 

problema visto pelos pastores de modo geral. Para os pastores da Universal, onde são focados 

todos esses problemas como ação do maligno na vida das pessoas, para eles os católicos, o 
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alto espiritismo e baixo espiritismo, onde o alto é considerado de mesa branca e o baixo e 

considerados as religiões afro-brasileiras, são todos iguais, todos eles praticam adoração aos 

demônios que estão disfarçados em santos e espíritos e que estes são responsáveis por todas 

as origens de doenças.  

Segundo o bispo Macedo: 

 

A maneira pela qual os demônios causam doenças não é difícil de entender. 

Toda doença tem uma causa, e essa causa é sempre um vírus, um bacilo, um 

germe ou uma bactéria que provoca a destruição dos tecidos. Este agente 

microscópico se movimenta, age, tem vida. Perguntamos: de onde vem esta 

vida? De Deus não pode ser, pois Ele não é destruidor. Para que esse 

microorganismo se movimente e destrua é necessário que haja uma força 

dentro dele; um espírito destruidor, e não podemos identificá-lo com 

nenhuma outra coisa, senão com uma força demoníaca. 
8
 

 

Isto é visível em suas reuniões na igreja, onde o bispo e seus pastores usam de todo o 

artifício para atrair mais adeptos para seus templos, eles usam o poder do “inimigo” para 

chamar a atenção de pessoas que as vezes estão desesperadas por algum outro motivo e com 

programas em radio e televisão onde são colocadas novelas dramáticas, representando o 

cotidiano das pessoas que sofrem de algum problema e este é atribuído a um espírito maligno 

como ele cita em vários trechos do livro de sua autoria, Orixás, caboclos e guias – Deuses ou 

Demônios, nesta obra ele incita ao leitor a buscar a “salvação” se entregando a Deus, e 

fazendo que ele creia que todos os males vem do diabo. 

Conforme Carlos Roberto F. Nogueira: 

 

As pregações eclesiásticas tendem a destacar cada vez mais o Mal e as suas 

conseqüências, a bem-aventurança cedendo lugar progressivamente à 

danação, sendo o Bom cada vez mais intuído, implícito na dissipação dos 

terrores do Mal e do Castigo Eterno.
9
 

 

É tudo que os dirigentes da igreja tem feito para conseguir novas almas pra Jesus, o 

mal acaba sendo necessário para todas as igrejas, os programas de radio e televisão é um dos 

meios de maior alcance para atingir o maior numero de pessoas ao mesmo tempo. Os horários 

são variados e na madrugada na maioria das vezes. Tem o porquê disso, pessoas ficam com 

insônia e os pastores atribuem isso aos espíritos malignos e sabedor disso ele então passa a 

adquirir a emissora de rádio Copacabana nos anos de 1980 e posteriormente em 1989 a 

compra da Rede Record, o qual era seu grande desejo. 
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Na obra O Bispo – A história revelada de Edir Macedo, ele relata o seu objetivo frente 

à igreja, e os métodos usados para realizar seu crescimento, suas ambições como líder e não 

mede esforços para alcançá-los. Um desses métodos são os prêmios que o próprio bispo 

concede aos pastores: “... momento de premiar as igrejas de maior crescimento no mês com o 

empréstimo de um carro para o pastor líder
10

.” 

Dos 4.748
11

 templos da igreja no Brasil, um deles localiza-se na cidade de Rio Verde, 

no Mato Grosso do Sul, onde são praticadas as ordens do bispo Macedo, instalada na cidade a 

mais de dezessete anos e sem ponto fixo, passando a utilizar mais de quatro prédios até chegar 

neste ultimo que já esta com mais de oito anos. Possui poucos membros e se mantém com 

recursos enviados da diretoria estadual, onde esta unidade esta subordinada, e que qualquer 

tipo de eventualidade tem que ser comunicado, por ser uma cidade de pequeno porte, conta 

com pouco mais de dezenove mil habitantes, dados do último censo do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas), como as pequenas igrejas, elas seguem os mesmo 

ritmos das igrejas dos grandes centros. 

