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Ao escolher esse recorte, acredito ser ele capaz de ajudar a entender uma determinada 
combinação, acredito, forte na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), em que um 
sentido e necessidade de transformação da própria vida, uma determinada busca por 
autosuperação a qual seria codependente a patamares cada vez mais elevados de auto-
contrôle, combina-se a um sentido de ligação e reciprocidade entre as pessoas. Isso se 
explica melhor quando pensamos a relação que muitos dos freqüentadores estabelecem 
entre o seu cotidiano e a oferta ou mesmo a própria fé. 
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I.1 - A “grande” imprensa e o polêmico tema das ofertas: 

 

O tema das ofertas têm sido um dos mais controversos quando se fala da Igreja 

Universal, desde seu polêmico “ou dá o desce”, do bispo Edir Macedo, às imagens 

reveladas pelo ex-pastor Magno, seguidas da prisão do bispo. Inclusive proliferam, por 

exemplo, nos espaços internáuticos, declarações pejorativas ou mesmo agressivas em 

relação a Universal, sendo que muitos dos seus freqüentadores têm passado a participar 

intensamente dessas discussões. Vejamos uma lista de notícias sobre a igreja em 

diversos jornais do país de 1995 para cá: 

 

“Igreja de Universal é acusada incitação ao ódio no Uruguai: Folha de São Paulo, 23/05/2004; 
Espetáculos para conquistar fiéis: Revista Época, 28/04/2003; Ministério Público da Bahia pede 
prisão de pastor por morte de jovem: Folha de S. Paulo, 09/11/2001; Entre o terreiro e o altar: 
Jornal O Dia, 06/08/2001; Fisco manda Universal pagar R$ 48 milhões: Jornal do Brasil, 
26/07/2001; Ex-empresaria fica pobre doando dizimo: A Tarde, 07/05/2001; Inquérito em 
Londres pode atingir Universal: O Estado de S. Paulo, 21/01/2001 Igreja investigada em morte 
de criança: Jornal O Estado de São Paulo, 20/01/2001; Dissidente acusa IURD de tráfico de 
armas e de droga: Jornal Público de Portugal em 07/01/2001; Justiça condena pastor da 
Universal a devolver dinheiro a fiel: Jornal do Brasil, 25/08/2000; Bispo Macedo será 
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ouvido hoje pela justiça: Jornal do Brasil, 21/08/2000; Edir Macedo responderá processo 
por contrabando: O Estado de São Paulo, 14/07/2000; A Igreja Universal aufere lucros até 
de madrugada: revista ISTOÉ, 28/05/2000; Governo vai investigar venda da Record à 
Igreja Universal: Jornal Folha de São Paulo, 02/04/2000; A mão de ferro do "baixo clero": 
Jornal O Dia, 11/01/2000; Em nome da multiplicação: Jornal O Dia, 31/03/2000; Imagem é 
alvo preferencial de ataques da igreja de Macedo: Jornal O Dia, 04/07/1999; Sua Santidade, o 
bispo: Jornal O Dia, 24/10/1999; Governo investiga a Igreja Universal: O Dia 10/08/1999; Os 
trunfos da igreja do bispo Macedo: O Dia, 18/07/1999; Record tem firmas em paraísos fiscais: 
Folha de São Paulo, 18/07/1999; Universal sofre mais ações: Jornal Folha de São Paulo, 
31/05/1999; Templo da Universal é invadido no Rio: Jornal Folha de São Paulo, 26/01/1999; 
Garoto morre afogado em tanque da igreja: Folha de São Paulo, 17/01/1999; Polícia indicia 
mais 1 no caso da Universal:  Folha de São Paulo, 23/12/1998; "Se você crê em Jesus venha 
pegar seu envelope do dízimo": O Estado de São Paulo em 12/09/1998; "Sai diabo, sai em 
nome de Jesus", diz índia xavante: Folha de São Paulo, 28/12/1997; Acusado nunca matou 
garota: Jornal Folha de São Paulo. 04/02/1997; P.F. vai apurar suspeita de ligação com tráfico: 
Folha de São Paulo, 24/01/1996; A lógica oculta da desrazão: Folha de São Paulo, 21/01/1996; 
Livro revela bastidores da Igreja Universal: Folha de São Paulo, em 15/11/1995; Receita cobra 
5 anos de I.R. da Universal; Jornal Folha de São Paulo, 30/12/1995; Ou dá ou...: Jornal 
Folha de São Paulo, 29/12/1995; Edir Macedo exibiu filme pornô, diz pastor: Folha de São 
Paulo, 28/12/1995; Brasil vai investigar igreja: Folha de São Paulo, 28/12/1995; Vídeo 
ensina pastor a arrecadar dinheiro: Folha de São Paulo em 23/12/1995; Universal sofreu três 
cismas: Jornal Folha de São Paulo, 05/11/1995; Bispo Edir Macedo criou o Deus executivo: 
Folha de São Paulo, 31/10/1995; O mercado e a fé: Jornal Folha de São Paulo em 
14/10/1995.” 

