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“Então ensinarei aos 

transgressores os teus caminhos e os 
pecadores a ti se converterão.”  

(Salmo 51:14) 
 

Festa comunitária na quebrada é coisa rara. Ontem a noite aconteceu uma. 

A vizinhança compareceu e prestigiou os grupos, de vários cantos da cidade, que 

vieram cantar na nossa vila. A maioria dos grupos eram de Rap. Da hora! Tinha 

também uns grupos de axé e funk, que não fizeram a minha cabeça. Mas uma par 

de gente gosta, fazer o quê? A festa não era só pra mim!  

Na hora que eu tava curtindo um som, fiquei sabendo que os organizadores 

do evento, os manos aqui da quebrada mesmo, receberam um bom apoio financeiro 

da facção que domina o tráfico de drogas no bairro. Detalhe: muitos grupos que 

cantaram na festa alertaram sobre os problemas causados pelas drogas. Percebi 

ouvindo as letras.  

Durante a festa, procurei deixar esse raciocínio de lado, pra não estragar meu 

divertimento. Na hora que eu estava de boa na festa, um mano colou e me deu uma 

bucha de maconha. Era o Davi, meu vizinho. Sou usuário, mas dei um tempo no 

fumo, há algum tempo, e as pessoas que já fumaram um baseado junto comigo, 

ainda acham que estou fumando direto. Esse mano era um deles. Ele disse que era 

uma cortesia da festa. Depois seguiu distribuindo, com uma sacola cheia de 

maconha e farinha. Coloquei a paranga no bolso. Pensei em dar pra alguém que 

fuma. Ou então, fuma um, pra desbaratinar. Fazia tempo que eu não fumava, 

mesmo! 

Continuei na minha, curtindo um som. De repente apareceu na minha frente, 

a irmã do Davi, o mano que me deu o baseado. Ela é uma senhora evangélica que 

mora na vila, mãe de família, não me lembro o nome dela. Ela se aproximou e me 

entregou, humildemente, um folheto da igreja que ela freqüentava. Pus no bolso. 

Pensei até que ela havia visto o irmão dela me entregar aquela parada. Mas ela 

estava vindo da igreja, nem estava na festa. 

O folheto que ela me entregou, era um convite para ir à igreja e continha a 

seguinte mensagem; “Amigos, drogas, festas: talvez isso faça parte de sua vida!”. 

                                                 
1 Conto extraído do livro Desencontros (2007) de Michel da Silva, produzido pela Editora Câmara 
Brasileira de Jovens Escritores, Rio de Janeiro.   



Pois é, fazia! Dobrei o convite e pus no mesmo bolso que estava o baseado. 

Coloquei os dois presentes juntos. Um era a eliminação do outro, a contradição do 

outro. Não encanei, porque naquele dia eu me propus a curtir a festa, sem neurose. 

Mas estava difícil. Desejei, por hora, que nada daquilo tivesse acontecido, nem 

mesmo a festa. Mas como tava acontecendo, e não era por acaso, procurei ficar 

atento. 

Quando a festa acabou, fiquei feliz que tudo ficou em paz, sem tretas. Fui 

embora e comecei a raciocinar em tudo que havia acontecido. Tirei o baseado do 

bolso e comecei a dechavar. Dechavei a erva todinha. Entre os dois presentes que 

eu recebi na festa eu preferi ficar com aquele que fez a minha mente, que me deixou 

tranqüilo. Não dei aquela maconha pra ninguém, justamente por isso. Caminhando 

sobre o córrego ao lado de minha casa, joguei fora o presente que não me servia 

mais, o que foi eliminado. Preferi fazer a mente. Fiz uma boa escolha. Me senti 

aliviado, em êxtase. Fazia tempo que eu não experimentava algo tão bom.  

Cheguei na minha casa, deitei na cama e fiquei só curtindo a tranqüilidade. O 

finalzinho do presente me deixou ainda melhor. Depois eu guardei bem e deixei 

perto da minha cama pra fazer uso dele mais tarde.  

“Valeu Davi! Agradecido!”. Pensei.  

Não me senti mal de dispensar aquela droga dentro do córrego. Pois a minha 

mente estava feita e confortada. Confortada pelas palavras, que eu li a caminho de 

minha casa, escritas no convite que eu deixei dentro do meu bolso. Eu li aquelas 

palavras, antes de jogar todo aquele baseado, dechavadinho, fora. Quando eu 

dispensei aquela maconha, lembrei de vários amigos meus que foram vítimas do 

mundo das drogas. Muitos deles começaram curtindo um simples baseado. 

Aquele dia quem fez a minha mente foi o Davi! Foram as palavras do Davi! 

Salmo 51, escrito no convite que recebi durante a festa, daquela humilde senhora, 

na noite anterior!  

 “Valeu Davi! Agradecido!”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“o sociólogo que estuda o Brasil não sabe 
mais que sistema de conceitos utilizar. 
Todas as noções que aprendeu nos países 
europeus ou norte-americanos não têm ali 
valor.”  

(Roger Bastide)   



RESUMO 
 

Em sentido restrito, desencantamento refere-se a um mundo de magia, 

literalmente diz respeito à derrubada de tabu e quebra de encanto, porém o conceito 

desencantamento do mundo aparece inúmeras vezes e em diversos significados na 

sociologia de Max Weber (PIERUCCI, 2003). Em sua obra prima A Ética Protestante 

e o Espírito do Capitalismo tal conceito aparece em dois principais, um aproxima-se 

à noção de “desmagificação” enquanto o outro à de “perda de sentido”. Porém 

ocorre em maior freqüência com o significado do primeiro, isto é, no sentido técnico 

de desmagificação da mentalidade e na atitude religiosa. Assim, o desencantamento 

do mundo nesta obra trata-se estritamente da peculiar racionalização ético-religiosa 

ocidental caracterizada pela crescente eliminação da magia como meio de salvação 

da alma, remetendo-se intimamente à noção de desmagificação da vida religiosa e 

referindo-se a um grandioso e longo processo histórico-religioso. No entanto, nas 

igrejas neopentecostais brasileiras – em especial, na Igreja Universal do Reino de 

Deus – esse processo não procede desta maneira, pois nelas identificamos um 

singular racionalismo adaptativo caracterizado pelo crescente consumo de bens e 

serviços mágicos disponibilizados em seus cultos. Logo, o desencantamento do 

mundo descrito, por Weber, através da crescente eliminação da magia como prática 

religiosa e como fenômeno característico da modernidade ocidental, aqui no Brasil – 

ao menos, na Igreja Universal do Reino de Deus - ocorre de forma peculiarmente 

diferenciado.      

 

Palavras-Chave:  Igreja Universal do Reino de Deus, magia, desencantamento do 

mundo.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. MODERNIDADE E RELIGIÃO: APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Observando as escolhas de alguns clássicos das Ciências Sociais, podemos 

afirmar que a religião não é somente parte presente na cultura de uma sociedade 

como também cumpri um papel importantíssimo na configuração de suas estruturas 

sociais1. Inspirados na Sociologia das Religiões de Max Weber, partimos da 

premissa que as formas religiosas (cor)respondem à demanda de seu contexto 

social. Assim, nossa proposta é ter como referência um fenômeno religioso para 

refletirmos alguns aspectos da nossa sociedade. O Brasil tem um rico campo 

religioso que além do catolicismo conta - não apenas, mas principalmente - com um 

vasto universo de cultos afro-brasileiros e vem presenciando o florescimento de 

novos movimentos pentecostais. Sendo o pentecostalismo, fenômeno em plena 

ascensão e transformação que iremos nos preocupar nesta monografia. 

A escolha pelo tema religião não se deu apenas por se tratar de um assunto 

clássico presente nos principais teóricos da sociologia, mas por continuar ocupando 

mesmo atualmente um importante espaço em nossa sociedade. Não há quem 

caminhe pelas ruas das grandes cidades brasileiras, seja no centro ou nas 

periferias, sem reparar as numerosas denominações de igrejas evangélicas2 

espalhadas por ai. Tão difícil também é procurar uma rara alternativa na 

programação da TV aberta brasileira sem passar pela pregação ou convite de um 

pastor para visitar a sede mais próxima de sua instituição.  

Desde as últimas três ou quatro décadas, os “crentes” - como são 

popularmente conhecidos os evangélicos – alcançam cada vez maior espaço e 

importância na sociedade brasileira. Esta crescente não diz respeito apenas ao 

número de adeptos, pois as suas conquistas ultrapassaram as fronteiras 

estritamente religiosas e se fazem presentes nos mais diversos meios de 
                                                 
1 Citando apenas alguns, Émile Durkheim juntamente com Marcel Mauss estudou a origem social das 
categorias fundamentais e suas representações, através de algumas formas do humano se relacionar 
com o religioso; e Max Weber que em sua pesquisa sobre a ética econômica das religiões analisou o 
protestantismo ascético e o relacionou a um sistema de valores morais e suas conseqüências sócio-
econômicas.       
 
2 No Brasil, o termo evangélico abrange as igrejas protestantes históricas e as das correntes 
pentecostais. Correntes que discutiremos no capítulo 3. 
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comunicação, no mercado de consumo e na política partidária. Com relação ao 

aumento de influência dos evangélicos no cenário nacional, destacamos o fenômeno 

Igreja Universal do Reino de Deus3 por se tratar da denominação pentecostal que 

mais cresce, inclusive exportando sua doutrina a outros países. O número não é 

exato, pois está em constante crescimento, mas fontes afirmam que a IURD tem 

aproximadamente cinco mil templos só no Brasil e está presente em quase duas 

centenas de países (TAVAROLO, 2007). Graças à sua habilidade com relação aos 

meios midiáticos e uma estrutura institucional muito eficiente, a IURD se transformou 

no maior fenômeno religioso, recente, do país. 

 

 

1.2. O OBJETO DE PESQUISA E A PROPOSTA DE ANÁLISE 

 

Além da organização do seu conjunto institucional bem sucedido, a IURD é 

uma das denominações pentecostais que mais transcende fronteiras. Porém não 

apresenta nenhuma novidade com relação à doutrina, apenas leva as últimas 

conseqüências, e com forte apelo midiático, algumas doutrinas antes presentes no 

meio pentecostal. Sua peculiaridade se encontra na fusão de elementos tradicionais 

e modernos além de mesclar símbolos de diferentes religiões com a incorporação de 

crenças do imaginário popular brasileiro - sem abandonar suas raízes protestantes. 

Em meio a todo este sincretismo bens e serviços de características mágicas são 

práticas facilmente encontradas no seu interior, chegando a ocupar importância 

central em seus cultos. Um desses casos é a Sessão Espiritual do Descarrego, 

reunião que se acredita, e tem como principal finalidade, “quebrar maldições” e 

“desfazer trabalhos feitos” que eventualmente prejudicam a vida e a felicidade das 

pessoas; um cenário caracterizado pela presença de um extenso repertório mágico, 

que no capítulo 5 iremos descrever. Os elementos e práticas mágicas presentes em 

uma igreja de origem protestante que nos provocou à realização deste trabalho. 

Uma importante experiência que muito contribuiu nesta etapa da formação 

acadêmica que aqui se encerra foi a participação como bolsista do Programa de 

Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Sociais desta Universidade. Neste 

programa, vários foram os autores trabalhados em grupo, que nas aulas regulares 

                                                 
3 Em diante utilizaremos o termo IURD em referência à Igreja Universal do Reino de Deus 
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não tivemos contatos ou não foram discutidos tão profundamente, além de alguns 

projetos e pesquisas desenvolvidos individualmente. Esta experiência influenciou 

diretamente esta monografia, pois foi através de uma das inúmeras atividades 

realizadas neste que a iniciamos. Sua origem teórica está localizada no texto, 

desenvolvido durante o segundo semestre de 2007, intitulado “O Desencantamento 

do Mundo n’A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo: um conceito para 

explicar o mundo, não para lamentá-lo”, uma breve análise do desenvolvimento da 

noção de desencantamento do mundo nesta importante obra weberiana. Os 

resultados desta pesquisa teórica serviram a princípio como indagações, e 

posteriormente como instrumentos que auxiliaram na realização desta monografia.  

Esta é a tentativa de pensar um fenômeno social contemporâneo com o 

auxílio de uma teoria sociológica clássica; um exercício no qual verificaremos a 

possibilidade de analisar uma realidade brasileira a luz de uma importante categoria 

da sociologia moderna.  Assim, tomaremos emprestada a noção de 

“desencantamento do mundo” de Max Weber (1864-1920) como instrumento para 

refletirmos sobre algumas peculiaridades do movimento neopentecostal 

desenvolvido no Brasil – aqui, representado pela Igreja Universal do Reino de Deus. 

Max Weber utilizou tal conceito para auxiliá-lo na análise do processo de 

racionalização na conduta da vida moderna nas mais variadas áreas da atividade 

humana: economia, política, artes, religião, ciência entre outras – sendo, porém, no 

campo religioso que desenvolveremos esta discussão. Portanto uma Sociologia das 

Religiões.  

É importante esclarecer que não se trata da atitude de deduzir a realidade 

empírica da teoria social, e, sim um esforço que busca colocar em diálogo algumas 

referências desta dimensão chamada “realidade” com a teoria através da construção 

de algumas hipóteses. Também, não é o caso de um trabalho com abordagem 

legitimamente weberiana, pois a nossa intenção não é identificar uma ética 

econômica nas práticas iurdianas ou algo semelhante; mas um exercício que faz uso 

de uma noção ou categoria analítica de Weber para desenvolver uma reflexão 

sociológica.  

Os dados empíricos deste trabalho foram obtidos através da pesquisa de 

campo fundamentada em visitas e participações, anônimas, em alguns cultos da 

Igreja Universal do Reino de Deus. A escolha pelo anonimato do pesquisador se deu 

pela difícil aceitação por parte da direção da IURD em receber pesquisadores e 



 

 

13 

13 

repórteres de outras instituições, permissão esta quase sempre negada pelo 

histórico de perseguição que ela alega sofrer e ter sofrido principalmente na década 

de 19904. As visitas se concentraram na Sessão Espiritual do Descarrego realizadas 

semanalmente na Catedral da Fé de Curitiba. Através das observações, 

identificamos serviços e bens de características mágicas ofertados por líderes 

religiosos no interior de uma igreja com origens no protestantismo. Em campo, a 

experiência foi norteada pela observação do discurso e das atitudes enfatizadas 

pelos pastores iurdianos, buscando nelas identificar algumas práticas mágicas.    

O desencantamento do mundo assume diferentes significados na sociologia 

weberiana. Porém em sua obra-prima, A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo, este aparece literalmente no sentido técnico de desmagificação na vida 

religiosa, isto é, diz respeito a um processo que ocorre no campo religioso 

caracterizado pela eliminação gradual da magia como meio de salvação (PIERUCCI, 

2003). Max Weber além de descrever o peculiar processo histórico de racionalização 

ético-religiosa nesta categoria - em sua incansável busca de enfatizar a 

singularidade do Ocidente5 - a utiliza para caracterizar as religiões ocidentais, tendo 

o protestantismo ascético como principal modelo.  