O bispo Edir Macedo em suas pregações utiliza todos os artifícios para atrair novos 

membros pertencentes de outras denominações com sua obra Orixás, Caboclos e Guias – 

deuses ou demônios, onde ele faz um convite a todos que se enquadram no contexto do livro 

para que possam aceitar o Senhor Jesus, Isto visível na capa do livro: “... este livro deve ser 

lido de coração aberto, pois as verdades nele apresentadas chegam a ser chocantes e 

inacreditáveis.” Em toda a obra ele fala sempre em verdades com créditos cristãos, como se 

outros tipos de crenças não fosse verdade, invadindo o direito de pessoas de se expressarem 

sua ideologia religiosa.  

Retornando a fábula inicial é interessante salientar que a fábula não termine no ponto 

citado, mas podemos comparar os sapos aos membros, até que apareça alguém para 

demonstrar a eles que existem outros caminhos a serem buscados e há outras religiosidades 

que permitem ao fiel buscar a “salvação” ou acalento a alma.  Portanto, o que é pregado nesta 

igreja é preciso ser analisado e para que o próprio fiel encontre suas conclusões de concepção 

de vida e religiosidade. E não apenas a pregada pelo bispo Edir Macedo, assim é evidente que 

a escolha é do próprio fiel.   

O que será analisado na pesquisa (TCC) então será esse processo de aceitação do 

membro da igreja para com as palavras do bispo Macedo, a teoria da prosperidade imposta 

para seus ouvintes, que segundo o próprio bispo essa teoria se apóia na própria bíblia, já que 



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 

__________________________________________________________________ 

6 

 

ela é o principal instrumento utilizado nas suas pregações, ao contrário do catolicismo que 

sempre prega a pobreza. Segundo o próprio bispo, que afirma em seu livro uma de suas 

entrevistas que ao ser questionado se ele afirmava que a Igreja Católica tem interesse na 

pobreza, ele responde:  

 

A igreja Católica sempre impregnou na cabeça das pessoas que riqueza é 

coisa do mal e que pobreza é boa. Eles querem que eu pregue a “teologia da 

miséria”? querem que as pessoas sejam pobres e a igreja rica. Eu prego o que 

Jesus falou. Ele veio trazer vida e vida em abundancia. Está escrito na bíblia 

católica também.
12

 
 

 

Poderemos talvez afirmar que esse é um dos motivos que muitos procuram os templos 

da igreja Universal. Os fieis parecem ver ali na frente, seus heróis, onde eles recebem injeções 

de ânimos para o exercício do cotidiano e soluções de seus problemas. Segundo Amauri 

Olartechea, membro da igreja local desde de 2002, ele afirma que desde que entrou na igreja 

do bispo Edir Macedo só tem alcançado benção:  “Sim, minha vida sentimental, financeira 

saúde”
13

 essa afirmativa é de todos os membros independentemente de sua situação 

financeira, uma vez que os pastores usam muito a teoria da prosperidade, onde na maioria das 

vezes os membros procuram mais o bem material, por isso também a igreja de Edir Macedo 

sofre ataques de correntes evangélicas e ex-pastores da Universal como podemos ver  

Ronaldo Didini, que hoje faz parte da Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada por 

Valdemiro Santiago, também ex-pastor da Universal: 

“Didini é um detrator da teologia da prosperidade, que, segundo ele, é um 

câncer que está consumindo a Igreja brasileira. “E muitos pastores a defendem 

abertamente em rede nacional. É o que existe de pior na televisão do país”, 

critica”.
14

 

 

Podemos então fazer uma analise dessa teria da prosperidade, onde os bens materiais 

são como direito aos filhos de Deus, o que significa riqueza, junto com o trecho da bíblia em 

que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar 

no reino dos céus, ( Mateus capitulo 19, versículo 24), fica com se fosse uma contradição, e 

cabe a cada um fazer sua analise. 
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 Cf.: neo-pref. || grego que significa novo. F. gr. Neos (novo) (pen.te.cos.ta.lis.mo) sm. Rel. Movimento 

religioso nas Igrejas Reformadas e tb. no catolicismo, caracterizado pela busca de união com o Espírito Santo; 

PENTECOSTISMO [F.: pentecostal + -ismo.] Dicionario Aulete.  
3
Teologia da prosperidade, também conhecida como confissão positiva, palavra da fé, movimento da 
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