 

Entre as notícias, todas de teor negativo, intercalam-se referências à exploração 

monetária sofrida pelos participantes com casos de mortes, violência, tráfico de drogas e 

armas, agressão simbólica, processos criminais variados e, em suma, a sujeira do “baixo 

clero”, a sujeira escondida e que trai no último ato o usurpador2.  Não cabe aqui avaliar 

a veracidade ou não das acusações, nem tampouco julgar moralmente a conduta dos 

pastores, ou mesmo dos acusadores. Todavia, aponto apenas para algumas 

características sobre a forma como se desenvolvem as acusações: a) nas matérias em 

que comparecia a relação entre cliente e prestador de serviço, são sempre as lideranças 

as acusadas e os clientes as vítimas enganadas ou mesmo feridas – também, em nenhum 

momento se pergunta de onde viriam as lideranças; b) em todas, a forma de exploração 

monetária dos clientes, bem como o recurso a meios alternativos de monetarização e 

expansão estão sempre associadas a práticas ilícitas – tráfico de drogas, armas, compra 

suspeita da Rede Record e sonegação de impostos; c) em muitos dos casos, fica 

implícita uma relação entre a IURD e uma determinada inferioridade sócio-cultural 

tanto dos seus clientes, quanto de suas lideranças: os primeiros pela sua ingenuidade – 

leia-se passividade e tacanhice -, os segundos, pela sua falta de escrúpulos e ética – leia-

se, safadeza e malandragem – e, sendo assim, mais uma vez salta aos olhos certa 
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(INFORMANTE, MULHER, 44 ANOS) 



ambigüidade no hiato cognitivo e moral entre clientes e fornecedores; d) as matérias em 

muitos casos, deixam implícita uma noção de que apenas a IURD promove estratégias 

de expansão e adesão religiosa, sendo as outras denominações relativamente passivas ou 

mesmo indefesas diante da agressão sofrida; convertendo-se a acusação do uso de 

estratégias e da monetarização institucional, por si mesmas, em formas implícitas de 

denunciar e desqualificar. Concluindo, em quase todas as matérias, a Universal é tratada 

como caso de polícia, ou mesmo de segurança pública. Ela torna-se ameaça a 

“sociedade”, estando, portanto, naturalizada como um outro, anomia sobre a qual recai 

todo tipo de suspeita. 

Diante do teor das informações veiculadas, poder-se-ia imaginar um impacto de 

refluxo na expansão da IURD na década de noventa. Mas, curiosamente, deu-se 

justamente o contrário, ela não só cresceu, mas cresceu muito - como já dito, cerca de 

491% no Brasil. Certamente que jogou um papel importante a presença e competência 

que essa denominação apresentou no interior dos meios de comunicação de massa3. 

Mesmo assim, percebo também que o ataque padecia de duas fraquezas básicas: por um 

lado, a utilização de meios modernos de comunicação combinava-se à mobilização de 

um sentido de moralidade cristã fundamental: a trajetória do perseguido, do fraco, do 

humilhado e injustiçado que se levanta diante das mentiras e do Golias. Por outro creio 

que os ataques menosprezavam as experiências pelas quais as pessoas que iam à igreja 

passavam e testemunhavam. Um sentido de realidade encarnada e constantemente 

reatualizada por todos os lados, realidade essa resgatada e valorizada por àqueles – 

obreiros, pastores e bispos - que estavam interessados em ouvir, compreender e 

remediar o sofrimento alheio. Mas que para tanto, precisavam e mereciam ser pagos 

