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Toda seita que alcança êxito tende a tornar-se Igreja, depositária e 
guardiã de uma ortodoxia, identificada com as suas hierarquias e seus 
dogmas, e, por essa razão, fadada a suscitar uma nova reforma 
(BOURDIEU, 1982, p. 60). 

   

         A década de 1970 no Brasil, caracterizou-se pelo acirramento das contradições 

internas da sociedade brasileira com destaque para o aprofundamento, na primeira 

metade da década, da chamada “Militarização da Sociedade Brasileira”, conforme 

salienta Clóvis Brigagão (1985). Neste contexto, o sentimento de euforia da elite 

econômica e política com o chamado “milagre econômico brasileiro” conviviam, 

simultaneamente, com a atenção que o governo militar dedicava à mídia, visando 

controlar as notícias que seriam divulgadas. Essas, na maioria das vezes, apresentavam 

um caráter “informal”, relativizando, no sentido de tentar legitimar a intensificação das 

medidas repressivas aos grupos que se opunham ao governo militar e, ao mesmo tempo, 

eram divulgadas promessas de que seria iniciado um processo de “abertura lenta e 

gradual”. Entretanto, o que fica evidenciado no texto de Brigagão, é que esse processo 

conduziu o país a um ambiente de intolerância que estimulava a prática da violência e, 

em última instância, levou ao crescimento da indústria bélica e a um armamento 

contínuo da sociedade. 

Segundo observa Alexandre Ayub Stephanou em seu trabalho “Censura no 

regime Militar e militarização das artes” (2001) os órgãos de censura funcionavam 

sistematicamente, aplicando seu poder repressor para controlar as informações que 

seriam divulgadas pela imprensa escrita, no rádio e na televisão. As ações dos órgãos de 

censura estimularam, muitas vezes, a delação entre indivíduos de um mesmo grupo 

social, sempre objetivando controlar os elementos mais relevantes do cotidiano da 

sociedade. Stephanou argumenta que os órgãos de censura representavam uma 

possibilidade real de “organizar” ético, moral e socialmente a sociedade, pois: 
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Estadual de Goiás (UEG). 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 2 

 
A ação censória, institucionalizada em códigos e leis, estabelece um 
processo seletivo, orientado para a preservação do poder constituído. A 
censura implantada pelo regime Militar brasileiro, materializada em 
órgão público, constituiu-se em um importante instrumento de controle 
social, dificultando a percepção da realidade (pelo conjunto social) 
através da ocultação de obras culturais inconvenientes para a 
estabilidade do regime vigente (STEPHANOU, 2001, P. 294).          

 

A crise, nesse período, atingia todos os setores da vida social, tanto no plano 

político e econômico, quanto no plano mental e intelectual. A sociedade civil, 

pressionada pelas condições precárias a que estava submetida, passou a se manifestar 

mais incisivamente, tanto reivindicando salários mais compatíveis com a realidade 

nacional, como buscando, na dimensão do “sagrado”, as soluções para os problemas 

sociais, políticos e econômicos que atingiam cada grupo social em particular e a 

sociedade como um todo. Nesse ambiente de crises, o discurso religioso passou a 

fornecer as respostas que as pessoas “desejavam” ouvir, ou seja, promessas de um novo 

reordenamento social e econômico, onde a ascensão fosse possível a todos os grupos 

indistintamente. Em fins da década de 1970, a religiosidade se tornava cada vez mais 

importante, enquanto um fator que representava uma proposta concreta de inserção 

social, cultural e econômica às pessoas que se encontravam excluídas, ou em vias de 

decadência social e econômica, sendo conduzidas à periferia da sociedade, seja no 

aspecto econômico, seja no que se refere ao seu “status quo”. Ao mesmo tempo, a 

repressão, enquanto prática efetiva da máquina governamental recrudescia em ritmo 

contínuo.   

 

PRESSUPOSTOS GERAIS DAS “RAÍZES” DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS: 

POLÍTICA E LIDERANÇA CARISMÁTICA 

As origens da Igreja Universal, assim como a sua trajetória histórica, apresenta-

se diretamente ligadas à figura de Edir Macedo e sua participação propositiva nas 

opções adotadas pela instituição. Nesse sentido, é importante conhecer o histórico de 

Edir Macedo de Bezerra para compreender um pouco melhor a sua posição frente à 

Igreja que ajudou a fundar, assim como o seu estilo de administrar. Macedo nasceu em 

18 de fevereiro de 1945, na cidade de Rio das Flores, no Estado do Rio de Janeiro, filho 

de um alagoano com uma mineira teve uma infância bastante tumultuada, marcada por 
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dificuldades imanentes à condição sociocultural de sua família. Ele é um dos sete filhos 

vivos dos 33 que seus pais tiveram. Aos doze anos mudou-se com a família para 

Petrópolis e depois para São Cristóvão, subúrbio do Rio de Janeiro (BARROS, 1995, 

p.48). Criado nas práticas ritualísticas da umbanda, em meados da década de 1960 

converteu-se à doutrina evangélica. Foi membro da “Igreja Nova Vida”, tendo sido 

consagrado pastor em 1974 nessa mesma instituição, quando percebeu que tinha 

vocação e um dom especial para trabalhar com a evangelização, como pregador 

(BARROS, 1995, p.39)1.   

Em 1975, após sair da “Igreja Nova Vida”, onde conheceu a doutrina evangélica 

e adquiriu experiência empírica com o trabalho de pregação, Macedo, juntamente com 

Samuel Coutinho da Fonseca e Romildo Ribeiro Soares  fundaram a “Igreja da 

Cruzada do Caminho Eterno”, onde permaneceu até 1977. Em 09 de julho de 1977, 

juntamente com Romildo Ribeiro Soares e Roberto Augusto Lopes, fundaram a IURD 

no Bairro da Abolição, subúrbio do Rio de Janeiro, em um salão comercial onde 

anteriormente funcionava uma empresa funerária (Idem, 1995, p. 47). O contato que 

haviam tido com a doutrina neopentecostal, especialmente a doutrina da “Prosperidade”, 

levou-os a repensarem a sua postura enquanto pastores, sobretudo no que diz respeito às 

possibilidades de sucesso em um projeto audacioso que tivesse por base o discurso 

sobre um “Deus” de abundância, que considerasse os seus fiéis como seus herdeiros 

naturais. O rápido progresso da pequena Igreja fez com que surgissem conflitos de 

idéias, interesses e estratégias entre os seus fundadores, o que com o passar do tempo 

levou ao rompimento da sociedade inicial (CAMPOS, 1997, pp. 15-6).      

A trajetória de Edir Macedo de Bezerra é marcada por dissidências e pela busca 

frenética por destaque pessoal, haja vista que em 1980 ele rompeu com o então seu 

cunhado, Romildo Ribeiro Soares, que fundou, logo a seguir, a “Igreja Internacional da 

Graça”, enquanto Roberto Augusto Lopes, o outro membro fundador, foi relegado à 

posição secundária findando por romper com Edir Macedo em 1986, devido a 

divergências administrativas. Macedo assumiu, desde 1980, sozinho, o controle da 

IURD, iniciando a estruturação das bases doutrinais e regimentais que deram origem à 

essa igreja, já com os traços iniciais que a caracterizam na atualidade. Edir Macedo de 

                                            
1 BARROS, 1995, p. 39. Essa informação é bastante esclarecedora quanto às opções doutrinárias e as 
práticas religiosas adotadas por Edir Macedo na direção da Igreja Universal do Reino de Deus.  
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Bezerra de simples funcionário público lotado na Loterj (Loteria do Estado do Rio de 

Janeiro), primeiro como servente e depois como auxiliar administrativo, tornou-se, 

ainda no início da década de 1990, uma das figuras mais importantes no cenário 

religioso brasileiro no final do século XX. 

O surgimento da Igreja Universal ocorreu em plena ditadura militar no Brasil, 

um período marcado por condições históricas sociais e econômicas conturbadas. Em 

especial, a situação da cidade do Rio de Janeiro que apresentava um quadro social de 

deterioração da qualidade de vida, em função de ter deixado de ser a Capital Federal do 

Brasil.  As origens da crise no Rio de Janeiro podem ser detectadas a partir da 

transferência da capital federal para Brasília e a migração em massa da força de trabalho 

ligada à administração pública federal. Essa situação provocou a perda de importância 

em nível político, econômico, cultural e simbólico de referenciais elementares para a 

sociedade carioca (FERNANDES, 1992, p.12).2 O distanciamento do centro do poder 

federal gerou um vazio simbólico e representativo no plano de seu status que não foi 

preenchido por nenhum projeto que objetivasse o desenvolvimento social, cultural e 

econômico ou industrial do Estado.  