No entanto, em algumas igrejas neopentecostais presentes na sociedade 

brasileira – ou seja, dentro do próprio protestantismo – podemos observar a 

presença, como afirmamos a pouco e que demonstraremos no capítulo 5, de bens e 

a prática de serviços com características mágicas. Neste contexto, destaca-se a 

Igreja Universal do Reino de Deus com um número extenso de artigos e sessões 

dotadas destes aspectos com a proposta de curar, libertar e salvar o fiel dos “males 

que assombram o nosso mundo”. Logo, discorreremos até que ponto a noção de 

desencantamento do mundo religioso descrito por Max Weber, através da crescente 

                                                 
4 Como a abrangência de seus investimentos e negócios estende-se por diversas áreas além do 
estritamente religioso, a IURD e seus principais líderes estiveram no centro de intensas controvérsias 
no campo religioso, empresarial, midiático, policial, judicial e político nos anos de 1990. Uma das 
mais polêmicas foi a batalha travada publicamente com a Rede Globo. A direção da IURD nessa 
época tinha vários motivos para reagir contra a Rede Globo, pois não satisfeita em questionar a 
eficácia das curas, dos exorcismos e das promessas praticadas pela IURD, em denunciar sua coleta 
de dízimos e ofertas por meio de uma câmara escondida, a Rede Globo produziu e exibiu uma 
minissérie cujo protagonista era uma caricatura grotesca do bispo Edir Macedo. “Decadência” foi ao 
ar em 1995, tendo como personagem principal o pastor dom Mariel, líder da Igreja da Divina Chama, 
enriquecido à custa da exploração financeira dos fiéis. 
 
5 Ocidente em Weber trata-se dos EUA e uma pequena porção da Europa. 
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eliminação da magia como meio de salvação e como fenômeno característico da 

modernidade ocidental, nos ajuda a refletir sobre a IURD. 

Nas Ciências Sociais, o estudo das religiões e suas instituições tiveram um 

papel central para se pensar as sociedades. Nesta investigação buscamos ressaltar 

que com a Igreja Universal do Reino de Deus isso não se fez diferente, pois se trata 

de um fenômeno que nos auxilia na compreensão, não apenas do cenário religioso 

brasileiro, como também, nos ajuda a pensar o Brasil contemporâneo. 

 

 

1.3. A INVESTIGAÇÃO 

 

Este trabalho pode ser dividido em três principais partes: introdução, os 

quatro capítulos de desenvolvimento e as considerações finais. Os capítulos foram 

divididos de acordo com suas ênfases e buscam, também, demonstrar a trajetória 

trilhada nesta pesquisa.  

Na introdução que aqui se encerra, realizamos uma apresentação do trabalho 

acrescida da construção do objeto de pesquisa e da proposta de sua análise, além 

do direcionamento preliminar de algumas hipóteses. 

O capítulo 2 é essencialmente teórico. Nele realiza-se um breve passeio pela 

noção de desencantamento do mundo na principal obra sociológica de Max Weber, 

A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, analisando o desenvolvimento dos 

dois principais significados que este importante conceito assume na obra. Um 

próximo à idéia de “perda de sentido”, e o outro, à de “desmagificação”. 

No capítulo 3 a nossa proposta é histórica, isto é, situar a Igreja Universal do 

Reino de Deus no tronco protestante. Para tanto descrevemos o desenvolvimento do 

protestantismo, e de suas principais correntes no Brasil até o surgimento da IURD. 

Já no capítulo 4 encontramos um rápido levantamento histórico da IURD e a 

sua descrição a partir de duas das suas principais doutrinas: “A Teologia da 

Prosperidade” e a “Guerra contra o Diabo”.  Neste descrevemos algumas de suas 

polêmicas e peculiares ênfases. 

O capítulo 5 trata-se da parte empírica da pesquisa. Ou seja, é o momento 

em que descrevemos a nossa experiência vivenciada nos cultos da IURD através da 

ótica das práticas e dos serviços mágicos. Neste capítulo optamos por construir 

idealmente uma Sessão Espiritual do Descarrego e os personagens que constituem 
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a Igreja Universal do Reino de Deus, enfatizando a importância da magia dentro 

deste singular e complexo contexto.  

Nas considerações finais, as observações realizadas nos capítulos anteriores 

convergem para algumas conclusões referentes aos objetivos e hipóteses 

levantadas durante todo o trabalho - que, por fim, indicam novas possibilidades de 

interpretação da sociedade brasileira a partir do nosso riquíssimo campo religioso, 

em especial da IURD. Nesta etapa final do trabalho definimos até que ponto a idéia 

de sincretismo religioso e a noção de desencantamento do mundo nos ajudam a 

pensar a Igreja Universal do Reino de Deus e o contexto social em que está 

inserida. Noção esta que iremos discutir no capítulo 2. 
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2. DESENCANTAMENTO DO MUNDO: O CONCEITO 

 

 

2.1. A ÉTICA PROTESTANTE E O ESPÍRITO DO CAPITALISMO 

 

A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo foi publicada entre 1904 e 

1905, já a sua segunda edição é de 1920 - pouco antes da morte de seu autor Max 

Weber. Segundo Pierucci (2003), há diferenças consideráveis entre estas duas 

edições, a começar pelo título; na primeira observa-se a palavra “espírito” entre 

aspas e na segunda a palavra espírito se encontra sem aspas, em ambas o 

significado da palavra é o mesmo, porém tal diferença existe devido ao contexto 

intelectual de cada época  

Na primeira edição o uso das aspas na palavra “espírito” tem a intenção de 

enfatizá-la para atentar o leitor à novidade na abordagem a ser feita do capitalismo, 

não caracterizado em termos estritamente econômicos e materiais ou simplesmente 

como modo de produção, mas sim como um sistema complexo de valores; conduta 

de vida adotada pelas pessoas através da inculcação de certos valores morais. Isto 

é, a novidade para a época era a caracterização do sistema capitalista enquanto 

cultura - cujos valores morais e simbólicos foram, segundo Weber, enraizados 

principalmente, mas não somente, pelo ethos religioso dos povos europeus de 

tradição protestante. Tal abordagem, não significa a substituição de uma abordagem 

espiritualista (culturalista) do sistema econômico moderno em lugar de uma 

abordagem exclusivamente materialista da história, pois em Weber, ambas as 

interpretações fazem parte do domínio do possível. Já na segunda edição, de 1920, 

a palavra espírito é apresentada sem aspas, pois tal ênfase não era mais necessária 

devido à compreensão da “mensagem” dada na primeira. Porém a principal 

diferença entre as distintas edições d’A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo 

se refere ao desencantamento do mundo, pois tal conceito só passou a ser utilizado 

por Weber em 1913 no ensaio “Sobre algumas categorias da Sociologia 

Compreensiva”. Logo, podemos afirmar que o desencantamento do mundo só pode 

ser encontrado literalmente na edição de 1920 desta obra, mesmo que na de 

1904/05 Weber já tenha identificado e descrito tal fenômeno, porém não o tinha 

denominado (PIERUCCI, 2003). 
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Em medos de 1904, Max Weber escreveu um ensaio caracterizando a ética 

do protestantismo puritano enquanto possível berço da cultura ocidental moderna. 

Weber de acordo com a sua concepção de realidade social complexa e relações 

multicausais não assume, e muito menos pretendeu assumir, a postura em defender 

que o protestantismo ascético foi a causa única do capitalismo, pois só o fato da 

existência de certas importantes características do sistema capitalista antes mesmo 

da Reforma Protestante anula completamente a possibilidade de uma afirmação 

como esta. Mas afirmou cautelosamente que o ethos protestante foi umas das 

muitas fontes de racionalização que contribuiu para constituir o chamado “espírito do 

capitalismo”.  

Lembra-te que tempo é dinheiro; aquele que com seu trabalho pode ganhar 
dez xelins ao dia e vagabundeia metade do dia, ou fica deitado em seu 
quarto, não deve, mesmo que gaste apenas seis pence para se divertir, 
contabilizar só essa despesa; na verdade gastou, ou melhor, jogou fora, 
cinco xelins a mais. (...) o dinheiro é procriador por natureza e fértil. Quanto 
mais dinheiro houver, mais produzirá ao ser investido. Quem mata uma 
porca prenhe destrói sua prole até a milésima geração. Quem estraga uma 
moeda de cinco xelins, assassina (!) tudo o que com ela poderia ser 
produzido: pilhas inteiras de libras esterlinas (...) lembra-te – como diz o 
ditado – um bom pagador é senhor da bolsa alheia. Quem é conhecido por 
pagar pontualmente na data combinada pode a qualquer momento pedir 
emprestado todo dinheiro que seus amigos não gastam. (...) as mais 
significativas ações que afetam o crédito de um homem devem ser por ele 
ponderadas. As pancadas de teu martelo que teu credor escuta as cinco da 
manhã ou as oito da noite o deixam seis meses sossegado; mas se te vê a 
mesa de bilhar ou escuta tua voz numa taberna quando devias estar 
trabalhando, no dia seguinte vai reclamar-te o reembolso e exigir seu 
dinheiro antes que o tenha à disposição, numa vez só. (...) isto mostra, além 
do mais, que não te esqueces de tuas dúvidas, fazendo com que pareça um 
homem tão cuidadoso quando honesto, e isso, aumenta teu crédito. 
(WEBER, 2004, pp. 42-44) 

 

Para Weber as bases da lógica do sistema capitalista, segundo uma 

abordagem cultural, se encontravam no moderno espírito do capitalismo que poderia 

ser identificado nas pregações dos líderes protestantes pós-Reforma; tais líderes 

não poderiam ser considerados agentes tolerantes ao lucro comercial e muito menos 

com o intuito de despertar aquilo que Weber chama de espírito do capitalismo. Pelo 

contrário pregavam uma vida completamente regulada pela religião e por isso 

estavam ancorados em motivos e motivações puramente religiosas, mas 

condenavam indiretamente o estilo de vida chamado tradicionalismo e mais 

diretamente o estilo de vida monacal - que predominava e caracterizava a moral 

comportamental cristã antes da Reforma, sob o domínio eclesiástico católico - 
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caracterizado pela negação da vida mundana profanamente caracterizada. Para os 

protestantes da Reforma a vida monacal representava um ato extremamente egoísta 

e alienante que afastava o homem de sua tarefa ou mesmo missão divina neste 

mundo; e, propunham que cada indivíduo deveria encontrar a sua vocação 

profissional no trabalho secular, pois só assim se estabeleceria um vínculo forte e 

estável com o seu próximo para que o princípio da fraternidade e solidariedade cristã 

acontecesse realmente na prática e não se reduzisse a conceitos vazios e 

inalcançáveis na prática.  

A expressão alemã beruf define bem o comportamento adotado pelos 

protestantes na vida secular, designando algo que vai além de encontrar a vocação 

profissional e que se estende a um plano de vida e a um projeto de mundo no 

sentido de assumir uma posição via um trabalho especificamente definido. Segundo 

a compreensão espiritualista (cultural) de Weber, a alteração em relação a forma de 

se encarar o mundo pregada pelos líderes reformadores teve efeitos concretos não 

somente no campo comportamental religioso e cultural, mas também transformou 

concretamente as estruturas sócio-econômicas. Pois esta “revolução ética” foi uma 

das responsáveis, pelo desenvolvimento material e econômico dos países de 

maioria protestante do século XVI. Nos quais os homens se tornaram a vanguarda 

do desenvolvimento ao penetrarem e se engajarem no mundo temporal-produtivo 

invés de ficarem unicamente dedicados à contemplação e à adoração das figuras 

sagradas, alienados da vida mundana cotidiana.        

 

A vocação é aquilo que o ser humano tem de aceitar como designo divino, 
ao qual tem de “se dobrar” – essa nuance eclipsa a outra idéia também 
presente de que o trabalho profissional seria uma missão, ou melhor, a 
missão dada por Deus. (Idem, p. 77) 

 

Weber caracterizou o capitalismo, este moderno sistema econômico enquanto 

conduta de vida das pessoas; relacionando a ética comportamental ascética do 

protestante pós-Reforma ao desenvolvimento da lógica do sistema capitalista a partir 

da racionalização na e da conduta de vida mundana.   

 

Atualmente a ordem econômica capitalista é um imenso cosmos em que o 
indivíduo já nasce dentro, sendo uma crista que ele não pode alterar e 
dentro do qual tem que viver. Esses cosmos impõem ao indivíduo, preso 
nas redes do mercado, as normas de ação econômicas. (Idem, pp. 47-48) 
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Na ordem econômico-cultural da Europa do século XVI o ganho do dinheiro 

de forma lícita era tratado como o resultado e a expressão da habilidade na 

profissão. Uma moral protestante que encara a profissão como um dever na 

obrigação que o indivíduo deve sentir com relação ao conteúdo de sua atividade 

profissional, ou seja, abordando a profissão (profano) enquanto vocação (divino). 

Assim, o capitalismo moderno é caracterizado como cultura, segundo os escritos de 

Max Weber, pois domina a muito a vida econômica educando e criando para si os 

sujeitos econômicos de que necessita. Isto é, o espírito do capitalismo enquanto um 

fenômeno que coloniza – a partir do seu capital – vários outros campos de diferentes 

interesses e capitais valorizados. Assim Weber problematizou a idéia de 

racionalização criticando a ambigüidade impar do racionalismo ocidental enquanto 

racionalismo de domínio de mundo, que nos remete diretamente ao 

desencantamento esclarecido da natureza com todas as contradições e até 

irracionalidades que esse modo de interpretação e de relação com o mundo implica 

e acarreta. 

 

 

2.2. RACIONALIZAÇÃO E O DESENCANTAMENTO DO MUNDO 

 

“A explicação desta racionalização (da vida ocidental) e a formação dos 

conceitos correspondentes constituem uma das principais tarefas de nossas 

disciplinas” (WEBER apud PIERUCCI, 2003, p 32). Max Weber foi um dos pioneiros 

a relacionar sistematicamente a mentalidade religiosa à configuração da economia 

política, esta é a principal tese encontrada em sua obra-prima A Ética Protestante e 

o Espírito do Capitalismo. Nesta, Weber disserta sobre a estreita relação entre o 

capitalismo moderno e o processo de racionalização da conduta de vida da qual ele 

é expressão; defendendo que as principais características, da época, do moderno 

sistema econômico ocidental – o capitalismo – teriam sido impulsionadas, também, 

pela mudança de comportamento ocasionada pela Reforma Protestante na Europa 
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do século XVI. Relacionando, assim, a ética ascética do protestantismo puritano6 ao 

desenvolvimento da lógica capitalista. “Antes de mais nada, uma busca como esta 

em Sociologia da Religião deve e quer ser ao mesmo tempo uma contribuição à 

tipologia e sociologia do próprio racionalismo” (Idem, p 17).  

Logo, o capitalismo foi compreendido por Weber como uma conduta de vida 

cujos fundamentos morais estavam enraizados à mentalidade religiosa dos povos de 

tradição protestante puritana. Ao analisar esta relação histórica multicausal Weber 

desenvolve o conceito de desencantamento do mundo para auxiliá-lo nesta árdua 

missão.  