para isso. Penso que o recurso à narrativa do perseguido tem atualmente perdido a 

importância para muitos dos freqüentadores, pois entendo que eles se sentem atualmente 

suficientemente fortes para confrontar de “igual para igual” suas perspectivas com 

visões concorrentes. Inclusive, penso que só se pode compreender o crescimento dessa 

instituição ligando-o a um contínuo aprendizado. É como se a seqüência de ataques os 

tivesse fortalecido através de um rápido aprendizado pela necessidade de se fornecer 

repostas ágeis, as quais, ao se dizer o que não se é, aprendeu-se também bastante sobre 

o que se é e sobre o que se quer ser; ou seja, os embates, ao porem em questão 

moralidade, confiança, legitimidade e reconhecimento, demandavam também certa 
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instituição da imagem do bispo. Por certo que os meios de comunicação disponíveis, principalmente  TV, 
foram fundamentais nesse momento. 



sensibilidade para ouvir, interpretar e se auto-avaliar. Nesse sentido, penso que 

atualmente os seus adeptos têm apresentado uma capacidade cada vez maior para 

avaliar e justificar as próprias condutas, tendendo, nesse processo, a individualizá-las. 

Assim, quando perguntada sobre o porque da importância da oferta, vejamos o que uma 

informante me respondeu: 

 

“Você aprende a não viver em prol daquele dinheiro, porque você tá ajudando outra pessoa. 
Aquele homem que há quinze anos estava ali era um pastor. Se ele não tivesse lá naquela igreja 
eu taria viva hoje? Eu teria criado meus filho? Alguém deu uma oferta antes pra salvar a minha 

vida. A oferta é uma alma que você salva. Então é muito importante você saber que você tá 

sendo útil. Cê imaginou cê tá desesperado, deprimido, sofrendo, você encontra uma pessoa que 
te dê um abraço, que te dê uma palavra de vida? É melhor do que muita coisa. As vezes você tem 
um amigo, mas ele só se aproxima de você porque quer que você ensine um trabalho, ele quer 
que você dê alguma coisa... Mas aquele amigo voluntário, que te ajuda com a palavra, até no 
telefone, você já viu como você fica feliz quando alguém telefona pra você? Você diz olha só, 
fulano lembrou de mim... Né legal?” (INFORMANTE, MULHER, 42 ANOS) 

 

Adquire-se uma responsabilidade, mas ela não pode ser interesseira, mas gratuita 

e pessoal. É fazer circular a lição inaugural sem a qual ninguém poderia começar. Assim 

o “iniciado” deve aprender: “Alguém lembra de mim!”, para em seguida perceber e se 

empenhar no propósito: “Alguém precisa de mim!” De fato, como já foi dito, muitos 

dos freqüentadores estabelecerão uma relação interesseira com a denominação, todavia, 

ainda que aberta a essa circunstância, os pastores não param de exortar: para aquele que 

recebe a benção e dá as costas, o risco de recair em erro, fraquejar na fé e perder tudo, 

crescerá bastante. Não deixa de ser uma eficiente estratégia de pressionar a fidelidade, 

mas, do ponto de vista de quem sente a toda hora as pressões e incertezas da vida como 

algo além do próprio controle, tal estratégia só adquire eficácia justamente por fazer 

sentido (BOURDIEU), por estar na esfera do vivido. Também pode-se observar 

afirmações similares no site “InForum – Igreja universal”. Segundo sua própria 

apresentação, ele seria dedicado à “...desmascarar as mentiras pregadas na Igreja 

Universal do Reino de Deus à qualquer pessoa que tenha sido enganada ou ludibriada 

com a subtração de seus bens pelos seus respectivos pastores ou auto-intitulados bispos 

com a promessa de soluções de problemas financeiros, saúde, sentimentais etc., 

mostrando que a indústria do curandeirismo evangélico tem proteção de interesses 

econômicos e políticos na exploração das pessoas humildes.” Mesmo que de uma forma 

generalizada, sujeito à todo tipo de participação, esse espaço digital não deixa de 

revelar-se um material interessante por exibir, nesse caso, diálogos que se desenrolam 

através de contínuas provocações, contrapartidas e ajustamentos ao que cada 



participante do “jogo” está realizando. Nesse fórum, a freqüência de defensores da 

