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RESUMO

Este trabalho propõe uma análise das estratégias utilizadas pela Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD) em Belford Roxo, inserida num contexto da globalização, para
entendermos como uma denominação pentecostal de formação recente cresceu e se
difundiu, tão rapidamente. Como o campo religioso brasileiro é muito diversificado por
inúmeras denominações, a IURD surgiu e se consolidou como a principal representante do
neopentecostalismo pela rapidez das suas ações e pela eficiência de suas estratégias
tradicionais ou inovadoras. Discutir quais são estas estratégias diante das várias
denominações que disputam fiéis como se houvesse um mercado religioso e o seu alcance
de tamanho sucesso é o nosso objetivo.

Palavras Chaves: globalização, pentecostalismo, neopentecostalismo, estratégias, Belford
Roxo.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No campo religioso brasileiro, sobretudo o protestante, encontra-se um variado
número de denominações que são formadas, se dividem e se multiplicam; algumas
permanecem e despontam. Dentro do fenômeno pentecostal de origem brasileira, de
formação recente, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) alcançou uma visibilidade
que chama a atenção da mídia e de diversos estudiosos pela rapidez do seu crescimento,
sobretudo em números de fiéis, templos, e pela sua influência nos vários setores da
sociedade. Esta posição de destaque no contexto competitivo denominacional, no meio
evangélico pentecostal, em busca de adeptos a IURD organiza-se para despontar frente as
“concorrentes” no campo religioso.
Na disputa de fiéis e arrecadação utiliza-se de diversos recursos e estratégias para
se expandir e se consolidar como uma denominação de sucesso. Com uma racionalidade
organizacional, em busca de produzir resultados, distancia-se cada vez mais das
denominações pentecostais anteriores, e produz um pentecostalismo inovador no cenário
religioso brasileiro que almeja alcançar um grande público (fiéis ou não). Dessa maneira
uma questão central que se coloca é: Quais os técnicas e estratégias, em tempos de
globalização, são utilizadas pela IURD para sua expansão diante de um mercado religioso
competitivo? Esta questão pretende investigar os diversos elementos e recursos
tecnológicos e de ordem organizacional são usados para sua expansão no atual estágio da
globalização. Uma sub-questão é identificar quais instrumentos são mais utilizados para
difusão desta denominação na cidade de Belford Roxo? Esta pretende verificar as formas e
os instrumentos produzidos e utilizados pelos dirigentes para expansão deste movimento
neopentecostal.
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Sendo assim, para esta finalidade, será necessário:

1- Elaborar uma breve discussão acerca dos processos da globalização e de que maneira as
transformação do tempo e espaço, por este processo, afetaram as diferentes esferas da
sociedade contemporânea com os seus avanços, sobretudo das comunicações e a
propagação da tecnologia da informação, e a forma como a IURD adaptou sua mensagem e
estratégia neste contexto.

2- Analisar, no segundo capítulo, diferentes classificações das correntes pentecostais
brasileiras para identificar em qual delas encontra-se a IURD; passando por um breve
histórico desta denominação e seu crescimento no Brasil, com um foco no Rio de Janeiro, e
no exterior;

3- Examinar, no terceiro capítulo, a IURD na cidade de Belford Roxo; suas estratégias, sua
espacialização e o seu contexto diante da competitividade com as outras denominações na
cidade.

Sendo assim, por um lado, este trabalho se justifica por ser a Igreja Universal do
Reino de Deus objeto de vários estudiosos: teólogos, cientistas sociais e intelectuais que
procuram respostas a este fenômeno. Queremos trazer, também, uma contribuição
geográfica demonstrando que suas práticas e estratégicas possuem uma clara dimensão
geográfico-espacial. Por outro lado, por haver uma carência de estudos geográficos
referentes a esta denominação que apesar de formação recente encontra-se espalhada em
diversos bairros da cidade em estudo.
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Assim, os procedimentos metodológicos utilizados para produção desta pesquisa,
buscando as respostas aos questionamentos acima, contemplarão inicialmente, os
levantamentos

bibliográficos

referentes

à

globalização,

pentecostalismo,

neopentecostalismo, espaço, religião e a cidade de Belford Roxo. Utilizaremos, ainda,
jornais, revistas, e a internet, buscando neste caso, por reportagens que possam dialogar
com o objetivo da pesquisa. Em seguida, trabalhos de campo para localizar, e examinar os
templos espalhados em Belford Roxo, tendo o objetivo de colher dados, e determinar
análises e produção de mapas da área estudo, bem como dialogar com membros desta
denominação para obtenção de outras informações que possam contribuir para confecção
deste trabalho.
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CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GLOBALIZAÇÃO E A IGREJA
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NESTE CONTEXTO

1.1. Os processos de globalização e seus efeitos dialéticos.

O mundo tornou-se muito complexo frente às mudanças ocorridas, sobretudo nas
últimas décadas. Não é possível mais analisá-lo, sob quaisquer dimensões, sem referência
ao fenômeno da globalização (CASTRO, 2005). Contudo para abordamos este tema
convêm, antes, chamar a atenção às diversas metáforas utilizadas em diversos trabalhos
científicos, filosóficos e outros, acerca da globalização para descrever as transformações,
pela qual a sociedade vem passando, surgidas no final do século XX. Até o início da década
de 1990, a palavra globalização ainda era restrita aos trabalhos acadêmicos ou na imprensa
popular. Atualmente encontramos uma longa lista de expressões. Não temos a pretensão de
esgotá-las, por isso citaremos, apenas algumas: aldeia global, cidade global, mundo sem
fronteiras, tecnocosmo, fim da geografia, etc. De certa maneira cada uma delas (e outras
que não foram citadas) lança um olhar particularizado abrangendo um ou outro aspecto
como: econômico, geográfico, cultural, por exemplo. Devemos reconhecer que estas
metáforas referem-se às possibilidades de conquistas e problemas abertos pela
globalização, adquirindo fisionomias e significados desde o seu surgimento, no decorrer da
história, tal como a sociedade global (IANNI, 1992). Devido às diversas abordagens
intensificadas, principalmente, a partir da década de 70, quando distintas áreas ganham
14

novos significados pelas relações internacionais, nas diferentes campos da sociedade, como
a tecnologia, economia, comunicação, cultura a religião, tornou-se difícil encontrar
trabalhos com uma abrangência mais integral acerca da globalização.
De acordo com Ianni (1992, p.206):
Evidentemente a globalização é problemática e contraditória.
Compreendendo integração e fragmentação, nacionalismo e regionalismo,
racismo e fundamentalismo geoeconomia e geopolítica. Nesse sentido é
que as diversas teorias da globalização oferecem subsídios para a
compreensão de distintos aspectos da sociedade global em formação (...)
todas oferecem alguma contribuição para a inteligência das condições sob
as quais se forma a sociedade global.

O pioneirismo do termo globalização é atribuído a Teodore Levi ao se referir à
convergência de mercados em todas as partes do mundo, e a popularização do termo a
Keinichi Ohmae, ao se referir a uma etapa nova no processo de desenvolvimento das
multinacionais.
Vejamos o significado da globalização para alguns estudiosos: para David Harvey
em seu livro O novo imperialismo (2004), é um processo; o geógrafo Milton Santos (2000),
vai mais adiante, entende que é de certa forma, o estágio mais avançado do processo de
internacionalização do mundo capitalista1. Segundo Rogério Haesbaert (2001), a
globalização deve ser entendida como um processo de remodelamento de valores no qual a
competitividade e a lucratividade são as palavras de ordem desse novo momento2.
Diante das transformações que a sociedade vem passando somos convencidos a
concordar com Ianni, que afirma de maneira sintética:
Ocorre que o globo não é mais exclusivamente um conglomerado de
nações, sociedades nacionais, estados-nações, em suas relações de
interdependência,
dependência,
colonialismo,
imperialismo,
bilateralismo, multilateralismo. Ao mesmo tempo, o centro do mundo
não é mais voltado só ao indivíduo, tomado singular e coletivamente
como povo, classe, grupo, minoria, maioria, opinião pública. Ainda que
a nação e o indivíduo continuem a ser muito reais, inquestionáveis e
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presentes todo o tempo, em todo o lugar, povoando a reflexão e a
imaginação, ainda assim já não são hegemônicos. Foram subsumidos,
real ou formalmente, pela sociedade global, pelas configurações e
movimentos da globalização. A terra mundializou-se de tal maneira que
o globo deixou de ser uma figura astronômica para adquirir mais
plenamente sua significação histórica. (1992, p.13)

Há uma grande polêmica entre os estudiosos em estabelecer um período de
surgimento da globalização. Strazzacappa e Strazzacappa (2003, p.19) afirmam que a
globalização “iniciou a partir do instante em que alguns homens primitivos de uma aldeia
qualquer tiveram a iniciativa de entrar em contato com a aldeia vizinha”. Alcoforado (1997,
74) por sua vez, entende que a globalização teve sua gênese “nas entranhas do feudalismo
nas cidades medievais e se expandiu, progressivamente, constituindo mercados e estados
nacionais a partir do século XV”. Para Magnoli (1997) o ponto de partida da globalização
foram as grandes navegações européias dos séculos XV e XVI.
Não nos estenderemos em discutir este abrangente assunto, mas tomaremos como
inicio da globalização, a partir das perspectivas de Magnoli. Dessa forma poderemos dividir
este processo, de maneira didática, nas seguintes etapas: a primeira globalização, dominada
pela expansão mercantilista (de 1450 a 1850) da economia-mundo européia, a segunda
globalização, que vai de 1850 a 1950, caracterizada pelo expansionismo industrialimperialista e colonialista e, por última, a globalização propriamente dita, ou globalização
recente, acelerada a partir do colapso da URSS e a queda do muro de Berlim, de 1989 até
os dias atuais. É importante destacar que seus “contornos” ficaram mais claros a partir da
Segunda Guerra Mundial e com a afirmação na década de 70 com o advento do período
técnico-científico-informacional onde se percebe um novo arranjo da sociedade o qual se
processa e afirma as mudanças nas escalas que vai do local ao global, onde “os espaços (...)
atendem, sobretudo aos interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da
16

política e são incorporados plenamente às novas correntes mundiais” (SANTOS, 2006,
p.239). A globalização não diz respeito, apenas, à interdependência econômica, mas à
transformação do tempo e espaço que afetam as diferentes esferas da sociedade
contemporânea. Acontecimentos distantes sejam econômicos, políticos, culturais de
maneira direta ou indireta repercutem em distintas partes atingindo indivíduos, sociedades e
nações. É inegável que essas transformações globais passaram a atuar mais
acentuadamente, nos últimos anos com o desenvolvimento das forças econômicas que
transcendem fronteiras tornando-as mais imprecisas que costumavam ser, e os mercados.
Graças à revolução das comunicações e a propagação da tecnologia da informação
(teleinformática ou telemática), cuja energia principal de seu funcionamento é a informação
e vetor principal do processo social, os territórios são equipados para facilitar a sua
circulação e a lógica global se instale e imponha sobre todos os territórios.
De acordo com Giddens:
A globalização, em suma, é uma complexa variedade de processos,
movidos por uma mistura de influencias políticas e econômicas. Ela esta
mudando a vida do dia-a-dia, particularmente nos países desenvolvidos,
ao mesmo tempo em que está criando novos sistemas e forças
transnacionais. Ela é mais do que o mero pano de fundo para políticas
contemporâneas: tomada como um todo, a globalização está
transformando as instituições das sociedades em que vivemos (1999,
p.43).