Em sentido restrito “desencantamento” se refere a um mundo de magia e 

literalmente diz respeito à derrubada de tabu, quebra de encantamento, porém o 

conceito desencantamento do mundo em toda a obra weberiana é citado em 

distintos significados (PIERUCCI, 2003, p. 58). A questão que diz respeito à religião 

ocupa lugar central nesta discussão, mas a associação deste à idéia de 

racionalização a ultrapassa expandindo-se num movimento preciso; para Weber um 

resultado que tem como um de seus produtos um processo histórico bem definido: o 

desenvolvimento do racionalismo ocidental. Este conceito é uma exclusividade 

terminológica da teoria weberiana, uma espécie de marcador da individualidade 

histórica de seu pensamento e que assume uma grande importância na sua 

sociologia comparada, pois serve como instrumento para identificar os aspectos 

cosmológicos da cultura ocidental moderna, caracterizados pelo processo de 

eliminação da legitimidade da mística de se interpretar e de se relacionar com o 

mundo. O vocábulo “desencantamento” se remete e diz respeito a tudo que é 

mágico e encantador, tudo que seduz e atrai, tudo que enfeitiça e arrebata, tudo que 

tem charme e fascina; enfim tudo que encanta, este é o núcleo duro da sua 

significação (Idem, Ibidem). 

Em Weber, a concepção de racionalização não é desenvolvida otimista e 

unilateralmente enquanto um movimento histórico de progresso universal do ser 

humano fundamentado na razão. Ele a caracterizava enquanto resultado da 

crescente especialização instrumental-científica, uma diferenciação técnica peculiar 

à civilização ocidental, que consiste na organização da vida pela divisão e 

coordenação das suas diversas atividades em relação ao seu meio que visam à 
                                                 
6 No sentido da idéia de vocação profissional como missão divinamente predestinada. 
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possibilidade de uma maior precisão da previsão e que, conseqüentemente, buscam 

a sua maior eficácia e rendimento. A idéia de racionalização para Weber consiste 

enquanto puro desenvolvimento prático operado pelo gênio técnico humano através 

do crescente refinamento engenhoso, que culminaria no nosso crescente domínio 

com relação ao mundo exterior. O traço característico e fundamental da 

racionalização ocidental, segundo o próprio, consiste no fato de não se limitar 

apenas a um setor determinado ou privilegiado da atividade humana, pois penetrou 

o seu conjunto quase como um todo, seja na economia, na política, na arquitetura, 

música, na arte em geral e até mesmo na religião. Devido ao permanente 

desenvolvimento da racionalização, o mundo se tornou cada vez mais obra do ser 

humano; para Weber essa crescente racionalização enquanto processo não seria de 

modo algum sinônimo de uma melhor consciência e ou melhores condições de vida, 

pois não passa de puro desenvolvimento técnico-instrumental das atividades 

humanas. Racionalização é um longo processo histórico que resulta na 

caracterização e na formação das bases da civilização ocidental e que permitiu, mas 

não só, a consolidação do pensamento científico moderno em oposição às 

justificativas de caráter místico-religioso (WEBER, 2004). 

Como já dissemos a pouco utilizando Pierucci (2003), o conceito de 

desencantamento do mundo aparece inúmeras vezes e em distintos significados no 

decorrer da obra weberiana, porém na sua obra-prima - A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo - este é citado em duas principais significações: uma 

aproxima-se à noção de “perda de sentido”, enquanto a outra à de “desmagificação” 

da vida religiosa. Eis o que iremos discorrer nos próximos parágrafos. 

 

  

2.2.1. O Desencantamento do mundo como “perda de sentido” 

 

A concepção da noção de desencantamento do mundo abordado enquanto 

perda de sentido diz respeito, e tem a finalidade de descrever, a idéia de um mundo 

caracterizado como produto crescentemente influenciado e resultante da ação 

humana. Para transformar e conseqüentemente dominar o mundo – até então 

encantado – através da ação humana sistematizada racionalmente na forma de 
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trabalho foi necessário “desdivinizá-lo”, isto é naturalizar o mundo para poder 

objetivá-lo. Assim, o desencantamento do mundo relacionado à significação de 

perda de sentido aproxima-se também a noção de “desdivinização” e ou 

“desendeusamento” do mundo mundano. Pois para dominar este mundo 

tradicionalmente encantado foi necessário antes de tudo desencantá-lo, isto é, 

desdivinizá-lo para dominá-lo, naturalizar o mundo para melhor objetivá-lo, objetificá-

lo; quebrar-lhe o encanto era indispensável para poder dominá-lo e transformá-lo 

(PIERUCCI, 2003, p.207). 

 

Esse decisivo deslocamento do religiosamente válido e valioso, que se 
transfere dos rituais religiosos extracotidianos para o cotidiano mais profano 
que é o mundo do trabalho e dos negócios, o qual se retira da vida retirada 
do mundo para a vida ativa em meio ao mundo em suas constelações 
prolíferas de interesses utilitários, era o elo que faltava para o 
arredondamento final do desencantamento religioso do mundo. (Idem, 
Ibidem)  

 

Neste ponto, o desencantamento do mundo diz respeito a uma forma 

específica de racionalização. Segundo Max Weber para que houvesse tanto a 

ocorrência do desenvolvimento econômico-capitalista quanto do progresso científico-

tecnológico foi necessário o surgimento de uma conduta de vida ao estilo racional na 

sociedade ocidental, sendo esta expressada por uma racionalização ética via 

trabalho que conseqüentemente permitiu uma relação desencantada e dominadora 

ante o mundo natural por parte do ser humano. Em diante e conseqüentemente foi a 

ciência empírica moderna que assumiu esta relação e determinou-lhe novos 

desdobramentos e direções ao reduzir o mundo, já desmistificado, a um mero 

mecanismo causal fragmentado, sistematicamente racionalizado e objetivamente 

previsível que perpassa a subjetividade humana. Assim a expressão 

desencantamento do mundo, neste contexto, está intimamente relacionada ao 

sentido de desencanto e de uma eventual desilusão por parte do humano com 

relação ao mundo moderno, então, desencantado e caracterizado pela supremacia e 

pelo triunfo da objetividade sistematicamente racionalizada sobre o sentimento e a 

vontade subjetiva, enquanto projeto individual.  

 

Restringir-se a um trabalho especializado e com isso renunciar ao tipo 
fáustico do homem universalista é, no mundo de hoje, o pressuposto da 
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atividade que vale a pena de modo geral, pois atualmente “ação“ e 
“renuncia” se condicionam uma à outra inevitavelmente: esse motivo 
ascético básico do estilo de vida burguês... O puritano queria ser um 
profissional – nós devemos sê-lo. Pois a ascese, ao se transferir das celas 
dos mosteiros para a vida profissional, passou a dominar a moralidade 
intramundana e assim contribuiu [com sua parte] para edificar este 
poderoso cosmos da ordem econômica moderna ligado aos pressupostos 
técnicos e econômicos da produção pela máquina, que hoje determina com 
pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem 
dentro dessa engrenagem – não só dos economicamente ativos – e talvez 
continue a determinar até que cesse de queimar a última porção de 
combustível fóssil. Na opinião de Baxter, o cuidado com os bens exteriores 
devia pesar sobre os ombros de seu santo apenas “qual leve manto de que 
se pudesse despir a qualquer momento”. Quis o destino, porém, que o 
manto virasse uma rija crosta de aço {na célebre tradução de Parsons: iron 
cage = jaula de aço}. No que a ascese se pôs a transformar o mundo e a 
produzir no mundo os seus efeitos, os bens exteriores deste mundo 
ganharam poder crescente e por fim irresistível sobre os seres humanos 
como nunca antes na história. Hoje seu espírito – quem sabe 
definitivamente? – safou-se dessa crosta. O capitalismo vitorioso, em rodo 
caso, desde quando se apóia em bases mecânicas, não precisa mais desse 
arrimo. Também a rósea galhardia de sua risonha herdeira, a Ilustração, 
parece definitivamente fadada a empalidecer, e a idéia de “dever 
profissional” ronda nossa vida como um fantasma de crenças religiosas de 
outrora. A partir do momento em que não se pode remeter diretamente o 
“cumprimento do dever profissional” aos valores espirituais supremos da 
cultura – ou que, vice-versa, também não se pode mais experimentá-lo 
subjetivamente como uma simples coerção econômica -, ai então o 
individuo de hoje quase sempre renuncia a lhe dar uma interpretação de 
sentido (WEBER, 2004, pp.164-166).      

 

E neste contexto tendo o desencantamento do mundo com a conotação de 

perda de sentido que podemos, grosso modo, qualificá-lo enquanto um conceito 

sociológico de fato. Isto é, o desencantamento do mundo enquanto um conceito de 

características abstratas e com tendências generalizantes, guardadas devidas 

precauções.  

 

 

2.2.2. O desencantamento do mundo como “desmagificação” 

  

Já neste caso, a noção de desencantamento do mundo com o significado de 

desmagificação trata-se de um grandioso e longo processo histórico-religioso de 

eliminação da magia enquanto instrumento de salvação da alma humana. Seguindo 

a tese de Max Weber o ponto histórico inicial do processo de desencantamento do 

mundo ocorreu com o surgimento de uma especificidade cultural do judaísmo antigo 



 

 

24 

24 

caracterizado por um racionalismo peculiar em sua conduta ética e identificado pela 

profecia emissária de interpelação moral e comportamental, enquanto um 

racionalismo peculiar ao Ocidente. Sendo o desencantamento do mundo 

simultaneamente tanto um resultado histórico determinado e empiricamente 

verificável quanto um processo histórico particular que diz respeito a determinadas 

religiões. Logo, aqui podemos abordar o desencantamento do mundo enquanto um 

processo histórico que descreve a desmagificação da própria religião cristã de matriz 

judaica, que teve o seu ponto de partida encontrada na doutrina religiosa israelita e 

seu ponto de chegada no protestantismo ascético (Idem, pp. 95 e 96).     

 

E, por fim, nenhum Deus: pois mesmo Cristo só morreu pelos eleitos, aos 
quais Deus havia decidido desde a eternidade dedicar a sua morte 
sacrificial. Isto: a supressão absoluta da salvação eclesiástico-sacramental 
(que o luteranismo de modo algum havia se consumado em todas as suas 
conseqüências) era o absolutamente decisivo em face do catolicismo. 
Aquele grande processo histórico-religioso de desencantamento do mundo 
que teve início com as profecias do judaísmo antigo e, em conjuntamente 
com o pensamento científico helênico, repudiava como superstição e 
sacrilégio todos os meios mágicos de busca da salvação, encontrou aqui a 
sua conclusão. O puritano genuíno ia ao ponto de condenar até mesmo 
todos os vestígios de cerimônias religiosas fúnebres e enterrava os seus 
sem canto nem musica, só para não dar trela ao aparecimento da 
superstition, isto é, da confiança em efeitos salvíficos à maneira mágico-
sacramental (Idem, Ibidem). 

 

Segundo Weber, a eliminação da magia como meio de salvação não foi 

idealizada e muito menos realizada idealmente entre os católicos, tal qual com as 

mesmas conseqüências que na religiosidade puritana protestante e, antes dela, 

somente no judaísmo arcaico e de forma não tão intensa e complexa. Pois a Igreja 

Católica era e, até certo ponto, ainda pode ser caracterizada, idealmente, por 

possuir o rito sacramental ligado à atitude salvadora da Igreja através da benção de 

pessoas, objetos e lugares tendo a figura do padre como uma espécie de mago, ao 

qual se pode recorrer com a certeza do perdão divino. Já a concepção de Deus 

seguindo uma doutrina calvinista exigia de seus “eleitos” não apenas boas obras 

isoladas e periódicas, mas uma santificação pelas obras erigidas em sistema; 

totalmente diferente da dinâmica católica baseada num ciclo: pecado, 

arrependimento, penitência, alívio e pecado novamente - enquanto um saldo a ser 

quitado seja por penas temporais ou por intermédio da graça e do perdão 

eclesiástico. A conduta de vida foi racionalizada pelos calvinistas tendo em vista 
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exclusivamente o interesse em aumentar a glória de Deus na terra, isto é, uma 

atividade racionalizada por caracterizar uma ação objetiva e impessoal que tinha 

como fundamento a doutrina da predestinação dogmática de moralidade puritana, no 

sentido de buscar e de ter uma conduta de vida ética e metodicamente racionalizada 

segundo pretextos religiosos. Foi com a doutrina da predestinação pregada por 

Calvino (“para a manifestação de Sua glória, alguns homens e anjos são 

predestinados à vida eterna enquanto que outros são preordenados à morte eterna”) 

que Weber identifica a eliminação da magia enquanto meio ou instrumento de 

salvação da alma, fato que abalou e afetou diretamente a concepção cristã de 

salvação, pois com o processo de desencantamento do mundo – observado por 

Weber – as obras piedosas, os ritos religiosos católicos e qualquer outro meio 

mundano se tornaram insuficientes, ineficazes e impotentes com relação à salvação 

da alma perante o antecipado julgamento e vontade de Deus (Idem, pp.106 e 107).      

 

O desencantamento do mundo: a eliminação da magia como meio de 
salvação, não foi realizado na piedade católica com as mesmas 
conseqüências que na religiosidade puritana (e, antes dela, somente na 
judaica). O católico tinha à sua disposição a graça sacramental de sua 
Igreja como meio de compensar a própria insuficiência: o padre era um 
mago que operava milagres da transubstanciação e em cujas mãos estava 
depositado o poder das chaves. Podia-se recorrer a ele em arrependimento 
e penitência, que ele ministrava expiação, esperança de graça, certeza do 
perdão e dessa forma ensejava a descarga daquela tensão enorme, na qual 
era destino inescapável e implacável do calvinista viver (Idem, Ibidem). 

 

Assim, este grande processo histórico-religioso de desencantamento do 

mundo - que teve início nas profecias do judaísmo antigo em conjunto do 

pensamento científico helênico que reprovava e repudiava toda e qualquer 

superstição e sacrilégio incluindo a confiança e crença nas maneiras mágico-

sacramental de busca pela salvação - encontrou na ética protestante a sua 

conclusão, melhor, a sua concretização de fato. Pois o puritanismo genuíno não 

dava trela e nem importância à superstição, acreditando que meio mágico e meio 

nenhum poderia proporcionar a graça divina a quem Deus houvesse decidido negá-

la (Idem).  

 

As denominações anabatistas, ao lado dos predestinacianos e sobretudo 
dos calvinistas estritos, consumaram a mais radical desvalorização de todos 
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os sacramentos como meios de salvação e assim levaram o 
“desencantamento” religioso do mundo às ultimas conseqüências. (Idem, 
p.133) 

   

Neste caso o desencantamento do mundo trata-se de uma categoria que se 

remete a um determinado processo histórico singularizante; o desencantamento do 

mundo – na medida em que se define tecnicamente enquanto desmagificação da 

atitude e da mentalidade religiosa – é para Weber um resultado, produto da profecia 

e também um dos possíveis fatores explicativos do desenvolvimento peculiar do 

racionalismo ocidental. Assim, o desencantamento do mundo entendido enquanto 

desmagificação da vida religiosa é tratado como um conceito histórico, pois se trata 

de um processo historicamente determinado, e, conseqüentemente individualizante 

que descreve a medida e o grau em que um determinado sistema religioso foi 

retirando a prática da magia de seu interior. Ou seja, representa o longo período 

histórico de peculiar racionalização religiosa em que a fé monoteísta cristã de 

origens judia sofreu e que foi caracterizada pela anulação da magia enquanto meio e 

ou instrumento de salvação da alma, acarretando no absoluto abandono da 

possibilidade de uma salvação por meios eclesiástico-sacramentais.  