IURD é intensa, sendo, é claro, o tema das ofertas o predileto: 

 

“GRAÇAS A DEUS neste país ainda temos liberdade religiosa. Já pensaram? Nós ofertamos e 

devolvemos o dízimo do que é NOSSO,  do suor nosso de cada dia! Já pensou nossa 

denominação recebesse ajuda de governo etc etc? Somos criticados e o dinheiro é nosso! Não 

pedimos nada a ninguém.  Chegamos na Universal falidos, desenganados,  família destruída... e 
Deus, através das orações fortes vai fazendo aquilo que era impossível...  Não tem dinheiro que 
pague!  E quanto mais damos mais recebemos de volta! A semelhança dos 10 leprosos curados, 
uns não entendem e nem voltam para agradecer! Mas, apenas aquele um! volta e agradece ao 
Mestre a bênção recebida. É assim na Universal: Quem um dia foi limpo e liberto de uma vida 

miserável, jamais terá reservas em contribuir com esta obra!” (HELENA) 
 

  Ou seja, a oferta seria uma forma de ligação e reciprocidade4, ao mesmo tempo 

que uma decisão pessoal num espaço livre. Todos os entrevistados fizeram questão de 

afirmar que não eram obrigados a dar nada, todos acentuaram que davam com prazer e 

que, se pudessem, dariam mais; também, não se imagina que a oferta vá diretamente 

para Deus, muitos o disseram claramente, Deus, é claro, não precisa de dinheiro. 

Todavia, sua obra na Terra depende desse mesmo dinheiro. O ato de dar, portanto, 

precisa ser um ato desinteressado, voluntário e desapegado. Ajudar ao outro é um 

exercício de fé, pois depende de nossa atitude de desapego e confiança. A confiança, 

como afirma Caillé, está inscrita no circuito do dom, através dele, mesmo num tipo de 

sociabilidade em que o face a face já não compõe boa parte das relações humanas, dar 

implica em ofertar a alguém que inclusive nunca se viu e nunca se verá.  O dinheiro, 

operador de troca universal num espaço de liberdade e pluralidade religiosa – ou, 

melhor seria, de pluralidade de produtos e serviços de modo geral -, permite a 

circulação de outro bem, também universal e suposto como “bem entendido” sem 

maiores explicações: o amor. Alguns dos entrevistados tendiam a quase não considerar 

a IURD uma igreja, mas um local de acolhimento e apoio emocional, um serviço de 

ajuda mútua que pretende melhorar a vida da pessoa e sua relação com outros. 

 Segundo a entrevistada, a primeira mudança observada por seu marido ocorreu 

na vida doméstica. Ele percebeu que ela havia se arrumado, cuidado melhor da casa, 

feito a comida cedo, “arrumado tudo” etc. O cuidado da casa é aqui uma forma de 

apresentação de si, que vem acompanhada de um cuidado com o próprio corpo. É um 

sinal importante de mudança, principalmente quando inserido no interior da vida 

familiar. A alteração e valorização dos mínimos detalhes significam uma modificação 
                                                           
4 “A IURD parece realmente estabelecer uma dívida, um constrangimento e, portanto, uma obrigação de 
retribuir da esfera divina a seus fiéis. Não é preciso dizer que a dádiva em dinheiro não significa uma 
‘compra’, mas uma moeda de troca que, segundo os pastores dessa Igreja, obriga o recebimento de um 
dom, como efeito da reciprocidade na relação com Jesus.” (BIRMAN, 2001, p. 74) 



da percepção do mundo, através da qual pequenas coisas devem ser vividas com prazer, 

o prazer com as coisas do dia a dia. Ter fé, portanto, seria uma operação ativa em que 

não bastaria acreditar; ao contrário, pôr os meios e as energias próprias em prol da 

transformação seria a maior comprovação dessa fé. É como se se celebrasse uma troca: 

“Eu dou a minha vida pra Jesus e Jesus manifesta a vida dele em mim, naquilo que eu 

quero”; apresentando-o apresenta-se a si mesmo. “É uma troca de bens”, disse-me uma 

informante. 

