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O DESEMPENHO POLÍTICO-ELEITORAL DOS EVANGÉLICOS  

DE 1986 A 2008 

 

André Ricardo de Souza*  

RESUMO: Nos últimos 22 anos, vem ocorrendo um forte envolvimento de lideranças e igrejas 
evangélicas com partidos políticos. Das eleições constituintes ao pleito municipal atual, os evangélicos 
enfrentaram escândalos e revezes, mas conquistaram um espaço significativo em parlamentos e também 
governos. Algumas denominações ganharam importância no cenário político do país, com destaque para a 
Igreja Universal do Reino de Deus. Esta denominação aplica uma racionalidade bastante eficaz na escolha 
de seus candidatos e na relação com mandatários de cargos públicos. Entre seus líderes, destaca-se o 
senador carioca Marcelo Crivella. O presente trabalho, fruto de pesquisa de pós-doutorado em sociologia 
com apoio da Fapesp, trata desse processo de inserção evangélica nas eleições e na vida política nacional. 

 

O crescimento evangélico na sociedade e na política  

O cenário religioso brasileiro vem mudando significativamente nas duas últimas 

décadas. Isto se deve, sobretudo, ao rápido crescimento do seguimento evangélico, em 

contrapartida ao declínio católico. Os censos demográficos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que de 1940 a 1980, os evangélicos 

passaram de 2,6% a 6,6% da população brasileira. E no último levantamento, em 2000, 

eles chegaram a 15,4%, ou seja, mais de 26 milhões de adeptos. Estima-se que esse 

conjunto já seja superior a 32 milhões de pessoas, sendo dois terços de pentecostais e os 

demais protestantes históricos.  

A participação dos evangélicos na política partidária foi relativamente pequena 

na maior parte do século XX, ganhando projeção em 1986, a partir das eleições para a 

Assembléia Nacional Constituinte1. Enquanto nas eleições de 1982 haviam sido eleitos 

12 deputados federais evangélicos, sendo apenas 2 pentecostais, no pleito de 1986 

foram eleitos 32 parlamentares desse segmento religioso, sendo 18 deles pentecostais. 

No expressivo crescimento de 900% da representação pentecostal, o destaque foi da 

                                            
* PUC-SP 
1 Antes, os protestantes históricos começaram a eleger parlamentares na década de 1930 - sendo um 
constituinte metodista em 1934 e um em 1946 - e aumentaram um pouco sua representação nos antes do 
golpe de 1964, mas sempre tiveram presença marginal nos parlamentos (Freston, 1992: 28).   
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Assembléia de Deus2 com 13 deputados eleitos. Em 2002, a representação evangélica 

em Brasília cresceu bastante, chegando a 51 parlamentares, com 49 deputados federais e 

3 senadores eleitos (Freston, 2001; Fonseca, 2002: 126; Mariano, 2005). 

Também no plano do poder excutivo, os evangélicos pentecostais ganharam 

projeção, primeiramente com o político goiano Íris Rezende3, depois com os 

fluminenses Benedita da Silva4 e, sobretudo, o casal Anthony Garotinho e Rosângela 

(Rosinha) Matheus. 

Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira foi líder estudantil e militante 

comunista na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes. Seu gosto pelo teatro 

acabou levando-o ao trabalho de apresentador de rádio, atividade para a qual assumiu o 

apelido Garotinho, devido à semelhança com um conhecido radialista carioca. Em 1979, 

mudou-se para Rio de Janeiro, de modo a trabalhar na Rádio Nacional. Desempregado, 

voltou à sua cidade natal. No início da década seguinte, casou-se com Rosângela 

Matheus de Oliveira, com quem teve 4 filhos e, até 1999, adotou outras 5 crianças, 

formando uma família de 9 filhos, algo de que Garotinho bastante orgulho. 
                                            
2 A inflexão política dessa igreja se deu em 1985, quando ocorreu na cidade goiana de Anápolis uma 
reunião nacional em que se falou da necessidade de participação no processo de escolha dos 
representantes na Assembléia Constituinte do ano seguinte. Foi importante a presença de líderes políticos 
de outras denominações. A argumentação incisiva do livro Irmão vota em irmão (Sylvestre, 1986) 
também foi importante nesse processo de superação do apoliticismo daquela igreja. Em conseqüência, a 
maioria das convenções estaduais escolheu um candidato oficial a deputado federal e em algumas 
também a senador e deputado estadual. 
3 Membro da Igreja Cristã Evangélica, Rezende saiu do movimento estudantil para se eleger vereador, 
deputado estadual e prefeito da capital goiana, em 1965, vindo a ser cassado 4 anos depois. Ganhou 
novamente aquela prefeitura em 1982, com larga vantagem. Em 1986, assumiu o Ministério da 
Agricultura no governo de José Sarney, sendo bastante reconhecido por três anos de safras recordes de 
grãos no país. Personificando o antigo desejo dos evangélicos de ter um representante na Presidência da 
República, Rezende foi lançando pelo pastor Manoel Ferreira, líder da Assembléia de Deus, à disputa das 
prévias do PMDB para as eleições de 1989, perdendo a indicação para Ulisses Guimarães. Ao vencer a 
disputa em Goiás, se tornou o primeiro governador evangélico. Tornaria-se senador pelo mesmo Estado, 
em 1994, depois ministro de Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1997 e 1998. Após 
perder a disputa para o Senado, em 2002, concorreu e venceu outra vez a prefeitura de Goiânia, em 2004, 
em primeiro turno, com 56% dos votos (Freston, 1994: 85-87; Fonseca, 2002: 126; Campos, 2006: 66). 
Nas eleições municipais de 2008, candidatou-se à reeleição, porém a Justiça Eleitoral impugnou sua 
candidatura em 11 de agosto, devido ao atraso na apresentação das contas de seu vice, Paulo Garcia (PT) 
na campanha eleitoral de 2006. É bastante provável que essa decisão seja revista, mediante recurso 
judicial. 
4 Filiada ao Partidos dos Trabalhadores, adepta da Assembléia de Deus e depois da Igreja Presbiteriana, 
Benedita da Silva se elegeu vereadora em 1982, depois deputada federal por duas vezes, então senadora 
em 1994 vice-governadora, em 1998 (Machado, 2006; 57-62). Após perder a disputa para o governo 
estadual, em 2003, Benedita se tornou ministra de Assistência e Promoção Social do governo de Lula, 
cargo que deixou em janeiro de 2004 devido à acusação por ter participado de um evento evangélico na 
Argentina, com viagem custeada pelo governo federal. Atualmente é secretária de Ação Social do 
governo estadual de Sérgio Cabral.  
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Sua trajetória político-eleitoral teve início em 1982, após organizar uma greve 

dos cortadores de cana de Campos e disputar a eleição para vereador pelo PT, sendo o 

candidato mais votado, mas não conseguindo se eleger devido ao baixo quociente 

eleitoral do partido. No ano seguinte, mudou de legenda para o PDT, do então 

governador Leonel Brizola. Em 1986, aos 26 anos, foi eleito deputado estadual, com 36 

mil votos.  

Em 1988, disputou e venceu a eleição para prefeito de Campos. Durante seu 

mandato, houve uma importante alteração legislativa, referente ao repasse dos royalties 

do petróleo do município, em cuja costa estão localizadas as principais plataformas de 

extração de petróleo do país. A arrecadação municipal aumentou 300%, o que redundou 

em sucesso da sua administração de Garotinho. 

Depois de cumprir seu mandato em Campos, Garotinho foi convidado por 

Brizola para assumir a Secretaria Estadual da Agricultura, cargo em que permaneceu até 

1994, quando foi indicado candidato do partido ao governo estadual, vindo a ser 

derrotado, sobretudo pela então imagem negativa de Brizola. Mas foi durante a 

campanha eleitoral que aconteceu um acidente de carro que marcaria sua conversão 

evangélica, como ele narra no livro Virou o carro, virou minha vida (2001). Em julho 

de 1995, foi batizado na Igreja Presbiteriana. No ano seguinte, voltou a residir em 

Campos, onde disputou a eleição para prefeito e foi eleito com 74% dos votos. Em 

1998, foi novamente escolhido candidato a governador por seu partido, sendo eleito 

com a também evangélica Benedita da Silva como vice, a despeito de a Assembléia de 

Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus terem apoiado o candidato do PFL, César 

Maia. 