Na perspectiva do momento atual, também chamada de “pós-moderno”, com sua
radicalização em curso das transformações impostas pela globalização, pode-se afirmar que
as realidades locais e nacionais são transpostas e redefinidas pelo capitalismo flexível, o
atual estágio e desenvolvimento das transnacionais e o sistema global de comunicação,
onde esta última tomada como comunicação de massa e a informática são as atuais
responsáveis por uma nova forma de compreensão das relações espaciais e temporais3.
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E o que dizer da religião uma vez que as fronteiras religiosas, também, foram
transpostas e redefinidas pelas novas tecnologias de comunicação? Primeiro devemos
considerar que as fronteiras culturais e as diversidades resistem as fortes influências na qual
estão sujeitas. Segundo, as chamadas religiões universais conseguiram ao longo da história,
desde o seu surgimento, manter suas especificidades fundamentais em suas bases. Desse
modo não podemos pensar numa religião única, pois se a globalização por um lado integra
e homogeneíza, também diferencia e fragmenta. Isto pode ser visto pelas suas múltiplas
ramificações e um caráter e capacidade globalizador, desde os tempos mais remotos até os
dias atuais, conforme veremos a seguir.

1.2. Do cristianismo ao pentecostalismo: um breve panorama

Pouco mais de 1000 anos foram necessários para surgir às três religiões,
consideradas universais, capazes de atravessar fronteiras e se difundir em diferentes terras e
povos. O Budismo, o primeiro a surgir, teve origem no primeiro século antes de Cristo; o
Cristianismo nos anos 30 do primeiro milênio, e o Islamismo sete séculos depois de Cristo.
Por volta do ano 900, as três tinham alcançado, entre si, a maior parte do mundo
conhecido. Apenas o sul da África, a Nova Guiné, a Austrália e outras ilhas por elas não
foram alcançadas (BLAINEY, 2004. 99). Depois destas nenhuma outra religião universal
conseguiu tamanho alcance.
Do Cristianismo surgiram muitas religiões, divididas em três grandes
ramificações: a ortodoxa, a católica e a protestante. A separação do Império Romano, entre
oriental e ocidental, seguido da queda deste, gerou condições favoráveis para a primeira
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cisão definitiva do cristianismo, em 1054, quando disputavam o poder o papa de Roma e o
patriarca de Constantinopla. Surge a partir desta divisão da cristandade, o Catolicismo
Romano que se mantêm subordinados ao poder centralizado do papa e a Ortodoxa que aos
poucos foi se fragmentando, tendo como principais representantes a Ortodoxa russa e a
Ortodoxa Grega. Outra divisão ocorreu pouco menos de quinhentos anos depois no
Catolicismo. O Protestantismo iniciou com a chamada Reforma Protestante; um movimento
de caráter religioso, político e econômico iniciado na Alemanha, no século XVI que
provocou a separação de uma parte da comunidade católica da Europa. Embora tenha
havido precursores da Reforma, como João Wiclef (1324-1384) e João Huss (1369-1415) é
atribuído a Martinho Lutero, em 1517, o principal responsável pelo êxito desse movimento
que tinha como objetivo estabelecer a fé cristã na sua simplicidade e pureza primitivas,
rejeitando a tradição ensinada pela Igreja porque a julgava contrária à Palavra de Deus
(Bíblia). Um movimento desses representava uma revolução na Igreja ocasionando o
surgimento do terceiro grande ramo do cristianismo, ao lado da igreja Católica e da
Ortodoxa: o protestantismo.
A Reforma imprimiu inovações que a diferenciavam claramente do catolicismo:
suprimiu o clero (papa, bispos, padres e monges), a missa, o uso do latim, as procissões
entre outros. Os pastores, encarregados de pregar e ensinar a palavra de Deus poderia casarse. Contudo, os protestantes não adotaram todos, as mesmas crenças, pois se dividiram em
várias religiões. Na Alemanha, Suécia e Dinamarca, predominou o Luteranismo; na
Inglaterra o Anglicanismo; na França, Holanda e Escócia o Calvinismo.
De um modo geral os protestantes (ou evangélicos) estão de acordo em: não
reconhecer a autoridade do papa, não admitir a necessidade de intermediário entre Deus e
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os homens, a imposição do celibato aos pastores e a salvação pela obras e aceitam a livre
interpretação das Escrituras (Bíblia).
No conjunto das igrejas pertencentes ao cristianismo no mundo, hoje, estima-se
que metade dos 2 bilhões de cristãos sejam católico, 10 % ortodoxos e 40 % protestantes
(evangélicos)4.
Com o passar do tempo, do ramo protestante, foram brotando novas divisões de
denominações, sendo o mais importante dessas, o pentecostalismo. Sua origem histórica,
segundo Freston (1994, p. 73), envolve o avivamento metodista do século XVIII nos
Estados Unidos bem como o movimento de santidade (holiness) ocorrido nos países de
língua inglesa, no século XIX, influenciado pelo movimento cultural denominado
Romantismo5. Contudo, o marco histórico de surgimento do pentecostalismo, considerado
por diversos pesquisadores, é o ano de 1906, nos EUA, quando em uma reunião dirigida
pelo pastor batista Willian Joseph Seymour começou a falar em línguas estranhas. O
crescimento do pentecostalismo tornou tão expressivo que no mundo, hoje, há mais
pentecostais do que anglicanos, batistas, luteranos e presbiterianos somados.
O protestantismo no mundo precisou passar por um processo de mudanças e
adaptação no decorrer do tempo, semelhante às organizações seculares para que fosse
possível sua consolidação (O’DEA, 1969). Sua adaptação diante a nova face da
globalização passa necessariamente pela mídia, a técnica e a economia que lhe permitiu
ganhar visibilidade global, devido à intensidade e a rapidez da informação que circula em
escala global.
No Brasil, as várias igrejas que compreendem o universo protestante (evangélico)
distinguem-se, segundo um consenso da maioria dos estudiosos, em três grandes grupos: o
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protestantismo histórico ou tradicional, os pentecostalismo e o neopentecostalismo da qual
este último analisaremos no capítulo seguinte.

1.3. A Igreja Universal do Reino de Deus no contexto da globalização contemporânea

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma denominação pentecostal de
origem brasileira, formada na segunda metade do século XX que mostrou grande
capacidade de adaptação e desenvolvimento, sobretudo nas periferias das cidades. Inserida
num quadro religioso amplamente diversificado, a disputa de fiéis é imperativo para a sua
sobrevivência. Deste modo importa perguntar quais as estratégias utilizadas pela IURD
para se manter e propagar nesse mercado religioso, onde se propõe pregar a mensagem de
que “Jesus Cristo é o Senhor” a todos os povos.
No contexto de disputa por fiéis com outras denominações, a IURD, conforme
escreve Ari Pedro Oro (1999, p. 46) “vincula uma estratégia que define o campo religioso
como um mercado que funciona na medida em que é preciso articular as diferenças
denominacionais visando maximizar os rendimentos e arrecadação”.
A princípio, para se tornar uma denominação de massa, fez opção pela parcela da
população excluída do processo de desenvolvimento tecnológico, científico e econômico
oferecendo soluções práticas para a vida diária das pessoas através de sua mensagem e
atuação. Este grande número de excluídos constitui aqueles que foram gerados pelo
capitalismo global. Sobre isto Bernado de Andrade Carvalho, em seu livro “A globalização
em xeque: incertezas para o século XXI” (2000, p.141), indica uma pesquisa a este respeito,
realizada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, realizado pelo economista Gilberto
Dupas:
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A economia global, apesar de toda a sua vitalidade, está agravando a
exclusão social. O seu contínuo avanço não parece garantir que as
sociedades futuras possam gerar – unicamente por mecanismos de
mercado – postos de trabalho, mesmo que flexíveis, compatíveis em
qualidade e renda com as necessidades da grande maioria dos cidadãos.

O público alvo inicial da IURD era formado das mais baixas camadas sociais. Isto
podemos verificar a partir de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos da Religião
(ISER,1996), entre evangélicos do Grande Rio de Janeiro, citada por Paul Freston6, onde se
verificou que “a composição social da IURD é marcadamente de baixa renda, baixa
escolaridade. Enquanto 45 % da população ganham somente até dois salários mínimos, e
58 % do conjunto dos evangélicos, a taxa entre os membros da IURD é de 63 %”.
Desse caldo de excluídos, muito rapidamente, a IURD fez emergir algo novo no
cenário religioso brasileiro transformando-se de uma pequena e desestruturada
denominação em um poderoso holding7 evangélica. Leonildo Campos (1999, p.357) chega
a considerar como uma organização religiosa-empresarial que utiliza “estratégias de
marketing e de propaganda, que tomam corpo em uma retórica e teologia, adaptáveis aos
interesses de uma sociedade capitalista em processo de globalização”.
Para sua divulgação e propagação a IURD utiliza amplamente o rádio e a televisão
como veículos de comunicação de massa. Outras igrejas fazem uso destes meios modernos
de comunicação como a Deus é Amor, Igreja Internacional da Graça de Deus, Assembléia
de Deus, mas nenhuma outra ocupa tantos espaços e horários como a IURD o que contrasta
não apenas com os valores da indústria cultural, antes é uma poderosa estratégia frente às
outras igrejas concorrentes. Mesmo utilizando, nos dias atuais, o rádio o seu encantamento
maior foi pela televisão. Com isto levou-a a alugar horários de transmissões e – como
veremos no capítulo seguinte – a adquirir a TV Record.

22

Francisco Cartaxo Rolim (1995, p.61) aponta os motivos deste encantamento pelo
uso da televisão:
A TV, de certo mais atraente, transpôs o limiar das moradias e instaurouse na privacidade do recinto familiar. Não era mais preciso sair de casa. A
mensagem pentecostal chegava ao interior das casas e apartamentos,
envolta em cores variadas e em gestos e trajes do pastor. O espaço se
desfazia, uma espécie de templo e mesmo de cultos, de ritos de expulsão
de demônios e de curas se instalavam em determinadas horas no interior
do recinto familiar.

Ricardo Mariano (2004) concorda com Rolim e enfatiza:

Além do extenso uso da mídia eletrônica, a Universal procura maximizar
a provisão de compensações concretas e imediatas neste mundo,
adaptando sua mensagem religiosa (conteúdo, forma e meios de
transmissão) à vida material e cultural das massas pobres, a fim de provêlas de sentido, significação do porquê se encontram vivendo como vivem
e justificação de sua existência numa dada posição social, fornecendo-lhes
recursos simbólicos e rituais para mudar subjetivamente de vida. (...) a
igreja optou por unir conhecimentos e aparatos tecnológicos de ponta nas
áreas de propaganda e comunicação a crenças e práticas religiosas em
profunda tensão com saberes, valores e instituições da modernidade. De
um lado, estão as técnicas de marketing, as redes de rádio e TV, a música,
os jornais, as revistas, a literatura, a internet, de outro, os dízimos, os ritos
exorcistas, as curas divinas, as promessas de milagre e de prosperidade
material.