Soma-se a isso o declínio da qualidade de vida no Rio de Janeiro e as tensões do 

processo de abertura política iniciado no governo de Ernesto Geisel, que foi concluído 

pelo presidente João Batista Figueiredo em 1984. A política de abertura introduziu no 

cotidiano brasileiro a atuação violenta da “Linha Dura” das forças armadas que 

desejavam continuar no poder ou estabelecer condições mais favoráveis para a 

transição, por exemplo: buscar garantias de que depois da saída dos militares do poder 

não haveria nenhuma investigação, retaliação ou punição que tivesse por objetivo 

alguma espécie de revanche em relação aos atos praticados pelos integrantes do 

aparelho governamental, controlado pelas forças armadas. Nestes termos, observa-se 

que o movimento sindical com a sua força reivindicatória e de mobilização representou, 

a partir da segunda metade da década de 1970 e durante toda a década de 1980, o 

instrumento sóciopolítico mais expressivo (e efetivo) de oposição e enfrentamento da 

Ditadura Militar.  

                                            
2 RUBENS, 1992, p.12. Segundo esse autor, 50% dos movimentos religiosos emergentes no Brasil na 
década de 1960 surgiram no Rio de Janeiro.  
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Foi em torno do movimento sindical que se aglutinaram as principais lideranças 

(SADER, 1990, p.39) que defendiam abertamente a realização de eleições diretas em 

todos os níveis, em especial para o cargo de Presidente da República. Essa aproximação 

se deu de forma estratégica atendendo a dois objetivos específicos e bem definidos: 

aproveitar a capacidade de mobilização e de penetração do movimento sindical entre as 

classes populares, maioria absoluta da população e, ao mesmo tempo, criar condições 

estruturais para legitimar e postular o acesso ao poder. Nas eleições de 1982, para os 

governos estaduais, a oposição passou a controlar os principais Estados do Brasil, 

incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Justamente nas regiões onde os 

movimentos operários eram mais atuantes e participativos, embora tenha vencido 

também em outros Estados menos proeminentes à época, como em Goiás, onde foi 

eleito para governador Íris Rezende Machado de Araújo. O Partido Democrata Social 

(PDS), dos governistas, controlado pelos militares venceu nos Estados do Norte e do 

Nordeste do País, áreas onde historicamente a oposição sempre teve poucas chances de 

obter êxito nas eleições municipais, estaduais ou federais, justamente em função do 

poder das oligarquias, controladas, invariavelmente por coronéis ou mandatários 

vitalícios dessas regiões (FICO, 1998, p.40).3 

A partir daí formou-se, gradualmente, uma frente ampla que deflagrou a 

campanha das “Diretas Já”, sendo que o primeiro grande comício pelas “Diretas” foi 

realizado em São Paulo, na Praça da Sé, em 25 de janeiro de 1984, tendo contado com a 

participação de 200 mil pessoas que reivindicavam do Congresso Nacional a aprovação 

da emenda constitucional que regulamentava e reinstituía as eleições diretas para o 

cargo de Presidente da República, essa havia sido proposta pelo deputado mato-

grossense Dante de Oliveira (Op. Cit. 1998, p.42).4 Seguiram-se manifestações em 

Vitória, no Espírito Santo, onde foram reunidas cerca de 80 mil pessoas; Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul com a participação de aproximadamente 150 mil pessoas; Rio de 

Janeiro  com a reunião de mais ou menos 300 mil participantes; Goiânia, no Estado de 

Goiás, que contou com a participação de cerca de 300 mil manifestantes; e novamente, 

encerrando as manifestações, em São Paulo, onde nada menos do que 1,7 milhões de 
                                            
3 FICO, 1998, p.40. De acordo com esse autor a derrota do partido governista nas eleições de 1982 
possibilitou a composição para a “aliança democrática” das eleições de 1985. 
4 FICO, 1985, p.42. Fico afirma ter ocorrido uma tentativa frustrada de se estabelecer as condições 
jurídicas para eleições diretas no Brasil.  
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pessoas (segundo estimativas da polícia militar) fizeram o maior comício da história da 

cidade e do Brasil, em 16 de abril de 1984 (SILVEIRA, 1998, pp.13 e 14).5 Observa-se, 

pelos dados listados, que a participação da população nos comícios realizados no 

primeiro semestre de 1984 foi aumentando progressivamente na medida em que o 

discurso foi sendo assimilado pela sociedade. Vivia-se sob o impacto de um forte 

esquema propagandístico, onde o marketing foi amplamente utilizado, objetivando 

consolidar a idéia de que Democracia, Direito Civil e Liberdade de Expressão 

constituíam direitos legítimos e inalienáveis da sociedade brasileira. Essas idéias foram 

rapidamente assimiladas, sobretudo em função do fato de que o país caminhava, a 

passos largos, para a superação definitiva da amarga experiência de ter vivido, por duas 

décadas, sob um forte controle social e político, marcado por muitos momentos de 

repressão violenta, durante o período em que os militares estiveram no poder. 

No plano político nacional-pluripartidário foram articuladas alianças 

conservadoras sob a liderança de Tancredo Neves e do Deputado Ulisses Guimarães, 

objetivando unificar as ações das elites civis e, mais do que isso, construir uma “idéia” 

de unidade da plataforma de reivindicações e de sincronia em torno de um projeto 

comum, pelo menos no discurso, com o intuito de chamar a atenção da população, 

envolvendo e mobilizando-a no sentido de participar do movimento das “Diretas Já”. As 

manifestações realizadas no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro assumiram 

importância fundamental para a consecução da abertura política, entre outras razões 

(esses comícios contaram com a participação direta de mais de um milhão e meio de 

pessoas). Soma-se a isso, o fato de que a classe artística também aderiu ao movimento, 

arrastando consigo uma parcela significativa da população, em função do carisma dos 

artistas, fator relevante quando se observa essa situação à luz da fenomenal expansão 

dos meios de comunicação de massa, o que em última análise evidencia o alto grau de 

alienação da população em geral (SADER, 1990, p.39). 

No último comício, realizado em São Paulo, já havia se estabelecido uma 

espécie de consenso nacional “a favor do direito elementar dos brasileiros de eleger por 

seu voto direto e universal o Presidente da República” (SADER, 1990). De acordo com 

                                            
5 SILVEIRA, 1998, pp.13 e 14. Para esse autor, os comícios das “Diretas Já” progressivamente passaram 
a aglutinar várias tendências políticas (partidos políticos) que visavam auferir vantagens da 
movimentação dos trabalhadores. 
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Emir Sader, nessa ocasião as mais díspares forças políticas passaram a freqüentar o 

mesmo palanque, desde Tancredo Neves a Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, 

Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio “Lula” da Silva. Essa circunstância, 

envolvendo uma aliança aparentemente “anormal”, é reveladora de uma unidade 

bastante rara, que não significava de forma alguma, que os projetos, propriamente ditos, 

fossem os mesmos. Embora, naquele momento específico todos os partidos e lideranças 

que se opunham ao governo militar tivessem estabelecido uma aliança com o objetivo 

de reivindicar o retorno à normalidade do processo político brasileiro, baseado em uma 

eleição realizada pelo sufrágio universal de forma direta. Obviamente, conforme se 

verificou, após a abertura efetiva, os mesmos partidos que haviam lutado sob a 

“bandeira” da liberdade e da democracia, passaram a disputar ferozmente os espaços de 

poder político em todas as instâncias e estruturas do aparelho estatal.           

É interessante verificar que José Sarney, nessa época, ainda ocupava a 

presidência do Partido Democrata Social (PDS), partido governista contrário às eleições 

diretas. Contudo, foi justamente ele quem exerceu o primeiro governo da assim 

chamada “Nova República”. Ele deixou o Partido Democrata Social (PDS) em agosto 

de 1984, fundando o Partido da Frente Liberal (PFL), sendo indicado para concorrer no 

cargo de Vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo Neves. Essa chapa venceu 

a eleições, via colégio eleitoral em 15 de janeiro de 1985, com a posse marcada para 15 

de março do mesmo ano. Porém, o Presidente eleito, Tancredo Neves foi internado um 

dia antes de tomar posse, falecendo no dia 21 de abril de 1985. 

Nestas condições, o Vice-presidente José Sarney assumiu o governo do Brasil. 