 Mas, para terminar, não bastaria ofertar, é preciso ofertar algo que nos faça falta, 

que implique em perda, idéia central no cristianismo. Pois, é importante que 

renunciemos a algo que importe para nós, que nos faça falta. Portanto, mais uma vez, 

não se trata de uma relação de total desapego, de desprendimento no sentido estóico do 

termo, no entanto se está habilitado a escravizar as paixões, “a não viver em prol 

daquele dinheiro”. Isso exige contínua vigilância. Nesse sentido, um certo refreamento 

dos impulsos, às vezes expresso em aparente rigorismo, proporciona uma via para a 

construção de projetos a médio e longo prazo. A lógica reside em se abdicar de um 

prazer mais imediato, em prol de uma felicidade mais duradoura, é um exercício que 

intensificação do contrôle de si. Mas isso só é possível por que se está suficientemente 

certo da reciprocidade divina. Também, entre outras coisas, a oferta baixa é vergonhosa, 

demonstra que a vida não está bem, e que, portanto, não se é, ou não se está sendo 

abençoado. E, se não se está sendo abençoado, é porque não houve merecimento. E se 

não houve merecimento, é porque não se está sendo um verdadeiro cristão aos olhos de 

Deus.  

 

I.2 – O estar no mundo: sobre espontaneidade e auto-controle: 

 

 Penso ser essa uma forma possível de se interpretar a noção de prosperidade. Ela 

faz parte de uma mudança mais abrangente das condutas, e não apenas uma busca 

interesseira por benefícios materiais em sentido mais estrito. Compõe uma reconstrução 

das estimas e uma reavaliação positivada de si mesmo. As conquistas pessoais não 

podem ser isoladas de uma pressão pela reorientação das condutas, senão não haveria 

libertação e felicidade. Dessa forma, ter uma vida materialmente próspera diz respeito a 

se tornar uma melhor pessoa. É claro que, caso a caso, a avaliação do que seria uma 

melhor pessoa, bem como as relações que se estabeleceriam com os bens desejados 

variariam bastante. Por certo, a instituição não está imune a uma atitude relativamente 



instrumentalizada com os bens. Contudo, como já foi dito, ela também não está fechada 

a tal relação. Tudo depende do grau de comprometimento e de vivência religiosa de 

cada um. Assim, àquelas pessoas que estreitaram maiores laços dentro de um grupo 

religioso e que, de alguma forma, deram testemunhos do poder de Deus em suas vidas, 

será cobrada maior diligência diante da própria vida e das alheias. Por outro lado, 

qualquer um pode ir buscar algum tipo de benefício para si mesmo, sem sequer ter 

pisado os pés na IURD em um outro momento.  

 Nesse sentido, se por um lado acaba-se possuindo uma alta taxa de entrada, 

apostando numa estratégia de liberalidade dos costumes e flexibilidade doutrinária, 

onde o dom se universaliza, tornando-se atributo da relação de cada indivíduo com 

Deus; por outro, pelos mesmos motivos, se propiciam as condições para que ocorram 

altos índices de evasão e, de fato, baixa fidelidade denominacional. Ou seja, uma alta 

fidelidade a “si mesmo”, e uma baixa fidelidade à denominação em que se está. Todos 

os entrevistados declararam não fazer determinadas coisas – fumar, beber, ir a festas 

profanas etc. – “por discernimento próprio, e não por que a igreja ou o pastor manda...” 

Isso se revela inclusive pelo fato de que muitos dos entrevistados não se preocuparam 

em uma defesa exclusivista da IURD, mas sim, numa defesa fundante em relação a 

própria vida espiritual. Alguns chegaram a ser taxativos em afirmar que não importava a 

igreja a qual se participava – uma das entrevistadas freqüenta um encontro ecumênico -, 

mas a convicção pessoal, sendo a denominação um meio, não uma finalidade. Inclusive, 

diferentemente do que ainda hoje se pode observar entre as lideranças, foram raras entre 

os entrevistados referências pejorativas diretas em relação a qualquer denominação, 

mesmo em relação ao catolicismo ou até ao candomblé. Certamente que também aqui 

há por parte dos clientes classificações e hierarquizações dirigidas ao campo religioso, e 

elas são fundamentais para o desenvolvimento dos argumentos desse trabalho, todavia, 

elas não comparecem explicitamente nas falas dos meus entrevistados, que se 

apresentaram mais interessados em definir a própria fé como resultante de opções 

basicamente pessoais. Por enquanto essa estratégia tem funcionado a favor da igreja - 

acusa suas altas taxas de crescimento. Só o futuro irá dizer por quanto tempo. 