A procura de diversificar suas estratégias para se adequar aos tempos de
globalização, que requer agilidade e ajustamentos à sociedade, devido ao mercado religioso
competitivo, a IURD, inova muito em suas ações. Para ser bem sucedida em seus objetivos
de ganhar visibilidade e crescimento investe nas mais diferentes e modernas técnicas de
propaganda e evangelismo, procurando ocupar os mais diversos espaços na sociedade
muito além do campo religioso, tanto no Brasil como no exterior, aonde as novas
transformações sociais e tecnológicas das últimas décadas vêm aguçando mudanças
significativas em relação às sociedades anteriores, de modo que o poder dos meios de
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comunicação de massa, sobretudo, da indústria audiovisual gera uma influência social e
tornam-se fonte de autoridade. Desse modo de acordo com Lasch, citado por Severiano e
Estramiana (2006, p.86): “as sociedades tecnologicamente desenvolvidas fomentam uma
nova cultura em que predominam as soluções particularistas, em detrimento das coletivas,
como estratégias de sobrevivência”.
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Disponível

em

Segundo a revista Veja (20 de julho, 2005, p.92) a Igreja Universal do Reino de Deus pode ser considerada

uma Multinacional da Fé. Pelos levantamentos da revista, a IURD arrecada anualmente 3 bilhões de reais –
entre dízimos do total de fiéis e dividendos de empresas. A mesma revista reafirmou esta situação, em
reportagem publicada em 03/11/99, que "a arrecadação da Universal é grande o bastante para colocá-la na
lista das 100 maiores empresas do país, à frente de grupos muito bem administrados e comercialmente
agressivos, como a Arisco e a TAM. Atualmente os seus maiores negócios são: A Rede Record – terceira
emissora de TV do país, com mais de 242 retransmissoras, 31 das quais próprias; A Rede Mulher – Emissora
fechada de TV a cabo e satélite (fechada) presente em 300 Municípios; A Rede Aleluia – 62 emissoras de
rádio; Arca Universal – Portal da internet; Line Records – Gravadora evangélica cujos artistas já venderam
mais de 5 milhões de discos; Editora Gráfica Universal – editora de livros evangélicos, sendo 34 títulos de
Macedo, e a Folha Universal, com tiragem mensal de 2. 681.500 de exemplares; Ediminas – publica o Hoje
em Dia, um dos maiores jornais de Minas Gerais; Cremo empreendimentos – Administra templos e imóveis;
Credinvest Facility Fomento Comercial – Financeira do grupo; Life Empresarial Saúde Evangélica –
Empresa de plano de Saúde.
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CAPÍTULO II

A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NO CONTEXTO DO
PENTECOSTALISMO BRASILEIRO

2.1. Pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil: algumas considerações

O segmento protestante pentecostal constitui dentre os grupos evangélicos o mais
significativo e de maior expressão e crescimento na sociedade contemporânea brasileira.
Em função de sua visibilidade pública e força política os protestantes pentecostais têm se
fortalecido no cenário brasileiro, principalmente das grandes metrópoles. Contudo, é grande
o fracionamento desse grupo religioso, desde sua chegada ao país com missionários
europeus convertidos ao pentecostalismo estadunidense, no início do século XX. No Brasil
e na América Latina, com exceção do Chile, as igrejas pentecostais originaram-se de
trabalhos desses missionários, “pois teve sua gestação no seio da igreja Metodista, já
existentes no país, as quais foram se encaminhando aos poucos um movimento próprio para
a reapropriação do fervor primitivo do Metodismo. Nasceu autóctone” (ROLIM, 1995, p.
22).
Os levantamentos e estatísticas realizadas no Brasil sobre os não católicos nos
primeiros anos da década de 1980 já apontavam números surpreendentes de evangélicos
pentecostais se comparados aos dados anteriores. Nesta década a Igreja Católica já
sinalizava as primeiras preocupações com o crescimento pentecostal. Poucos anos depois, o
Censo Institucional Evangélico realizado pelo ISER, em 1992, informava os templos e
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instituições evangélicas apenas na região Metropolitana do Rio de Janeiro e identificava um
número muito diversificado, cerca de centenas, de denominações. O Censo demográfico do
IBGE 2000 continuou sinalizando o crescimento dos evangélicos pentecostais. Conforme
este Censo houve um grande crescimento das igrejas Evangélicas Pentecostais no Brasil, de
3,9 milhões em 1980 para 18 milhões em 2000, ou seja, o Brasil possui cerca de 26 milhões
de evangélicos, destes 69% são evangélicos pentecostais. Pelo mesmo foram identificados
15 grandes segmentos ou igrejas pentecostais diferentes, ocupando a IURD o terceiro lugar
em números de fiéis. Contudo, sob o nome de evangélicos pentecostais está um vasto leque
de diferentes igrejas pentecostais que não aparece no Censo por serem consideradas
inexpressivas pelo pequeno número de fiéis. Diversas são as igrejas pentecostais surgidas,
sobretudo, nos últimos anos, portanto, conceber uma homogeneidade do protestantismo
pentecostal é desconhecer sua complexidade, e poucos estudiosos tem se debruçado nessa
distinção. Emerson Giumbelli (2001, p.80), estudando as classificações dos protestantes
afirma:
Os estudos, por sua vez, sempre reconheceram a heterogeneidade do
protestantismo, sob diversos aspectos: correntes teológicas, formas de
implantação no Brasil, modos de expansão religiosa, tipo de atuação
social, etc. Mas até pouco tempo atrás, essa heterogeneidade não
adentrava o universo pentecostal, cujas distinções internas, sem serem
negadas, não conseguiam sofrer uma categorização a partir dos mesmos
critérios.

Francisco Cartaxo Rolim (1994, p. 22) observou a pluralidade de denominações
pentecostais ao analisar a chegada do pentecostalismo no Brasil e suas transformações e já
afirmava: “O pentecostalismo não é uma religião uniforme. Foi homogênea apenas durante
seus primeiros anos”.
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A geógrafa Mônica Sampaio Machado (1992) verificou já em finais da década de
1980, em seu estudo sobre “A territorialidade pentecostal: um estudo de caso em Niterói”,
diferentes ramificações evangélicas presentes no território brasileiro, essencialmente
organizado em três grandes grupos: o Protestante Histórico, o Protestante Histórico
Renovado (pentecostal) e o Protestante Pentecostal. Portanto, observa-se, nesse estudo, a
existência de um fracionamento das igrejas evangélicas pentecostais.
Na década de 1990 intensificam as investigações e debates a respeito do
protestantismo e o pentecostalismo em vários campos de estudo. Uma das contribuições
significativas sobre as subdivisões das denominações evangélicas corresponde ao trabalho
de Ari Pedro Oro (1996, p.19-20), conforme se segue:
Evangélico é um termo genérico que cobre o conjunto das igrejas
protestantes, isto em razão da importância atribuída ao Evangelho. O
campo evangélico histórico é formado pelas tradicionais denominações
resultantes da Reforma protestante iniciada na Alemanha por Martinho
Lutero em 1517. As principais são as luteranas, calvinistas, batistas,
presbiteriana, anglicana e metodista. O campo evangélico pentecostal é
composto pelas igrejas resultantes do movimento pentecostal, derivado
especialmente do metodismo, e que iniciou nos Estados Unidos em 1906,
chegando ao Brasil em 1910 (com a Congregação Cristã do Brasil, em
São Paulo) e em 1911 (com a Assembléia de Deus, em Belém do Pará).
(...) A glossolalia é a marca distintiva do pentecostalismo.
As principais denominações pentecostais, cujos seguidores se autoidentificam e são identificados como crentes, são: Igreja Evangélica
Assembléia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação
Cristã no Brasil, Igreja Deus é Amor, Igreja Evangélica Pentecostal
Cristã, Igreja Brasil para Cristo, Igrejas Batistas (da Convenção Batista
Nacional e da Convenção Batista Independente) e Igreja Universal do
Reino de Deus.

Oro associa denominações muito divergentes no que se referem às doutrinas, aos costumes
empregados e as datas de implantação. Chama-nos a atenção à ausência do termo
“neopentecostal” para a Igreja Universal do Reino de Deus, incluída no grupo das igrejas
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pentecostais. O próprio termo neopentecostal só viria ser utilizado por Oro em seu trabalho
“Neopentecostalismo e afro-brasileiros: quem vencerá esta guerra?”, em 1997.
Tornou-se, portanto necessário, diante do universo pentecostal de denominações
surgidas ao longo das décadas, desde a chegada das primeiras até os dias atuais, caracterizar
as suas mais diversas ramificações presentes no Brasil para uma compreensão das suas
realidades. Assim, alguns autores começaram a discutir tal diversidade pentecostal.
Giumbelli (2000) apresenta vários estudos que procuram apresentar tipologias diferentes
para o pentecostalismo. Dentre esses estudos encontrados em Giumbelli (2000) destacamse os autores: Antonio Gouvêa Mendonça, José Bittencourt, Jesús Hortal, Duglas Teixeira
Monteiro, Ari Pedro Oro, Paul Freston e Ricardo Mariano. As classificações estabelecidas
por esses dois últimos autores, Paul Freston e Ricardo Mariano, sobre a diversidade do
pentecostalismo protestante no Brasil são muito interessantes e reveladoras para a
compreensão das atuações dessas denominações e serão a seguir brevemente exploradas.
Segundo

Freston

(1994)

podem

ser

identificados

três

momentos

do

pentecostalismo protestante no Brasil, três “ondas1”, desde sua implantação no país. As
duas denominações da primeira “onda” é a Congregação Cristã do Brasil (1910, SP) e
Assembléia de Deus (1911, Belém). Por 40 anos estas duas foram as grandes representantes
do pentecostalismo brasileiro.
Em 1950 até o início de 1960 emerge um número mais expressivo e diferente de
denominações da chamada segunda “onda” pentecostal, sendo o Evangelho Quadrangular
(1951, SP), Brasil para Cristo (1955, SP) e Deus é Amor (1962, SP) as mais importantes
deste período, e menos expressivamente, em termos numéricos, a Igreja Pentecostal de
Nova Vida (1960, RJ), fundada pelo missionário canadense Roberto MacLister.
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A terceira “onda” começa na segunda metade da década de 70, e encontra maior
visibilidade em 1980. As denominações mais expressivas dessa “onda” são: Igreja
Universal do Reino de Deus (1977, RJ) e Igreja Internacional da Graça de Deus (1980, RJ).
Mariano (1999) considera, inicialmente, a classificação de Freston, diferenciando
os nomes das “ondas”. As denominações da primeira “onda” ele chama de Pentecostalismo
Clássico, cuja caracterização é o dom de falar línguas estranhas e o misticismo. As
denominações da segunda “onda” chamou de Deuteropentecostalismo; não caracterizando
grandes diferenças teológicas, portanto sendo esta apenas no período de implantação. Por
isso utiliza o termo Deuteropentecostalismo, significando um segundo pentecostalismo. A
ênfase das denominações do segundo período encontra-se na prática da cura e o uso intenso
do rádio como veículo de propagação desta crença. Segundo Mariano (1999), a terceira
“onda” são os Neopentecostais. Estes se distinguem na prática dos dons espirituais (sinais
e milagres) com pouca ênfase à glossolalia (falar línguas estranhas). Três aspectos
fundamentais são caracterizados, no campo teológico, pelos Neopentecostais, segundo o
autor: a teologia da guerra espiritual, a pregação intensa da Teologia da Prosperidade - esta
significando um cujo conjunto de princípios onde o cristão verdadeiro tem o direito de
obter a felicidade integral, e de exigi-la, ainda durante a vida presente sobre a terra,
bastando para isso que tenha confiança incondicional em Jesus2 - e a liberalização dos usos
e costumes de santidade; uma outra importante característica é a organização empresarial.
Sem querer esgotar as diversas características, convém esclarecer que o
neopentecostalismo está repleto de especificidades como as práticas sincréticas, entre
outras, tornando-o singular comparado às outras denominações das ondas anteriores, e,
sobretudo aos protestantes históricos como os batistas, metodistas e presbiterianos, também
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chamados de protestantes de missões. Como veremos mais adiante, a IURD, apresenta e
desenvolve estratégias claramente neopentecostais.
Embora não haja unanimidade entre os estudiosos quanto à tipologia usada para as
mais diferentes denominações pentecostais surgidas no Brasil, consideramos a classificação
neopentecostal muito apropriado para a IURD. Assim, neste trabalho, o termo
Neopentecostal usado por Freston (1994) e Mariano (1999) para o fenômeno religioso, após
1970, será adotado por entendermos que permite melhor caracterização da atuação da Igreja
dessa denominação.