Enquanto mandatário do Estado fluminense, Garotinho apresentou o programa A 

paz do Senhor, Governador, na Rádio Melodia, propriedade do evangélico da 

Congregação Cristã do Brasil, Francisco Silva, que foi secretário de Habitação5. No 

                                            
5 Outro auxiliar importante de Garotinho foi Everaldo Dias, subsecretário do Gabinete Civil e responsável 
pela administração do programa de transferência de renda Cheque Cidadão, que envolveu muitas igrejas 
evangélicas do Estado do Rio de Janeiro. Pastor da Assembléia de Deus e também empresário bem 
sucedido dos ramos de seguro e comunicação. Com a experiência, desde 1982, como cabo eleitoral de 
candidatos evangélicos, apoiou em 1989 Leonel Brizola para presidente da República e no ano seguinte 
na eleição vitoriosa para o governo do Rio de Janeiro. Na disputa pela prefeitura carioca em 1992, apoiou 
Benedita da Silva. Em 1994, assumiu o Comitê Evangélico do Rio de Janeiro em prol da candidatura de 
Lula à Presidência, bem como de outros candidatos petistas a casas legislativas. Acabou se tornando um 
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programa, comentava ações de seu governo, respondia cartas de ouvintes e os convidava 

para eventos de pregação patrocinados pela Associação dos Homens de Negócio do 

Evangelho Pleno (Adhonep). A transmissão do programa em acordo com emissoras de 

outras unidades federativas (Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, 

Alagoas, Paraíba, Pará e Amazonas), bem como as pregações nesses e em outros 

lugares, foram as estratégias adotas para que ele pleiteasse a candidatura à Presidência 

da República em 2002 (Fonseca, 2002: 177-209). 

Nas eleições presidenciais de 2002, Anthony Garotinho teve 15.179.879 votos, 

ficando em terceiro lugar na disputa, mas sua esposa Rosinha Matheus conseguiu ser 

eleita governadora do Rio no primeiro turno, com 51,3% dos votos, derrotando Benedita 

da Silva. No governo estadual, Rosinha manteve as principais ações da gestão anterior, 

sobretudo o programa Cheque Cidadão. Dado o estado grave de violência no Rio de 

Janeiro, em 2003, Rosinha Matheus fez de seu marido secretário de Segurança Pública e 

no ano seguinte titular da Secretaria de Governo do Estado. 

Também em 2003, Anthony Garotinho transferiu-se do PSB para o PMDB, 

levando consigo, além da esposa, 12 deputados federais e vários deputados estaduais, 

prefeitos e vereadores. Nesse partido muito maior, Garotinho planejava fazer-se 

novamente candidato à Presidência e chegou até a vencer as prévias partidárias em 

2006. Mas seu partido optou por não lançar candidatura. Com fortes acusações de 

desvio de recursos do governo fluminense para ONGs, sendo algumas delas falsas, 

Garotinho decidiu protestar através de uma greve de fome por 10 dias, em maio do 

mesmo ano, o que não teve efeito concreto para dentro de seu partido.  

Em 2007, Rosinha Matheus deixou de ser governadora e ao lado de seu marido 

ficou sem mandato público. Os dois voltariam a aparecer no noticiário nacional em 29 

de junho de 2008, quando a Polícia Federal prendeu o deputado estadual Álvaro Lins, 

que tinha sido chefe da Polícia Civil em seus governos por lavagem de dinheiro e 

envolvimento com a bingos e os chamados jogos em máquinas caça níquel. A Polícia 

Federal o acusou de chefiar uma quadrilha armada junto com Anthony Garotinho, que 

não teve ordem prisão, mas sim busca e apreensão de documentos realizada em suas 

casas no Rio de Janeiro e em Campos, numa operação chamada de Segurança Pública 
                                                                                                                                
assessor informal da então senadora eleita Benedita da Silva, o que lhe credenciou a ter participação 
importante no governo de Garotinho (Fonseca, 2002: 172-175). 
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Sociedade Anônima, em alusão à secretaria estadual que fora chefiada por Garotinho. 

Entre os meses de junho e julho a Polícia Federal e o Ministério Público Federal 

apuraram outras denúncias de desvio de recursos públicos envolvendo o governo de 

Rosinha Matheus, sendo uma na área de segurança e a outra na de saúde, que inclusive 

gerou a prisão do ex-secretário dessa pasta, Gilson Cantarino e ex-subcretária de 

Assistência à Saúde e prima de Garotinho, Alcione Athayde. Em 16 de julho, do casal 

Garotinho teve seus recursos financeiros e bens judicialmente bloqueados a pedido do 

Ministério Público fluminense. Numa tentativa de resposta política, o ex-governador 

lançou as candidaturas de sua esposa à prefeita de Campos e de sua filha, Clarissa 

Garotinho, à vereadora do Rio de Janeiro (OESP, 30/05/2008; 15/07/2008; 16/07/2008; 

18/05/2008). 

 Após tratar do casal que governou o Rio de Janeiro, voltemos à questão do 

crescimento eleitoral e da participação dos evangélicos nas casas legislativas brasileiras. 

A Assembléia de Deus6 foi a igreja com maior representação parlamentar em 

Brasília até as eleições de 1998. Naquele ano, ela elegeu 12 deputados federais, sendo 

superada pela IURD, que conseguiu fazer 17 deputados7. A denominação de Edir 

Macedo havia ingressado na prática política-partidária em 1986, com a eleição de um 

deputado federal8. Em 1990, a IURD passou para 3 federais e 6 estaduais, chegando em 

1994 a 6 federais e, de novo, 6 estaduais. Naquele pleito, os destaques, em termos de 

deputados federais, foram: Laprovita Vieira (PP-RJ) e Paulo de Velasco (PSD-SP, então 

                                            
6 Maior denominação evangélica do país, com 8,4 milhões de adeptos, segundo o Censo de 2000, foi 
trazida ao Brasil, em 1910, por dois missionários suecos, vindos dos Estados Unidos, que aportaram na 
cidade de Belém. Nos primeiros anos, espalhou-se pelo Norte e o Nordeste, chegando ao Sudeste em 
1922, ao constituir uma igreja no bairro carioca de São Cristóvão. A Assembléia se organizou através de 
ramificações geográficas que ao todo formam uma complexa teia de redes entrelaçadas. Um “ministério” 
é composto por uma igreja-sede, da qual derivam congregações dependentes. Seu pastor-presidente 
concentra razoável poder, comparável ao de um bispo católico sobre os padres de uma diocese. A igreja 
de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, viria se tornar o centro ou a sede do que foi chamado Convenção 
Geral das Assembléias de Deus no Brasil - CGADB. Desde o início da década de 1980, essa denominação 
evangélica vem sofrendo cisões que dão origem a congregações autônomas. A maior delas se constituiu 
em 1989, também na periferia carioca, recebendo o nome de Convenção Nacional das Assembléias de 
Deus - Ministério de Madureira - a CONAMAD. 
7 Em 2000, a Igreja Universal já contava com 2,1 milhões de adeptos, sendo a terceira maior igreja 
evangélica do país, atrás da Assembléia de Deus e da Congregação Cristã. Essas três denominações 
concentravam 74% dos pentecostais, sendo portanto o êxito eleitoral da Assembléia de Deus e da IURD, 
em parte, devido ao peso demográfico delas (Mariano, 2005). 
8 Nascida no Rio de Janeiro, em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus tornou-se o fenômeno 
religioso mais relevante das últimas três décadas, com um acelerado crescimento patrimonial e de 
adeptos. Em 2002, estimava-se que ela tivesse 2,5 milhões de adeptos em todo o mundo, estando presente 
em 80 países, mantendo mais de 4 mil templos e 14 mil pastores (Oro et alii, 2003: 22). 
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forte liderança da igreja). E entre os estaduais, foram os irmãos de Edir Macedo: os 

pastores Eraldo e Edna Macedo (respectivamente, PMDB-RJ e PPR-SP). Esses êxitos 

eleitorais ocorreram proporcionalmente nos lugares onde a igreja possui a maior 

quantidade de templos e adeptos (Campos, 2006: 61). 