 Essa flexibilização constrói-se também através de um movimento cada vez mais 

reflexivo por parte dos fiéis. Quando perguntada sobre o que seria para ela se sentir uma 

boa seguidora de Cristo hoje, respondeu-me uma informante: 

 

“Olha, eu costumo falar muito assim que pra você ser um bom seguidor de Cristo hoje, não é 
você se sentir melhor do que ninguém, não é você achar que você é diferente assim (...) olhar e 



você se achar que você é melhor do que qualquer outra pessoa, mas pra ser um bom seguidor 
você tem... que mostrar diferença no seu comportamento, nas suas atitudes, pra que àqueles que 

ainda não crêem no Senhor Jesus, eles possam ver que houve diferença, não uma diferença 

assim de orgulho, mas que a cada dia a pessoa possa ser humilde, buscar mais a humildade, 
mostrar que hoje você ser um cristão não é uma coisa cafona, não é uma coisa que, como pode 

se dizer, está fora de moda, porque muitas pessoas visam assim: Crente, crente hoje em dia é 
uma coisa que cê só vive da igreja pra casa, cê não tem alegria, não tem lazer, não sorri,  você 
não é feliz. E não é bem isso, né, quando você está firme na presença de Deus, aí que você tem 

alegria, felicidade completa. Porque quando você no caso não tem, você sabe que você vive 

momentos felizes, não é uma felicidade completa. Porque por mais que viemos passar lutas, mas 
nós temos a certeza que aquela luta vem e ela vai passar, e aí isso te dá força pra cada dia mais 
você lutar e ta buscando aí na presença de Deus.” (INFORMANTE, MULHER, 35 ANOS) 

 

 Assim, aqui também a resposta à questão esteve todo o tempo perpassada por 

uma referência a relação com os participantes de outros grupos religiosos, mas já não no 

sentido de acusá-los, mas de percebê-los enquanto coparticipantes de um universo mais 

amplo e povoado de encontros. Não há um sentimento de exclusividade e fechamento, 

ao contrário, busca-se objetivar a própria posição religiosa dando-se conta de outras 

presenças no espaço de convivência. E, se por um lado, questões locais são fortemente 

demarcadas, elas não seriam necessariamente fatores exclusivos a orientar as 

interpretações de mundo. Ao contrário, tende-se a jogar, excluindo e selecionando, 

através de uma percepção mais generalizante da posição dos evangélicos de uma forma 

geral e seus cultos. Também, até mesmo rejeita-se determinada maneira típica de ser, 

que não seria mais reconhecida como legítima pela freqüentadora. Chama atenção 

justamente a rejeição da “cafonice” dos cristãos e a correlativa busca por inserção e 

reconhecimento em condições contemporâneas de vida. Se por um lado a reelaboração 

da vida pode levar a um estado de pacificação, por outro, teme-se justamente que esse 

estímulo a uma autovalorização e autosuperação possa levar ao envaidecimento e 

orgulho.  

Como me disse outra informante, a presença pelo Espírito Santo seria como que 

o “gozo da alma, o gozo de estar em Cristo.” Exibe-se por certo uma vida diferenciada - 

senão nada faria sentido -, mas não uma vida de virtuosos. Aqui chama atenção a tensão 

posta entre prazeres e felicidade circunstancial, e a obtenção de uma felicidade mais 

duradoura, em que uma determinada sensação de segurança faria parte. Nesse sentido, 

em todas as entrevistas que realizei, os entrevistados se declararam mais medrosos antes 

de se firmarem na igreja. Os medos eram os mais variados, indo desde pequenas fobias 

e fantasias até os assuntos contemporaneamente bastante explorados da criminalidade, 

medo da morte e inseguranças relacionais e afetivas. Após a inserção, muitos 

declararam não sentir medo de mais nada. Penso ser esse tipo de resposta difícil de ser 

levado “ao pé da letra”. Mesmo assim, acredito que indica para uma modificação na 



maneira de se estar no mundo, no qual o contraste com uma vida anterior povoada de 

ansiedades e incertezas foi passando por um gradual processo de pacificação e 

equilíbrio. 