2.2.

Breve histórico sobre a Igreja Universal do Reino de Deus

A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada no ano de 1977 (Revista
Plenitude 2007, p.28) por Edir Macedo Bezerra, ou como é mais conhecido Bispo Macedo.
Filho de comerciante, e o quarto de outros seis, nasceu em 1945, no Rio de Janeiro3.
Trabalhou durante 16 anos na Loterj, inicialmente como Office boy, em seguida agente
administrativo, e, depois passou a tesoureiro. À procura de um diploma universitário, Edir
Macedo ingressou no curso de Matemática na Universidade Santa Úrsula, no Rio de
Janeiro, onde estudou por dois anos. Transferiu-se para estudar Matemática na
Universidade Federal Fluminense (UFF) e em seguida estudou dois anos na Estatística na
Escola Nacional de Ciências e Estatística (ENCE) onde participou no Censo econômico do
IBGE em 1970. Segundo TAVOLARO (2007. p. 79) não concluiu os cursos universitários
por não poder conciliar trabalho e estudo. Entretanto no campo teológico, segundo o portal
da IURD (www.arcauniversal.com.br), Macedo possui várias formações e títulos: Bacharel
em Teologia (Faculdade Evangélica de Teologia "Seminário Unido"); Doutor em Teologia
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(Faculdade de Educação Teológica no Estado de São Paulo); Doutor em Filosofia Cristã
(Faculdade de Educação Teológica no Estado de São Paulo); Doutor Honoris Causa em
Divindade (Faculdade de Educação Teológica no Estado de São Paulo) e Mestre em
Ciências Teológicas (Federación Evangélica Española de Entidades Religiosas). Uma
contradição se encontra aqui diante dos títulos teológicos do bispo Macedo. Em um dos
seus 34 livros publicados intitulado “A libertação da Teologia” demonstra claramente sua
aversão à sabedoria teológica. Para Macedo (1999. p.11): “Cristianismo de muita teoria e
pouca prática, muita teologia, pouco poder, muitos argumentos, pouca manifestação, muitas
palavras, pouca fé”.
Sua família é de origem católica, mas suas “experiências” religiosas passam,
ainda, pela religião afro-brasileira, a Umbanda, a Igreja Católica e a Igreja Pentecostal de
Nova Vida da qual se tornou membro. Esta última, situada na segunda “onda” do
pentecostalismo nacional foi fundada em 1960, sob a liderança do Bispo Roberto MacLister
que se tornou o primeiro pentecostal a ingressar na televisão na TV Tupi/Rio investindo
significativamente na mídia. Na rádio iniciou com o programa chamado “A Voz da Nova
Vida” e logo em seguida com o programa na Rádio Relógio: “Café espiritual”.
Segundo Mariano (1999) e Freston (1994), esta denominação influenciaria
decisivamente no modelo de líder que Macedo se tornaria, e consequentemente a IURD.
Podemos afirmar que o uso da mídia eletrônica (Rádio e TV) e o modelo eclesiástico
episcopal são algumas das marcas deixadas pela Igreja Pentecostal de Nova Vida na Igreja
Universal do Reino de Deus.
Em 1975, Macedo, desligou-se da Igreja Pentecostal de Nova Vida, juntamente
com Romildo Ribeiro Soares (R.R. Soares), Roberto Augusto Lopes e os irmãos Samuel e
Fidélis Coutinho. Com a intenção de iniciar seu próprio movimento Macedo e Romildo
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Ribeiro Soares foram neste mesmo ano consagrado pastores pelo missionário Cecílio
Carvalho Fernandes na “Casa da Bênção”. Dois anos depois, em 1977, o pastor Edir
Macedo, fundou a “Cruzada para o Caminho Eterno” em parceria com os dissidentes da
Igreja Pentecostal de Nova Vida. As primeiras reuniões desta denominação da Cruzada
para o Caminho Eterno aconteceram num coreto do Jardim do Méier, na Zona Oeste da
cidade do Rio de Janeiro. Como crescia o número de seguidores, as “reuniões” passaram a
acontecer em antigo cinema – Bruni Méier - e em seguida em outro, o Ridan, no bairro da
Piedade. Após uma cisão com os irmãos Coutinho, Macedo, Romildo Ribeiro Soares e
Lopes resolveram fundar uma própria igreja que denominaram “Igreja da Bênção” e em
seguida mudaram seu nome definitivamente para Igreja Universal do Reino de Deus,
instituída internamente como o dia da sua fundação 09 de julho de 1977, quando aconteceu
o primeiro culto da Igreja da Bênção num pequeno galpão alugado no Bairro da Abolição,
numa antiga funerária. A partir de então, novos templos foram sendo implantados em
função de seu rápido crescimento. O segundo templo foi no bairro de Padre Miguel, em um
terreno próprio. Em seguida foram inaugurados templos nos bairros de Grajaú e Campo
Grande, e na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias e em Belford Roxo,
então distrito do município de Nova Iguaçu.
Romildo Ribeiro Soares se desligou da IURD, vindo em 1980 a fundar a sua
própria denominação a Igreja Internacional da Graça de Deus; Lopes também deixou a
IURD.
No terceiro aniversário da IURD, em 1980, Edir Macedo foi consagrado bispo e
introduziu o modelo eclesiástico episcopal na forma de organização da sua denominação,
semelhante à Igreja Pentecostal de Nova Vida4. O Bispo Macedo é hoje é o único pastor
(atualmente bispo-presidente) que continua desde a fundação na IURD que contou com a
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colaboração do pastor e teólogo José Cabral de Vasconcelos para o seu aparelhamento e,
conseqüente expansão.

2.3. A expansão da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil e no exterior

A instalação dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, desde a sua
fundação, nos estados do Brasil até alcançar todo território nacional, seguiu-se da seguinte
maneira:
TABELA 1 – Expansão da IURD no Brasil

ESTADOS
77
RJ
SP
MG
ES
PR
RS
BA
PB
PE
SC
CE
DF
PA
MA
MS
AL
RN
PI
MT

79

80

PERÍODO DAS FUNDAÇÕES
81 82 83 85 86 87 88

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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89

91

93

GO
PA
RO
AM
AP
RR
TO

X
X
X
X
X
X
X

Fonte: IURD: 23 anos ultrapassando fronteiras (folheto)

A rapidez do seu crescimento pode ser verificada no número de templos onde a
Igreja se instalavam em tão pouco tempo. Em menos de dez anos de fundação, em 1985, a
IURD já possuía 195 templos em catorze estados, inclusive no Distrito Federal. Em 1987,
eram 356 templos em dezoito estados. Em 1989, não havia comprado, ainda, a Rede Record
de Televisão (se tornaria um importante meio de divulgação e fortalecimento desta
denominação), mas somava 571 locais de “reunião”. Em 1995 os números de templos
passaram para 2.014 no Brasil, e 236 em 65 outros países. A estimativa da média mensal
de novos templos que eram inaugurados somente no Brasil, neste período, correspondia a
9,32. Mesmo com uma estrutura rígida e hierárquica da qual se há um controle dos
dirigentes em todos os níveis desta denominação é difícil afirmar qual é, atualmente, o
número dos templos no território nacional. Estima-se que, em 2007, a IURD tenha
alcançado 4.748 templos, somente, no Brasil5.
As aspirações universalistas da igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, sua
pretensão em expandir seus templos para o exterior, está patente no próprio nome,
contrastando com a Igreja “Brasil para Cristo”, denominação da segunda “Onda” do
pentecostalismo brasileiro, de aspiração nacionalista.
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Freston6 entende que a diferença da IURD para as outras denominações
pentecostais em sua expansão para outros países não é a visão missionária, mas a
capacidade de realização, pois em sua maioria, as outras, também, procuram se expandir
para o exterior. O que a diferencia das demais é a dimensão e a rapidez da expansão,
propiciado por um poderio institucional decorrente da organização hierárquica, o grande
volume de arrecadação financeira, o império midiático, a influência política e a base
popular. Esta conjunção de fatores permite um significativo investimento da IURD para a
sua expansão em outros países.
Foram necessários menos de uma década, desde a fundação da IURD, para
“romper as fronteiras”. Inicialmente foi um processo lento até a década de 1990, devido aos
altos custos para a compra da Rede Record de televisão em 1989. Esta situação veio a
mudar na década seguinte, intensificando-se a partir de 1993. Segundo Freston7 a IURD,
em 1995, havia alcançado a maioria dos países da América Latina; Europa; África;
América do Norte e Ásia.
Segundo Mariano (1999) esta expansão internacional começou em 1985, com a
instalação do seu primeiro templo no Paraguai. Contudo, segundo o portal da IURD na
Internet (Arca Universal), o primeiro (a “Universal Church of the Kingdom of God”, como
é chamada) foi fundado, nos Estados Unidos da América, em 1980, em Mount Vermont, no
Estado de Nova Iorque.
Uma inovação trazida pelo neopentecostalismo da IURD é que a decisão de enviar
pastores para implantação da IURD no exterior é sempre das instâncias superiores,
diferenciando dos pentecostais da primeira e segunda “onda” da qual falaremos no capítulo
seguinte. Para a fundação de um templo no exterior, inicialmente é feito um levantamento
dos países e cidades onde deseja se instalar levando-se em consideração à presença de
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brasileiros e hispânicos. Em seguida pastores são enviados, alugam espaços para
acomodação dos fiéis em locais de grande circulação de pessoas. Este procedimento é uma
regra para a maioria dos países aonde a IURD irá se instalar.
O número de templos implantados nos continentes e a rapidez da expansão da
IURD são expressos conforme na tabela abaixo:

TABELA 2 – Números de templos da IURD no exterior

CONTINENTES

1995

1999

América do Sul

54

2000

América Central

21

150

América do Norte

24

100

Europa

63

200

África

52

400

Ásia

7

20

Fonte: Revista Veja (1999)

Totalizando, em 1995, 221 templos no Brasil e no exterior e 2.870 no ano de 1999,
coloca-se em relevo a dinâmica de expansão da IURD. Sua presença em 1995 era em 32
países e ao final da década espraiou para mais de 70 países. Estimava-se que em 2005,
possuía 5.000 templos próprios em oitenta países (Veja, 2005, p. 90). Estes números de
templos refletem o sucesso das estratégias da IURD que traduzidas em números de fiéis no
exterior em 1995 somavam 1,9 milhões, e em 1999, menos de quatro anos, totalizavam 4
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milhões. Nos seus 30 anos de existência, em 2007, a Revista Plenitude8 um dos seus
veículos de comunicação, a IURD indicava a presença em mais de 170 países, sem,
entretanto apresentar seu número de fiéis no exterior.

2.4 A Igreja Universal do Reino de Deus em foco no Brasil

O rápido crescimento da IURD no Brasil a coloca em destaque no cenário
evangélico pentecostal. Conforme mostra a tabela 3, é significativo o seu número de fiéis
comparado com outras denominações, uma vez que podemos considerá-la de formação
recente.