Nas eleições de 1998, dos 44 deputados federais evangélicos eleitos, 14 eram 

ligados à IURD e mais 3 apoiados por ela9. O número de deputados estaduais saltou de 

6 para 26, dentre eles os reeleitos irmãos de Macedo. Se antes os estaduais eleitos 

estavam em 3 unidades da Federação, naquele ano passaram a estar em 18 Estados. A 

soma de votos de deputados federais eleitos e indicados pela igreja chegava a 1,4 

milhão, algo comparável à votação nacional de partidos de médio porte, como PTB e 

PDT (Conrado, 2000; Campos, 2006: 60-75; Oro, 2006: 119). Já em 2002, depois de 

fazer dezenas de vereadores em 2000, o número de deputados federais eleitos ligados a 

IURD foi 16, enquanto o de deputados estaduais reduziu para 19, em 10 Estados 

diferentes (Oro, 2006: 120:121). Enquanto algumas lideranças foram promovidas, 

ascendendo politicamente, outras foram deliberadamente extirpadas da igreja. Por outro 

lado, 2002 também marcou o ingresso da IURD nas eleições majoritárias, ao eleger um 

senador, como veremos mais adiante. 

O sucesso eleitoral da IURD decorre de um modo próprio de fazer política que 

ela adotou a partir de 1997 em âmbito nacional. Trata-se do modelo da “candidatura 

oficial”, cujo número de pleiteantes a cargos eletivos depende do chamado potencial 

eleitoral que a igreja dispõe10. Antes das eleições, a IURD faz um levantamento 

regionalizado de seus adeptos que são eleitores. De posse desses dados, os bispos 

decidem quantos candidatos devem ser lançados em cada município ou estado, 

dependendo do tipo de eleição e do quociente eleitoral dos partidos11. Depois de 

escolher os candidatos representantes da igreja, são usados cultos, concentrações 

massivas e a mídia própria iurdiana para fazer propaganda12. Nos templos, bispos e 

                                            
9 Um deles, Aldir Cabral, eleito pelo PFL-RJ, se tornaria secretário estadual do Trabalho, a partir de 1999. 
10 Desde 1977, ela já aplicava essa estratégia política, porém somente no âmbito do estado do Rio de 
Janeiro (Oro, 2003b). 
11 Essa igreja costuma distribuir seus candidatos em diferentes partidos, visando alcançar maior grau de 
barganha política, sendo que muitas vezes os interesses dela se sobrepõem aos dos partidos (Oro, 2006: 
121). 
12 Como apontou Freston (2000: 299), os principais pré-requisitos dos candidatos da Universal são os de 
serem “pastores que atuam na mídia”, ou seja, razoavelmente conhecidos. 
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pastores literalmente ensinam os fiéis como votar nos candidatos da igreja. Muito 

racionalmente, a instituição distribui seus candidatos por bairros, cidades ou regiões, 

para serem apoiados separadamente pelos diferentes templos locais, de modo que é 

possível saber antecipadamente o número aproximado de votos de cada um deles (Oro, 

2003 e 2006). 

Segundo Oro (2003: 98-102), há na IURD um “carisma institucional” que 

legitima as determinações políticas da cúpula dirigente, sobretudo a escolha dos 

candidatos a cargos eletivos com o apoio da igreja. Ou seja, de modo centralizado, essa 

denominação define as pessoas que irão concorrer nas eleições, o modo como suas 

campanhas deverá ocorrer e os compromissos que elas deverão cumprir, caso sejam 

eleitas13. O reconhecimento social e a votação decorrente se dão muito mais pelo apoio 

da instituição religiosa do que pelas qualidades pessoais dos candidatos, algo que eles 

próprios reconhecem, como explicita o deputado federal Paulo Gouvêa, eleito pelo Rio 

Grande do Sul em 1998 e reeleito em 200214. “A força da candidatura não está no meu 

nome. Se não fosse eu, seria outro e seria eleito da mesma forma; com absoluta 

certeza”. 

Os parlamentares que perdem apoio da Igreja Universal ficam praticamente sem 

chances de êxito eleitoral. Alguns casos deixam esse fato bem evidente. Magaly 

Machado, eleita deputada estadual pelo (PFL-RJ) em 1994 e 1998 - a despeito de um 

reconhecido trabalho em favelas do Rio - perdeu apoio da igreja e não foi reeleita em 

2002. O mesmo aconteceu com Valdeci de Paiva15. No mesmo pleito, o antigo líder da 

igreja e apresentador de um programa popular na TV Record - Paulo de Velasco perdeu 

                                            
13 As duas outras grandes igrejas pentecostais que participam ativamente de processos eleitorais , 
Assembléia de Deus e Evangelho Quadrangular, costumam realizar prévias com seus seguidores, 
sobretudo pastores, pretendentes a candidaturas com o apoio da instituição religiosa. Carneiro (1998:187), 
já apontara na IURD o “carisma como único elemento de organização do poder, da igreja local à 
organização nacional, constituindo um espaço institucional pouco propício à participação dos fiéis nos 
assuntos da igreja”. 
14 Teria grande chance de ser eleito em 2006 não fosse um escândalo naquele ano que atingiu toda a 
bancada evangélica, do qual trataremos mais adiante. 
15 A diferença na votação dos candidatos que tentam se eleger sem apoio da IURD ilustra bem esse 
processo. Magaly Machado havia vencido com 33.678 votos em 1998, mas em 2002, pelo PSB e contanto 
com apoio da Igreja Nova Vida, obteve apenas 9.418 votos. Também no Rio, o pastor Mario Luiz tornou-
se deputado pelo PFL em 1998 com 30.851 votos, enquanto em 2002, como candidato do PMDB e 
membro da Igreja Sara Nossa Terra, teve 11.489 votos. A diferença maior ocorreu no Ceará, onde o 
pastor Heriberto foi eleito deputado estadual pelo PMDB com 43.904 votos, mas em 2002, pelo PL, só 
conseguiu 1.338 votos (Oro, 2003: 103). 
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apoio da denominação e não foi reeleito. Outro ex-pastor, líder e apresentador - Ronaldo 

Didini - foi praticamente posto para fora da igreja quando apoiou o pastor Sérgio Von 

Helde, que havia protagonizado o episódio do “chute na santa”, em 1995. Didini tentou 

o apoio de outras igrejas para se eleger deputado estadual por São Paulo, em 1998 e 

2002, mas não teve êxito (Fonseca, 2002: 142-156; Campos, 2006: 59). O ex-líder da 

IURD vive desde 1997 em Portugal, onde lidera a Igreja do Caminho (FSP 13/10/2007). 

Essas pessoas rejeitadas pela IURD acabaram submergindo no cenário político e 

religioso nacional. Todos esses casos evidenciam quanto o capital político-eleitoral 

pertence à instituição. 

Uma diferença considerável entre os candidatos com apoio oficial da Universal 

em relação a seus concorrentes igualmente apoiados por outras igrejas é que os da 

IURD não costumam fazer campanha no horário de propaganda eleitoral gratuita 

explicitando sua relação com a instituição religiosa16. Como eles já contam com a 

campanha maciça junto ao público freqüentador dos templos da igreja, 

estrategicamente, procuram se desvincular da identidade religiosa, procurando 

conquistar outro tipo de adesão17. Outra diferença fundamental é que os candidatos 

iurdianos enfrentam pouca ou nenhuma concorrência com seus pares no interior da 

igreja, afinal há um controle rígido sobre a quantidade de candidatos com aval 

institucional, o que não ocorre nas outras denominações. 