 Nesse sentido, quatro dos entrevistados se declararam estar passando no 

momento que adentraram na IURD por um quadro de depressão, sentindo tristeza e 

desinteresse pelas coisas da vida: “... eu não tinha mais vontade, só tinha vontade de 

ficar na cama, depois que o pastor fez essa primeira oração em mim eu tive essa força 

pra poder cuidar das coisas de casa. Já tava me sentindo viva... É como se eu tivesse me 

sentindo morta espiritualmente, e não tava mais ligando pro que tava acontecendo ao 

meu redor. Eu não dava mais importância a nada.”  sendo que em nove das dez 

entrevistas, quando eu perguntava sobre o porque de terem procurado a IURD, eles me 

responderam estar buscando, basicamente, um alívio para a alma; uma pacificação 

interior. Embora narrando problemas individuais e familiares específicos, ligados a vida 

afetiva, vida material e problemas de saúde, a conquista desses bens passava 

necessariamente pela transformação da forma de lidar com o mundo. Como já indiquei, 

essa alteração orienta-se por uma busca de coordenar duas condutas que 

tradicionalmente seriam vistas como em oposição: a espontaneidade e o autocontrole. 

Nesse sentido, não haveria espontaneidade sem autocontrole. Uma ação descontrolada 

não poderia ser espontânea. Por quê? Simplesmente por que seria expressão de 

influências demoníacas. É nesse sentido que, mais uma vez, a discussão sobre o 

processo civilizador em Elias seria fundamental. Aqui, trata-se de se interpretar em que 

condições uma certa modernização parece ter se configurado através de um lento 

processo de hibridizações em que práticas religiosas podem ter suportado e absorvido os 

efeitos de desenvolvimentos de padrões perceptivos e institucionais externos, tornando-

os parte componente de uma determinada modelação religiosa. Nesse percurso, 

patamares cada vez mais elevados de autocontrole foram se convertendo em virtudes 

mais e mais esperadas, estimuladas e valorizadas. 

Nesse sentido, torna-se interessante como essa pacificação interior, essa 

serenidade, vem acompanhada por uma capacidade crescente para modificar e organizar 

a vida através de uma seleção e uma forma racional de organizar uma imagem de si e de 

buscar aqueles bens que se deseja. Revelador a esse respeito é o fato de que todos os 

entrevistados consideraram importante cuidar da aparência física através de técnicas e 

práticas de embelezamento. Creio que o trecho a seguir é exemplar do que observei na 

maioria das explicações: 



 

“Eu acho importante porque eu acho assim, muitos falam da vaidade, mas eu acho que nós temos 
que nos apresentar pra Deus é... com uma aparência boa, porque se quando vivíamos pro mundo 
nós gostávamos é... de andar bem, vestir bem, né andar, ter boa aparência, por que é que pra 
Deus você tem que andar largado. Você não tem que deixar a vaidade te dominar, né, mas é 
muito importante, é muito importante mesmo.” (INFORMANTE, MULHER, 35 ANOS) 

 

 Se o cuidado com a própria imagem não pode ser desprezado, por outro lado, é 

preciso se manter uma relação racionalizada e relativamente sóbria com o próprio 

corpo. Todavia, os parâmetros definidores dessa sobriedade não estão claramente 

especificados em nenhum lugar; deve-se apenas se submeter a um procedimento 

avaliativo pessoalizado e quase que intransferível. Parte-se do princípio de que cada um 

seria capaz de avaliar o que se pode ou não pode ser feito. Provavelmente, um pastor 

não irá reprovar diretamente as roupas mais “econômicas” de uma mulher que freqüente 

o culto, mas possivelmente ele irá tematizar de forma humorada a situação, podendo 

mesmo afirmar, como já presenciei, que a pessoa não pode reclamar se “só acha homens 

interessados ‘naquilo’”. Destarte, apela-se cada vez mais para um sentido interiorizado 

de condução dos valores e de expressão de si mesmo. Tenho procurado deixar claro que 

essa tensão entre atitudes autocontidas e expressividade estariam presentes todo o tempo 

nas condutas dos fiéis e que, talvez, essa circunstância ao mesmo tempo agonística, 

parece ser um forte fator de atração e estímulo aos indivíduos. Se por um lado não se 

espera muito de cada um do ponto de vista de ações absolutamente santificadas e 

extraordinárias, distantes do mundo, sendo o excesso de zelo interpretado até mesmo 

como fanatismo, por outro, exigi-se de cada um, uma constante vigilância diante das 

coisas mínimas da vida. Um “heroísmo do ordinário”, no qual pesa a capacidade para 

viver esse mesmo ordinário de forma prazerosa. Interessante que no culto, os pastores 

tendem a demandar dos participantes um estado constantemente positivado de ânimo: 

Se o pastor lança o “Tá ligado!!!”, todos correspondem rapidamente batendo palmas. 