Contra todas as possibilidades um político tradicional do Nordeste, de postura 

conservadora e autoritária, oriunda do próprio governo militar, tornava-se o responsável 

pelo processo de redemocratização do Brasil. Um dos ex-líderes mais influentes do 

Partido Democrata Social (PDS), passou a ser o principal condutor da “Nova 

República”, em condições que jamais poderiam ter sido planejadas o continuísmo de 

certa forma triunfou nesse momento (SILVEIRA, 1998, p.19).6 Na realidade, essa foi a 

melhor (ou a única) coisa que poderia  acontecer. Um político intimamente ligado aos 

militares assume o cargo de Presidente da República, dando garantias de que, no 

decorrer do processo de transição efetiva, não seriam investigados ou “expostos”  os 
                                            
6 SILVEIRA, 1998, p.19. A posse de Sarney, segundo esse autor, teria representado a conciliação dos 
interesses civis e militares hegemônicos da época.  
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atos  praticados pelos militares no período em que estiveram no poder. Essa era a maior 

preocupação das forças armadas naquele momento, embora se perceba que ainda hoje 

persista o incômodo e as pressões dos ex-mandatários do país para que os arquivos, 

registros e documentos referentes às ações empreendidas pelo regime militar não sejam 

revelados ou abertos ao público em geral, sobretudo para pesquisas acadêmicas e 

estudos científicos. Mais uma vez o professor Emir Sader contribui, observando, de 

maneira pertinente, que na realidade o que ocorreu foi uma continuidade nos projetos 

que já vinham sendo desenvolvidos pela elite que controlava o governo brasileiro, em 

razão da confluência de uma série de acontecimentos (e interesses) que tiveram como 

ponto culminante a morte de Tancredo Neves (SADER, 1990, p. 37).7     

Esse período da História do Brasil se caracterizou por índices inflacionários 

altíssimos, ocorrência de várias greves, diversos atentados e algumas reviravoltas 

políticas altamente reveladoras da “consistência” ideológica e preocupação dos mesmos 

com questões como a ética e o bom senso, por exemplo. Contudo, em decorrência do 

momento histórico do país, todos esses acontecimentos rapidamente caíram no 

esquecimento popular, seja em função do descrédito generalizado em relação à atuação 

da classe política e do judiciário, seja em razão das dificuldades inerentes às condições 

materiais para a reprodução da vida social e econômica da população, decorrente, 

especialmente, do aprofundamento da crise geral que se abatia sobre o Brasil. Como 

ilustração acerca da “reduzida memória política e sociocultural dos brasileiros”, citamos 

a trajetória política do Presidente José Sarney (SADER, 1990, p.48)8, que havia 

participado ativamente nos governos militares, assim como muitos outros políticos que 

se mantiveram no poder após o processo de “Redemocratização” do Brasil. Mesmo 

assim, poucos eram os que tinham consciência dessa condição ambígua do presidente, 

sendo que esse em alguns momentos específicos chegou a ter um índice de aprovação 

popular bastante elevado, fato que demonstra eficientemente que politicamente o Brasil 

ainda engatinhava (para muitos isso ocorre ainda nos dias atuais) (SADER, 1990, p.41 e 

42).  

                                            
7 SADER, 1990, p..37. O ministério conservador formado por Sarney, de acordo com a análise de Sader, 
nos remete seguramente à idéia de continuidade no cenário sóciopolítico do Brasil. 
 
8 SADER, 1990, p.48. O autor aponta a participação efetiva de Sarney nos governos militares, reforçando 
a idéia de continuidade no plano das práticas políticas no país.  
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Arriscamos um pouco mais, levantando o questionamento de continuidade tanto 

no governo de Collor, de maneira implícita, quanto no de Fernando Henrique de modo 

explícito. No caso de Collor, aventamos o fato de ele ser também oriundo de uma 

tradicional família nordestina (Alagoas) e de ter contado com o maciço apoio das elites 

políticas e econômicas do país em 1989, em especial durante a campanha do segundo 

turno. Já no segundo caso, lembramos aqui que Fernando Henrique Cardoso é filho do 

General Leônidas Cardoso e, portanto, tem uma educação bastante próxima do modelo 

militar, tendo, por fim, acesso facilitado na elite das forças armadas, garantindo que os 

arquivos relativos ao que aconteceu durante o período militar continuasse lacrados, 

postergando uma vez mais a sua divulgação ao público interessado.  

De uma forma mais discreta, pressupomos que houve um diálogo mais amigável 

entre FHC e a cúpula das forças armadas, pois seu pai trabalhou por décadas nessa 

instituição, tendo chegado ao posto mais alto de sua hierarquia, Um argumento razoável 

visando comprovar o exposto acima (sobretudo no que se refere à postura incisiva de 

FHC no comando do governo federal) pode ser encontrado na Revista Veja (23 de junho 

de 1999), onde é elaborado um pequeno histórico de frases lapidares do presidente 

Fernando Henrique Cardoso: “Quem manda sou eu”; “Quem está no Governo segue o 

que o Presidente manda”; “Então, é claro que eu demito”. Há outros exemplos não 

menos reveladores, porém para o que queríamos comprovar acerca de uma “certa” 

continuidade na forma de governar o país, acreditamos que o exposto serve como um 

argumento que evidencia a postura auto-suficiente do Presidente quanto à 

Administração Federal.  

Foi neste contexto, ao mesmo tempo efervescente e ambíguo, que a Igreja 

Universal do Reino de Deus constituiu as suas bases doutrinais, estruturais, políticas e 

econômicas. Conforme o discurso de sua direção, “dentre os motivos que viabilizaram o 

crescimento da Igreja, estão o desemprego, dívidas, crise familiar, instabilidade 

econômica e social e as drogas” (CAMPOS, 1997, p. 22).9  São constatações como essas 

que esclarecem a forma de atuação dos dirigentes da Igreja e os seus objetivos 

hegemônicos. Portanto, foi em épocas de crise que a Igreja conseguiu se expandir de 

                                            
9 CAMPOS, 1997, p..22. Esse autor realiza a associação do conjunto doutrinário e das práticas 
ritualísticas da Igreja Universal do Reino de Deus com a instabilidade e a exclusão, ocorrida nos anos de 
1980, como elemento essencial para se compreender a expansão dessa instituição religiosa.  
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uma maneira extraordinária. Nesses termos, postulamos que a retórica da liderança da 

Igreja Universal baseou-se, predominantemente na utilização das categorias de 

Carisma, Riqueza e Poder, enquanto uma estratégia para potencializar o seu discurso 

mágico-religioso, objetivando “multiplicar” a sua membresia. A re-significação dessas 

categorias pela IURD, representa, segundo nosso ponto de vista, um elemento essencial 

para uma compreensão mais abrangente de sua expansão acentuada nas décadas de 1980 

e 1990. A associação dessas categorias parece compor a “imagem” ideal que a Igreja 

Universal, enquanto Instituição religiosa, pretende construir do Bispo Edir Macedo, 

homem íntegro, líder nato, carismático, bem sucedido (rico) e muito poderoso e, mesmo 

assim uma pessoa pública “perseguida” pelos “poderes constituídos”, como fica bem 

ilustrado pelo editorial do deputado Bispo Rodrigues publicado no jornal Folha 

Universal, 

 
Nós, membros da Igreja Universal do Reino de Deus, do obreiro mais 
humilde ao bispo da hierarquia mais elevada, seguimos a orientação 
de nosso irmão e pastor, o Bispo Edir Macedo, que sempre prega a 
igualdade de todos perante a Deus (FOLHA UNIVERSAL, 11 de 
novembro de 2001).  

 

 Esse editorial foi publicado objetivando explicar a procura do apoio da IURD 

pelos partidos políticos às vésperas das eleições de 2002, sendo que nessa época o 

deputado bispo Rodrigues era tido como uma espécie de coordenador político da Igreja, 

embora, como se percebe pelo que foi exposto acima, totalmente subordinado à 

orientação de Edir Macedo de Bezerra. A citação anterior reforça, ainda, nosso 

argumento de que o Carisma e o Poder do líder máximo da Igreja Universal 

constituem-se, no plano da retórica em mecanismos poderosos de representação e 

convencimento dos leitores da “Folha Universal”, até porque entre esses existem 

pessoas que não são fiéis dessa Igreja. Essa “liderança” tida como incontestável, pelo 

menos para os membros da Igreja, ao fim do termo, constrói uma imagem onipresente, 

onisciente e onipotente do Bispo Macedo também para as pessoas que por acaso tiverem 

acesso a essas observações de seus fiéis “escudeiros”. No limite, esse “tipo” de 

informação de caráter promocional da imagem de alguém, provoca discussões nos mais 

variados círculos sociais, cumprindo, de certa forma a função de consolidar tanto o 

nome da liderança da IURD, quanto de difundir a instituição religiosa. De uma forma ou 
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e outra, colocava-se em evidência a Igreja Universal através de uma ampla repercussão 

do Carisma e do Poder de seu líder maior.   