TABELA 3 – Igrejas Evangélicas Pentecostais no Brasil - 2000

Igrejas

População

% dos pentecostais

Assembléia de Deus

8 418 154

47,47

Congregação Cristã no Brasil

2 489 079

14,04

Igreja Universal do Reino de Deus
Evangelho Quadrangular

2 101 884
1 318 812

11,85
7,44

Deus é Amor
Maranata

774 827
277 352

4,37
1,56

O Brasil para Cristo
Casa da Bênção
Nova Vida
Comunidade Evangélica
Comunidade Cristã
Casa da Oração
Avivamento Bíblico
Igreja do Nazareno

175 609
128 680
92 312
77 797
76 730
68 587
59 034
47 384

0,99
0,73
0,52
0,44
0,43
0,39
0,33
0,27

3 076
1 266 211

0,02
7,14

Cadeia da Prece
Não determinada
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Sem vínculo Institucional

357 949

Total

17 733 477

2,02
100,00

Fonte: JACOB, César Romero, p. 44.

De acordo com a tabela 3, a IURD ocupa o terceiro lugar em número de fiéis no
Brasil, entretanto dentre as denominações neopentecostais ela ocupa o primeiro lugar.
Estudiosos como Mariano (1999) e Freston (1994) e outros, atribuem à eficácia da
estratégia de expansão da IURD ao uso dos meios de comunicação de massa, sobretudo o
rádio e a televisão.
A utilização da mídia eletrônica é uma “herança” adquirida da Igreja Pentecostal
de Nova Vida que o Bispo Macedo soube com grande destreza empregar, desde o início,
para conquistar novos fiéis; logo podemos atribuir grande parte do sucesso de sua rapidez e
expansão no Brasil e no exterior à mídia eletrônica.
O uso do rádio como veículo de propagação da IURD teve início em 1977, com
uma programação de quinze minutos, na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro, chamada
de “O despertar da fé” que passou, logo em seguida, para quarenta minutos. O Bispo
Macedo percebeu a eficiência deste veículo e adquiriu a Rádio Copacabana, em 1984, sete
anos após a fundação da IURD, e a Ipanema (hoje Record). Nos dias atuais, além destas
rádios, é proprietária da FM 105 que contam com uma programação completamente
dedicada aos seus propósitos.
A utilização da televisão pela IURD começou na Antiga TV Tupi, no Rio, com um
programa nas madrugadas, com o mesmo nome utilizado na rádio, espalhando-se, em
seguida, para São Paulo e demais estados brasileiros. Contudo o grande avanço na
expansão da IURD aconteceu em 1989, com a compra da Rede Record de televisão e, com
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cerca de 30 emissoras de TV que custou cerca de 45 milhões de dólares. Uma avaliação em
2005 estimava que essa emissora valia cerca de quarenta vezes mais9.
A Rede Record hoje é a terceira emissora de TV do país, com mais de 242
retransmissoras, e 31 próprias. Em 1999 adquiriu a emissora TV Mulher, TV a cabo e
satélite (fechada) presente em mais de 300 municípios, transformada em seguida no canal
de notícias Record. A IURD possui 62 emissoras de rádio (a Rede Aleluia) cobrindo 75%
do território nacional e um portal na internet (a Arca Universal). Outras emissoras de
televisão também canais de transmissão regional. O uso da mídia, inicialmente, o rádio e,
principalmente, a televisão permitiram um alcance da IURD em todo o território nacional.
Como pode ser observado no Mapa 1, a seguir, a Rede Record de Televisão está presente
em todas a Regiões e estados brasileiros.
MAPA 1 – Rede Record instaladas no território brasileiro

Fonte: JACOB, César Romero.
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A capacidade da IURD de se estabelecer ao longo do território nacional de
maneira diferenciada está diretamente ligada à utilização da mídia através do evangelismo
eletrônico, principalmente a televisão, pela Rede Record com as suas afiliadas espalhadas
no território nacional, o que coloca em relevo uma das estratégias mais bem sucedidas da
IURD de expansão no Brasil. (JACOB et al., 2006, p. 43). É interessante observa que o
número de fiéis aumentou consideravelmente durante a década de 1990, justamente no
período em que essa denominação investia da sua divulgação através da televisão e rádio.
Assim, podemos afirmar que o alcance da Rede Record (emissora da IURD) e suas
afiliadas contribuem decisivamente para o avanço dessa igreja no Brasil. Nos anos que
seguiram a IURD continuou com um crescimento significativo, demonstrando que sua
estratégia continuava bem sucedida, pois em 1991 o seu número de fiéis passou de 269.000
para 2.101.887 em 2000, o que correspondia 12% dos evangélicos pentecostais em todo o
país (JACOB et al. 2006, p. 42).

2.5. A Igreja Universal do Reino de Deus em foco no Rio de Janeiro

Os fiéis da IURD, em sua grande maioria, encontram-se localizados nas capitais
brasileiras. Devemos considerar este fato, ao alcance da Rede Record, conforme visto
acima, associado ao grande número de pessoas nestas áreas serem, geralmente, superior às
demais cidades. O Rio de Janeiro corresponde ao estado com o maior número de fiéis, 350
mil, seguido do estado de São Paulo com 240 mil fiéis. No estado do Rio de Janeiro,
conforme veremos a seguir, a IURD consegui se instalar muito bem nos municípios que
integram a Região Metropolitana.
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Os pentecostais representam 11% da população total da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, e configuram um anel que traduz uma forte implantação destes realizando
assim uma ocupação religiosa dessa área e a conquista de adeptos. Estes anéis não estão
associados essencialmente à pobreza, mas a segregação socioespacial, que caracteriza os
grandes centros urbanos decorrentes de modelos de segregação urbana, presentes em várias
regiões metropolitanas brasileiras como é o caso do Rio de Janeiro, ligados à ausência do
Estado. De modo geral, os pentecostais encontram-se na periferia imediata ao município,
ou coroa imediata (JACOB et al., 2006, p. 40-41).
A IURD ocupa o segundo lugar, nesta área, com 27%, seguida, muito próxima, da
Assembléia de Deus, com 46% em números de fiéis (IBGE, 2000), conforme gráfico
abaixo:
Gráfico 1 – Distribuição dos Pentecostais pelas principais denominações na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, 2000

Fonte: Censo demográfico do Brasil, 2000 (IBGE)

Vale destacar que a IURD e a Assembléia de Deus pertencem a correntes
pentecostais distintas, sendo a primeira neopentecostal, portanto de formação muito
mais recente, e a segunda pentecostal clássica de surgimento bem anterior.
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Em busca de seus objetivos de crescimento a IURD tem procurado redimensionar
e estender sua forma de atuação lançando sua participação no campo político brasileiro,
onde diversos pastores e bispos eleitos atuam em diversas esferas do poder legislativo.
Com a proposta de analisar a territorialidade dos votos da bancada evangélica,
através das eleições de 2002, para a Assembléia Legislativa estadual do Rio de Janeiro,
Márcio Freire Bernado da Silva (s/d)9 verificou que dos 70 deputados eleitos, 26 estavam
vinculados às igrejas protestantes sendo 7 fiéis representantes da IURD.
O mapa abaixo permite visualizar três áreas geográficas que procuram estabelecer
relações deferentes entre os candidatos protestantes e não protestantes no Estado do Rio de
Janeiro. Contudo devemos nos atentar, apenas para a área 2, que configura o anel que
envolve a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, com exceção do município
do Rio de Janeiro.
MAPA 2 – Anel protestante na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Fonte: SILVA, Márcio Freire Bernado da
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De acordo com Silva (s/d):
Na Área 2, geograficamente no entorno do município do Rio de Janeiro,
(...) os candidatos protestantes receberam uma média de 18.155, enquanto
os não protestantes 12.327. Esse contraste marca claramente as relações
diferenciadas entre a cidade do Rio de Janeiro e os municípios
fluminenses do seu entorno. Aqui percebe-se claramente a formação de
um anel protestante. Essa grande votação que os candidatos protestantes
receberam nessa área tem correspondência espacial com a grande
presença de população declarada protestante.

Podemos afirmar que se torna significativo este expressivo número de votos
recebidos pelos candidatos protestantes dentre os quais 7 pertenciam a IURD, o que
demonstra uma presença de fiéis desta denominação neste anel.
Inserida nesse perímetro, encontram-se os municípios que formam a Baixada
Fluminense. Os pentecostais, apesar do seu grande fracionamento, representam em
municípios como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaboraí e Belford Roxo mais de 21% da
população total (JACOB et al., p. 41).
Contudo, a atuação da IURD vai além do estado do Rio de Janeiro, antes estão
espalhados em diversos estados brasileiros. Em 2007 contava com sete deputados federais,
19 deputados estaduais, 91 vereadores e um senador, o Bispo Marcelo Crivella, integrantes
da IURD. Devemos lembrar que o Partido Republicano Brasileiro (PRB), fundado em
2005, pertence a esta denominação que iniciou este inserção em 1986 apoiando candidatos
no município do Rio de Janeiro10. A atuação política se justifica, segundo o bispo Macedo,
para combater os movimentos que perseguem a IURD.
Conforme poderemos observar na tabela 4, a seguir, é expressivo o número de fiéis
da IURD em relação ao número de igrejas pentecostais mais destacadas na Baixada
Fluminense. Ao considerarmos que na tabela estão expressas as maiores representantes por
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número de fiéis das três correntes, torna-se significativo a participação da IURD neste
universo de igrejas.
TABELA 4 – Distribuição de fiéis segundo as denominações pentecostais na Baixada

Fluminense
% dos totais de pentecostais na Baixada Fluminense
Igreja
Igreja
Municípios
Assembléia Deus é Universal do
Pentecostal de
de Deus
Amor
Reino de
Nova Vida
Deus
Belford Roxo
11,78
0,39
3,88
0,9
Duque de Caxias
0,55
3,23
0,64
10,27
Guapimirim

13,04

0,98

2,76

1,85

Itaguaí

11,21

0,66

1,54

1,29

Japerí

18,04

0,71

2,26

0,25

Magé

10,73

0,5

2,5

0,3

Mesquita

*

*

*

*

Nilópolis

7,16

0,23

2,36

1,13

Nova Iguaçu

11,57

0,37

3,38

1,22

Paracambi

16,87

0,26

1,82

1,29

Queimados

14,72

0,39

2,77

0,59

Seropédica

15,59

0,13

2,35

0,23

São J. Meriti

9,52

0,34

3,73

0,56

Fonte: ROCHA, André Santos da. 2005.

* Dados não disponíveis.
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CAPÍTULO III

A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS NA CIDADE DE
BELFORD ROXO

3.1. Um olhar sobre a cidade de Belford Roxo

O nome Belford Roxo é uma homenagem ao inspetor de obras públicas, Raimundo
Teixeira Belfort Roxo, pelos serviços prestados nas obras de abastecimento de água na
cidade do Rio de Janeiro, em colaboração com o engenheiro, Paulo de Frontim,
principalmente, em 1888, quando uma grande falta de água abateu a Corte e a Baixada
Fluminense. Por conseguir captar em apenas seis dias, quinze milhões de litros de água para
a Corte, Frontim ganhou grande notoriedade e sua realização ficou conhecida como o
“milagre das águas”. Morrendo Raimundo Teixeira Belfort Roxo no ano de 1889, um ano
depois, em 1890, por sua cooperação para este feito, renderam a ele esta homenagem.
Contudo, o município de Belford Roxo, antes de receber definitivamente este nome foi
chamado de Camalhaço e Ipueras e Brejo.
Criado pela Lei Estadual N° 1.640, de 03 de abril de 1990 e instalado em 01 de
janeiro de 1993, quando, então, emancipou-se de Nova Iguaçu1, a cidade de Belford Roxo
localiza-se na Baixada Fluminense e integra a Região Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro. Com uma população de 480.555, uma área de 78. 031 km², e 35 km da capital, os
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seus municípios limítrofes são: Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de
Meriti. Constituído de apenas um único distrito, a cidade possui 30 bairros e 150 subbairros (logradouros) em cinco subprefeituras.
O município de Belford Roxo, respondia em 2000, por 2,2% do PIB da indústria
de transformação regional (CIDE, 2002); das atividades industriais a química destaca-se
pela Bayer CropScience, e as indústrias de beneficiamento de granitos e mármore.
Contudo os serviços são os maiores responsáveis pela arrecadação municipal.