Voltemos a tratar da participação dos evangélicos em geral, não só dos adeptos 

da Universal, na vida político-partidária no país.  No que se refere às eleições em 

âmbito municipal, o pleito de 2000 foi devidamente pesquisado em duas importantes 

capitais brasileiras, Rio de Janeiro e Porto Alegre, enquanto o de 2004 somente na 

capital gaúcha. Passemos aos dados. 

No Rio de Janeiro, dos 989 candidatos a 33 vagas para vereador em 2000, 88 

eram evangélicos (8,9% do total), dentre os quais, 63 (83%) estavam em partidos de 

centro-direita. O PL foi a legenda que mais atraiu candidaturas evangélicas, com 18 

(21%), em grande parte, devido à presença de políticos dessa vertente religiosa em sua 

                                            
16 Deve-se registrar que além dos candidatos “oficiais” da IURD há outros que se lançam na disputa, 
dizendo-se adeptos dela, porém sem nenhum apoio da instituição religiosa. 
17 Neste sentido vale apontar que importante pesquisa feita na cidade do Rio de Janeiro, em 1994, revelou 
que nada menos que 95% dos membros da IURD entrevistados votaram nos candidatos indicados por 
aquela igreja naS eleições daquele ano (Fernandes et alii, 1998:125). 
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direção, sendo o então deputado federal e bispo da IURD, Carlos Rodrigues, o 

presidente estadual daquele partido. Em termos de filiação a igrejas, houve 

predominância da Assembléia de Deus (11 candidatos) e da IURD (10). Foram eleitos 

ao todo 7 candidatos evangélicos, sendo 6 da IURD e apenas 1 da Assembléia de 

Deus18. Entre os adeptos da IURD, foram eleitos Verônica Costa, Aloísio Freitas, a 

obreira Liliam Sá de Paula, o bispo Jorge Brás e os pastores Paulo Mello e Monteiro de 

Castro19. Nas eleições de 2004, foram eleitos 8 candidatos evangélicos, sendo reeleitos 

apenas 3 da IURD20: Verônica Costa, Liliam Sá e Aloísio Freitas (Machado, 2006: 32-

47).  

As eleições para as 33 cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre, em 2000, 

contaram com 411 candidatos, sendo 11 deles evangélicos (3% do total). Tal como no 

Rio, a maioria dos postulantes desse segmento religioso eram da Assembléia de Deus 

(4) e da Igreja Univeral (3).  Entre os evangélicos foram eleitos 2, ambos representantes 

da IURD: os pastores Valdir Caetano (PTB) e Almerindo Filho (PFL). No pleito de 

2004, foram ao todo 440 candidatos para 36 vagas como vereador, sendo 12 deles 

evangélicos. Entre eles, 3 obtiveram êxito, sendo reeleitos os 2 representantes da Igreja 

Universal - desta vez, respectivamente, no PL e no PSL - e também Elias Vida (PTB), 

membro da Igreja Adventista. Dois pontos chamam atenção em relação ao resultado 

eleitoral de 2004. O primeiro é o fato de a votação total dos dois candidatos da IURD 

(16.480) ter sido maior que o dobro do total de votos recebidos pelos membros da 

Assembléia de Deus (6.952). E o segundo é a mudança de legenda dos vereadores 

reeleitos, o que ilustra algo presente em outras eleições alhures também: na prática, o 

mandato do parlamentar acaba pertencendo mais à instituição religiosa do que ao 

partido político (Oro, 2004). 

Além do modo bastante racional e centralizado com que a Igreja Universal se 

organiza, também em termos de prática política, outro fator explica sua trajetória de 

                                            
18 Na legislatura anterior (1997-2000), apenas 3 eram evangélicos. Os votos dos adeptos da Assembléia 
de Deus foram divididos entre Eliseu Kessler (PT do B) e o pastor Edmilson Dias (PT), que acabou eleito.  
19 A primeira e o último dessa lista são casos peculiares. Verônica Costa foi eleita mais por ser conhecida 
como cantora funk do que adepta da igreja e Monteiro de Castro, que SE tornou bispo após vencer as 
eleições, foi assassinado em junho de 2004.  
20 A diminuição de parlamentares da Igreja Universal se deve à concorrência de candidatos de outras 
denominações evangélicas. Entretanto, o poder eleitoral dessa igreja ainda se mostra no caso de Paulo 
Mello, que em 2000 havia sido eleito 21.271 votos e em 2004, sem o apoio da igreja, foi derrotado com 
apenas 1.827 votos. 



 
 
 
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 
 

 10 

eficácia eleitoral: o ex-homem forte de Edir Macedo no setor político e ex-deputado 

federal, nacionalmente conhecido como bispo Rodrigues. 

Carlos Rodrigues foi um dos fundadores da IURD. Em 1982, ao propor a Edir 

Macedo o lançamento de candidatos a vereador no Rio de Janeiro, Rodrigues começou a 

exercer a função de coordenador político da igreja. No período das eleições, ele se 

afastaria das funções pastorais para se dedicar exclusivamente à campanha dos 

candidatos apoiados pela denominação. Foi dessa forma que o também pioneiro daquela 

igreja, Roberto Augusto, se tornou deputado federal em 1986 e os demais parlamentares 

ligados àquela denominação foram eleitos, entre 1990 e 1994. Rodrigues exerceria 

papel importante também na implantação da IURD na Argentina, Portugal, Espanha, 

Angola, África do Sul e Moçambique. Mas sua função política no Brasil ganhou 

visibilidade quando ele passou a ocupar um escritório de “assessoria parlamentar 

evangélica”, em Brasília, em 1996 (Fonseca, 2002:139-141). A IURD já havia 

começado uma forte articulação política no meio evangélico brasileiro. 

O então bispo Rodrigues decidiu se candidatar e, em 1998, foi eleito deputado 

federal pelo PFL-RJ, com 76.611 votos. Em 2002, dessa vez pelo PL, ele foi reeleito 

com 192.640 votos, sendo o mais votado entre os 10 evangélicos eleitos, bem como o 

quarto deputado federal que mais recebeu votos em seu Estado. Além de eleito com 

muitos votos, Rodrigues foi o articulador do bloco evangélico pró-Lula, angariando 

adesões desse segmento religioso àquele candidato à Presidência da República, pelo 

PT21. De fato, sob a anuência de Macedo, Carlos Rodrigues dirigiu as candidaturas e 

estratégias eleitorais da IURD, de 1982 a 2004, bem como coordenou as ações políticas 

dos parlamentares da igreja, entre 1999 e 2005, quando então foi abatido por um 

vendaval de escândalos. 

Em maio de 2005, o ex-deputado pelo PTB-RJ Roberto Jéferson - acuado por 

denúncias de corrupção na Empresa de Correios e Telégrafos - denunciou um grande 

esquema de compra de votos de parlamentares e desvio de verbas públicas que ficou 

conhecido como “mensalão”. Um dos principais acusados era Carlos Rodrigues22. Não 

bastasse isso, ele foi acusado, em 2006, pela Polícia Federal de ser um dos principais 

                                            
21 A aliança do PT com o PL gerou muitas críticas de antigos militantes petistas, sobretudo os 
identificados com o catolicismo da Teologia da Libertação. 
22 Rodrigues viria a responder processo com mais 39 indiciados junto ao Supremo Tribunal Federal. 
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beneficiados de um esquema de superfaturamento na compra de ambulâncias, em troca 

de emendas parlamentares, o que ficou conhecido como “máfia dos sanguessugas”. 