            A expansão da Igreja Universal do Reino de Deus foi acelerada a partir de 1980, 

sobretudo na segunda metade da década. Nesse período a Igreja abriu seus templos no 

Estado da Bahia e de São Paulo, em 1981 foram abertos templos na cidade de Belo 

Horizonte, em 1983 Brasília passou a fazer parte do circuito da pregação “Universal” e 

em 1986 os templos da Igreja foram instalados nos Estados Unidos, em conseqüência do 

auto-exílio do seu líder fundador, Edir Macedo. Segundo a Revista Isto È (14 de 

dezembro de 1994), no ano de 1994 a Igreja Universal do Reino de deus já marcava 

presença em todos os Estados brasileiros e em vários países do mundo.10 Altamente 

significativa é a constatação de que a Igreja Universal tem crescido especialmente nos 

países da periferia do capitalismo, como por exemplo, países da África, América Latina 

e Central. Nos países do chamado “Primeiro Mundo” a atuação da Igreja Universal, à 

princípio, foi bastante discreta, tanto na América do Norte (EUA e Canadá), como na 

Europa (a exceção de Portugal) e na Ásia. No caso do Oriente, a explicação para as 

dificuldades enfrentadas pela Igreja Universal deriva das especificidades culturais de 

seus habitantes, herdeiros de uma tradição religiosa distinta do cristianismo que 

predominou no Ocidente.  

Edir Macedo de Bezerra constituiu, em menos de duas décadas, um império 

econômico e religioso, procurou controlá-lo sistematicamente, centralizando em suas 

mãos todas as decisões. È possível perceber que se encontra em curso um incisivo 

processo de institucionalização da Igreja, a partir da segunda metade da década de 1990, 

especialmente em função dos problemas enfrentados pelo Bispo Macedo com a justiça 

brasileira desde fins dos anos de 1980. Por esse motivo iniciou-se um significativo 

movimento no sentido de descentralizar as decisões relativas aos rumos a serem 

seguidos pela instituição, apenas em seu aspecto religioso, visto que o controle 

financeiro continuou nas mãos do Bispo Edir Macedo de Bezerra. O processo de 

institucionalização da Igreja Universal do Reino de Deus ganhou força com o aumento, 

                                            
10 Nesse aspecto, as informações da Revista Isto È são corroboradas tanto por Mônica N. Barros como 
pelo cientista religioso Leonildo S. Campos que indicam 1994, como o ano em que a IURD se fez 
presente em todos os Estados do Brasil. Destaca-se ainda que, no caso do Brasil, apenas a Igreja Católica, 
a Assembléia de Deus e a Igreja Universal estavam presentes em todos os Estados Brasileiros naquele 
período. 
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em escala geométrica, das denúncias de corrupção, sonegação de impostos, 

charlatanismo, lavagem de dinheiro, etc., contra o seu líder maior, o Bispo Macedo.  A 

partir da prisão de Macedo, em 1992, institui-se o “Bispado” na Igreja Universal, sendo 

consagrados novos Bispos, pois até aquele momento, Edir Macedo era o único Bispo da 

Igreja Universal. Para efeito de manter o seu posto na hierarquia religiosa e 

administrativa, Macedo se autoconsagrou “Bispo Primaz”, com ascendência direta sobre 

toda a estrutura religiosa e empresarial que estivesse associada à IURD. De qualquer 

maneira, em função do crescimento sem precedentes do patrimônio da Igreja, as 

decisões de caráter administrativo que eram necessárias a todo instante não podiam mais 

esperar pela análise e posicionamento de uma única pessoa.  

 

A RETÓRICA E AS PRÁTICAS RITUALÍSTICAS NA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 

DEUS 

De uma maneira geral, percebe-se nos estudos realizados sobre a Universal, que 

as questões de segurança, economia, saúde e ascensão social são trabalhados com base 

no ideal das classes populares ou da classe média em decadência (CAMPOS, 1997, 

p.231).  A sua pregação tem encontrado perfeita ressonância no estágio atual do 

capitalismo praticado nas regiões periféricas, ou seja, sob a influência maciça dos meios 

de comunicação, onde o ideal das massas tem sido dirigido para a ampliação do 

consumismo exacerbado. Nesse sentido, a entrevista concedida por Edir Macedo de 

Bezerra à revista Veja (14 de novembro de 1990) é altamente ilustrativa da posição do 

Bispo acerca da presença constante do dinheiro na pregação de sua Igreja, segundo ele 

“...não há motivo para não gostarem de dinheiro, pois ele é um veículo da felicidade”. 

Nessas condições, o que importa é a satisfação imediata das necessidades do presente, 

sendo que esta, é de certa forma, uma atitude superficial que não leva em conta questões 

de fundo como a educação e o planejamento sistemático no que se refere a articulação 

entre o que é possível e a existência dos meios para se alcançar os objetivos desejados. 

Como se observa, a IURD, no início da década de 1980, encontrou no Brasil as 

condições ideais para colocar em ação a sua pregação “Cristã”, onde a “Teologia da 

Prosperidade” (CAMPOS, 1997, p.72)11 é o elemento de cooptação e integração de sua 

                                            
11 CAMPOS, 1997, p.72. Segundo esse autor, a prosperidade, de acordo com a pregação da IURD, seria 
um direito líquido e certo dos filhos de Deus, ou seja, de todos os membros da Universal.  
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membresia. A “Teologia da Prosperidade” é entendida aqui, no sentido empregado pelo 

cientista da religião Leonildo Silveira Campos, como aquela pregação onde a ascensão 

social e econômica é o objetivo final.  

Conforme essa interpretação, os homens, enquanto “filhos naturais” de Deus são 

seus herdeiros “absolutos” e têm o direito de desfrutar de uma vida de abundância na 

terra, sendo que, a única exigência para se ter acesso a essa condição seria freqüentar 

assiduamente um templo da Igreja e fazer um “pacto” de fidelidade com Deus. É uma 

proposta audaciosa que encontra condições altamente favoráveis de efetivação graças ao 

desespero e a falta de perspectivas de grande parte da população nesse mundo “Pós-

Moderno” (HOBSBAWM, 1995, pp.509 a 512)12 Um dos recursos mais utilizados nos 

rituais da IURD é a música, sendo a partir dela, por exemplo, que os fiéis iniciam suas 

“experiências com Deus”, ou seja, iniciam o processo de comunicação íntima com a 

divindade. Observa-se que os pastores esforçam-se muito para que haja uma 

participação majoritária das pessoas que estão participando da celebração, criando, ao 

fim e ao termo, uma ambiente que conduz a um tipo de transe hipnótico onde essas 

pessoas exteriorizam seus sentimentos, desejos e necessidades.  

O silêncio e a concentração estão ausentes nestes rituais. Nesses espaços o 

entusiasmo e a participação franca e interativa dos fiéis parece provocar uma espécie de 

catarse coletiva: é através dessas práticas que os fiéis tentam aliviar as tensões 

emocionais de seu cotidiano. Os discursos dos pastores são vibrantes, inflamados, 

diretamente dirigidos aos fiéis, contribuindo para estimular as manifestações 

individuais, tanto verbais (orações, choros, risos, louvações etc.), quanto gestuais 

(aplausos, braços erguidos etc.). Esses rituais, vivenciados com tamanha efervescência, 

lembram aqueles realizados nas tribos australianas, que foram descritos por Durkheim 

em “As formas elementares da vida religiosa”: 

 
“Só o fato da aglomeração já age como excitante excepcionalmente 
poderoso. Uma vez que os indivíduos estão reunidos, emana da sua 
aproximação uma espécie de eletricidade que os conduz rapidamente a 
um grau extraordinário de exaltação. (...) O impulso inicial (...) se 
ampliando à medida que repercute, como avalanche aumenta à medida 
que avança. E como paixões tão vivas e liberadas de qualquer controle 

                                            
12 HOBSBAWM, 1995, pp.509 a 512. O autor postula a tese da hegemonia da tecnologia em detrimento 
do ser humano, excluído, diminuído e por fim dispensado do trabalho.  
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não podem deixar de se expandir, há por todos os lados gestos 
violentos, gritos, verdadeiros urros, ruídos ensurdecedores de toda 
espécie que contribuem para intensificar o estado que manifestam” 
(DURKHEIM, 1989, p. 270-1). 