FIGURA 1 - Bayer em Belford Roxo

Fonte: www.belfordroxo.rj.gov.br/imagens/mapa008gd.jpg

Sua posição geográfica em relação à malha viária é muito favorável ao fluxo de
mercadorias e pessoas uma vez que as principais vias internas estão pavimentadas, com
possibilidades de acesso pela rodovia federal, a presidente Dutra (BR-116) e a proximidade
da Washington Luís (BR-040).
Mapa 3 - Localização de Belford Roxo na Baixada Fluminense
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Fonte: www.belfordroxo.rj.gov.br/imagens/mapa007gd.jpg, (adaptado)
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3.2. Um outro olhar sobre a cidade de Belford Roxo

Um olhar superficial sobre a cidade de Belford Roxo, parece à primeira vista,
absolutamente igual às demais cidade da Baixada Fluminense, cercada de um parecer
homogêneo e uma paisagem monótona. Barreto (2004, p. 45) chega a falar de uma “estética
de escassez” e explica:
De um lado e de outro a mesma cena: do abandono e da pobreza. É
tomada muitas vezes por favela, como sinônimo de área degradada física,
moral, social e politicamente. É apresentada como exemplo terrível de um
cotidiano de violência e privação.

Sua população parece esboçada entre as representações de diferentes adjetivos, como
trabalhadora, sofrida, vítima de violência. A mais comum é de ser de origem nordestina.
Sobre isto continua Barreto (2004. p. 46):
Se uma origem nordestina é acionada muitas vezes para explicar ou
conferir tal identidade (muitas vezes por um “discurso de fora”), há outros
fatores que corroboram com sua constituição, tais como: os processos de
ocupação e desenvolvimento da região; o passado rural; a dependência em
relação à cidade do Rio de Janeiro; o abandono pelo poder público
durante longo período, que possibilitou uma administração particular do
uso da violência como legítima em alguns momentos e situações; o forte
sentimento de vizinhança; a dimensão do gossip; o peso das relações
pessoais.

Há uma construção de uma imagem, das cidades da Baixada Fluminense – em
grande ênfase a cidade de Belford Roxo - e seus moradores, vinculada principalmente pela
mídia, destacando a violência, o tráfico de drogas, assassinatos, área periférica, entre
outros, algumas vezes de cunho preconceituoso ou de marginalização. Muitos
pesquisadores que tomam a cidade e o meio urbano como objetos de estudos colaboram
para este imaginário, porque enfatizam muito à dimensão da segregação socioespacial.
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Contudo, o geógrafo Roberto Lobato Corrêa, em seu livro Trajetórias geográficas (2001, p.
162), nos ensina acerca do significado geográfico de periferia, muitas vezes tomada apenas
ao se referir apenas como as cidades da Baixada Fluminense e afirma:

A periferia não se refere apenas à localização distante. Ganha também um
certo sentido de metáfora ao ser identificada como sinônimo de exclusão,
de precárias condições de vida. Neste sentido, a periferia pode ganhar
foros de umbiqüidade como acontece com as favelas do Rio de Janeiro.

Estudos vinculados à religião utilizam termos como “caótico e confuso” referindo-se à
Baixada Fluminense deixando em evidencia um claro desconhecimento desta área e, por
conseguinte o município de Belford Roxo.
FIGURA 2: Cidade de Belford Roxo

Fonte: http://www.belfordroxo.rj.gov.br/imagens/mapa009gd.jpg

3.3. Contexto socioeconômico de surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus

Para entendermos o processo de difusão a IURD na cidade de Belford Roxo
convêm analisar, inicialmente, o contexto socioeconômico do Brasil e o estado do Rio de
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Janeiro, quando surge e se expande a IURD. De acordo com Freston (1994, p. 131, 132) o
Brasil, na década de 70, passava por transformações expressivas:
O país é outro e o pentecostalismo da terceira onda adapta-se às mudanças
do período militar, o aprofundamento da industrialização, o inchamento
urbano causado pela expulsão de mão-de-obra do campo, a estruturação
moderna de comunicação de massa que no final dos anos 70, já alcançava
quase toda população... O novo pentecostalismo adapta facilmente à
cultura urbana influenciada pela televisão.

Neste período a IURD encontrou grande capacidade de adaptação a estas
mudanças. Procurou enfatizar os rituais de exorcismos, curas, um discurso agressivo contra
os cultos afro-brasileiros, e a utilizou dos meios de comunicação em massa (ANDRADE,
s/d), além da flexibilização dos usos e costumes, ainda muito presente nos pentecostais das
ondas anteriores. Esta prática visava uma conduta comportamental de santidade que
distanciava cada vez mais a IURD das demais correntes pentecostais das Ondas anteriores.
Segundo Freston (1994, p 137):
(...) em áreas como vestimentas e embelezamento feminino as
expectativas são mais liberais; e em nenhuma outra área há controles
disciplinares. Trabalhando com um conceito de camadas (mero assistente,
membro, obreiro, pastor) abandonando a tradição pentecostal de usar um
código de vestimentas como porteiras da comunidade e abrindo mão dos
controles disciplinares, a IURD atrai para os seus cultos um tipo humano
que não se vê na AD.

Desta forma surge uma nova concepção trazida pela IURD, e o neopentecostalismo: a
flexibilização comportamental das vestimentas, ou seja, a liberalização disciplinar dos
modelos estéticos de santidade que de um modo geral identificavam os “crentes” com o
objetivo de seduzir um público diversificado para os seus templos.
Na década seguinte, a chamada “década perdida”, a realidade social de estagnação
econômica, elevados índices de inflação, e os baixos salários do trabalhador brasileiro,
refletiu, na população através de uma “visão encantada” do mundo (FRESTON, 1994).
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Neste período os Neopentecostais, principalmente, a IURD, ganharam um expressivo
crescimento e visibilidade. Portanto de acordo com a afirmação de Lopes (2006, p.9):
É importante destacar que as condições políticas, econômicas, culturais e
sociais permitiram a formação e o desenvolvimento da Igreja Universal
do Reino de Deus e de várias outras instituições religiosas, bem como a
alteração de diversas doutrinas, que se aproximaram do
neopentecostalismo, se afastando do “simples” pentecostalismo.

O Rio de Janeiro sentia os reflexos da perda da transferência da capital para
Brasília, o populismo político era uma realidade presente. A questão econômica
influenciaria no crescimento das diversas denominações pentecostais, inclusive a IURD. De
acordo com Mariano (1999, p. 59), um estudo realizado na década seguinte demonstrou que
a pregação da IURD encontrou maior receptividade de modo mais específico nas camadas
mais carentes da população, sobretudo os mais pobres e menos cultos:
Segundo pesquisa Novo Nascimento [...] realizado pelo ISER no Grande
Rio em meados dos anos 90, 63% dos fiéis da Universal ganham menos
de dois salários mínimos e 28% entre dois e cinco salários. Ou seja, 91%
têm menos de quatro anos de escolaridade e 85% não passaram do
primário... Por piores que sejam os indicadores sociais brasileiros, os
membros da Universal têm renda e escolaridade bem inferiores às da
população. São portanto os muito pobres e marginalizados que fazem a
fortuna da universal.

Contudo, Souza e Magalhães (2002) viriam a concordar com Freston ao analisar o
crescimento dos pentecostais não se deviam unicamente ao agravamento da miséria, antes
outros aspectos devem ser levados em consideração, como os culturais, sociais, entre outros,
tanto quanto os aspectos políticos e econômicos. Segundo Freston (1998, p. 337):
A religião é ambivalente e oferece diferentes coisas a diferentes
indivíduos. (...) O pentecostalismo é flexível e é improvável haver uma
única razão para o seu crescimento (...) é necessário levar-se em conta
não apenas os fatores econômicos e políticos, mais sociais, culturais,
étnicos e religiosos; não apenas o nível macro (quais são as
configurações favoráveis à conversão), mas também o nível micro
(porque as pessoas com estas características se convertem).
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É importante verificar o modo como a identidade religiosa iurdiana2 comporta-se diante das
novas e rápidas exigências da sociedade. Estas transformações ocorridas ao longo do tempo
trouxeram novos desafios na construção do ser religioso iurdiano, impondo novas maneiras
de atuação das lideranças na condução da denominação para adaptar-se ao público (MINA,
2004, p.13).
Ressaltamos que não se trata de apresentar o indivíduo como simples objeto dessas
várias transformações, mas como sujeito que gera formas de sobrevivência e resistência
para realização dos seus desejos pessoais e de acordo com as orientações de seus líderes.
Neste sentido, as pessoas, ao aproximarem-se da IURD, pregadora de uma libertação capaz
de exorcizar os demônios causadores de todos os males e problemas nas pessoas e na
sociedade, são oferecidos a estes formas e meios de superação de suas dificuldades e a
resistir aos novos desafios através da sua fé.
A estratégia da IURD visa um grande número de pessoas, as mais diversificadas
possíveis, com vínculo denominacional, ou apenas em trânsito que desejam saúde, ascensão
econômica ou de qualquer outro benefício, através de sacrifícios e ofertas, próprio do
discurso da Teologia da Prosperidade, onde a felicidade e vida abundante estão disponíveis
não numa vida vindoura, mas aqui nesta terra, segundo o discurso iurdiano. Torna-se desta
maneira compreensível o apelo dos líderes (pastores e bispos) nos templos e nos programas
de rádios e nos diversos meios de comunicação para que pessoas com diversos problemas
de qualquer crença ou mesmo sem ela, visitem os templos para assistir as reuniões para ser
“abençoado”.
No contexto das cidades modernas e do ritmo acelerado dos centros urbanos os
indivíduos podem estar liberados de qualquer vínculo com a igreja. Desta maneira as
reuniões nos templos da IURD passam a ter grande significado para os que buscavam
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soluções aos seus diferentes problemas. Estas compreendem uma periodicidade de reuniões
que exprimem o ritmo da atividade coletiva visando garantir ao mesmo tempo a sua
regularidade (DURKEIM, 1989, p.39). Os templos estão abertos para reuniões sete dias por
semana das 6h às 21h, portanto 15h por dia, o que permite atingir um público diversificado.
Campos (1999, p.361) empregar a metáfora templo como espaço geográfico no qual o “ato
dramatúrgico” se realiza para analisar a identidade neopentecostal iurdiana:
A IURD regula os espaços, tempos e movimentos, em ritmos e cadências
programados racionalmente, dentro da concepção urbana de tempo. Os
dias e horas são padronizadas, e arbitrariamente divididos em “correntes”
e “campanhas” especiais. A unidade de tempo mínima de seu calendário é
o dia e para cada um deles há uma corrente, que segmenta o público
conforme suas necessidades e desejos. Essas correntes se repetem todas as
semanas, enquanto as campanhas e “semanas especiais” são atividades
sazonais, realizadas conforme as exigências e circunstâncias locais.