Nesse último escândalo, chamou atenção o protagonismo e a presença maciça de 

parlamentares evangélicos23. Entre eles, 10 eram ligados à Assembléia de Deus e 14 à 

IURD24. Devido a esses fortes escândalos, Carlos Rodrigues deixou de ser bispo e 

acabou expulso tanto da IURD, como de seu partido, o PL. Com isso, ele se juntou ao 

rol de lideranças eclesiásticas e políticas descartadas pela denominação de Macedo.  

Nada menos que 14 dos 16 (87%) deputados federais da IURD estiveram 

envolvidos no escândalo das sanguessugas. E isso teve repercussão nas eleições de 

2006. Procurando amenizar os danos a sua reputação, já comprometida nas duas últimas 

décadas, a direção da Igreja Universal retirou o apoio aos parlamentares acusados. Entre 

eles, apenas 2 tentaram a reeleição, mas sem sucesso25. O número de deputados federais 

ligados à igreja caiu dois terços, chegando a 5. Na Assembléia de Deus, o estrago 

político também foi grande, pois seu número de deputados declinou à quase metade, de 

22 para 12.  

De 2002 a 2006, o conjunto de deputados federais evangélicos reduziu 22%, 

passando de 51 para 40, em função das denúncias ocorridas26. Em certa medida, a perda 

de parlamentares da IURD e da Assembléia de Deus foi compensada com o acréscimo 

de representantes de outras denominações, com destaque para a Batista que elegeu 10 

deputados. Entre os candidatos ligados ao segmento evangélico houve maior 

concorrência, de modo a haver a eleição de representantes, além das igrejas citadas, de 

                                            
23 Dos 72 congressistas acusados, cuja cassação foi recomendada pelo Conselho de Ética da Câmara 
Federal, 23 eram evangélicos, inclusive o líder da Frente Parlamentar Evangélica, Adelor Vieira (PMDB-
SC).  O primeiro parlamentar a fazer acordo com a empresa que vendeu as ambulâncias ao Ministério da 
Saúde (Planam) e que mais lucrou com as negociações, foi o batista Lino Rossi (PP-MT), com 3,1 
milhões de reais. Depois dele, o segundo foi Nilton Capixaba, do PTB-RO, com 646 mil reais, ligado à 
Assembléia de Deus. 
24 Além de Rodrigues, destacavam-se a Edna Macedo - acusada de receber 40 mil reais, dos quais 30 mil 
em dinheiro para si e o restante para seu filho, Otávio Bezerra, que chegou a ser preso pela Polícia 
Federal - e o então presidente da igreja, João Batista, que em julho de 2005 havia sido preso pela mesma 
polícia em um aeroporto, ao tentar embarcar portando sete malas cheias de dinheiro (Mariano et alii, 
2006: 70-72; OESP, 6/8/2006: A9; FSP, 12/8/2006: A5). 
25 Edna Macedo renunciou ao mandato para não sofrer cassação. Em seguida, disputou a eleição para 
deputada estadual, mas teve sua candidatura suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, que não 
contabilizou seus votos à espera de parecer do Ministério Público. 
26 Anteriormente, os parlamentares evangélicos já tinham se envolvido em dois escândalos com forte 
repercussão nacional, o das emendas constituintes e o dos chamados anões do Orçamento (Pierucci, 
1989). 
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mais 8 denominações: Luterana, Presbiteriana, Maranata, Metodista, Quadrangular, 

Cristã Evangélica, Sara Nossa Terra e Internacional da Graça de Deus (Mariano et alii, 

2006: 72-74). 

No Senado Federal, haviam sido eleitos em 2002 Marina Silva (PT-SP), Magno 

Malta (PL-ES) e Marcelo Crivella (PL-RJ), respectivamente, ligados às igrejas 

Assembléia de Deus, Batista e Universal do Reino de Deus. Foram reeleitos, embora os 

dois últimos em paridos diferentes, respectivamente, PR e PRB. A esses três senadores, 

juntou-se em 2006 Virgínio de Carvalho (PSC-SE), ligado também à Assembléia de 

Deus. Depois de exercer por 5 anos o cargo de ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva voltou ao Senado. O pastor e cantor gospel, Magno Malta, também esteve 

envolvido no escândalo das sanguessugas, mas não teve indicação de cassação e não 

precisou se sujeitar à competição eleitoral em 2006. Mas o senador e também 

parlamentar evangélico com maior destaque é de Crivella. 

O novo ator principal 

Antes de tratar da ascensão política de Marcelo Crivella, vejamos qual o arranjo 

institucional que propiciou sua trajetória.  

Ao constituir a Associação Beneficente Cristã (ABC) em 1994, a IURD 

começou uma nova fase em termos de práticas assistenciais. Segundo Machado (2003: 

304-305), a criação dessa entidade marca a ruptura da igreja com iniciativas tímidas 

para uma forma institucionalizada de assistência social. Acrescento que aí a 

denominação passou a fazer uso explícito e estratégico desse trabalho para promoção 

político-eleitoral de suas lideranças.  

A ABC advém do processo de adesão da IURD à mobilização nacional da 

Campanha Contra a Fome e a Miséria - iniciada em 1993 pelo sociólogo Betinho. No 

segundo semestre de 1994, a igreja lançou um movimento interno chamado Brasil 2000 

- futuro sem fome, marcado pela realização de eventos de massa para arrecadação de 

alimentos nas capitais brasileiras. Essa doação dos fiéis era repassada para favelas, 

creches e entidades filantrópicas. Tal movimento fez surgir naquele semestre a ABC, 

inicialmente presente apenas em São Paulo e Rio de Janeiro27. Além dessa entidade, 

                                            
27 Sua ata de fundação foi assinada em 2 de fevereiro de 1995, após alguns meses já em funcionamento. 
Em 2008, ela já está em todas as capitais do país. 
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aquele movimento impulsionou a criação da revista Mão Amiga, que serviria para dar 

visibilidade às práticas assistenciais da igreja, capitaneadas pela ABC (Mariano, 1999: 

60; Machado, 2003: 308-311). 

A ABC foi idealizada para melhorar a imagem da Igreja Universal perante a 

opinião pública. Ao sistematizar e dar visibilidade a suas ações filantrópicas, a IURD 

procurava, não só aplacar o difundido questionamento moral a seu respeito, mas 

também se contrapor às práticas semelhantes de outros grupos religiosos, sobretudo os 

católicos e os espíritas. 

Ao criar a ABC, a igreja de Macedo deu o primeiro grande passo de 

institucionalização do trabalho social de sua igreja. Além de atenuar a difundida 

imagem negativa da IURD - através da divulgação dos projetos sociais28 - sobretudo 

pela Rede Record de Televisão - a ABC deu base a um discurso da igreja contrário à 

exclusão social e propiciou um importante incremento no número de voluntários 

dedicados à igreja. Em 1997, conforme o Decreto Lei 36.872, ela foi reconhecida como 

entidade de utilidade pública federal, o que lhe habilitou para fazer parecerias com 

órgãos públicos, evidentemente com implicações políticas (Mariano, 1999: 60; 

Machado, 2003: 311). 

Na cidade de São Paulo, o apoio da IURD às campanhas e governos de Paulo 

Maluf e de seu sucessor, Celso Pitta - entre 1993 e 2000 - lhe rendeu um grande espaço 

para a ABC atuar em projetos sociais da prefeitura. Algo mais incisivo ocorreria no 

Estado do Rio de Janeiro - durante o governo de Marcello Alencar, de 1999 a 2001 - 

quando o pastor e deputado federal eleito pelo PFL em 1998, Aldir Cabral, chefiou a 

Secretaria Estadual do Trabalho29.  

Outro personagem político que se destacou pelo envolvimento com a entidade 

assistencial da IURD foi o obreiro e reconhecido “empresário de sucesso”, Faria Júnior. 