   

É interessante observar que a pregação e as práticas ritualísticas da Igreja 

Universal buscam fazer a ponte entre a tradição religiosa do Antigo Testamento e as 

necessidades do presente imposto pelo sistema econômico atual. O ser humano volta-se 

para o sagrado em busca de soluções que não foram encontradas no mundo material e, 

predominantemente, em razão do alto nível da exclusão provocada pelo avanço da 

tecnologia que ampliou e continua ampliando continuamente os limites de sua 

interferência na vida social. O discurso da Igreja sustenta que seria somente através de 

uma aliança entre os fiéis e os elementos imateriais de caráter divino, ou seja, emanados 

diretamente de Deus, que as pessoas poderiam ter acesso irrestrito aos bens de consumo 

material, sempre por meio de milagres “provocados pelos desafios de fé”. No que diz 

respeito à idéia de Riqueza e Poder, a IURD procura “ilustrar” o seu discurso através de 

exemplos verificados dentro da própria Igreja, para isso utiliza-se dos “testemunhos de 

fé” de seus membros. Lembrando que nesse aspecto, o exemplo “maior” é a trajetória de 

vida do próprio Bispo Macedo, claro que se prioriza aqui o enorme patrimônio que ele 

constituiu partindo efetivamente do “nada”.  

Nos termos acima referidos, postulamos que as categorias de Riqueza, Poder e 

Carisma estão íntima e explicitamente associados nos discursos e nas práticas dessa 

Igreja, sobretudo quando procura articular religião e política, o que é amplamente 

demonstrado pela dedicação com que a direção da Igreja Universal “participar” das 

campanhas eleitorais no Brasil. Observamos que os autores que analisaram a IURD 

privilegiaram a teatralização de seus rituais religiosos e a sua retórica notadamente 

vinculada à idéia de prosperidade material (econômica), sobretudo Campos (1999) e 

Barros (1995). No caso desses dois autores, percebemos que a ênfase analítica de suas 

abordagens recai sobre o discurso mágico-religioso dos dirigentes iurdianos de uma 

forma geral, não discutindo a associação que os mesmos realizam entre as categorias de 

Poder, Riqueza e Carisma e a sua pregação religiosa. Consideramos que essa 

abordagem pode evidenciar algumas nuances específicas da prática religiosa dessa 

Igreja, sobretudo no que se refere à atração que ela exerce sobre a população em geral, 

estimulando a participação das pessoas em suas cerimônias religiosas. O momento 
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histórico atual apresenta-se condições apropriadas para a aceitação e difusão desse tipo 

de discurso, pois se refere a uma situação de dificuldades e, simultaneamente, fornece 

um exemplo de superação e ascensão social e econômica inconteste. Portanto, mais do 

que a pregação bíblica, é o exemplo que estimula as pessoas a participarem dos rituais 

da Igreja Universal do Reino de Deus, sempre na esperança de ser “agraciado” com as 

“bênçãos” abundantes que a Igreja, na pessoa de seus dirigentes, recebeu e continuam a 

receber.              

 

A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS E OS RITOS DE “CURA DIVINA” 

A “cura divina” é considerada a característica mais importante das Igrejas 

neopentecostais, ocupando um lugar de destaque em seus rituais cotidianos. Nesses 

rituais de cura, os demônios são invocados para, em seguida – numa demonstração de 

superioridade do “Bem” (simbolizado na figura do pastor) sobre o “Mal” – serem 

eliminados, isto é, expulsos do corpo (e da vida) das pessoas, pois esses são 

considerados os “culpados” por todos os problemas que o fiel tenha em sua vida 

(miséria, desemprego, “falta de sorte” etc.). Semelhante ao que acontece nos cultos de 

possessão, a manifestação do Mal deixa as pessoas em transe (uma espécie de catarse 

individual) e o pastor, usando da autoridade que lhe é conferida pela igreja e pelos fiéis, 

ordena que o “demônio” se identifique – sendo, geralmente, citados nomes de orixás 

dos cultos afro-brasileiros – e assumam a responsabilidade pelas aflições “causadas” à 

pessoa. Em geral são mencionados problemas de saúde e / ou relacionamento pessoal ou 

profissional, sendo que em seguida os fiéis são exortados a “orarem com muita fé”, para 

expulsarem o (s) demônio (s). Nessas circunstâncias, os membros da igreja liberam suas 

emoções através de gritos, urros e gestos bruscos, enquanto o pastor realiza o “combate” 

e a “expulsão” da entidade (também denominada de “demônio”). Todo o ritual realizado 

deve culminar na libertação e conseqüente cura da pessoa anteriormente possuída, 

qualquer falha no resultado final será atribuída a pessoa possuída, seja por falta de 

confiança na Igreja, seja porque não teve fé suficiente em Deus.13 

       Outra maneira de se obter a “cura” é através das “correntes de oração”, em 

reuniões semanais que têm por objetivo proporcionar o fim dos problemas que estejam 

                                            
13 Argumentação construída a partir do trabalho de campo, verificação in lócus das práticas e rituais 
específicos da IURD.    
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perturbando os fiéis, independente de serem físicos, espirituais ou psicológicos. Nesses 

encontros, os membros da igreja são ungidos com óleo “santo” e recebem objetos como 

água, sal, óleo, sabonete, que ao serem “abençoados” pelo celebrante da cerimônia 

(pastor ou mesmo um bispo) tornam-se, imediatamente, objetos mediadores entre a 

dimensão do sagrado e do plano material, bastando tocar a parte enferma com esses 

objetos. Mas a “cura” pode, ainda, ser realizada na própria casa dos fiéis. Para que isso 

ocorra é necessário (tão somente) um aparelho de rádio ou de TV. Ao transmitirem o 

programa religioso, estes aparelhos estariam investidos de um “conteúdo sagrado”, 

tornando-se, assim, um mecanismo portador de certo tipo de Poder que seria capaz de 

promover a cura dos ouvintes ou dos telespectadores (ORO, 1992). Aqui a idéia de 

Poder adquire um caráter bastante peculiar de suporte do discurso iurdiano, validando, 

de certa maneira a sua retórica agressiva. Esse Poder pode ser encontrado apenas e tão 

somente em seus templos, conforme seus próprios dirigentes fazem questão de afirmar 

quando apresentam a IURD como uma “Igreja de resultados”. as “campanhas”e as 

“correntes da fé” apresentadas como verdadeiras soluções para todo e qualquer 

problema.  

É importante destacar ainda que esses rituais não se restringem (apenas) à cura 

de doenças. Eles visam também à libertação de outros males que afligem as pessoas e 

que, segundo a percepção neopentecostal, também possuem origens demoníacas, como 

problemas de relacionamento inter pessoal, afetivos e econômico-financeiros. Nesse 

caso, a cura consiste na solução desses problemas, na libertação do mal que os provoca, 

assumindo tal importância nas igrejas neopentecostais que elas são conhecidas, segundo 

o estudioso Ari Pedro Oro (1991, p.18), como “Agências”, ou “igrejas da cura divina”. 

Nesse mesmo sentido, esse autor ainda observa que: 

 
“As Agências de cura divina, no sentido sociológico, não constituem 
igrejas, porque não há um corpo social estabelecido, dotado de um 
poder sacramental e sacerdotal visando realizar a unidade da 
sociedade” (ORO, 1991, p. 25). 
 