O sistema de rituais nas reuniões funciona como correntes ou campanhas
organizadas de acordo com os dias da semana. Muito abrangentes, são oferecidas uma
oferta de serviços, segundo as necessidades daqueles que buscam solução ou satisfação a
ser vivida.
Para Clara Cristina Jost Mafra:
As campanhas ou correntes envolvem o compromisso do fiel com
a Igreja em “cima de um propósito” durante um certo número de semanas.
Esse sistema exige algo do fiel, prende-o a dinâmica da Igreja em nome
de uma transformação que ele quer operar em sua vida. (1997, p. 377)

Como poderemos observar, nas tabelas 5 e 6, as temáticas dos dias da semana
variam com o passar do tempo. Esta flexibilidade ao longo dos anos demonstra nitidamente
a procura de atendimento aos anseios dos indivíduos que procura os templos da IURD,
contudo se verifica que os temas são os mesmos em todos os seus templos no Brasil.
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TABELA 5 – Ciclos das reuniões semanais da IURD em 1986

Dias da Semana
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Temas das reuniões
Prosperidade
Louvor
Imposição das mãos
Saúde
Libertação
Prosperidade e corrente das crianças
Louvor

Fonte: ANDRADE, Paulo Fernando César. Sinais dos tempos: igrejas e seitas no Brasil.

TABELA 6 – Ciclos das reuniões semanais da IURD em 2008

Dias da semana
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo

Temas das reuniões
Prosperidade
Sessão do descarrego e reunião da cura
Filhos de Deus
Família
Libertação
Terapia do amor
Louvor e adoração e Santa Ceia

Fonte: www.arcauniversal.com.br

Nos templos, local onde ocorrem as reuniões, tornam-se espaços onde as pessoas
podem buscar soluções para os seus infortúnios, como exclusão social a partir da ótica
religiosa, permitindo reconstruir a sua identidade, elevando sua auto-estima para enfrentar
as adversidades e buscar novas expectativas de melhores condições de vida. Em linhas
gerais, podemos afirmar que as pessoas são convencidas de que as soluções para os seus
problemas são, apenas, de ordem espiritual e não histórico-social. Portanto, as estruturas
organizacionais da igreja, no contexto de rituais, correntes e campanhas, tornam-se
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essencial porque criam um vínculo, mesmo que esporádico, do indivíduo que freqüenta os
templos da IURD. É importante destacar, conforme visto no capítulo anterior, o papel da
mídia eletrônica, sobretudo o rádio e a televisão como o meio mais eficiente para atrair as
pessoas para os templos, porém, outros meios de divulgação da igreja são utilizados para
que a população da cidade de Belford Roxo compareça aos templos da IURD como: a
distribuição gratuita do jornal “Folha Universal”, trabalhos sociais (assistencialistas), o
convite pessoal, entre outros. De acordo com Campos (1999, p. 262):
Um dos elementos mais importantes no impressionante crescimento da
IURD são sem dúvida as suas estratégias de comunicação social e as suas
técnicas de propaganda, que visam mudar idéias, comportamentos,
atitudes e sentimentos.

3.4. A estrutura administrativa da Igreja Universal do Reino de Deus

Com uma organização rigidamente centralizada, o Bispo Macedo é quem decide os
destinos da IURD, sejam administrativas, financeiras ou teológicas. As lideranças mais
próximas a ele, conforme veremos a seguir, planejam minuciosamente as áreas de atuação,
seja ela: política partidária, na compra de imóveis, no investimento do dinheiro e os locais
de instalação dos templos. Sua organização vertical possui uma capacidade de rapidez nas
tomadas de decisões – não depende de assembléia8 dos membros – o que a permite
organizar-se facilmente e se estabelecer, de acordo com seus interesses, em qualquer
localidade da cidade, pois possui uma base popular, sendo uma das características de suas
lideranças pastorais não depender de formação teológica, sendo arregimentados nas
próprias igrejas à escolha da alta hierarquia e não dos fiéis. Geralmente esta escolha tem
como critério a disposição integral de tempo para se dedicar as várias horas de atuação no
templo, a capacidade de persuasão para atrair pessoas ao templo e levantar altas
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arrecadações. Sua área de atuação é apenas em nível local, restritas a administração das
atividades do templo, como: a direção do culto, levantar arrecadações pré-estabelecidas,
apresentar relatório financeiro e presencial dos freqüentadores nas reuniões, além de
cumprir serviços determinados pelo bispo distrital ou das instâncias mais elevadas da
hierarquia e coordenar os pastores auxiliares e a equipe de obreiros. Os pastores e as
igrejas locais não possuem autonomia alguma nas deliberações e no gerenciamento dos
recursos. Por decisão da alta hierarquia da igreja os pastores são comissionados4. Neste
caso, os salários são estabelecidos por produtividade, ou seja, de acordo com a arrecadação
levantada separadamente na igreja local a qual está vinculado. Em parte, se justifica o
constante empenho por operosidade dos pastores e bispos para que os freqüentadores
contribuam em suas reuniões. A itinerância é uma outra característica do pastor iurdiano
como recurso para se evitar cisões, comum no meio pentecostal. Todos os pastores – e
igualmente os bispos – estão sujeitos a transferências de templo, cidade, estado ou mesmo
para o exterior a qualquer momento, portanto, nenhum pastor permanece mais de dois anos
em um mesmo templo. Dessa forma impede-se que este estreite vínculos com os fiéis.
De acordo com Mariano (1999. p. 63)
O governo eclesiástico da Universal é centralizado em torno de seu líder
carismático. Sua estrutura de poder é vertical, despótica até. A instância
máxima da igreja é o Conselho Mundial de Bispos, em segundo o
Conselho de Bispos do Brasil e na base da pirâmide hierárquica, pelo
Conselho de Pastores do Brasil. Na prática, porém o bispo primaz,
escudado em seu poder vitalício e ancorado no discurso de que o próprio
Deus o escolheu para exercer tal autoridade, que não pode ser
questionada, decide e comanda.

Cada vez mais próximo das hierarquias dos organogramas das empresas, a IURD
se interessa por aspectos administrativos e gerenciais que embora conte com um Conselho
de Bispos e Pastores, a decisão final é sempre do Bispo Macedo, mostrando-se um líder
58

centralizador.

No organograma abaixo é possível observar que o modelo episcopal

(vertical) adotado pela IURD não permite decisões em nível local, antes estão subordinadas
as superiores.
Estrutura hierárquica da IURD

FIGURA 3 - Organograma da IURD
BISPO MACEDO

CONSELHO MUNDIAL DE
BISPOS
CONSELHO DE BISPOS DO
BRASIL
CONSELHO DE PASTORES

Ao contar com uma hierarquia com funções bem definida, a IURD torna possível o
funcionamento e a eficiência dos grandes eventos e os rituais de massa nos seus templos ou
fora dele, como as grandes concentrações. Trata-se, portanto, de um modelo eclesiástico
episcopal inovador no meio pentecostal por ser rigidamente centralizador nos moldes
empresariais numa dinâmica profissional para o exercício das funções nos diferentes níveis
da hierarquia num campo religioso muito concorrido (SERRA, 2005). Portanto, as tomadas
de decisões passam por um planejamento de modo que se consigam resultados futuros préestabelecidos de recrutamento e arrecadação refletindo nesta forma de organização.
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3.5. A espacialização da Igreja Universal do Reino de Deus em Belford Roxo

Antes de iniciarmos convêm afirmar que os bispos e pastores da IURD não
disponibilizam documentos para exames, como atas e livros, fechando-se às pesquisas.
Nitidamente se observa uma recomendação para que os fiéis não forneçam entrevistas de
qualquer tipo, portanto os levantamentos partem de observações diretas realizadas nos
trabalho de campo e de informações extraídas em diálogos com membros e freqüentadores
da IURD.
Desde a sua fundação a IURD aluga e compra estabelecimentos como galpões,
funerárias, teatros, cinemas entre outros para funcionamento de templos com um aspecto
arquitetônico que se confunde com a função anterior. Mariano (1999) chamou de
“esteriótipo arquitetônico de supermercado” a situação estética dos templos iurdiano. Na
cidade de Belford Roxo podemos verificar que seus vários templos alugados ou comprados
refletem esta figura. Para deixar no passado esta imagem e se firmar como uma
denominação influente, próspera e de sucesso inaugurou a chamada “Era das Catedrais”
com a construção da primeira Catedral da Fé5 no estado de São Paulo em 1998, localizado
na cidade de Santo Amaro e a Sede Mundial da IURD, a também chamada “Catedral
Mundial da Fé”, em 1999, no Rio de Janeiro em Del Castilho. Há pelo menos uma catedral
em cada estado do Brasil, num total de quarenta, principalmente nas capitais, por serem
grandes centros populacionais e econômicos; somente o estado de São Paulo possui mais de
quinze, porém podem ser encontrados em diferentes cidades.
Na figura abaixo podemos observar a Sede Mundial da Igreja Universal do Reino
de Deus no estado do Rio de Janeiro.
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FIGURA 4 - Sede Mundial da Igreja Universal do Reino de Deus

Fonte: www.arcauniversal.com.br

Podemos afirmar que além dos objetivos acima citados na construção destas
catedrais há, também, a intenção de aproximar as características arquitetônicas de seus
templos com da Sede Mundial, reproduzindo através dessas novas e grandes construções
uma arquitetura que reflita a sua “prosperidade”, distinguindo-se dos pequenos templos
construídos nos bairros da cidade, e prontos para receber um grande número de pessoas em
seus amplos espaços. Pela sua grandiosidade podem ser facilmente identificável na
paisagem da cidade. São construídos sob o pretexto de melhor acomodar os fiéis. De acordo
com a afirmação do bispo Macedo:
“O objetivo é abrir a cabeça do pobre que dá oferta. Na sua casa, ele senta
no sofá rasgado ou até no chão. Na igreja, ele é honrado. Tem o direito de
sentar em uma cadeira estofada, com ar condicionado, usar um banheiro
limpo. Recebe um atendimento exemplar. Eu quero mostrar que ele é
capaz de conquistar coisas grandes, uma vida melhor. Algo como dizer:
Veja a grandeza de Deus. Sua casa é um barraco? Olha o que Deus pode
fazer. A Igreja Universal também começou em um barraco, mas olha
como está hoje. Você precisa investir nesse Deus”. (TAVOLARO, p.211,
212)
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A IURD estabelece critérios espaciais muito bem definidos para implantar seus
templos na cidade de Belford Roxo o que a difere significativamente das demais
denominações por serem mais espontâneas. Enquanto nas correntes pentecostais clássicas e
deuteropentecostais, segundo a classificação de Mariano (1999), ocorrem a partir da igreja
matriz que se ramifica para templos filiais (congregações) e pontos de pregação (núcleos ou
células) por uma decisão dos seus membros, e de modo geral, em acordo com o pastor local
e o crescimento do número de fiéis, na IURD, a decisão de fixar-se localmente um templo,
assim como no exterior, cabe as instâncias superiores, sendo que primeiro é instalado o
templo, com toda estrutura necessário para seu funcionamento, sejam materiais ou de
pessoal, para depois se obter os adeptos. Em nosso trabalho de campo não verificamos
nenhum núcleo de pregação ou congregações (filiais) da IURD, portanto devemos
concordar com a análise de Machado (1992, p.140):

É interessante ressaltar que, de forma diferente das outras igrejas
pentecostais da área, a IURD ali chega com uma organização bem
sedimentada; não chega para se fortalecer, já chega consolidada, tendo,
portanto, melhores condições de se expandir que as outras (...) .