 

A eliminação de todo acesso à graça sacramental abriria um fosso colossal 
entre o católico e o protestantismo ascético; aquele, com sua generosa 
teologia da graça institucional, doutrina que até hoje vincula a busca da 
salvação à celebração periódica de rituais religiosos extracotidianos e, 
portanto, extramundanos; este, com sua novíssima valorização ético-
religiosa da atividade prática intramundana, o trabalho racional exercido 
cotidianamente como um dever moral querido por Deus. Eticização religiosa 
em ponto máximo, o protestantismo ascético fez a proeza de reunir numa 
mesma doutrina de vida racional e santificada – eis um tema weberiano por 
excelência – a rejeição religiosa do mundo com a intramundanidade da 
razão religiosamente válida. (PIERUCCI, 2003, p.202) 

 

Assim, desencantamento do mundo assume a dimensão de um processo 

histórico que é singularmente ético-religioso ocidental, e que, diz respeito a um longo 

período de peculiar racionalização identificada a partir da repressão contra a magia 

na prática e no pensamento religioso. Seus criadores foram os profetas do judaísmo 

antigo, mas foram as seitas protestantes – que há muito tempo depois - o 

radicalizaram culminando, de certa maneira, para o “parto cultural” da moderna 
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civilização, caracterizada pela valorização do trabalho e do acúmulo de capital como 

um fim em si mesmo.  

No desenrolar da obra weberiana o conceito desencantamento do mundo 

assume diversos significados, a sua complexidade é tão grande que estes 

significados se aproximam a concepções que às vezes são antagônicas – 

dependendo do contexto em que está inserido. No entanto a análise histórica do 

desenvolvimento de tal conceito n’A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo - 

que realizamos neste capítulo – permite-nos afirmar que desmagificação da vida 

religiosa é literalmente o núcleo duro de sua significação nesta obra. 

Assim, o desencantamento do mundo n’A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo, trata-se estritamente de um conceito histórico. Ou seja, um conceito 

historicamente bem demarcado, determinado concretamente e empiricamente 

passível de verificação que diz respeito à descrição de um longo processo histórico 

e religioso – com um início e um fim bem demarcados7 - de peculiar racionalização 

ética e religiosa ocidental, caracterizado pelo processo de crescente eliminação da 

magia como meio de salvação; remetendo-se intimamente à noção de 

desmagificação da vida religiosa.  

 Após esta trajetória percorrida acompanhados de Pierucci (2003), podemos 

afirma que desmagificação religiosa é o significado literal da noção de 

desencantamento do mundo na obra-prima de Weber. Desmagificação aqui diz 

respeito à eliminação da prática mágica como meio de salvação, processo histórico 

que teve seu ápice com o protestantismo ascético. A partir desta afirmação, 

adotaremos o desencantamento do mundo como ferramenta que nos auxiliará a 

pensar a Igreja Universal do Reino de Deus e seu extenso repertório de bens e 

serviços mágicos. Porém antes se faz necessário identificar historicamente a IURD 

como ramificação religiosa do tronco protestante. E, é esta a nossa busca no 

próximo capítulo.     

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ponto de partida: o profetismo judaico antigo e o ponto de chegada: o protestantismo ascético. 
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3. A LOCALIZAÇÃO DA IURD NO PROTESTANTISMO 

 

 

3.1. A REFORMA PROTESTANTE 

  

Até a Idade Média a Igreja Católica manteve hegemonicamente o controle 

religioso ocidental em suas mãos, no entanto sofria constantes pressões internas e 

enfrentava inúmeras dificuldades em manter o cristianismo coeso. Somente no 

século XVI criou-se na Europa um cenário propício para que ocorressem 

significativas mudanças no cenário religioso do Ocidente. Foi numa sociedade 

européia marcada por constantes e profundas transformações; em um contexto 

histórico caracterizado pelo ideal Renascentista, pela emergência dos Estados 

Nações e com a ajuda da recém inventada imprensa, possibilitando a reprodução 

das traduções da bíblia, que surgiu a expressão “protestantismo” (BOVKALOVSKI, 

2005, p.26). 

A Reforma Protestante, como ficou conhecida, só foi possível por uma 

combinação de fatores de diferentes domínios, mas fundamentada por uma razão 

teológica: a busca do ser humano por uma conduta fiel à vontade de Deus na 

cotidianidade de sua vida. Abusos e incoerências eram praticados constantemente 

pela e em nome da Igreja, porém a Reforma foi sustentada em fatores estritamente 

religiosos. Este movimento que surgiu no interior da Igreja Católica, logo se 

transformou num fenômeno cultural-cristão autônomo, tendo como produto um 

conjunto de doutrinas que vieram a caracterizar um cristianismo ramificado em 

diversas correntes. Portanto a Reforma Protestante foi uma atitude no interior do 

cristianismo que caracterizou a mudança de comportamento do crente, 

fundamentada num discurso que pretende ser fiel ao Evangelho nas suas práticas 

cotidianas e não somente se limitar em orações e atividades estritamente 

eclesiásticas. Grosso modo, para os protestantes da Reforma sua missão 

fundamentava-se em dar continuidade da obra de Deus na Terra; sendo essencial a 

meditação individual sobre a bíblia na busca da inspiração divina através do Espírito 

Santo para compreendê-la e orientar a sua vida segundo as escrituras sagradas 

(BOISSET, 1971, p.9).  

A Reforma iniciou-se com o frade e teólogo alemão Martinho Lutero (1483-

1546) que além de não concordar com o pagamento das indulgências para a compra 
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do perdão divino, defendia uma interpretação pontual dos livros sagrados. Pois, na 

época que precede a Reforma, a bíblia era escrita e as missas rezadas em latim; e, 

como a maioria dos fiéis não tinha conhecimento desta língua inviabilizava o seu 

acesso direto à palavra de Deus - ficando a mercê das interpretações dos padres. 

Há muito Lutero não estava satisfeito com a postura da Igreja Católica e protestava 

contra as suas práticas, doutrinas e ensinamentos; e, em 1517 publicou noventa e 

cinco teses, críticas pontuais à Igreja Católica, que ficaram conhecidas por toda a 

Europa com o auxílio da recém inventada imprensa. Essas teses tinham a finalidade 

de recuperar, segundo Lutero, a responsabilidade e as práticas sagradas da Igreja 

desviando-a de suas concepções sacerdotais legais e materialistas (Idem, p.18).  

Segundo Lutero, a Reforma constituía a afirmação da independência do 

crente perante as humanas composições eclesiásticas da Igreja Católica, e um 

testemunho prestado à soberania de Deus percebida tanto na interpretação do 

documento bíblico como praticada cotidianamente pelo fiel. Assim, Lutero 

estabeleceu para a primeira geração do protestantismo os fundamentos de uma 

moralidade de piedade por meio de um Deus que perdoa o fiel arrependido de seus 

pecados, possibilitando assim a salvação de sua alma fundamentada na fé em um 

Deus piedoso. Já João Calvino (1509-1564) – advogado francês interessado pelas 

questões religiosas e principalmente pelas idéias renovadoras de Lutero – desejava 

realizar uma grande reforma na organização dos ritos católicos e estabeleceu para a 

segunda geração do protestantismo histórico as bases de um ethos a partir da sua 

noção de predestinação. A doutrina de predestinação calvinista é fundamentada na 

concepção a qual Deus com toda a sua soberania absoluta tem ciência de quem 

será salvo e de quem não o será. Para esta geração da Reforma Protestante as 

escrituras sagradas continuam sendo a fonte máxima de autoridade religiosa, porém 

fundamentados na crença da soberania de Deus acreditavam que nada aconteceria 

por acaso e sem a determinação divina (BOVKALOVSKI, 2005, p.26). 

As contestações contra a postura da Igreja Católica iniciadas por Lutero e 

fortalecidas principalmente por Calvino, no século XVI, foram tomando formas 

próprias até o momento que houve a ruptura definitiva, dividindo a cristandade 

ocidental em católicos e protestantes. Assim, nascia o protestantismo.  
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3.2. O PROTESTANTISMO HISTÓRICO  

  

Produto direto da Reforma do século XVI esta nova corrente cristã - o 

protestantismo histórico - pregava o fundamento bíblico afirmando o Novo 

Testamento, particularmente o Evangelho e as Epístolas aos Romanos, como o 

documento de referência sobre a relação entre o humano e Deus, e o ponto de 

partida para a conduta pessoal do crente. Enquanto as raízes do cristianismo 

focalizavam e tinham como fonte de suas doutrinas o Antigo Testamento, no 

protestantismo este fica em segundo plano representando o livro das promessas 

realizadas no Novo Testamento. São quatro os grandes princípios da Teologia 

Reformada: a autoridade da bíblia em questão de fé; a salvação do homem como 

dom exclusivo de Deus; a gratuidade da salvação apreendida pela fé; e a atualidade 

do testemunho interior do Espírito Santo (BOISSET, 1971).  

Assim, os princípios primordiais do protestantismo histórico fornecem uma 

base para a formação das personalidades; logo, genericamente a unidade do 

protestantismo traduz uma forte preocupação de conduta de vida, sem exprimir 

ferrenhamente uma preocupação direta de doutrina ou de organização eclesiástica. 

  

O protestantismo não deve esquecer, contudo que a Reforma foi 
dogmaticamente múltipla, que a fé e a piedade não se confundem com a 
doutrina; que o intelectual, por si só, não faz a ética, assim como o 
pensamento isolado não representa vida nem a letra substitui o Espírito. 
(Idem, p.124) 

  

 O testemunho oral foi um importante meio de difusão da fé entre os 

protestantes tanto quanto por via escrita através da bíblia em suas diversas 

traduções. A difusão das doutrinas da teologia reformada foi tão abrangente que de 

sua tradição surgem novas denominações: os anabatistas, anglicanos, 

presbiterianos, batistas e os metodistas. Impulsionado pelo desenvolver dos 

empreendimentos colonizadores, o protestantismo começou a difundir as idéias 

reformadoras pelo mundo através de seus movimentos missionários de 

evangelização. A Reforma acabou gerando um cristianismo com doutrinas mais 

racionais, segundo as quais o cristão era estimulado à meditação sobre a bíblia 

através de uma leitura solitária e silenciosa; a fé caracterizada como uma 

experiência pessoal e cada vez mais subjetiva. Juntamente com este movimento de 

meditação, a Reforma gerou também um movimento conhecido como pietismo 
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caracterizado principalmente pela prática de boas ações por parte do crente 

impulsionado pelos bons sentimentos, principalmente pelo desejo de levar aos 

outros a mensagem da piedade do Evangelho representando uma intensa 

experiência pessoal de Deus.  

 O inglês John Wesley (1703-1791), seguidor da corrente metodista, durante 

uma viagem à América do Norte esteve em contato com a conduta de vida piedosa 

dos morávios8 e lá, segundo o próprio, teve sua conversão. Após essa experiência, 

Wesley incorporou as idéias do pietismo ao seu trabalho missionário metodista e 

começou a pregar a santidade prática, o estudo bíblico individual, a necessidade de 

conversão consciente, a pregação evangelística, práticas devocionais e ajuda aos 

necessitados; dando maior ênfase à experiência pessoal do que a doutrina religiosa. 

Neste momento houve a combinação de dois elementos doutrinais fundamentais 

para que ocorresse o chamado “avivamento” e conseqüentemente o “despertar 

religioso” na corrente protestante: a pregação pietista e o milenarismo (crença na 

iminente volta de Cristo). Tal combinação gerou a necessidade de promover o maior 

número possível de convertidos, logo, os líderes protestantes foram saindo dos 

templos e indo a lugares públicos pregar o Evangelho, pois com a crença na 

iminente volta de Cristo tornou-se fundamental alcançar o maior número de almas 

possíveis; eis que surge o protestantismo evangélico. A efervescência religiosa 

vivida no século XIX serviu de cenário para o desenvolvimento de três teologias 

protestantes de grande influência no século XX: a Teologia Liberal, o 

Fundamentalismo e o Pentecostalismo norte-americano.   

 

 

3.3. O PENTECOSTALISMO  

 

 Originalmente pentecostalismo trata-se de um termo religioso que expressa 

um evento histórico do cristianismo. Faz referência à narrativa bíblica, segundo a 

qual pessoas de diversas nações e de diferentes idiomas ouviram e compreenderam 

a mensagem religiosa dos apóstolos. Este fato que representa simbolicamente a 

fundação da Igreja Cristã se expressa pelo termo “Pentecostes” (“Pentecoste 

Hemera”) que faz referência à festa judaica da colheita, também chamada festa das 

                                                 
8 Seita cristã originada no século XV cuja algumas características de suas doutrina foram adotadas 
pela Reforma Protestante. 
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semanas que se realiza no qüinquagésimo dia após a festa da Páscoa; daí seu 

nome. Teologicamente representa a presença definitiva do Espírito Santo entre os 

humanos. O pentecostalismo aparece na história das religiões tratando-se de um 

movimento cristão que surgiu com o intuito de alcançar o evento fundante da Igreja 

fundamentado essencialmente na atualidade e renovação constantes das 

manifestações do Espírito Santo. Após a Reforma Protestante do século XVI surge 

no cristianismo a prioridade da experiência religiosa em detrimento da racionalidade 

doutrinária em si mesma. Fundamentado no pietismo9 o pentecostalismo é tratado 

como um fenômeno religioso de origem no próprio protestantismo. Para alguns 

estudiosos das religiões o pentecostalismo é citado como a terceira corrente da 

dissidência protestante após o calvinismo e o metodismo (BOVKALOVSKI, 2005).   

 Para o protestantismo histórico o fato fundante da Igreja, a “descida” do 

Espírito Santo sobre o grupo de pessoas reunidas na Pentecostes, constitui um fato 

histórico-religioso único não passível de repetição, pois para este grupo a partir 

daquele momento o Espírito Santo passou a habitar no meio dos crentes e a 

distribuir os dons necessários para a compreensão da “Palavra”, sem 

necessariamente os sinais da Pentecoste. Já para o pentecostalismo o fenômeno da 

Pentecoste se repete quando necessário, sendo os dons distribuídos e sinalizados 

através de manifestações em êxtase de glossolalias (dom de falar línguas 

desconhecidas) uma manifestação impulsionada pela dinâmica do Espírito Santo, 

segundo os pentecostais. Assim, o protestantismo histórico em comparação ao 

pentecostalismo é fixo, dogmático e institucionalizado em suas confissões de fé com 

seus cânones revelatórios fechados, fundamentando sua verdade na revelação 

escrita; enquanto que o pentecostalismo é dinâmico com sua revelação aberta 

através da sua sempre renovada revelação do Espírito Santo ou “iluminação na 

tradição cristã”. No protestantismo histórico a “iluminação” é o ato mediador do 

Espírito Santo na leitura do texto sagrado, enquanto que no pentecostalismo a 

iluminação do Espírito Santo não se limita aos textos e se aproxima as experiências 

descritas na Festa de Pentecostes.  