Oro, ainda que indiretamente, retoma a discussão estabelecida entre Duglas 

Teixeira Monteiro (1979, pp. 81-111) e Rubem Alves (1979, pp. 111-117) sobre essa 

Igreja: de um lado, Monteiro considera essas organizações religiosas como “empresas” 

ou “agências” destinadas à produção de bens e serviços religiosos, de outro, Alves 
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considera a “cura divina” não como um fenômeno religioso, mas como um fenômeno 

econômico, na medida em que seria “apenas uma dentre as várias tendências da 

economia para comercializar bens espirituais” (ALVES, 1979, p. 116). Essa discussão é 

bastante relevante para o presente trabalho, sobretudo em razão da abordagem e das 

indagações que norteiam as reflexões sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. O 

debate sobre a instrumentalização teórica e prática do neopentecostalismo e de suas 

características elementares, corroboram, em larga medida, as análises que perpassam 

essa reflexão sobre as categorias condicionantes, tanto em termos conceituais, quanto no 

que se refere às dimensões concretas da historicidade da IURD. Se a “cura divina” 

expressa efetivamente uma postura empresarial ou apenas um fenômeno econômico, o 

fato é que ambos estão se referindo a uma instituição religiosa, portanto passível de um 

enquadramento específico no contexto conceitual de religião. Nesse caso, a “eficiência” 

de suas práticas ritualísticas contribui para o seu sucesso, ou crescimento, expressando 

certo tipo de Poder de mediação dos neopentecostais entre a esfera do cotidiano e do 

sagrado.               

 

 

NOVAS REPRESENTAÇÕES DO NEOPENTECOSTALISMO: RÁDIO E TELEVISÃO 

O uso intensivo dos meios de comunicação de massa (principalmente rádio e 

TV) é, segundo Ari Pedro Oro, a primeira característica específica do 

neopentecostalismo, embora associe o uso que as igrejas neopentecostais fazem dos 

meios de comunicação de massa ao fenômeno verificado na América do Norte entre 

1950 e 1970. Ele destaca que: 

 
“Do ponto de vista teórico e de sua estruturação, a ‘Igreja eletrônica’ 
dos Estados Unidos serve de referencial de modelo para os programas 
produzidos e veiculados na América Latina. (...) Nesses termos, pode-
se classificar as ‘Igrejas Eletrônicas Brasileiras’ como sendo as 
legítimas representantes do neopentecostalismo” (ORO, 1991).      

 

Quanto às justificativas para os altos investimentos realizados para viabilizar o 

uso do rádio e da TV, percebe-se que em primeiro lugar, existe o desejo (em muitos 

casos a necessidade) de distinguir-se das demais igrejas, sobretudo as pentecostais, 

consideradas “tradicionais” (arcaicas), e de obter a mesma legitimidade que têm as 
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igrejas históricas (Católica e Protestante) e as “Igrejas eletrônicas” da América do 

Norte. Em segundo lugar, adquirindo um sentido proselitista, ideológico, legitimador e 

econômico, os programas transmitidos se constituem em uma propaganda extremamente 

importante (eficaz) para essas igrejas. E, em terceiro lugar, adquirindo um caráter 

terapêutico, os programas, de acordo com as representações de seu público ouvinte, 

tornam-se um meio para se obter a cura ou a solução de outros problemas, desde que 

sejam ouvidos ou assistidos com fervor. Nesses momentos ocorre uma “sacralização dos 

aparelhos transmissores e uma transformação da casa do fiel em templo sagrado” (ORO, 

1992, p. 17). Em ultima análise, a condição de proprietária de meios de comunicação de 

massa confere, por si mesma, certa influência social, política e econômica às Igrejas 

neopentecostais, traduzindo-se em um tipo de Poder que faculta uma espécie de 

“imunidade” e autoridade para agir como instrumentos “formadores de opinião”.       

A aparente falta de lógica interna, geralmente, é vencida pela combinação de 

“testemunhos” vitoriosos, frente à desesperança e o uso eficiente dos meios de 

comunicação, onde a simbiose entre a fé e a riqueza é fundamentada pelos exemplos da 

Bíblia. As campanhas estão sempre em sintonia com as dificuldades atuais. Nelas são 

usados objetos “oriundos” da “Terra Santa”, onde os inimigos da humanidade são os 

culpados pela penúria e pobreza dos fiéis. Nesta ótica, os “responsáveis diretos” seriam: 

a Igreja Católica, depositária fiel do Cristianismo que “ocultou as promessas” de Deus; 

e o demônio representado pelas religiões afro-brasileiras (CAMPOS, 1997, pp.161 a 

164).  Esses “inimigos” são acusados de serem os “provocadores” da pobreza, miséria e 

desgraça dos povos. Essas tais promessas estariam diretamente relacionadas com uma 

“vida de abundância” aqui mesmo no plano terreno, portanto a Riqueza seria um 

“direito” legitimo dos fiéis dessas Igrejas. A noção de Riqueza é exaustivamente 

trabalhada no discurso mágico-religioso das instituições neopentecostais, de forma que 

a idéia de “paraíso” celeste cede lugar para o “paraíso” terrestre, contrariamente ao que 

é pregado nas Igrejas cristãs tradicionais.    

Desde o início da década de 1980, a direção da IURD buscou se inserir na 

política e adquirir veículos de comunicação de massa, rádios e TVs. A clarividência dos 

dirigentes se funda na experiência e na assimilação da importância e das possibilidades 

do uso de meios de comunicação de massa para fins religiosos. Isso se deu devido a 

expansão da TV e do rádio no Brasil e no mundo e do seu uso para as práticas 
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comerciais e, a partir de seus resultados, passaram a utilizar os meios de comunicação 

de massa para fins religiosos. A forte penetração dos meios de comunicação, 

especialmente nas áreas metropolitanas, representa instrumentos privilegiados de 

convencimento, na medida em que consegue se inserir no mundo privado da sociedade 

através do som e da imagem de forma contínua, sistemática e alienante. As pessoas são 

alcançadas pela mensagem na sua vida privada e são levadas a refletir sobre a sua falta 

de perspectiva, de um lado, e a possibilidade de “vitória” de outro. Vitória aqui é 

entendida, segundo os membros da Universal, como o acesso efetivo a uma vida de 

abundância, ou seja, possuir e usufruir bens e produtos que facultam conforto e 

comodidade. Mais uma vez, a Riqueza constitui-se em um elemento central do discurso 

das Igrejas neopentecostais, demonstrando uma grande sintonia com as questões mais 

prementes do contexto contemporâneo, ou seja, os bens materiais adquirem uma 

importância maior do que os bens espirituais. Não se trata aqui de uma pregação cristã 

nos termos tradicionais, onde o objetivo principal é a salvação, a preocupação central 

seria com o “mundo celeste”, mas de um discurso que estimula a busca frenética pela 

posse de bens materiais, aqui mesmo no plano terreno.      

A utilização sistemática da TV e do Rádio como mecanismos de propaganda, 

que levam mensagens e exemplos das pessoas que “venceram” na vida, tem alcançado 

bons resultados para a IURD. Essa Igreja tem se beneficiado pela sucessão contínua de 

ambientes de crise política, econômica, cultural e social de grandes proporções no 

Brasil, sobretudo em função da tentativa de integração capitalista do país e das 

mudanças que decorrem desse processo. (RODRIGUES, 2003a, p.43-4). Procurou 

estabelecer seus templos em locais de passagem, primeiramente em São Paulo e no Rio 

de Janeiro (BARROS, 1995, p.37-9), buscando abri-los em áreas centrais, visando 

“vender” uma imagem positiva que remeta as pessoas a fazerem uma “imagem” 

vitoriosa da Igreja. Assim, convencer e arrebanhar a população da periferia que vive em 

constantes sobressaltos com problemas de desemprego, violência e crises familiares 

oriundas das dificuldades financeiras. O fato de se colocar em um espaço tido como 

sendo central, tem por objetivo atribuir a si mesma qualidade vinculada a idéia de 

arrojo, determinação e força. Soma-se a essa condição, a disposição da Igreja em 

apresentar a seu público “inimigos” bem definidos, que são tidos como responsáveis 
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pelo sofrimento da sociedade, no caso específico são considerados culpados pela 

miséria e “derrota” dos povos menos favorecidos (RODRIGUES, 2003b, p.51-4).14  

A busca incessante pela acumulação de riquezas consubstancia-se no ponto 

central da pregação religiosa dos membros da Universal, representando também, um 

poderoso instrumento marketing para a difusão da imagem da Igreja. Neste aspecto, 

observamos que Max Weber, em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, 

discutiu a idéia da predestinação, enquanto condição para se alcançar a riqueza e a 

prosperidade, tendo como ponto de partida o trabalho sistemático e a frugalidade, 

elementos constitutivos do universo simbólico dos protestantes tradicionais (WEBER, 

1996) A diferença central é que os protestantes tradicionais, segundo Weber, deveriam 

trabalhar para serem ricos para Deus,  enquanto na Igreja Universal a riqueza deve 

servir exclusivamente ao homem, destacando-o e elevando-o a uma posição de 

destaque, onde ele “sinta-se” superior a seus semelhantes. O discurso desses pregadores 

orienta-se exclusivamente para a maximização dos fatores de distinção entre os “filhos 

de Deus” e os “outros”, ou seja, representa o elemento definidor que comprova as 

“bênçãos divinas”, dito de outra forma: os “fiéis” da IURD viveriam em abundância 

material, enquanto que os “outros” viveriam na miséria. 