As questões relativas ao cuidado com o corpo foram bastante reveladoras. 

Através delas se pôde observar que o corpo passa a ser, entre os freqüentadores da 

IURD, importantíssimo, lugar de cuidado e atenção constantes e que merece uma 

valorização ainda maior do que àquela que se tinha antes de se freqüentar a igreja. Não 

basta um interesse pela “carne”, mas uma apresentação dessa mesma carne em favor da 

imagem do homem de Deus. Perfumes, maquiagens, roupas, adereços, cuidados com a 

saúde, tudo, uma vez que tratado com comedimento, possui um lugar na vida da pessoa, 

que não deve “se entregar ao desprezo.” Assim, o culto com seus testemunhos e 

manifestações de encostos funciona como lugar de troca de experiências e aprendizado 



com outros. Ainda que muitas vezes, principalmente em locais como a catedral da fé, os 

contatos tendam a ser bastante provisórios, é como se toda a cadeia de malefícios 

ligasse as pessoas entre si através de um drama comum. Os programas de rádio e TV o 

confirmam; os jornais apresentam circunstâncias comuns em que uma cadeia 

semelhante de acontecimentos se repete em sua forma; nesse sentido, as notícias da 

Folha Universal, quando combinadas a temas não religiosos, ao mesmo tempo em que 

fornecem uma narrativa aberta à variados entrecruzamentos de aspectos da vida, 

inserem a própria IURD como forma legítima de entender o mundo em que se vive. 

Assim, não há qualquer incompatibilidade, mas complementariedade entre os 

meios modernos de comunicação de massa e as práticas por muitos consideradas 

mágicas, possuindo a televisão o mais alto posto entre os recursos atualmente utilizados. 

Possivelmente, somente a radicalização de algumas características identificadas à 

modernidade poderia permitir tal combinação. Ou seja, a aceitação aparentemente 

espontânea desses meios no interior da vida religiosa talvez faça parte de uma 

mentalidade bastante sensível a rápidas transformações e extensão dos contatos 

humanos, bem como à utilização das técnicas, saberes e tecnologias disponíveis; veja-

se, por exemplo, a edição de fim de ano da Folha Universal. Na capa podem-se observar 

as seguintes notícias: “Imagens que marcaram 2006”; “Tráfico humano”; “Repórter da 

Globo denuncia emissora de manipulação”; “Obesidade, problema de saúde pública”; 

“Lei dos saneamentos é aprovada após 20 anos”; “Record na hora da virada”; “Grito dos 

aflitos: brasileiros falam das esperanças para 2007”; “Brasil: período de festas e férias 

acentua o caos na saúde.” Uma visada inicial não acusaria maiores diferenças entre esse 

jornal e quaisquer outros jornais do país. Todavia, as diferenças estariam na relação 

entre a forma e determinados conteúdos do jornal. Nele, mesclam-se todo tipo de 

notícias com mensagens positivas e um estímulo a um olhar para o futuro diante das 

adversidades. Nesse sentido, as matérias tendem a ultrapassar, explicitamente, a idéia de 

uma narração dos fatos, procurando apresentar-se como uma forma de interpretar o 

mundo e sugerir saídas. Não que se possa ler os jornais “mundanos” aceitando 

cegamente os parâmetros supostos de sua fidelidade ou imparcialidade, mas no caso da 

Folha, o interesse em contribuir moralmente para a formação das pessoas através de 

uma explicação mais geral dos acontecimentos é muitas vezes explícito. Na verdade, as 

matérias tendem a se separar entre aquelas de teor mais moralizante, e aquelas de teor 

mais narrativo-descritivo. Todavia, a combinação das duas tende a gerar no leitor uma 

sensação de unidade e continuidade. 



 

 