Ainda afirmando o dinamismo do movimento pentecostal em relação ao 

protestantismo histórico, podemos observar genericamente que para este o fato 

fundante é a história de Jesus Cristo lida a partir da experiência da Reforma e pela 

                                                 
9 Movimento religioso nascido na Igreja Luterana alemã no séc. XVII, pondo o acento na necessidade 
da experiência religiosa individual. 
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presença de um corpo de fatos fundantes continuamente atualizados na liturgia e 

preservados na doutrina; já para os pentecostais, em geral, o fato fundante é a 

experiência da Pentecostes, um evento que deve se repetir; enquanto que para o 

protestantismo histórico trata-se de um evento único. Logo, para o protestantismo 

histórico a bíblia constitui-se em um recipiente de memória escrita ao qual é preciso 

voltar continuamente, enquanto que no pentecostalismo a recuperação ou a re-

apropriação não se opera por meio de um processo racional e sim emocional – é por 

isso que a experiência de Pentecostes não se re-atualiza, mas “se revive”. O 

dinamismo característico do movimento pentecostal tem sua base na concepção 

teológica da relação direta entre o fiel e Deus, dando ênfase as experiência cotidiana 

com os dons do Espírito Santo, aspecto este que podemos afirmar que o movimento 

pentecostal dá continuidade ao protestantismo histórico e é de fato uma ramificação 

do tronco protestante. Embora ambos tenham características peculiares dividem 

uma mesma origem, as idéias contestadoras da Reforma do Século XVI.  

  

 

3.3.1. O fenômeno pentecostal no Brasil  

 

 O gênesis do pentecostalismo encontra-se na Reforma Protestante; porém o 

surgimento e o desenvolvimento das igrejas pentecostais ocorreram somente no 

século XVIII. Já no século XIX enquanto o Reino Unido e principalmente os Estados 

Unidos vivenciavam a experiência da conversão de milhares de pessoas ao 

pentecostalismo, no Brasil ainda sob regime imperial a expansão do protestantismo 

é quase insignificante devido a distintas razões históricas, principalmente pela nossa 

colonização ser também um empreendimento da Igreja Católica portuguesa. As 

doutrinas protestantes chegam ao Brasil neste período junto com os poucos 

imigrantes europeus e norte-americanos em exercício missionário.  

 O pentecostalismo brasileiro pode ser genericamente caracterizado pela sua 

popularidade, pela sua peculiar capacidade de agregar pessoas, principalmente 

oriundas de classes sociais menos favorecidas e até marginalizadas que 

encontraram neste movimento religioso uma forma de enfrentar as dificuldades 

cotidianas. Além do apelo popular característico do pentecostalismo, observamos 

também a enorme presença de pessoas de outras origens religiosas que não a 

protestante. O pentecostalismo tal como conhecemos atualmente no Brasil teve a 
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sua origem nos Estados Unidos, surgindo aqui no início do século XX e teve a sua 

maior expansão na segunda metade do século impulsionada pela utilização dos 

meios de comunicação em massa como rádio e televisão pelos seus líderes na 

divulgação das doutrinas pentecostais e reforçando a sua distinção em relação à 

Igreja Católica. No Brasil o movimento pentecostal é classificado idealmente em três 

principais ondas: o pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e o 

neopentecostalismo (MARIANO, 1999, p.28).  

O pentecostalismo clássico é datado entre 1910 e1950 a partir da 

inauguração por missionários europeus das igrejas ditas pioneiras, tais como a 

Congregação Cristã no Brasil em 1910 em São Paulo e da Assembléia de Deus no 

Pará em 1911 e suas respectivas expansões pelo território nacional; este período é 

caracterizado desde seu início pela forte oposição e crítica ao catolicismo, pela 

glossolalia, batismo no Espírito Santo, pelo sectarismo e conduta ascética de 

rejeição do mundo (Idem, pp.29 e 30).  

Já o deuteropentecostalismo teve início com a vinda de missionários norte-

americanos, principalmente Harold Willians e Raymond Botright, da International 

Church of The Fourquare Gospel que realizaram aqui a Cruzada Nacional de 

Evangelização baseados em curas divinas, e, em 1951 fundaram em São Paulo a 

Igreja do Evangelho Quadrangular conservando a base pentecostal, porém com uma 

postura menos sectária. Assim, surgiu a Igreja Brasil para Cristo (1955, São Paulo), 

Deus é Amor (1962, São Paulo), Casa da Benção (1964, Minas Gerais) entre outras 

de menor porte; neste período duas características são marcantes e fundamentais 

para o crescimento da abrangência do pentecostalismo, o uso do rádio para a 

difusão do Evangelho e as igrejas de lona utilizadas principalmente pela Igreja do 

Evangelho Quadrangular que aproximavam ainda mais os pregadores do povo 

(Idem, pp.30-32).  

Enquanto que o neopentecostalismo começou em meados de 1970 e até 

então vem crescendo com muita força, neste período surgiram várias denominações 

entre elas a Igreja Universal do Reino de Deus (1977, Rio de Janeiro), Igreja 

Internacional da Graça de Deus (1980, Rio de Janeiro), Comunidade Evangélica 

Sara Nossa Terra (1976, Goiás) e Renascer em Cristo (1986, São Paulo), todas 

fundadas por líderes brasileiros. O neopentecostalismo é caracterizado por uma 

postura mais liberal em relação às demais correntes pentecostais, permitindo a 

acomodação do cristão no mundo mundano incluindo participação direta em política 
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partidária e o uso intenso da mídia eletrônica. A sua conduta nem um pouco ascética 

aparentemente apresenta poucos traços do pentecostalismo tradicional por não 

adotarem costumes e usos muito rígidos, quebrando o estereótipo da figura clássica 

do crente evangélico; além de não fazerem nenhuma reivindicação de ligação 

histórica com as correntes pentecostais anteriores. Enquanto a corrente clássica do 

pentecostalismo manteve uma prática evangélica mais convencional, o 

neopentecostalismo acompanhando as modernas técnicas de marketing caracteriza-

se por uma nova dinâmica de divisão do trabalho religioso, consolidando o regime 

de concorrência no mercado de bens simbólicos (Idem, pp.32 e 33). 

Entre as três correntes pentecostais desenvolvidas no Brasil, a que vem se 

destacando não apenas pelo avanço numérico de sedes e de fiéis, mas pela 

importância alcançada, não somente, no cenário religioso brasileiro é o 

neopentecostalismo. Entre as inúmeras denominações neopentecostais, a de maior 

destaque é a Igreja Universal do Reino de Deus com o as suas polêmicas formas de 

arrecadação financeira e seu singular sistema organizado de magia. É a IURD e 

suas peculiaridades que iremos abordar no capítulo 4, o ponto de partida desta 

análise são as suas principais doutrinas.     
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4. A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS  

  

O desenvolvimento histórico da IURD se confunde com a polêmica biografia 

do seu líder e fundador Bispo Edir Macedo. Edir Macedo Bezerra nasceu em 1944, 

filho de migrantes nordestinos fixados no Rio de Janeiro. Com formação católica, 

teve passagens pela umbanda antes de se converter ainda na adolescência à Igreja 

Evangélica Nova Vida. A Igreja Nova Vida - fundada em 1960 pelo pastor 

canadense, dissidente da Assembléia de Deus, Robert McAlister - não é de grande 

expressão no cenário evangélico brasileiro, porém formou importantes líderes do 

nosso neopentecostalismo como: Edir Macedo, Miguel Ângelo da Igreja Evangélica 

Cristo Vive e Romildo Ribeiro Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus 

(Idem). 

Em 1975, Edir Macedo e seu cunhado Romildo Ribeiro Soares desligam-se 

da Igreja Evangélica Nova Vida para juntos fundarem uma própria. As primeiras 

pregações ocorreram em praças do subúrbio carioca, porém logo um antigo cinema 

foi alugado com o intuito de acomodar o crescente número de pessoas que iam às 

suas pregações em busca das promessas de cura, libertação e prosperidade. Em 

1977, surgia o fenômeno chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Porém em 

1980, R. R. Soares por discórdias no direcionamento da igreja rompe com Edir 

Macedo para fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus (TAVAROLO, 2007, 

p.114).     

Até meados dos anos de 1980 os crentes pentecostais brasileiros eram quase 

que exclusivamente formados por pessoas oriundas das classes mais pobres. No 

entanto, hoje observamos uma importante alteração neste perfil. Esta mudança no 

perfil do fiel que freqüenta as igrejas pentecostais foi impulsionada pela popularidade 

do movimento neopentecostal, encabeçada principalmente pela Igreja Universal do 

Reino de Deus. Tal sucesso é fruto não apenas do processo da institucionalização 

destes movimentos fundamentados em grandes investimentos de estratégias 

publicitárias - que inclui a compra de canais de televisão e emissoras de rádios, 

construção de novos e imponentes templos, o desenvolvimento no mercado editorial 

e de artigos simbólico-religiosos e até a fundação de escolas e partidos políticos - 

mas também de uma doutrina que mais se aproxima dos valores e práticas da 

dinâmica social contemporânea. Este fenômeno foi tão bem sucedido que 

atualmente a IURD está presente em centenas de países.   
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A IURD talvez não seja, em números de adeptos, a mais importante das 

novas igrejas surgidas no Terceiro Mundo ao longo do século XX, mas ela o é, 

incontestavelmente, por outros motivos: de um lado, por seu caráter multinacional e, 

de outro, por sua grande habilidade com os aparelhos da mídia, em especial a 

televisão; porém vale ressaltar que o crescimento institucional da IURD teve como 

ponto de partida a estratégia publicitária em emissoras de rádios, tanto que até hoje 

a IURD mantêm programações e continua adquirindo novas rádios.  

A IURD segue um calendário único para todas as suas igrejas e templos. De 

acordo com este, cada dia da semana corresponde a uma reunião específica - cada 

uma com sua especialidade. São as Reuniões da Felicidade.  Eis, na íntegra, a 

distribuição dessas ao longo da semana e suas respectivas descrições segundo um 

dos sites institucionais da própria rede da Igreja Universal do Reino de Deus10.  

 

   _____________________________________ 

 

REUNIÕES DA FELICIDADE 

“O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar 

boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, 

proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados;” (Isaías 61.1) 

 

Segunda-Feira: Reunião dos Empresários  

 As reuniões realizadas às segundas-feiras na Igreja Universal do Reino de 

Deus são para todas as pessoas que estejam passando por problemas financeiros, 

tais como desemprego, dívidas, falência e não aceitam mais viver desta situação, 

bem como para quem busca o crescimento financeiro. 

 Durante as reuniões os bispos e pastores através da palavra de Deus passam 

a fé para que as pessoas desenvolvam seus potenciais, descubram seus talentos, 

traçam objetivos e planejam cada detalhe para a realização de suas metas. Várias 

são as pessoas que após participarem das reuniões conquistaram através da fé uma 

vida de vitórias. 

 “Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.” (João 10.10) 

 

                                                 
10 Reuniões da Felicidade. Disponível em: <http://www3.arcauniversal.com.br/reunioes/reunioes.htm>.  
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Terça-Feira: Sessão do Descarrego – Quebra do Círcu lo de Maldições     

 A Reunião do Descarrego tem como principal objetivo tratar pessoas com os 

mais diversos problemas. É uma reunião designada especialmente para cuidar de 

quem, por algum motivo, se sente preso de alguma forma a um mal.  

 Muitas são as pessoas que sofrem de dor de cabeça constante, medo, 

inseguranças, desejo de suicídio, consumo de drogas, pensamento de morte, 

doenças que os médicos não descobrem a causa, entre outras situações. Após o 

término da reunião, várias são as pessoas que saem com seus corações aliviados e 

livres daquilo que tirava a paz.  

 O nome dada a essa reunião especial se refere à Palavra que diz: “Vinde a 

mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. (Mateus 

11.28) 

 A Reunião do Descarrego acontece todas as terças-feiras, na Igreja Universal 

do Reino de Deus, e conta com uma equipe de bispos, pastores e obreiros 

preparados para atender cada pessoa aflita. 

 

Quarta-Feira: Reunião dos Filhos de Deus  

Este dia é reservado para as pessoas buscarem seu crescimento espiritual. A 

Reunião dos Filhos de Deus tem por objetivo fortalecer a fé, ensinar as pessoas a 

buscar a Armadura de Deus. Quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, muitas 

vezes ela é perseguida por causa da sua fé, por isso é importante estar sempre se 

fortalecendo e buscando fortalecimento espiritual. 

“Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. 

Revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do 

diabo;... tomai toda armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, 

depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável.” (Efésios 10.11,13) 

 

Quinta-Feira: Reunião da Sagrada Família  

Depois da nossa salvação, a família é o bem mais precioso que Deus nos 

concedeu. Por isso, quando temos problemas nesta área, podermos ter tudo e 

mesmo assim não conseguirmos ser realmente felizes. Muitos são os eu que têm 

enfrentado problemas como vícios, brigas, traições, mágoas, etc. 

Através da fé, das orações e orientações sob a luz da Palavra de Deus, a 

Corrente da Família, que acontece todas as quintas-feiras na Igreja Universal do 
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Reino de Deus, tem ajudado milhares de pessoas a, através da fé, alcançarem a paz 

e a harmonia dentro de seus lares. 

“Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa”. (Atos 

16.31) 

 

Sexta-Feira: Corrente de Jericó  

 Existem pessoas que, por mais que tentem, não conseguem êxito em nada do 

que fazem ou desejam se libertar de alguma prática ruim e não conseguem. 

Desesperadas, sem saber que rumo tomar, chegam a acreditar que a morte é a 

única solução para os seus problemas. Por esse e outros motivos, todas as sextas-

feiras, nas Igrejas Universal do Reino de Deus, ocorre a Corrente de Libertação. 

 Vale ressaltar que perseverança e fé são fundamentais àqueles que 

pretendem abandonar de vez a vida de sofrimento e angústia, se entregando ao 

Senhor Jesus de fato e de verdade. 

 “... que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades; 

também as atormentas por espíritos imundos eram curadas”. (Lucas 6.18) 

 

Sábado: Terapia do Amor  

 Muitas pessoas sofrem em sua vida sentimental e vivem desiludidas pelo fato 

de não conseguirem ser felizes no amor. Separação, brigas, traição e solidão são 

fatos que levam muitos a terem uma vida sentimental sem razão. 

   A Terapia do Amor ajuda a pessoa a preencher seu vazio espiritual e orienta 

como alcançar uma vida sentimental abençoada.  

 “E ainda que eu distribua tosos os meus bens entre os pobres e ainda que 

entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me 

aproveitará”. (1 Coríntios 13.3) 

 

Domingo: Novena da Família e Reunião das Noivas 

7h e às 10h – Novena da Família  

 Neste dia, acontecem orações para pessoas que tem passado por problemas 

no seu lar com as brigas, vícios, traições mágoas, etc. Se você tem passado por 

algum destes problemas venha buscar no Senhor Jesus a força e o poder de Deus 

para vencer todos estes problemas. Nesta reunião também à Igreja Universal do 
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Reino de Deus se dedica a buscar o Espírito Santo, a estudar a Palavra de Deus e a 

louvar ao Senhor Jesus. 