Seu patrocínio às atividades da ABC e a divulgação intensiva de suas imagens na TV 

Record, distribuindo cestas básicas e cadeiras de roda, fizeram dele o deputado estadual 

mais votado de São Paulo, em 199830. De fato, obreiros e pastores da IURD têm 

                                            
28 Em 2008, eles já envolvem atendimento médico, psicológico e orientação jurídica a adolescentes 
grávidas, idosos e jovens considerados carentes. 
29 A atuação de Cabral gerou várias denúncias na mídia fluminense sobre o uso da máquina pública 
estadual em favor da IURD. Descartado pela igreja, ele não mais voltaria a se eleger. 
30 Waldemar Alves Faria Júnior foi eleito pelo PMDB com 170.325 votos (Campos, 2006: 49).  
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assumido funções e tarefas - espécie de estágio de aprendizado político - nas 

representações regionais da ABC, que são amplamente divulgadas pelos veículos de 

comunicação da igreja, principalmente nos períodos eleitorais. Esse “braço assistencial” 

da IURD propicia um clientelismo de novo tipo - institucionalizado e religiosamente 

legitimado - servindo de tranpolim político para lideranças emergentes da igreja 

(Conrado, 2000 e 2001: 93; Torres, 2005).  

Os resultados positivos que a ABC propiciou à IURD fez com que ela desse o 

segundo grande passo de institucionalização do seu trabalho assistencial, com a 

implementação do chamado Projeto Nordeste. Sua origem foi a campanha “SOS 

Nordeste” de arrecadação e envio de alimentos para aquela região, muito divulgada pela 

Rede Record, em 1998. Mas seu marco inicial foi a compra, em 1999, de uma área de 

aproximadamente 450 hectares, no município de Irecê, semi-árido baiano, para ser 

cultivada mediante um sistema de irrigação importado de Israel. Também chamado por 

lideranças da igreja como “kibutz nordestino”, essa propriedade rural foi batizada como 

Fazenda Canaã. Este é um projeto com feições milenaristas31, que vem servindo como 

exemplo ou “vitrine de transformação social” para a igreja de Edir Macedo (Machado, 

2003: 314-315; Torres, 2005: 5; Campos, 2006: 80). 

Na Fazenda Canaã, a IURD montou uma escola de educação formal, chamada 

Centro Educacional Betel, que atende por volta de 200 crianças de 3 a 6 anos de idade, 

em período integral, oferecendo uniforme, transporte, alimentação e assistência médico-

odontológica. Em torno dessa escola, a igreja promete instalar vários outros prédios 

como templo, creche, clínica médica, restaurante comunitário, pousada, tempo grande, 

área de esporte e recreação, pousada e também uma vila com 30 casas. Mas passemos 

agora a quem é o artífice e o maior beneficiado desse grande trabalho assistencial 

iurdiano. 

Marcelo Bezerra Crivella é sobrinho de Edir Macedo e por muitos considerado 

seu verdadeiro sucessor. Segunda autoridade na IURD, Crivella formou-se em 

engenharia civil e contribuiu decisivamente para a implantação da igreja na África do 

Sul, em 1992. Além de bispo, ele é cantor e compositor de músicas evangélicas, 

                                            
31 Não por acaso foi escolhido um lugar próximo às ruínas de Canudos e adotado um nome que remete à 
idéia bíblica da “terra prometida”. 
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atividade que teria gerado os recursos para a implementação do Projeto Nordeste32. 

Além de notoriedade, o Projeto Nordeste conferiu a Crivella certa aura de homem 

público, promotor de inclusão social, o que lhe possibilitaria ser candidato da igreja 

diretamente a um cargo majoritário. 

Em 2002, Marcelo Crivella se candidatou ao Senado da República pelo PL-RJ. 

Com o slogan “Se deu certo no sertão, vai dar certo no Rio”, Crivella usou a experiência 

nordestina como maior trunfo para conquistar os votos fluminenses. A maior parte do 

seu programa de propaganda gratuita foi dedicada a mostrar todo seu envolvimento com 

o Projeto Nordeste. No período pré-eleições, além da divulgação exaustiva do vídeo 

com imagens dele liderando aquele projeto, bispo Crivella também contou com um 

espaço diário privilegiado no popular programa Cidade Alerta, da TV Record, para 

aparecer fazendo preces pela paz (Machado, 2006: 93). Sem ressaltar sua identidade 

evangélica, tampouco o alto posto na IURD - como de costume entre candidatos 

pentecostais - foi eleito com 3.243.289 votos. 

Já como senador, no primeiro semestre de 2003, Marcelo Crivella criou uma 

ONG a Sorria meu Rio, pela qual inaugurou uma clínica popular no município de São 

Gonçalo, justificando a arrecadação dos recursos para tal empreitada com suas 

atividades nos meios de comunicação33. Aquela outra obra social deu ainda mais força 

política para Crivella, de modo que ele se tornou um forte candidato à prefeitura do Rio 

de Janeiro, em 2004. Com campanha semelhante a de 2002, acabou ficando em segundo 

lugar, com 753.189 votos (21,83% do total), numa eleição em que César Maia venceu 

no primeiro turno, com 50,1% dos votos. 

O escândalo do mensalão, iniciado em maio de 2005, provocou uma reviravolta 

no arranjo político brasileiro. O Partido Liberal - PL, com o qual a IURD até então mais 

tinha se envolvido, foi profundamente abalado34, de modo que a igreja de Macedo e 

                                            
32 Precisamente, pela venda do CD O mensageiro da solidariedade, gravado pela Sony Music. Como 
adiantamento, a gravadora teria pago 850 mil reais, empregados na compra da Fazenda Canaã. Todo o 
dinheiro arrecadado pelas 1.380 mil cópias vendidas teria sido usado para desenvolver o projeto 
(Machado, 2003: 315). 
33 Enquanto os recursos para a compra da Fazenda Canaã vieram da venda de CDs, para o “Projeto Rio”, 
teriam vindo do programa Show do milhão, do apresentador Silvio Santos (SBT), quando Crivella 
derrotou os outros senadores Eduardo Suplicy (PT-SP e Ney Suassuna (PMDB-PB), conquistando 300 
mil reais (Machado, 2006: 113-114). 
34 Os parlamentares mais atingidos foram seu presidente, Valdemar Costa Neto e bispo Rodrigues. 
Ambos renunciaram para escapar do processo de cassação. Desfigurado, o PL veio a fundir-se, em 
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Crivella teve que procurar uma alternativa. Ironicamente, buscaram se articular com 

católicos carismáticos do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) para fundar em 

agosto daquele ano o Partido Municipalista Renovador - PMR35. Três meses depois, a 

nova legenda já havia acolhido o vice-presidente da República - José Alencar - e 

mudado de nome para Partido Republicano Brasileiro - PRB.  

A formação do PRB foi efetivamente rápida e também controvertida36. Apesar 

de algumas lideranças políticas, como o filósofo Roberto Mangabeira Unger - que viria 

se tornar ministro de Ações de Longo Prazo do governo de Lula, em 2007 - os 

dirigentes da IURD negarem a ligação do partido com a igreja, este era um fato 

explícito. A legenda foi criada para atender aos interesses da igreja de Macedo, 

sobretudo os de seu sobrinho, Crivella37.  