A Igreja Universal do Reino de Deus tem procurado, desde a sua origem, 

posicionar-se como entidade privilegiada no trato com Deus. Nessas circunstâncias 

subverteu alguns dogmas e instituiu diretrizes que se encontram em perfeita sintonia 

com as necessidades atuais dos indivíduos e as exigências do sistema sócio-econômico 

atual. Todavia, em certo sentido, a Igreja tem prestado, para além das críticas rápidas, 

um serviço relevante aos excluídos, na medida em que os reanima e os faz acreditar em 

si próprios, mesmo que “através” de um discurso maniqueísta a partir da utilização do 

nome de Deus. É possível constatar os efeitos prejudiciais de sua atuação frente às 

pessoas cujas dificuldades da vida as tornaram seres fragmentados, que são os produtos 

diretos das instabilidades políticas, sociais e econômicas atuais, a partir das quais, a 

Igreja atua; embora se deva reconhecer que se trata de uma situação normal (lógica), 

pelo menos a partir do ponto de vista do sistema capitalista vigente. Os “pregadores 

universais” não têm o hábito de levar em conta as estruturas culturais, sociais, 

                                            
14 RODRIGUES, 2003b, pp..51 a 54. O centro é aqui entendido como local privilegiado quanto à 
localização e a representação de riqueza e poder.  
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econômicas e intelectuais de seus membros no momento de incentivá-los a “abrir” 

negócios próprios. Nesse particular constata-se que a formação das pessoas que se 

envolvem com o discurso da Igreja é bastante precária, em muitos casos é efetivamente 

insuficiente, tornando-se natural o fato de que as suas iniciativas geralmente redundam 

em fracassos retumbantes.  

A despeito das críticas, e mesmo dos processos que são movidos contra a Igreja, 

é preciso ressaltar que seus argumentos obedecem a requisitos práticos e legais no que 

se referem às doações, ofertas ou campanhas de caráter econômico. Um exemplo típico 

é o fato de que o sucesso ou o fracasso das campanhas feitas pelos fiéis na Igreja 

dependeria, unicamente, da fé dos mesmos. Se “por acaso” a graça desejada não foi 

alcançada (o que é bastante provável) a culpa não será da Igreja e sim do próprio fiel 

que não teve fé suficiente. Nesse caso, os pastores “aconselham” os seguidores “sem fé” 

a repetirem a campanha, agora com um “desafio” ainda maior, o que vale dizer: 

empenhando uma promessa de um valor monetário ainda mais elevado, esse seria um 

“sacrifício” necessário para restabelecer a “relação” de confiança com Deus. Na 

verdade, o que se observa é que um número significativo de fiéis realmente assume o 

seu “erro” e se mostram dispostos a tentar mais uma vez.      

Simultaneamente à construção de um patrimônio impressionante, a partir de seu 

dom (ou sua eficácia retórica) e de muita disposição, Edir Macedo de Bezerra também 

acumulou uma série de processos criminais de toda ordem, com destaque para aqueles 

originários dos freqüentes ataques que a Igreja Universal dirigiu à Igreja Católica e aos 

cultos afro-brasileiros que, diga-se de passagem, com os quais os “universais” mantêm 

uma relação extremamente ambígua. Se de um lado são considerados os culpados de 

todas as mazelas do povo e do mundo, de outro lado, é do catolicismo e dos cultos afro-

brasileiros que a IURD retirou os elementos essenciais para a construção de sua 

estrutura organizacional e, especialmente, de sua prática ritualística, visto que a idéia de 

“espíritos malignos” constitui-se em uma rotina nas celebrações de seus cultos. Os 

exorcismos constituem uma prática fundamental nos rituais rotineiros da Igreja 

Universal, podendo ser considerados centrais em suas celebrações. São os rituais de 

exorcismo que ilustram para a assistência das cerimônias iurdianas todo o “controle” e 

“poder” que os dirigentes dessa Igreja “exercem” sobre as “forças demoníacas”, 

subordinando os “espíritos malignos” e expulsando-os da vida dos “possuídos”. A 
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condição para que os “libertados” pelo exorcismo não sejam mais molestados pelos 

espíritos é muito simples, segundo a direção iurdiana: basta freqüentar assiduamente os 

templos da Igreja Universal, seguindo regiamente as “determinações” de seus pastores e 

bispos.  

O sincretismo que a Igreja Universal do Reino de deus realiza de seus 

“inimigos” potenciais deriva de um engenhoso processo de assimilação e negação das 

práticas católicas e espíritas, através de uma re-interpretação de seus rituais, onde a ação 

do “diabo” presente nos cultos afro-brasileiros e no catolicismo deve ser combatida com 

vigor e determinação pela Igreja Universal, legítima representante da verdade e dos 

bons costumes no que se refere aos assuntos religiosos (HOEBEL & FROST, 1995, 

pp.366-372), obviamente que esta afirmação é corrente apenas no interior da Igreja. As 

críticas e as acusações contra a IURD são interpretadas, internamente, como 

manifestações de seus inimigos que seriam movidos por forças demoníacas que teriam 

por único objetivo destruir a “obra de Deus”.15 Nesses termos, a retórica dos dirigentes 

iurdianos se caracteriza pelo discurso de vitimização da direção da Igreja e de todos os 

seus membros, de forma a coletivizar as críticas, dividindo o seu ônus com o conjunto 

de seus fiéis. Ao generalizar as críticas dirigidas à Igreja Universal os seus dirigentes 

conseguem formar um “exército” de resistência bastante significativo em termos 

numéricos e também com capacidade de penetração na sociedade, pois seus fiéis as 

integrantes de um ciclo social bem mais amplo, que se relaciona com vários segmentos 

sociais. Trata-se, em suma, de uma estratégia eficiente que, em certa medida, ilustra e 

explicita um tipo de poder específico que essa Igreja exerce sobre os seus membros.          

Verifica-se, em conseqüência desse artifício, a confirmação da idéia propagada 

por Edir Macedo em entrevista concedida à Revista Veja de 17 de outubro de 1990 de 

que quanto mais batessem na Igreja, mais ela iria crescer.16 Na verdade essa é uma 

situação bastante específica, pois, geralmente as críticas podem estimular resistências 

mais decididas, na medida em que o volume e a intensidade das mesmas ultrapassam os 

limites do que poderíamos denominar de um debate racional. Em muitos casos o fato de 

                                            
15 O conflito com a mídia dá-se com base no maniqueísmo expresso nos argumentos: “querem destruir a 
obra de Deus” ou a idéia de “Guerra Santa” que a IURD procura dar às denúncias. 
 
16 Nessa entrevista Edir Macedo procurou disseminar a idéia de que quanto mais a Igreja for atacada, mais 
consistente ela tende a se tornar. O seu ambiente próprio é o conflito e a contradição. 
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se ignorar uma determinada situação pode ser uma forma de resistência muito mais 

eficiente do que o confronto direto, pois tudo o que se quer nessas condições é atrair as 

atenções, posicionando-se como aquele que é agredido, aquele que sofre toda sorte de 

preconceitos. O período mais crítico para a Igreja Universal do Reino de Deus ocorreu 

no início da década de 1990, quando ocorreram a maioria das denúncias, e por 

conseqüência dos processos que foram instaurados contra a Igreja e contra o Bispo Edir 

Macedo de Bezerra. Entretanto, esses processos serviram para unir ainda mais os fiéis 

em torno da Igreja Universal, pois eram constantemente convidados a orar para vencer o 

demônio que estava querendo destruir a obra de Deus e, segundo os seus dirigentes, o 

“diabo” estaria utilizando pessoas para caluniarem a Igreja e assim destruí-la.     