18h – Reunião das Noivas     

Às 18 h é realizada a reunião da noiva (Igreja) do Senhor Jesus. A Palavra de 

Deus, bem como os fatos, são claros em relação à volta do Senhor Jesus. Por isso, 

nessa reunião é ensinado ao cristão como se estruturar e estar a par destes 

acontecimentos, além de vários estudos bíblicos que são realizados. 

 “O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que 

tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida”. (Apocalipse 22.17)  

 

   _____________________________________  

 

A história da Igreja Universal do Reino de Deus é marcada por controvérsias 

e escândalos. Por constituir um empreendimento que engloba e mescla, sem 

disfarces ou subterfúgios, campos totalmente heterogêneos, como o religiosos, o 

midiático, o político e o econômico, a IURD acabou entrando em atrito com 

concorrentes e adversários em todas essas áreas. Foram várias as polêmicas com 

forte repercussão nacional e internacional. Em resumo, as principais críticas e 

acusações jornalísticas, policiais e judiciais contra a IURD referem-se à exploração 

financeira de fiéis, à sonegação de impostos, ao enriquecimento ilícito, à prática de 

estelionato e charlatanismo. Além das controvérsias geradas pelos seus métodos 

peculiares de arrecadação, seus investimentos empresariais milionários e pelo 

enriquecimento de seus líderes, a IURD também esteve envolvida em atritos e sérios 

conflitos religiosos. Sua hostilidade com relação aos cultos afro-brasileiros e, em 

menor escala, à Igreja Católica rendeu a alguns bispos e pastores da IURD 

inquéritos policiais e processos judiciais por vilipêndio a culto religioso e até 

agressão física contra adeptos da umbanda e do candomblé. Um dos casos mais 

polêmicos ocorreu em 12 de outubro de 1995, feriado nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, protagonizado, na época, por um bispo da IURD e que ficou conhecido 

como “chute na santa”. Neste episódio o então bispo, durante um dos programas da 

IURD no Canal Record, tocou agressivamente com os punhos e com os pés a 

imagem da santa católica e padroeira do Brasil. As cenas foram denunciadas e 

exibidas em rede nacional, principalmente pela Rede Globo, que provocaram forte 

comoção nacional, deflagrando de imediato manifestações generalizadas de repúdio 
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ao ato, considerado, de intolerância religiosa11. Esse é apenas um dos casos 

envolvendo a Igreja Universal do Reino Deus e algumas de suas lideranças. 

Até os anos finais da década de 1990 a história da IURD foi marcada por 

estes tipos de polêmicas e inúmeros processos judiciais. Porém durante este curto 

período desde a sua inauguração, a IURD foi fortemente consolidada 

institucionalmente. Tal conquista se materializou na construção de imponentes e 

luxuosos templos e catedrais nas principais cidades brasileiras, na compra de 

importantes redes e canais de comunicação, além da aceitação de seus 

representantes político-partidários pela imprensa e principalmente pelos eleitores.      

Apesar de toda a complexidade e dinâmica que está diretamente relacionada 

ao fenômeno Igreja Universal do Reino de Deus, esta não traz alguma novidade com 

relação à doutrina. Ela, como outras igrejas neopentecostais, apenas exacerba 

algumas características doutrinais do pentecostalismo clássico tendo como meio de 

suas divulgações instrumentos modernos de comunicação. Entre algumas destas 

doutrinas exageradas pela IURD, se destacam as polêmicas: “Guerra contra o 

Diabo” e a “Teologia da Prosperidade”.   

 

 

4.1. A TEOLOGIA DA PROSPERIDADE 

 

A Teologia da Prosperidade é um movimento doutrinário mundialmente 

difundido pelos grupos evangélicos carismáticos dos EUA que reúne crenças de 

cura e prosperidade através do poder da fé, e que teve o tele-evangelismo norte-

americano como principal instrumento de propagação. A Teologia da Prosperidade 

contrapõe o velho ascetismo pentecostal, prometendo uma vida abundante através 

de uma fé inabalável e combatendo ferozmente a miséria, pois segundo esta 

doutrina a pobreza é sinal de falta de fé e da não-salvação. Na IURD ela é defendida 

segundo o pressuposto de que a posse, a aquisição e exibição dos bens materiais, a 

saúde em boas condições, a vida sem maiores problemas são provas da 

espiritualidade do fiel, pois segundo a própria, Deus “prometeu e deseja que o 

homem seja feliz, abençoado, saudável e próspero”, mas para que isso aconteça 

                                                 
11 Ari Pedro Oro, André Corten, Jean-Pierre Dozon (Org.). Igreja Universal do Reino de Deus: os 
novos conquistadores da fé. São Paulo: Paulinas, 2003 (pp.13, 61, 62, 63 e 64).  
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tem que demonstrar a sua fé para “exigir o prometido” (MARIANO, 1999, pp. 151 e 

157). A Teologia da Prosperidade na IURD segue a lógica de “dar para receber”, isto 

é, realizar sacrifícios, convencionalmente financeiros, à igreja para receber a benção 

de Deus. É através destes sacrifícios que os crentes são instruídos a estabelecer 

relações com Deus e assim se aproximarem dele, pois tais demonstrações de fé são 

a certeza da benção, por isso que os verbos “exigir”, “reivindicar”, “decretar” e 

“determinar” são utilizados em substituição do “pedir”, “rogar” e “suplicar” nas suas 

orações.  

 
O sacrifício inclui o ato de renunciar voluntariamente a alguma coisa, em 
troca de outra muito mais valiosa. É a menor distância entre querer e o 
realizar e inclui a troca. Muitos que se dizem cristãos ou religiosos evitam 
falar desse assunto, mas a grande verdade é que na relação entre o ser 
humano e Deus está sempre presente o dar e o receber. Todas as 
conquistas da vida têm o preço do sacrifício. Tudo tem o seu preço. Se o 
objetivo que eu quero alcançar é muito alto, então alto também será o preço 
do sacrifício que terei de pagar. Quanto maior é a conquista, maior também 
será o sacrifício para consegui-la (MACEDO, 1997, pp. 45 e 46).   

 

Inúmeros são os deveres dos fiéis na IURD para poderem “cobrar seus 

direitos” (as promessas bíblicas) perante Deus, entre os principais se encontram as 

“ofertas” e o dízimo. Segundo a IURD a “oferta” trata-se de uma ação, objeto ou 

comportamento que serve como meio a partir do qual o indivíduo se aproxima de 

Deus, o meio pelo qual se busca refazer a “sociedade com Deus” habilitando-se a 

desfrutar das promessas bíblicas (MARIANO, 1999, p.161).  

 
A oferta é o instrumento pelo qual o ser humano se aproxima de Deus. Essa 
aproximação é desejada pelo Pai, que instituiu a oferta do sacrifício. O 
Senhor Jesus é a Oferta do Deus-Pai para a salvação da humanidade; 
portanto, a oferta perfeita, ao mesmo tempo em que é a porta de acesso à 
Sua santa presença. Isso mesmo! Se Jesus é a oferta perfeita, isso significa 
que todas as ofertas são representações d’Ele. A oferta representa o 
Senhor Jesus! Por isso, ela não pode ser imperfeita. Se a oferta de Deus 
para a humanidade é perfeita, então toda oferta que se oferece a Deus tem 
de ser também perfeita, a fim de poder representar coerentemente o Seu 
Filho Jesus. Caso contrário, não é aceita e, conseqüentemente, não produz 
os resultados que deveria. (MACEDO, 1997, p.15).     

 

Na IURD há três tipos principais de “ofertas”: trabalho físico, espiritual e 

financeiro. A oferta de sacrifício de trabalho físico consiste na evangelização em 

lugares através de bíblias e materiais de divulgação da igreja para que as pessoas 

tenham a oportunidade de conhecer a “salvação em Cristo Jesus”. A oferta de 

sacrifício espiritual é indicada aos cristãos que não têm condições de sair pregando 
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o Evangelho, porém podem oferecer as suas orações e jejuns em favor daqueles 

que estão fazendo a oferta de sacrifício de trabalho físico. Já a oferta de sacrifício 

financeiro, tão polêmica e presente no discurso iurdiano, é direcionada aos crentes 

que não têm condições de realizar as outras duas “ofertas” e consiste em ajudar a 

financiar os trabalhos evangelísticos através dos meios de comunicação de massa e 

do envio de missionários a campo, além de possibilitar a abertura de novas igrejas e 

a manutenção destas (Idem, pp. 24 e 25). 

 
Ora, aquele que é de Deus e tem o Seu Santo Espírito, não apenas deseja, 
mas sobretudo quer e faz todo o possível para salvar almas, não apenas 
porque é sua primeira aspiração cristã, mas porque tem o mesmo Espírito, o 
mesmo caráter, a mesma vontade, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, 
e o mesmo amor que Jesus tinha; enfim, deve ser, ele mesmo, a mesma 
expressão de Jesus nesse mundo! (Idem, 26).   

 

O dízimo faz referência à décima parte; grosso modo significa repassar dez 

por cento do arrecadado seja pelo trabalho ou por outras atividades financeiras à 

igreja para financiar seus exercícios eclesiásticos e projetos sociais.  Segundo a 

IURD é dever do “cristão verdadeiro” cumprir as suas obrigações para Deus e isto 

inclui ser um fiel dizimista.    

 
O sentido mais profundo do dízimo é que cem por cento pertencem 
totalmente a Deus e quando Lhe devolvemos os dez por cento, estamos 
assumindo o privilégio de poder usar os outros noventa (Idem, 64). 

 

A doutrina da Teologia da Prosperidade vem afirmar que o cristão tem direito 

a melhor parte de tudo ainda neste mundo, isto é, o fiel deve ser próspero em seus 

empreendimentos terrenos. A expressão “ainda neste mundo” é um elemento chave 

para compreender a IURD, pois é a partir dela que se desenvolvem as suas 

doutrinas e experiências religiosas.  

 

 

4.2. A GUERRA CONTRA O DIABO 

 

A chamada Guerra contra o Diabo da Igreja Universal do Reino de Deus é 

fruto de uma herança do cristianismo primitivo, também presente em outras 

correntes pentecostais, que responsabilizou a figura do Diabo pelos males e 

desgraças da Terra. “Doenças, miséria, desastres e todos os problemas que afligem o ser 
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humano desde que este iniciou sua vida na Terra têm uma origem: o diabo” (MACEDO, 

2000, p. 19). 

Na IURD trata-se da crença de que tudo que se passa no mundo material é 

reflexo do que ocorre no mundo espiritual. Nesta doutrina acredita-se ser o mundo 

secular produto direto da disputa travada entre as forças divinas e demoníacas no 

plano espiritual; sendo os humanos, conscientes ou não, agentes ativos desta 

batalha. Além de dar grande destaque ao Diabo em sua doutrina, a IURD 

transformou os deuses das outras religiões em demônios, prática comum na história 

do cristianismo. Assim, para a IURD o poder demoníaco age neste mundo através 

de várias maneiras, mas principalmente pelos cultos mediúnicos como o espiritismo 

kardecista, umbanda, quimbanda e o candomblé, por isso a ferrenha necessidade 

de combatê-los. Aqui os poderes malignos são representados por estas crenças e 

práticas, em especial pelas entidades das religiões brasileiras de matrizes africanas 

(MARIANO, 1999, pp. 109 -113). 

 

Devemos, entretanto, afirmar, de início, que eles [os demônios] existem. São 
espíritos sem corpos, anjos decaídos, rebeldes que atuam na humanidade, 
desde o princípio, com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Esses 
anjos decaídos têm enganado os homens há milhares de anos. Nas religiões 
mais remotas, tais como o vedismo, o bramanismo e o hinduísmo (2000 a.C), 
já se encontraram evidências de sua existência, ora repudiados como 
verdadeiros demônio, ora adorados como deuses. Tanto nas religiões hindus, 
egípcias ou babilônicas, quanto nas nativas da África e outras regiões, os 
demônios têm sido evitados e adorados. No Brasil, em seitas como vodu, 
macumba, quimbanda, candomblé ou umbanda, os demônios são adorados, 
agradados ou servidos como verdadeiros deuses. No espiritismo mais 
sofisticado, eles se manifestam mentindo, afirmando serem espíritos de 
pessoas que já morreram (médicos, poetas, escritores, pintores, sábios, etc). 
Se fazem também passar por espíritos de pessoas da própria família dos que 
se encontram nas reuniões quando são invocados para “prestar caridade” ou 
receber uma “doutrina” (MACEDO, 2000, pp. 13 e 14).   

 

A “demonização” do “outro” pela IURD juntamente com a sua doutrina da 

“Guerra contra o Diabo” culminou na chamada “Guerra Santa”. Enquanto as 

primeiras ondas pentecostais brasileiras construíram o seu discurso criticando a 

Igreja Católica, os grupos neopentecostais perseguiram os cultos espíritas, 

principalmente os de matrizes africanas. Em meados 1980 o Brasil, embora 

conhecido pelo sincretismo e tolerância religiosa, enfrentou a eclosão de 

hostilidades pentecostais contra as religiões afro-brasileiras. Este fenômeno, 

caracterizado pelo ataque a terreiros e pelas constantes agressões entre membros 

dessas doutrinas, ficou conhecido pela mídia brasileira da época como “Guerra 
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Santa”, expressão que posteriormente foi adotada pelos líderes da Igreja Universal 

do Reino de Deus. Os evangélicos, em geral, associam as entidades da umbanda, 

os deuses do candomblé e os espíritos do kardecismo aos demônios. Já a conjunto 

evangélico neopentecostal, liderado pela Igreja Universal do Reino de Deus, os vê 

como responsáveis diretos de todos os males, infortúnios e sofrimentos; assim, o 

combate à macumba, aos exus, guias, preto-velhos e orixás tornou-se um de seus 

principais pilares doutrinários (MARIANO, 1999, p. 115).           

Além do combate ao catolicismo, ao espiritismo kardecista e de forma mais 

intolerante aos cultos afro-brasileiros12; algo recorrente também no discurso 

neopentecostal é a resignificação e a apropriação simbólica e ritual – em especial 

pela Igreja Universal do Reino de Deus - de bens culturais de outras religiões, 

prática esta pouco comum nos cultos evangélicos tradicionais. Para que este diálogo 

contrastivo com os adversários fosse possível, além de se basearem na dogmática 

pentecostal tradicional, as igrejas neopentecostais aproveitaram tanto o medo da 

macumba, da feitiçaria, da magia negra e de certos preconceitos presentes na 

memória popular brasileira, quanto à própria expansão, visibilidade pública e 

influência cultural dos nossos cultos de origem africana (Idem, pp. 115 e 116). Estes 

variados símbolos resignificados se tornam magicamente poderosos e valorizados 

dentro das heterogêneas doutrinas neopentecostais, formando um cardápio extenso 

de bens e serviços mágicos de salvação essenciais nas relações de trocas entre 

Deus e o crente fiel. E, é exatamente esta característica presente no 

neopentecostalismo brasileiro, em especial na IURD, que iremos analisar na nossa 

pesquisa de campo através da descrição da Sessão Espiritual do Descarrego no 

próximo capítulo.   