Nutrido por esse arranjo partidário, pela imagem de homem público combatente 

da exclusão social e, sobretudo pelos resultados eleitorais anteriores, o senador da IURD 

se candidatou ao governo estadual fluminense em 2006. Era o único candidato 

majoritário do PRB e tinha como coordenador geral e financeiro de sua campanha o 

bispo Natal Forucho38. O candidato Crivella tinha a seu dispor, não só os apelos 

explícitos a seu favor nos templos e atos públicos, o uso dos meios de comunicação e 

dos projetos assistenciais da igreja, mas também algumas formas de coerção de 

lideranças locais39. Marcelo Crivella contou também com o importante apoio do 

                                                                                                                                
outubro de 2006, com o Partido da Reedificação da Ordem Nacional - PRONA, constituindo então o 
Partido da República - PR. Outros partidos pequenos se fundiram devido à ameaça de extinção dos que 
não atingissem determinada votação nacional, a chamada cláusula de barreira. 
35 Constaram da documentação apresentada ao TSE 612 mil assinaturas, obtidas quase todas nos templos 
da IURD, sob a liderança do advogado e pastor Vitor Paulo dos Santos, responsável pela reestruturação 
burocrática da sigla (FSP, 15/12/2005). 
36 Além de, equivocadamente, constar do artigo 43 de seu estatuto a sigla PL - em vez de PRB - no TSE 
aparecia como presidente o nome do bispo Natal Wellington Rodrigues Furucho, quando na verdade era o 
pastor Vitor Paulo dos Santos (FSP, 20/8/2008). 
37 Seu novo partido, além do vice-presidente da república e um ministro de Estado, tem no senador 
Crivella uma liderança política em franca ascensão. Mesmo tendo sido o 22º partido mais votado em 
2006, com 352 mil votos ao todo para deputados federais em no país, o PRB foi o 4º partido que mais 
recebeu doações financeiras, atrás apenas dos grandes PT, PSDB e DEM. Empreiteiras responsáveis pela 
construção dos novos mega-templos da Igreja Universal doaram 1,51 milhão de reais (FSP, 23/9/2007). 
38 Dos parlamentares ligados à IURD e “herdados” pelo PRB, Vieira Reis e José Divino - que estavam 
envolvidos no escândalo do sanguessuga - foram expulsos da legenda. Já o bispo Forucho, experiente na 
administração de empresas da igreja, assumiu um papel político semelhante ao que tinha o ex-bispo 
Rodrigues. 
39 Uma delas era exigir que os 14 conselheiros tutelares - de um conjunto total de 50 - eleitos com o apoio 
da IURD fizessem campanha incisiva por ele (FSP, 16/7/2006). 
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presidente Lula, que na prática preteriu o candidato do próprio PT, Vladmir Palmeira. 

Com apenas 45 segundos de propaganda gratuita na televisão, o bispo licenciado da 

IURD conseguiu chegar em terceiro lugar, com 1.531.431 votos40. O Projeto Nordeste 

definitivamente impulsionou Marcelo Crivella a se tornar um político popular no Estado 

do Rio de Janeiro.  

Em 2008, Crivella se lançou novamente candidato do seu partido à prefeitura 

carioca. Conta mais uma vez com o apoio não declarado do presidente Lula, de quem se 

mostra um fiel aliado e, em contrapartida, tem sua imagem pessoal vinculada ao PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento), comparecendo com destaque às solenidades 

de lançamento de obras dessa política do governo federal. O candidato se apresenta com 

força também pelo fato de ser um dos 10 parlamentares com mais verbas liberadas do 

orçamento da União para seu Estado, superando até a maioria dos deputados petistas do 

Rio de Janeiro41. 

Outro elo de Crivella com Lula é o modo como sua campanha eleitoral vem se 

dando. O senador contratou o mesmo profissional que coordenou a empreitada do 

candidato petista à Presidência em 2002, Duda Mendonça. O renomado publicitário 

havia se afastado de campanhas desse tipo desde que seu nome foi envolvido no 

escândalo do mensalão, em 2005, por ter recebido ilegalmente pagamento do PT no 

exterior. Orientado por Mendonça, Marcelo Crivella lançou em 7 de julho uma “Carta 

ao Povo do Rio de Janeiro”, algo muito semelhante ao que Lula fizera em 2002 com sua 

“Carta ao Povo Brasileiro”. Porém, diferente do candidato a presidente, Crivella não se 

dirigiu a banqueiros e empresários, preferencialmente, mas a todos que vêm a Igreja 

Universal com desconfiança, afirmando que não seria “de forma alguma prefeito de 

uma instituição religiosa”. Prometia liberdade religiosa e de expressão, uma vez que em 

todo o país, pastores e fiéis da IURD haviam acionado judicialmente jornalistas e 

empresas de comunicação social, sobretudo a Folha de S. Paulo, por uma matéria sobre 

o império empresarial daquela igreja. A carta se referia também à tolerância com o 

                                            
40 No segundo turno, a então deputada federal Denise Frossard (PPS), apoiada pelo prefeito César Maia, 
perdeu para o senador Sérgio Cabral Filho (PMDB), que havia sido eleito também em 2002, com uma 
votação superior a de Crivella. 
41 Na atuação parlamentar de Crivella, descasam-se outras duas iniciativas. A primeira se refere a um 
polêmico projeto de lei que previa a aplicação da Lei Rouanet de insenção fiscal à empresas também 
quanto à reforma e preservação de templos religiosos. E a outra foi a liderança da mobilização dos 
parlamentares evangélicos contrária à criminalização da homofobia. 
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Carnaval e as manifestações homossexuais. Por último, outra semelhança entre as 

campanhas de Crivella e Lula foi o jingle adotado referindo-se à união entre a prefeitura 

e o governo federal, tendo como cerne o slogan “Crivella lá”. (FSP, 7/07/2008; OESP, 

13/7/2008). 

A campanha eleitoral do senador vem envolvendo atores de novelas da Rede 

Record de Televisão, que é oficialmente como propriedade de seu tio, Edir Macedo. O 

prefeito carioca César Maia (DEM, antigo PFL) chegou a acusar a empreitada eleitoral 

de Crivella de irregularidade, pois o site do PRB foi elaborado por uma empresa 

vinculada à Igreja Universal, chamada Editora Gráfica. A lei 9.504/97 proíbe partidos e 

candidatos de receberem doações de qualquer espécie, mesmo na forma de serviços 

publicitários, de entidades beneficentes e religiosas. O PRB se defendeu dizendo que 

realizou consultas ´oficiais´ com três empresas, tendo sido aquela a que ofereceu as 

melhores condições (FSP, 4/08/2008). Outra polêmica que envolveu a relação entre 

aquela agremiação política e a IURD foi o fato de as empresas construtoras de templos 

daquela igreja serem as principais contribuidoras de dinheiro para o PRB. O candidato e 

bispo licenciado da Igreja Universal se defendeu dizendo que aquelas empresas eram 

financiadoras de outros partidos também, que as doações eram contabilizadas e portanto 

legais. Disse também que as construtoras queriam “agradar” a igreja devido à presença 

nelas de evangélicos e que a ênfase da mídia nessa questão era expressão de intolerância 

com a capacidade organizativa dos membros desse seguimento religioso (FSP, 

17/03/2008). 

Mas a controvérsia maior envolvendo a candidatura de Marcelo Crivella à 

prefeitura carioca tem sido o projeto Cimento Social. Trata-se de uma cooperação 

técnica entre os ministérios da Cidade - que liberou 13,9 milhões de reais entre 2007 e 

2008 - e o da Defesa, que concedeu mão-de-obra e proteção do Exército para as obras. 

O projeto previa a recuperação de 782 casas em uma área da favela da Providência 

(centro do Rio de Janeiro), simbolicamente escolhida por ter sido a primeira favela do 

Brasil. As obras, que começaram em dezembro de 2007, e inicialmente ficariam sob 

responsabilidade do Exército, foram terceirizadas para a construtora Edil. Foram 

designados 50 militares de várias patentes da área de engenharia e um efetivo de 200 

homens responsável pela segurança de seus colegas e dos operários envolvidos. Uma 

das funções dos militares era, em tese, ensinar a população a melhorar e manter suas 
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próprias casas. Embora não tenha sido votado no Senado, tal projeto, como se vê, foi 

definitivamente assumido pelo governo federal. 