Se um pastor, por exemplo, desejar comprar um terreno para instalar um templo com
capacidade para, até, 500 pessoas, este deve levar ao conhecimento do Conselho dos Bispos
que visitam e avaliam o local, e em seguida podem ser favoráveis ou não, mantendo o bispo
Macedo informado do caso sejam adequados à compra o que demonstra um rigor na
administração e critérios muito bem definidos.
Os templos, em Belford Roxo, estão estrategicamente localizados, desde sua
chegada no município. O primeiro a ser implantado é também um dos seus mais antigos, e
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ainda, mantém a fachada do antigo cinema. Ocupado no final da década de 70, no antigo
Cine Riviera, um dos três cinemas da cidade, na Avenida José Fernandes Neto, 1087;
antiga Rua Rocha Carvalho, no Centro.
FIGURA 5 – IURD no antigo Cinema Riviera

Fonte: arquivo pessoal. Miranda, Evandro José Ferreira, 2007.

A IURD não ocupa espaços aleatórios na cidade. Enquanto as denominações pentecostais
das correntes anteriores, como as Assembléias de Deus, por exemplo, implantam seus
templos em áreas muito diversas e de maior vulnerabilidade social como em favelas,
próximos dos rios, e mesmo em áreas afastadas, a IURD diferentemente, possui uma nítida
seleção dos espaços, condicionada por diversos fatores. A IURD procura facilitar sua
visibilidade e acesso, instalando-se nas principais vias de entrada de carro ou ônibus ou
próximo à terminal rodoviário do transporte coletivo, onde há melhores condições sociais
de seus moradores, grande movimentação de pessoas, avenidas e ruas de comércio intenso.
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Este posicionamento espacial passa a criar um imaginário de que há muitos templos da
IURD em várias partes da cidade quando elas estão apenas bem localizadas.
Verificamos em nosso trabalho de campo, que os templos onde não havia um
número expressivo de pessoas freqüentando as reuniões - o que se reflete nas arrecadações foram deslocados para as áreas que pudessem ser mais visíveis ou foram suprimidos6, numa
escolha que muito pouco tem a ver com a fé, antes segue a lógica da competição e
racionalidade empresarial.
A IURD possui 20 templos em Belford Roxo, distribuídos em 17 bairros e contam
com uma organização que divide a cidade em duas áreas administrativas, chamadas
segundo a IURD, de Distrito (Sede Distrital I e II é como chamaremos de neste trabalho). A
coordenação de cada um dos distritos está sob responsabilidade de um bispo titular, em sua
Sede Distrital7, que atua na supervisão das igrejas para execução das determinações das
instâncias superiores da hierarquia e se fazer cumprir os objetivos estabelecidos pelos
mesmos, como alvos de arrecadação e números de freqüentadores.
A Sede Distrital I é a mais antiga, e encontra-se no bairro do Centro (antigo Cine
Riviera); a capacidade de instalação das pessoas que vão assistir as reuniões é de 500 na
parte inferior e na superior 150, totalizando 650 lugares, numa área privilegiada da cidade;
a população local possui o maior poder aquisitivo do município, a maioria das ofertas de
serviços (bancos e outros) e comércios (supermercados e lojas) ali se localiza. As muitas
linhas de ônibus passam próximas à igreja, além do terminal ferroviário o que facilita a
chegada das pessoas de diferentes bairros.
No mapa abaixo podemos observar a espacialização dos templos nos diferentes
bairros da cidade de Belford Roxo.
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Mapa 4 – Localização nos bairros dos templos da IURD em Belford Roxo

Este posicionamento espacial passa a criar um imaginário de que há muitos templos da
IURD em várias partes da cidade quando elas estão apenas bem localizadas.
Verificamos em nosso trabalho de campo, que os templos onde não havia um
número expressivo de pessoas freqüentando as reuniões - o que se reflete nas arrecadações foram deslocados para as áreas que pudessem ser mais visíveis ou foram suprimidos6, numa
escolha que muito pouco tem a ver com a fé, antes segue a lógica da competição e
racionalidade empresarial.
A IURD possui 20 templos em Belford Roxo, distribuídos em 17 bairros e contam
com uma organização que divide a cidade em duas áreas administrativas, chamadas
segundo a IURD, de Distrito (Sede Distrital I e II é como chamaremos de neste trabalho). A
coordenação de cada um dos distritos está sob responsabilidade de um bispo titular, em sua
Sede Distrital7, que atua na supervisão das igrejas para execução das determinações das
instâncias superiores da hierarquia e se fazer cumprir os objetivos estabelecidos pelos
mesmos, como alvos de arrecadação e números de freqüentadores. A Sede Distrital I é a
mais antiga, e encontra-se no bairro do Centro (antigo Cine Riviera); a capacidade de
instalação das pessoas que vão assistir as reuniões é de 500 na parte inferior e na superior
150, totalizando 650 lugares, numa área privilegiada da cidade; a população local possui o
maior poder aquisitivo do município, a maioria das ofertas de serviços (bancos e outros) e
comércios (supermercados e lojas) ali se localiza. As muitas linhas de ônibus passam
próximas à igreja, além do terminal ferroviário o que facilita a chegada das pessoas de
diferentes bairros.
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FIGURA 6 - Organograma do Distrito I em Belford Roxo
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A Sede Distrital II encontra-se no bairro de Lote XV, no outro extremo da cidade,
na Avenida Joaquim da Costa Lima, 50, uma das principais vias rodoviárias, numa área de
pequeno centro comercial, porém intensificado com a proximidade com o município de
Duque de Caxias.

FIGURA 7 - Organograma do Distrito II em Belford Roxo
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O templo da Sede Distrital II (Lote XV) é de inauguração recente (23/06/2006), e
segue um padrão industrial, projetado e construído pela ENGIURD (Engenharia da Igreja
Universal do Reino de Deus). Localizado na Avenida Joaquim da Costa Lima, lote 01,
quadra 02, foi projetado para comportar 968 lugares, ocupando uma área construída de

66

1866 m2, portanto uma grande catedral. Este templo, modelo único em Belford Roxo,
certamente seguiu um rígido controle na sua implantação devido aos altos custos para
compra de terrenos, lojas e/ou casas para instalação em áreas valorizada, além do suporte
técnico, necessitou de parecer favorável do Conselho dos Bispos e aprovação do Bispo
Macedo para sua construção8.

FIGURA 8 – Templo da Sede II, em Lote XV

Fonte: arquivo pessoal. Miranda, Evandro José Ferreira, 2008.
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Considerações Finais
A maior representante do neopentecostalismo brasileiro da atualidade, a Igreja
Universal do Reino de Deus, alcançou esta posição pela sua capacidade de divulgação
muito diversificada, sobretudo pela utilização da mídia, além da sua capacidade de
inovação no campo pentecostal tais como: a maior pregadora do discurso da teologia da
prosperidade em todo o meio evangélico e a racionalidade empresarial entre outros. Esta
denominação encontrará nos próximos anos o desafio de constantes adaptações e novas
estratégias para assegurar-se, num mercado religioso competitivo e de rápidas e novas
transformações e tendências, para se consolidar como a maior representante neopentecostal
na cidade. E como não parece estar preocupada com a filiação e controle das pessoas que
freqüentam suas reuniões e atividades, deixa transparecer de forma muito nítida que o mais
importante não é o vínculo com a denominação, mas a freqüência e o retorno das pessoas
aos seus templos, podendo vir a ser este um dos seus maiores desafios. Partindo desse
pressuposto, podemos afirmar que sua espacialização na cidade de Belford Roxo deverá
ser, apenas, nos bairros onde o número de participantes das reuniões (fiéis ou não)
corresponda aos números mínimos pré-estabelecidos pela alta hierarquia desta
denominação, pois se reflete nas arrecadações, para atender aos seus objetivos econômicos,
o que pouco tem a ver com a fé, mas com a lógica da empresarial. Aqueles templos aonde a
freqüências e arrecadações não venham atender aos seus objetivos poderão ser deslocadas
para outras áreas com maior visibilidade ou poderão ser suprimidas. Caso algum templo
tenha potencial de freqüência-econômica, em suas arrecadações, para atender as exigências
da construção de um templo modelo industrial os outros seus mais próximos das Sedes
poderão ser incorporados.
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NOTAS

1

Disponível em <http://br.geocities.com/belfordroxo/historia.html> Acesso em 28 junho 2008

2

Iurdiana é um termo cunhado por Campos para designar não apenas aqueles que freqüentam a igreja
Universal do Reino de Deus, mas que também os que mantém identificações parciais com seus sistemas de
crenças e praticas, o mesmo que usaremos neste trabalho.
3

Tomamos o termo assembléia, neste trabalho, como a reunião dos fiéis da igreja presidida, geralmente pelo
pastor, para consultas e sobre as diretrizes a serem tomadas pela igreja.

4

Em reportagem sobre a IURD: “Milagre do caixa da Universal” em 03 de novembro, 1999; nº. 1622, p.41,
demonstra que os pastores recebem de acordo com a arrecadação local.

5

Revista Plenitude. Ano 29, nº. 158, julho, 2008.

6

No caso de transferência (mudança de localidade) ocorreram nos templos que se localizava na Avenida
Belford Roxo, 34 no bairro de São Bernado para a Avenida Joaquim da Costa Lima, 1189, no mesmo bairro.
O outro na Rua Tutoia, 124, no bairro do Farrula e que foi transferido para Rua General Miller, 60 em
Heliópolis. No caso de supressão ocorreu com o templo que se localizava na Rua Sub-oficial Pascoal da Silva
Leite, 07, em São Vicente.
7

Sede Distrital é como chamaremos neste trabalho o templo onde está instalado um bispo responsável por um
determinado número de igrejas, geralmente no seu entorno, para sua supervisão.

8

Segundo a entrevista de TAVOLARO, Douglas com o bispo Macedo torna-se mais rígido o controle na
implantação dos megatemplos devido aos altos custos, e neste caso : « Aí eu (bispo Macedo) decido junto com
o Conselho de Bispos. Eu discuto as coisas macro [...]». O bispo: a história revelada de Edir Macedo. São
Paulo. Larousse do Brasil, 2007. p. 214.
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ANEXO 1

Localização dos templos em Belford Roxo
Nº.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Templos
Sede I
Heliópolis
Itaipu
Nova Aurora
Santa Amélia
Pian
Nova Pian
Xavantes
Areia Branca
Sede II
São José I
São José II
Redentor
Roseiral
São Bernado I
São Bernado II
São Vicente I
São Vicente II
Santa Maria
Bom Pastor

Endereço
Avenida José Fernandes Neto, 1087
Rua General José Miller, 60
Rua dos Novais, lote 22, quadra 24
Avenida Nova Aurora, 100
Avenida Joaquim da C. Lima, 720
Rua dos Patriotas, 50
Rua Celi, lote 20, quadra 12
Rua Belchior, 51
Estrada da Mineira, 106 A
Joaquim da C. Lima, 50
Rua Dr. José Henrique Filho, Lote 6
Rua Aníbal da Motta, 322
Avenida Automóvel Clube, 619
Estrada Castro Alves, L 18 Q B
Avenida Joaquim da C. Lima, 1189
Avenida Anhangueira, L.39, Q. 12
Estrada do Conde, 17; quadra 3
Rua Boulevard, Lote 100
Rua Vicente de Carvalho, 739
Rua Elvia Bragança, 28
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Bairro
Centro
Heliópolis
Itaipu
Nova Aurora
Santa Amélia
Pian
Nova Pian
Xavantes
Areia Branca
Lote XV
São José
São José
Redentor
Maringá
São Bernado
São Bernado
São Vicente
São Vicente
Santa Maria
Bom Pastor

ANEXO 2 – Fotos dos templos da IURD em Belford Roxo
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