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Vale ressaltar que a grande maioria dos fiéis neopentecostais vem de outras origens religiosas que 
não o protestantismo, sendo que uma parcela importante revela-se ex-freqüentadora de terreiros, 
segundo Macedo (2000, p.16) “na nossa igreja, temos centenas e ex-pais-de-santo e ex-mães-de-
santo, que foram enganados pelos espíritos malignos durante anos a fio” 
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5. A SESSÃO ESPIRITUAL DO DESCARREGO: O CAMPO 

 

 

5.1. APRESENTANDO O CAMPO E SUA ABORDAGEM 

 

Um homem todo de branco comanda o culto, cercado por pomba-giras, exus 
e pretos-velhos. Os auxiliares também se vestem do branco mais puro e 
acreditam nos poderes do sal grosso e do galho de arruda. Que religião é 
essa? Ihih, se vossuncê, respondeu umbanda, está errado, mizim fio. O culto 
– bata a cabeça – é da Igreja Universal do Reino de Deus. Saravá. A Sessão 
do Descarrego – esse é o nome propagado pela própria igreja – faz sucesso 
às terças-feiras, na Catedral da Fé [...]. É o momento, pregam os pastores, de 
retirar os encostos dos fiéis13. 

 

Neste capítulo realiza-se a análise dos dados empíricos, referentes à 

presença da magia no interior da Igreja Universal do Reino de Deus, obtidos através 

da pesquisa de campo. O nosso intuito é identificar a magia como prática legitimada 

nesta igreja através da análise de parte do extenso repertório de bens e serviços 

mágicos ofertados diariamente em seus cultos.     

A pesquisa de campo foi fundamentada na participação e observação de 

cultos da IURD, realizada na Catedral da Fé - principal templo da Igreja Universal do 

Reino de Deus na cidade de Curitiba – devido a sua importância como sede regional 

e por tratar-se de um local com grande movimentação e concentração de fiéis que 

conseqüentemente dificultaram a identificação do pesquisador. Pois investigações 

não são tão bem-vindas na Igreja Universal do Reino de Deus devido ao preconceito 

e até perseguições por parte da mídia em torno de suas polêmicas doutrinas e 

práticas religiosas.  

As idas a campo ocorreram na reunião especial da Sessão Espiritual do 

Descarrego, que acontece toda terça-feira às vinte horas. Foi escolhida a Sessão do 

Descarrego, como é conhecida, por se tratar de uma reunião que tem como principal 

finalidade “quebrar maldições” e “desfazer trabalhos feitos” que se acredita 

prejudicar a vida e a felicidade do fiel, segundo a descrição da própria IURD. Um 

cenário repleto de serviços e bens mágicos que formam um contexto muito propício 

à nossa discussão. 

O racionalismo adaptativo da IURD - caracterizado pela adoção de diversos 

aspectos da religiosidade popular brasileira, resignificação e apropriação simbólica e 

                                                 
13 Trecho de uma matéria jornalística em http://<www.odia.ig.com.br/geral/ge060815.htm>. 
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ritual de bens culturais de outras religiões, através da oferta especializada de 

serviços mágico-religiosos - forma um corpo de instituições com poderes 

sobrenaturais que serve de intermédio na relação fiel e Deus. Este sincretismo 

religioso, característico da IURD, materializa-se em inúmeros rituais e bens mágicos 

presentes em seus cultos e que são constantemente ofertados, também, em seus 

programas diários de rádio e televisão. A lista deste repertório é extensa, tem desde 

a manifestação e exorcismo de entidades, passando por sabonete para “banho do 

descarrego” e “xampu abençoado”, “perfume do amor”, “pulseiras de proteção” para 

fechar o corpo contra mau-olhado e outros feitiços, saquinhos com sal grosso, 

alianças, frascos com “água do Rio Jordão”, cruz, chaves a cópias de cédulas de 

dinheiro abençoadas e “óleo de Israel”, entre outros ofertados em forma de 

promessa e possibilidades daquilo que o crente tanto procura ou necessita para e 

neste mundo: saúde, amor, auto-estima, emprego, riqueza material, sucesso 

profissional, felicidade, união familiar, entre outros. 

Assim, na IURD – uma ramificação religiosa do tronco protestante - verifica-se 

um singular apelo e recorrência às práticas e serviços mágicos de cura e salvação 

que parecem apontar um fenômeno não compatível ao processo de 

desencantamento do mundo que Max Weber tanto deu importância, segundo 

Pierucci (2003), para ressaltar uma das peculiaridades do Ocidente: a 

desmagificação da vida religiosa. Para Weber, o desencantamento do mundo não é 

exclusivo ao campo da religião, pois proporcionou conseqüências significativas que 

ultrapassaram as fronteiras religiosas e influenciaram outras atividades humanas no 

Ocidente. Por Ocidente (tipo-idealmente), na sociologia comparativa de Weber, 

entende-se uma pequena porção da Europa e os EUA do final do século XIX e início 

do XX. 

A magia está presente em todas as reuniões da IURD, tanto que o exorcismo 

dos demônios ou “encostos14” é prática comum e representa o ápice destas. Em 

algumas, porém, se dá maior importância às práticas mágicas. A escolha da Sessão 

Espiritual do Descarrego não ocorreu apenas pela presença maciça das práticas 

mágicas, mas por ser nesta reunião que elementos de outras religiões são mais 

facilmente confundidos como elementos da própria IURD. Esses elementos, em sua 

                                                 
14 Forma como os iurdianos referem-se aos espíritos que acreditam influenciarem de maneira 
maléfica a vida das pessoas. Por “encosto” nota-se uma alusão aos “espíritos obsessores” do 
espiritismo kardecista.   
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maioria com características mágicas, assumem um importante espaço na Sessão do 

Descarrego; seja como alvo no combate intolerante às suas inimigas religiosa ou até 

mesmo como bem comum compartilhado entre a IURD e essas religiões. Entre as 

demais reuniões, a Sessão Espiritual do Descarrego tem a especialidade de 

“desfazer trabalhos” e “quebrar maldições”, considerados empecilhos e a causa da 

infelicidade na vida de algumas pessoas, segundo a doutrina iurdiana. Assim, a 

Sessão Espiritual do Descarrego trata-se do exemplo clássico para caracterizar toda 

singularidade da IURD no cenário religioso brasileiro.   

A pesquisa de campo foi realizada - nos meses de julho e agosto de 2008 - no 

principal templo de Curitiba e sede da Igreja Universal do Reino de Deus no estado 

do Paraná, conhecido como: Catedral da Fé. Ao todo foram sete visitas.  

A Catedral da Fé trata-se de um grandioso prédio - são 9400 m² de área 

construída e capacidade para 2400 pessoas acomodadas em poltronas15 - fincado 

bem no centro comercial de Curitiba e localizado entre o Shopping Estação e o 

Shopping Curitiba, em uma movimentada avenida - Av. Sete de Setembro, nº 334116 

-, uma das principais da capital paranaense. A construção chama tanta atenção, 

devido à sua imponência, que é ponto de referência por estas redondezas. Sua 

localização é privilegiada e de fácil acesso. À sua frente há uma estação-tubo, 

identificada com o nome do próprio templo, da linha “Santa Cândida / Capão Raso” - 

uma das mais movimentadas de Curitiba, pois liga a zona norte à zona sul (a região 

mais populosa da cidade17). Nos arredores há vários outros pontos importantes do 

transporte coletivo urbano de Curitiba, incluindo a Praça Rui Barbosa - local de 

grande circulação e que abriga estações de ônibus que conectam o centro da cidade 

a inúmeros bairros e a outras da região metropolitana.  

Toda espelhada em azul e com detalhes em cinza, no topo o característico 

símbolo da IURD (um coração vermelho com uma pomba branca no interior) e o 

conhecido slogan ”Jesus Cristo é o Senhor”, assim, é a fachada da Catedral da Fé 

de Curitiba. Na calçada, em frente à sua entrada principal encontram-se, 

freqüentemente, vendedores ambulantes com carrinhos de pipoca e de doces - a 

                                                 
15 Fotos IURD Curitiba - Paraná. Disponível em: <http://conteudo.arcauniversal.com/2008/04/21/fotos-
iurd-curitiba-parana/ >. 
16 O endereço da Catedral da Fé de Curitiba no site institucional da IURD (Disponível em: 
<http://www.conteudouniversal.com>) se refere ao nº 3310/3364, porém o endereço divulgado pela 
IURD de Curitiba faz referência ao nº 3341.    
17 Bairros mais populosos. Disponível em: 
<http://www.ippuc.org.br/informando/index_censo2000.htm>. 
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circulação de pessoas é intensa em função dos cultos que acontecem diariamente e 

todos os dias da semana18 – algo semelhante à entrada de grandes eventos 

populares. Nas portas principais há seguranças vestidos com traje social. Anexa ao 

templo e ao lado de sua entrada há uma loja da própria IURD especializada na 

venda de bíblias, CDs, DVDs, vestuários, souvenires, revistas e livros, incluindo as 

obras escritas pelo Bispo Edir Macedo, além de outros artigos relacionados ao 

mundo evangélico. 

As reuniões, na Catedral da Fé, acontecem em um imenso, luxuoso e 

confortável salão com capacidade para mais de 2000 pessoas. Ao longo do seu teto, 

como decoração, há uma colorida e iluminada cruz. Em suas, brancas, paredes 

laterais estão espalhadas as potentes caixas de som e algumas câmeras de 

segurança de circuito interno. A frente do salão está um palco de onde são 

realizadas as pregações, no centro deste há um púlpito de madeira com uma cruz 

talhada ao meio, ao lado uma mesa e algumas poucas confortáveis poltronas muito 

pouco utilizadas, e no lado oposto está um teclado – único instrumento musical 

utilizado nos cultos que presenciamos.  No alto da parede ao fundo do palco há 

outra cruz e a característica frase “Jesus Cristo é o Senhor”. A Catedral da Fé de 

Curitiba é apenas um dos diversos templos luxuosos e modernos da IURD 

espalhados por todo o Brasil e inclusive no exterior. Sua refinada decoração tem 

detalhes em gesso e mármore, toda a sua iluminação, projeções de vídeo e de som 

são controladas por uma central de computadores, além de contar com ar 

condicionado, isolamento acústico, amplo estacionamento e confortáveis banheiros, 

que lembram os de shopping centers. Alguns dos seus cultos são filmados e 

transmitidos durante a programação local da IURD na Rede Record19.     

No campo a singularidade característica de cada reunião acompanhada 

dificultou a identificação de uma estrutura rígida das reuniões da Sessão Espiritual 

do Descarrego. Porém, nossas visitas à Catedral da Fé nos permitem afirmar que 

esta - apesar do personalismo do pastor na condução dos cultos iurdianos - segue 

certas regularidades ritualísticas possivelmente comuns às demais reuniões, pois 

                                                 
18Os templos e igrejas da IURD têm grande circulação de pessoas e dificilmente são encontrados 
fechados, pois há, em média, cinco cultos diários e nos sete dias da semana. Cada dia tem o seu 
culto específico com foco e finalidade peculiares que seguem um calendário institucional único.  
 
19 A Rede Record, desde 1989, faz parte do patrimônio do Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Atualmente Macedo conta com um dos maiores grupo de comunicação 
do país (TAVOLARO, 2007). 
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nela identificamos características familiares às descrições feitas por Oliveira (2002), 

Reinhardt (2007) e Mariano (1999).  Assim, optamos pela mesma estratégia de 

Reinhardt (2007) em descrever uma “Sessão do Descarrego Ideal” fundamentada 

em nossas reflexões do campo.  

 

 

5.2. UMA SESSÃO DO DESCARREGO IDEAL 

 

Grosso modo, tendo como foco as práticas mágicas, a estrutura da Sessão do 

Descarrego pode ser dividida em alguns momentos distintos e principais: invocação 

do Espírito Santo, a oferta, a cura espiritual, os testemunhos, o dízimo e o fim do 

culto.    

Nos instantes preliminares ao início do culto, o templo se encontra com todas 

as luzes acessas e praticamente vazio, uma música ambiente tenta quebrar o 

silêncio, aos poucos as pessoas chegam e se espalham por todo o salão. Os 

“obreiros” presentes abordam e conversam com alguns fiéis, e de acordo com o 

problema reclamado fazem orações individuais. Pressionando, com as mãos, a 

cabeça do fiel, o “obreiro” sussurra no seu ouvido e finaliza dizendo: “Sai, sai, sai!”; 

demonstrando querer expulsar o incômodo. Este tipo de cura individual se repete 

durante todo culto, principal e enfaticamente no momento de invocação dos 

“demônios”.  

Os “obreiros”, em sua maioria pastores em formação, são fiéis batizados que 

devido ao seu interesse participativo são recrutados para trabalhar voluntariamente 

nos templos iurdianos. Além de muita dedicação é necessária a posse do dom das 

línguas (a glossolalia) - isto é, entre os evangélicos, o batismo no Espírito Santo - 

para tal função. Estes seguem uma rígida escala de trabalho e são peças 

fundamentais na estrutura da IURD, pois são de sua responsabilidade os inúmeros 

serviços braçais rotineiros e indispensáveis para a manutenção cotidiana dos 

templos e igrejas; e, por estarem em constante relação direta com os fiéis fazem, 

muitas vezes, o elo entre o crente e o pastor (MARIANO, 1999, p.58). Jovens, em 

sua maioria, e de ambos os sexos, usam um traje característico. Os “obreiros” usam 

sapatos, calça social, camisa clara com gravata, barba feita e o característico corte 

curto de cabelo; já as “obreiras” vestem sapatos com pouco ou nenhum salto, saia 

azul na altura do joelho, camisa social branca, meia calça no tom da pele e um lenço 
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amarrado frouxamente ao redor do pescoço, pouca maquiagem, além dos cabelos 

presos, na maioria das vezes, por coques. Faz parte entre as inúmeras funções do 

“obreiro”, organizar os preparativos para as reuniões, recepcionar os fiéis e 

direcioná-los aos assentos, e, durante o culto, auxiliar o pastor seguindo 

atentamente as suas instruções. 

Os freqüentadores da Sessão Espiritual do Descarrego são jovens, adultos e 

idosos de ambos os sexos, famílias inteiras incluindo bebês e crianças; muitos dos 

freqüentadores vestem o uniforme de trabalho, indicando que vêm direto, à igreja, no 

fim do expediente. Muitos dos fiéis, antes de se acomodarem, ajoelham-se com as 

costas viradas para o palco e com os cotovelos apoiados nas poltronas fazem uma 

breve oração. Percebe-se que os fiéis mais fervorosos procuram sentar mais 

próximos ao palco, enquanto os indivíduos não tão familiarizados aos rituais 

iurdianos costumam ficar mais ao fundo do salão. Após o início do culto, é difícil 

achar um assento vago, muitos que chegam atrasados acompanham a reunião de 

pé perto das portas de entrada. 