Em 14 de junho, executores do projeto, sendo um tenente, um sargento, um 

soldado e mais 8 soldados cúmplices, entregaram três rapazes - de 17, 19 e 24 anos - do 

morro da Providência a traficantes do vizinho morro da Mineira, dominado por facção 

criminosa rival, o que lhes causou tortura, seguida de morte. O ocorrido gerou revolta 

da população local contra o Exército, mesmo porque anteriormente já havia acontecido 

conflitos envolvendo os militares e os moradores. Houve protestos, arremesso de pedras 

contra os militares, comoção e manifestação indignada, sobretudo durante o funeral, o 

que repercutiu bastante42. Anteriormente, um parecer técnico do Comando Militar do 

Leste, que abrange os Estados do Sudeste, havia alertado para os riscos da participação 

do Exército no projeto, entre eles, a possibilidade de tiroteios e até mortes de civis com 

balas perdidas. Mas acabou por prevalecer a decisão política do presidente Lula, que se 

comprometera a apoiar Crivella, em contraposição ao adversário político, César Maia. 

Um documento do serviço reservado do Exército aponta que um assessor do 

senador Crivella negociou com traficantes uma espécie de política de não-agressão 

durante a ocupação da favela. Crivella negou tal acordo. O líder da associação dos 

moradores do morro da Providência, Nelson Gomes, que esteve em reuniões com o 

Exército, disse em 19 de junho que a escolha do local das obras do projeto Cimento 

Social foi feita ignorando a necessidade e privilegiando a visibilidade, o que também foi 

negado pelo senador, sempre ressaltando o respaldo dos dois ministérios para a 

viabilização do seu projeto. Mas contrariando a decisão governamental de manutenção 

do Exército no morro da Providência, em 18 de junho, a juíza Regina Coeli de 

Carvalho, da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ordenou a saída das tropas militares da 

favela (FSP, 20/06/2008). 

                                            
42 O ministro da Defesa Nelson Jobim foi designado pelo presidente Lula para ir até o morro da 
Previdência, pedir desculpas às famílias atingidas e prometer indenizações e também anunciar a decisão 
do governo federal de manter o Exército no local, pois sua saída supostamente seria uma derrota política. 
Estudiosos das Forças Militares concluíram que o episódio maculou a imagem do Exército, fazendo-o ser 
hostilizado por segmentos populares, algo que nem no período da Ditadura Militar havia acontecido. A 
tragédia colocou em questão também a idéia recorrente do uso dessa força militar contra a criminalidade 
urbana. Um agravante teria sido o uso político-eleitoral do Exército. 
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O governo federal, através da Advocacia Geral da União, entrou com recurso 

contra a decisão judicial no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF do Estado do 

Rio de Janeiro), mas foi negado. A decisão foi reiterada com base nas funções legais das 

forças armadas e também devido às acusações de uso eleitoral daquele projeto social. 

Em 21 de junho, os militares deixaram a praça do morro da Providência, restando dos 

250 apenas 26 homens ao todo em alguns pontos da favela. O presidente do TRF, 

Joaquim Castro Aguiar, permitiu que o Exército atuasse apenas no local das obras da 

base do morro (FSP, 22/06/2008). Por mais que tentasse evitar e negasse o fato, o 

governo federal e o candidato a prefeito tiveram o projeto embargado. 

Em 28 de junho, o vice-presidente da República, José Alencar, então em 

exercício na chefia do governo federal, veio ao Rio de Janeiro para participar do ato de 

lançamento da campanha de Marcelo Crivella à prefeitura do Rio. Na ocasião, em 

entrevista, reconheceu que havia intervindo politicamente em favor do projeto Cimento 

Social. A despeito das evidências, o comandante geral do Exército, general Enzo Peri, 

havia negado a pressão política para encampar o projeto, assumindo exclusivamente a 

decisão de encaminhar e manter as tropas no morro da Previdência (FSP, 19/06/2008 e 

29/06/2008). O fato é que o desenrolar dos acontecimentos mostrou que Crivella perdeu 

um trunfo da sua campanha eleitoral, embora tenha se mantido um candidato bastante 

forte. 

Em termos de patrimônio pessoal, Marcelo Crivella declarou à Justiça Eleitoral 

ser apenas proprietário de dois veículos, com valor total de 100 mil e 900 reais, além de 

uma conta bancária de 180 mil e 900 reais. Como em campanhas anteriores, ele não 

declarou um só imóvel, dizendo-se residir num apartamento alugado na zona sul do Rio 

de Janeiro. Mesmo assim, suas declarações mostram que nos últimos dois anos seu 

patrimônio cresceu 130,53%, bem acima da média dos demais candidatos aos 

parlamentos do país43. 

Crivella vem se mantendo líder nas pesquisas de intenção de voto. Conforme 

levantamento do Datafolha, em 25 de julho, ele tinha 24% das intenções de voto, contra 

16% de Jandira Feghali (PC do B) e 13% Eduardo Paes (PMDB), seus adversários mais 

próximos. Por outro lado, sua rejeição era a maior de todos, chegando 31% (FSP, 

                                            
43 Conforme o site www.excelencias.org.br, da organização Transparência Brasil, a média do aumento 
patrimonial dos candidatos a cargos legislativos entre 2006 e 2008 foi de 51,6%. 
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25/7/2008). O eleitorado de Crivella distribui-se de forma praticamente igual entre 

homens e mulheres, é maior entre os jovens e pessoas até 44 anos, entre os que têm até 

o ensino fundamental e entre os de família com renda mensal de até dois salários 

mínimos, ou seja, a base da pirâmide social. Rejeitado principalmente pelos segmentos 

sociais com maior renda e escolaridade, sua campanha eleitoral contou com um jantar 

realizado em um prédio requintado de Copacabana, ocasião em que recebeu o 

estratégico apoio da conhecida socialite Vera Loyola (FSP, 1/08/2008). Duda 

Mendonça vem elaborando estratégias para fazer aumentar a adesão de seu candidato na 

classe média e nas elites cariocas. 

 

Considerações finais 

O crescimento da participação dos evangélicos pentecostais na política partidária 

brasileira é algo notório. Teve seu impulso inicial nas eleições constituintes de 1986 e se 

dá no pleito municipal atual, através de inúmeros candidatos a vereadores e alguns ao 

poder executivo, entre os quais se destacam o prefeito Íris Rezende, em Goiânia, e o 

senador Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. 

Em termos de presença nos parlamentos federais, os escândalos do mensalão e 

do sanguessuga, entre 2005 e 2006, fizeram reduzir bastante a representação evangélica. 

Mais que isso, significativas lideranças foram abatidas. Entre elas destaca o ex-deputado 

e ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Carlos Rodrigues. Até então, ele havia 

sido o grande articulador político daquela igreja, responsável em grande medida, pela 

alta eficácia eleitoral iurdiana. Tal como outros líderes eclesiais e políticos daquela 

igreja, que se envolveram em escândalos, Rodrigues foi sumariamente descartado da 

instituição de Edir Macedo. 

Presbiteriano professo, mas sem ministério pastoral, Anthony Garotinho é outro 

líder político e evangélico que ganhou projeção nacional, mas acabou voltando à estaca 

zero. Após ser governador do Rio de Janeiro, fazer de sua mulher, Rosinha Matheus, 

sua sucessora e disputar bem as eleições presidenciais em 2002, Gatinho recebeu graves 

acusações, chegando a expor-se ao ridículo perante a opinião pública nacional. Mas, 

diferente de Carlos Rodrigues, Anthony Garotinho é politicamente autônomo, isto é, 

não depende de uma instituição eclesial especificamente para ascender socialmente. 
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Também no âmbito da Igreja Universal e na disputa por cargos executivos, 

Marcelo Crivella é o principal ator político evangélico da atualidade. Bispo licenciado 

da IURD e sobrinho de Edir Macedo, Crivella construiu sua projeção através da música 

e de projetos sociais bastante divulgados, sobretudo pela Rede Record de Televisão. 

Depois de tornar-se senador, chegar perto da vitória para governo fluminense, liderar a 

formação de um partido pequeno, mas importante no cenário político nacional, Marcelo 

Crivella agora se empenha para ser eleito prefeito do Rio de Janeiro. Com uma 

campanha incisiva e controvertida, recebe atualmente os holofotes da mídia e 

personifica todo o processo de inserção evangélica na política partidária brasileira. 
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