 

OS PRESSUPOSTOS DA CRISE E PROSPERIDADE NA EXPANSÃO DA IGREJA UNIVERSAL 

DO REINO DE DEUS 

Todos os recursos teórico-doutrinários e as práticas ritualistas presentes na 

IURD estão diretamente ligados à tradição religiosa ou aos elementos próprios 

utilizados pela economia de mercado atual. Macedo utiliza um sistema referencial 

bastante simples em sua pregação e na administração da Igreja. O uso de passagens 

bíblicas e as referências à crise brasileira indicam a orientação da pregação e sua ênfase 

de propagação. Essa é uma orientação que pode ser encontrada nos próprios textos 

produzidos por Edir Macedo (BEZERRA, 1993). Mesmo a sua ênfase sistemática na 

economia é referendada pela atual situação de crise, essencialmente, nos países 

periféricos. É assim que são “cobradas” as promessas de Deus, plenamente legitimadas 

pela Bíblia e pela realidade dos prováveis membros. Desta forma, o terreno fértil para o 

crescimento da Igreja são as áreas metropolitanas, onde a exclusão, a violência e a crise 

social, política e econômica apresentam-se mais intensas. Ainda a respeito da 

organização, administração e doutrina e a sua luta pela inserção no espaço religioso 

nacional e mundial, torna-se relevante destacar as palavras de seu líder e fundador, Edir 

Macedo de Bezerra em reportagem realizada pela Revista Veja em 06 de julho de 1995: 

 

“Miséria, desgraça e desemprego é sintoma da atuação do diabo... O 
que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, 
com fartura ceifará, (eu ensino isso às pessoas). Precisa haver uma 
troca com o criador”. 
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     Este raciocínio ilustra eficientemente a condição a que estão submetidos os 

excluídos e, ao mesmo tempo, representa um elemento essencial para que se 

compreenda como se dá a conversão daqueles que se encontram com problemas dessa 

natureza. Fica evidenciado ainda, nesse trecho, como se encaminha o processo de 

demonização das mazelas a que o povo está submetido, segundo a Universal, assim 

como a tentativa de justificar a insistência dos pregadores em pedir dinheiro, 

estabelecendo um negócio com Deus. A Bíblia é a principal referência para a 

fundamentação da pregação e das práticas religiosas e econômicas. Deus assume na 

perspectiva da IURD, um novo papel, o de “negociante Divino”. Isso é bastante 

esclarecedor em uma época onde tudo pode ser vendido ou comprado. As relações 

comerciais e a idéia do lucro predominam na mente das pessoas, seja para se destacarem 

socialmente ou simplesmente em razão da necessidade imposta na luta pela 

sobrevivência. 

     Em outra parte da entrevista concedida pelo Bispo autoconsagrado Edir Macedo 

à Revista Veja (06 de julho de 1995), ele fala sobre a possibilidade de conversão de 

fiéis: “Não é difícil converter alguém que está no fundo do poço”. A cura, o exorcismo e 

a prosperidade são os principais produtos da Igreja Universal que, através desses 

produtos, procura provar a sua eficácia, facultando as pessoas “condições” no plano do 

discurso (pregação) para que consigam sair do “fundo do poço”. Pelas palavras do 

“Bispo” pode-se comprovar que a Igreja necessita de uma condição de crise e de 

desespero para impor a sua mensagem e obter êxito em sua pregação. Origina-se daí a 

afirmação de que foram as condições específicas da década de 1980 que facultaram, 

conforme a nossa hipótese, não só o seu surgimento, mas também a sua expansão 

acelerada. Ao discutir as palavras do “Bispo”, faz-se necessário ter claro em mente que 

ele vê o mundo como um imenso mercado, onde a Universal é a intermediária com o 

“mercador” maior: Deus. Soma-se a isto, conforme já assinalamos o mecanismo de 

convencimento utilizado, ou seja, a realização de ataques contínuos e sistemáticos à 

Igreja Católica, às religiões afro-brasileiras e à Rede Globo de Televisão. A polêmica 

com o catolicismo e as religiões afro-brasileiras possui via única, uma vez que tanto as 

pessoas ligadas aos cultos afro-brasileiros, como o catolicismo e a Rede Globo de 

Televisão se negam a debater com os “Universais”. Enfim, os ataques empreendidos 

obedecem à lógica imposta pela necessidade de adquirir uma maior visibilidade e, 
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sobretudo, engendrar novos argumentos para cooptar novos adeptos. O envolvimento 

em conflitos e polêmicas conferem uma maior visibilidade à Igreja Universal frente a 

seu público alvo, seja pela idéia de uma Igreja de resultados ou devido a noção de povo 

perseguido.  

 A direção da Igreja Universal procurou realizar uma simbiose de assimilação, 

adaptação (prática) e negação (teórica) das práticas religiosas, tanto do espiritismo 

genérico, quanto do catolicismo. Percebe-se que esses elementos são assimilados, em 

nível das estruturas ou das práticas ritualísticas, sempre sob uma nova roupagem, 

justificada e legitimada a partir dos resultados alcançados pela Igreja, como um todo. 

Nesse sentido, a idéia de progresso e riqueza serve para apresentar a IURD como um 

local privilegiado da “ação Divina”, sendo um centro de excelência, para a reabilitação 

espiritual e material de seus seguidores, tanto no plano dos problemas relativos às 

doenças e aos processos de “possessão” demoníaca, como no plano econômico. Esta 

discussão realizada por Leonildo Silveira Campos trabalha especificamente com os 

aspectos de uma Teologia de caráter social, enfatizando em sua abordagem a dimensão 

dialética dos processos referentes à organização doutrinária da Igreja Universal. Neste 

contexto, procuramos verificar e discutir os resultados práticos das ações e medidas 

adotadas pela direção da Igreja em sua trajetória histórica, levando-se em consideração 

o seu crescimento, sua organização e suas prioridades administrativas, destacando os 

efeitos mais duradouros de sua inserção na realidade brasileira, através da proliferação 

acelerada de templos pelo Brasil e pelo mundo, com destaque para a ênfase na 

constituição de um império impressionante em termos de patrimônio. 

A propriedade de emissoras de rádios e televisão e também de imóveis, alguns 

de valor milionário e todos situados em centros de poder representativos, caracterizam a 

opção feita pela Igreja, no sentido de se destacar no universo religioso brasileiro, sendo 

que a preferência de sua direção sempre foi por adquirir prédios e imóveis onde 

funcionavam casas de espetáculos ou centros de diversões (cinemas, teatros e casas de 

shows). Leonildo Silveira Campos observa que a preferência por adquirir prédios onde 

anteriormente funcionavam casas de espetáculos, inscreve-se no conteúdo utilitarista da 

IURD em possuir imóveis que tenham uma tradição expressiva da representação 

artística da vida. Assim, o acesso aos templos seria duplamente facilitado, primeiro em 

função de sua localização privilegiada e em segundo lugar, porque existe a tradição de 
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divertimento ou de integração em um nível social superior, haja vista que a maioria dos 

supostos membros jamais haviam tido a oportunidade ou as condições necessárias para 

freqüentar tais ambientes (LAGES, 2002, pp.72 a 75).17  Soma-se a isso a imponência e 

o peso da tradição no imaginário das pessoas, produzindo ou reforçando a idéia de um 

grande poder econômico e social de uma Igreja “forte”. Obviamente que todo esse 

panorama é reforçado sistemática e simultaneamente pelo uso dos meios de 

comunicação de massa da Igreja, tanto no plano do discurso, como na divulgação de 

imagens que expressem esteticamente a riqueza e o poder da IURD, assim como a idéia 

de uma “Igreja de resultados”, por isso mesmo, perseguida, difamada e atacada 

constantemente por aqueles que não desejam a “vitória do povo de Deus”.   

Postulamos que, para além dos elementos e circunstâncias referendados por 

Leonildo Silveira Campos, a idéia de “centro” representa uma tentativa da Universal em 

se inserir no imaginário simbólico dos não praticantes e, também à busca pela 

demarcação de seu espaço de ação frente a outras instituições sejam de caráter religioso, 

sejam de cunho especificamente mercadológico, como por exemplo, as empresas 

privadas. Trata-se, portanto, de um investimento financeiro que aponta para a 

possibilidade concreta de lucros futuros, além do fato de impor, em nível do imaginário 

das pessoas, a presença ostensiva dessa Igreja nos Centros do poder. Nesse ponto, a 

presente pesquisa adquire autonomia e identidade, na medida em que amplia 

efetivamente a escala de análise da Igreja Universal do Reino de Deus, trabalhando com 

o “Poder” e a idéia de “Riqueza” presentes na retórica discursiva da IURD, tanto no 

que diz respeito à sua pregação, como no que se refere à difusão de uma imagem de 

sucesso para a sociedade em geral. A Igreja se esforçou, desde o início de sua expansão, 

para participar ativamente das eleições municipais, estaduais e federais, tentando eleger 

pessoas de sua confiança para os cargos legislativos.    
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