As reuniões duram em torno de duas horas. Durante todo este período, dois 

aspectos predominam a pregação do pastor: a importância do dízimo e das “ofertas” 

como prova de fidelidade e fé a Deus; e o poder maléfico dos “demônios” e a 

influência dos “encostos” na vida das pessoas. Esses aspectos predominantes são 

frutos da ênfase dada à Teologia da Prosperidade e à Guerra Contra o Diabo – 

principais características da doutrina iurdiana. É neste contexto que as chamadas 

“correntes” assumem suma importância, pois representam o compromisso do fiel e 

tornam regular a sua freqüência às reuniões. As “correntes” são atividades que 

acontecem durante todo um período pré-determinado pelo pastor - 

convencionalmente um mês, porém observamos na Sessão do Descarrego a 

utilização de números carregados de superstição no nosso imaginário popular para 

indicar a duração de algumas, no caso sete e treze terças-feiras. Segundo o pastor, 

as “correntes” têm a promessa de libertação, e quando esta é alcançada protegem o 

fiel, afastando-o da influência do “mal”. É com esta crença que a IURD busca 

justificar a presença de diversas “correntes” em seus cultos e a importância de 

segui-las rigorosamente; pois “quebrar uma corrente” pode acarretar conseqüências 

drásticas na vida deste fiel. As “correntes” são sempre acompanhadas por uma 

“oferta” ou “sacrifício financeiro”. 
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Uma animada música vinda do teclado anuncia a entrada do pastor. Na 

Sessão do Descarrego, a vestimenta característica do pastor são roupas 

inteiramente brancas (sapato, calça, camisa e cinto) - parece um médico - e não 

utiliza gravata; alguns de seus auxiliares vestem aventais brancos lembrando 

enfermeiros. Quando este aparece, de uma porta ao fundo do palco, rapidamente 

todos os fiéis se levantam20 e cantam empolgadamente, acompanhando-o nesta 

alegre música. Ao final desta canção, o pastor pede para que todos os que estão 

pela primeira vez em uma Sessão do Descarrego levantem as mãos e que se dirijam 

até a frente do palco para a oração inicial. Quando lá chegam, o pastor convida 

todos os presentes, ainda de pé, a evocar a presença de Deus através do Espírito 

Santo; e, com os olhos fechados, as mãos sob o coração ou mesmo com os braços 

levemente levantados e com a palma das mãos para cima, começam a oração inicial 

da sessão repetindo calorosamente, em alto e bom som, as palavras do pastor. 

Neste momento há a invocação da presença do Espírito Santo, com esta oração o 

pastor ressalta que Deus está presente ao culto consagrando tudo e a todos que ali 

estão. Após evocar as forças divinas com esta oração inicial os novatos voltam aos 

seus lugares, porém antes os “obreiros”, por ordem do pastor, lhes entregam a 

“corrente” do mês para que estes se tornem fiéis freqüentadores e freqüentadores 

fiéis da IURD. Assim que estes se acomodam em suas poltronas, o pastor começa a 

falar sobre a importância das doações financeiras para a “obra de Deus” e como 

prova de “fidelidade a Ele”; e pede para quem trouxe um dízimo ou mesmo algum 

envelope, entregue nas reuniões anteriores, com alguma “oferta” se levante e o 

deposite em uma das diversas sacolas de pano preto que os “obreiros” seguram sob 

o palco. Enquanto se deslocam às sacolas, o pastor inicia mais uma alegre canção 

que dura até o último fiel da fila entregar a sua “oferta”.  

Nos cultos, inúmeros envelopes são entregues aos fiéis para depositarem 

doações seja dízimo, “ofertas” ou “correntes”. Os envelopes com as “doações21” do 

dízimo e das “correntes” são para serem entregues nas próximas reuniões; já 

algumas “ofertas” são realizadas durante a sessão presente em formas de “desafios 

a Deus” e, convencionalmente, nestas não se utiliza envelopes. Quando o fiel realiza 

alguma “doação” é costume da IURD que este receba algo em troca, seja um bem 

                                                 
20 Mais do que respeito, os fiéis demonstram certo medo perante a figura do pastor. Talvez pela 
agressividade que este trata as entidades das “casas de encostos”. 
21 “Doações” entre aspas, pois os pastores enfatizam a livre espontaneidade das doações financeiras, 
porém estas são tidas como um dever entre outras obrigações do fiel na doutrina iurdiana.   
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de características mágicas como uma pulseira de proteção com a descrição “anjo 

forte, fiel dizimista”, uma “simples” unção de azeite na cabeça ou na palma da mão, 

ou mesmo um objeto sem algum poder mágico, propriamente dito, como um CD de 

música gospel.  

Os pastores da IURD seguem inúmeras táticas para prender a atenção dos 

fiéis. Uma delas consiste em toda vez que dizem: “Tá ligado?” os fiéis sincronizados 

batem uma palma, ou mesmo quando perguntam: Amém, pessoal? - eles 

respondem “Amém!”. Os cultos são dinâmicos e animados; até piadas os pastores 

contam. Ao longo destes os fiéis são convidados a levantar inúmeras vezes, dar 

pulinhos, erguer os braços, dar as mãos e bater palmas, além de cantar as 

animadas canções e acompanhá-las com suas coreografias, na maioria das vezes, 

infantis.   

Há momentos, porém, nas reuniões da IURD que toda essa descontração dá 

lugar a muita tensão e apreensão, principalmente na Sessão Espiritual do 

Descarrego. Em certa altura do culto o pastor solicita quem já tenha freqüentado ou 

ido ao menos uma vez a alguma “casa de encosto” a se dirigir a frente do palco. 

Logo em seguida, conforme a instrução do pastor, se junta a este grupo pessoas 

que estejam enfrentando algum tipo de problema independente de sua natureza e 

que desconfiam que este seja fruto de algum “trabalho” ou feitiço encomendado. 

Neste momento uma música de suspense é tocada no teclado, as luzes internas do 

templo diminuem de intensidade, às vezes apagam-se totalmente, ficando acessa 

apenas a cruz colorida que decora o teto do salão ou somente a cruz e a frase 

“Jesus Cristo é o Senhor” ao fundo do palco. É neste cenário de muita apreensão 

que o pastor convida todos, com as mãos sobre a cabeça, a fazerem juntos uma 

“oração forte” contra as “forças do mal”, assim, ele começa a evocar as entidades 

que se acredita interferir maleficamente na vida dessas pessoas. Chamando por 

seus nomes22 e até ordenando as mais diversas entidades a manifestarem-se. Os 

“obreiros” ficam agitados e começam a andar por todo salão procurando pessoas 

com algum sinal de manifestação do “demônio”. O pastor convencionalmente se 

dirige à platéia no gênero feminino, como: “a senhora que perdeu o filho”, “você que 

tem o marido que bebe e é violento”, “você que não consegue um homem bom e 

decente pra viver junto”, e etc. Choros e gritos de desespero, em sua maioria gritos 

                                                 
22 Os pastores, principalmente os da Sessão do Descarrego, têm um enorme conhecimento sobre as 
práticas e entidades das religiões mediúnicas, em especial, da umbanda e do candomblé. 
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de mulheres, são ouvidos entre os presentes, essencialmente nas proximidades do 

palco onde se encontra os que já freqüentaram ao menos uma única vez alguma 

“casa de encosto” ou que estão enfrentando algum tipo de problema; pessoas 

entram em transe, um transe característico nas manifestações das reuniões da 

IURD. São os “encostos”, os “demônios” manifestando-se. Não são muitas as que 

entram neste transe; é característico a pessoa possessa ficar de cabeça baixa, olhos 

fechados, com as duas mãos para trás como se estivesse algemada. Segundo o 

pastor, os “encostos” têm a mão amarrada, pois quando estes se manifestam, as 

mãos das pessoas possessas estão para trás como se realmente estivessem 

amarradas. Daí a expressão “Ta Amarrado!”, quando um desses “encostos” fica 

relutando e se rebatendo, muitas vezes querendo agredir os “obreiros” e até mesmo 

o pastor ao seu redor. A respiração da fiel possesso fica ofegante, a voz se modifica.   

A dita “cura espiritual” acontece em três principais momentos: a invocação e 

manifestação das entidades, o interrogatório dos “demônios” e o exorcismo destes 

“encostos”. Estas são sempre acompanhadas pelo pedido e recolhimento do dízimo 

e de “ofertas” - realizado pelo pastor com o auxílio dos “obreiros”. Assim, a estrutura 

das reuniões iurdianas conta com três momentos distintos de relação com as 

entidades manifestas (os, ditos, “encostos”); e, no mínimo23, com três momentos de 

ênfase no pedido e coleta de doações financeiras para a igreja - sempre 

acompanhados de um discurso proferido, enfaticamente, pelo pastor para justificar e 

legitimá-las24.   

Para exorcizar tais entidades é imprescindível a manifestação destes, o 

pastor neste momento do culto provoca e invoca com muita ênfase a manifestação 

do “demônio” que se acredita estar atuando em alguma parte da vida do fiel. Para 

que este alcance a prosperidade e a felicidade são imprescindíveis a libertação 

perante os “encostos”, pois na doutrina iurdiana a justificativa dos infortúnios na vida 

das pessoas está na existência de um “demônio”. Esse “encosto” representa todo o 

poder maléfico que é causa de toda desordem e sofrimento na vida das pessoas. 

Portanto é responsabilidade do pastor, segundo o próprio, fundamentado no poder e 

na fé em Jesus, a reação divina contra essas forças destrutivas. O objetivo dos 
                                                 
23 Acompanhamos reuniões que se deu tanto ênfase às “ofertas” que o pastor chegou a solicitar, ao 
longo do culto, seis doações financeiras entre dízimo, “correntes” e “ofertas”.  
24 Além do discurso teológico, há outros para legitimar as doações. É comum os pastores utilizarem 
justificativas seculares nos pedidos dos dízimos. Em uma reunião o pastor chegou a mostrar uma 
conta de luz da Catedral da Fé – segundo este, num valor um pouco superior a vinte mil reais - para 
justificar e incentivar as doações. 
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pastores na IURD é retirar esses “demônios” que, segundo eles, são verdadeiros 

“encostos” na vida das pessoas e responsáveis pelos inúmeros problemas que as 

atingem, as fazendo sofrer e tornando-as tristes. Esses “demônios”, segundo a 

IURD, causam dívidas, crises financeiras, miséria, vícios, doenças, esfriamento no 

casamento, traições, homossexualismo, brigas, suicídios, entre inúmeros outros 

problemas que atingem a vida das pessoas e de seus próximos. 

Essas manifestações de “encostos” nos fiéis ocorrem, curiosamente, na sua 

grande maioria em mulheres. Observamos também que entre os freqüentadores da 

Sessão do Descarrego as mulheres são maioria e principais alvos das pregações. 

Logo, o pastor começará o “descarrego dos encostos e feitiçarias”, porém antes 

interroga o “demônio”, a conhecida “entrevista com o demônio”, exaltando a força 

divina e mágica de seus serviços para libertar o fiel desses males espirituais.  

Durante o culto o pastor se refere às outras religiões relacionando-as ao “mal” 

e ao “diabo” (principalmente as “casas de encostos”, modo como os iurdianos 

chamam as religiões mediúnicas), enfatizando a presença e a influência dos 

“encostos” na nossa vida cotidiana. Para caracterizar e derrotar “o encosto” o pastor 

utiliza termos e práticas de outras religiões, principalmente das religiões espíritas e 

afro-brasileiras, curiosamente as suas “inimigas diretas”.  

No decorrer dos cursos o pastor “ordena” para que os “encostos” que estão 

nos fiéis se manifestem. O pastor determina: “Sai, sai daí encosto! Vai, manifesta!” 

Os fiéis que apresentam as manifestações são levados pelos “obreiros” até o altar 

para realizar-se o exorcismo, porém antes alguns são entrevistados pelo pastor. Os 

mais inquietos são dominados e humilhados durante o interrogatório. Nesta 

entrevista o pastor pergunta qual é a identidade da entidade (do “encosto”) que está 

incorporado na pessoa, quem fez o “trabalho” ou feitiço contra ela e quais são os 

malefícios que esta faz. As respostas apontam que esta foi enviada por alguém e 

através de feitiços, mas o pastor ressalta que os “encostos” também podem ser 

transmitidos hereditariamente como algumas doenças, a chamada “maldição 

hereditária ou maldição de família”. Porém os “encostos” em sua maioria, segundo a 

IURD, são frutos da encomenda de feitiços por inveja, ciúmes ou outros motivos, 

mas sempre intermediados pelas religiões mediúnicas de matrizes africanas. As 

causas que desencadeiam a desgraça na vida de uma pessoa são em sua maioria, 

segundo a IURD, oriundos de ações mágicas nas “casas de encosto”.   
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A pessoa quando incorporada por um “encosto” parece estar em transe, algo 

muito semelhante com as incorporações encontradas nas religiões afro-brasileiras. 

Assim também, os nomes utilizados são os mesmos tanto nas manifestações 

provocadas na IURD quanto nas religiões de matrizes africanas: Preto Velho, Exu 

Sete Capas, Pomba-gira Maria Padilha, Exu Tranca Rua, Zé Pelintra, Exu Capa 

Preta, Exu da Morte, entre outros. Na IURD as entidades se manifestam com as 

mãos para trás, pois estão amarradas, segundo o pastor. Por isso o grito: “Tá 

amarrado!” ou “Tá amarrado em nome de Jesus!”. Para se concretizar o exorcismo o 

pastor antes humilha a entidade manifestada no palco diante de todos. Neste 

momento o pastor aumenta a sua agressividade ao falar com o “encosto”, zombando 

dos seus poderes ínfimos em relação ao poder de Deus; para finalizar este ritual 

ordena que alguns “encostos” se ajoelhem, demonstrando a vitória do “bem” sobre o 

“mal”. Após esta cena, o pastor inicia o exorcismo destas entidades, apoiando uma 

de suas mãos na cabeça da possuída e grita com o auxílio dos fiéis: “Queima, 

queima, queima” e “Em nome de Jesus, sai!”. Alguns “demônios” são teimosos e 

resistem em sair do corpo do fiel, alguns apresentam mais de um “encosto”, uma 

“legião de encostos”, segundo o pastor. Assim este com o poder do Espírito Santo 

consagra as mãos das pessoas presentes e pede auxílio da platéia para expulsar 

estes “encostos”. Toda a platéia com as mãos estendidas para o palco ora, cada 

uma com suas palavras; há neste momento um aumento crescente da intensidade 

das orações, até não podermos identificar as palavras ditas, somente o “sai!”, 

repetido várias vezes e acompanhado com gestos das mãos querendo expulsar pra 

longe a “legião” manifesta. O exorcismo é concluído. É finalizada a “cura espiritual” 

com uma calorosa saudação de palmas celebrando “a vitória do bem sobre o mal” e 

assim suspira o pastor: “Está liberta. Graças a Deus! Palmas, bem forte, para 

Jesus!”. 

Após o exorcismo, o pastor toma um breve testemunho de algumas pessoas 

que estavam possessas. Ele pergunta qual era o problema que as afligia e como 

elas estão se sentindo agora que estão “libertas”; as respostas indicam que antes do 

exorcismo elas sentiam dores pelo corpo, tristeza e incômodos, e que agora se 

encontram aliviadas, “mais leves” e felizes. Eis a “cura espiritual”, segundo o pastor. 

“Palmas para Jesus!”. Outra animada canção se inicia: “O nome de Jesus é 

poderoso / não há quem possa derrotar / o demônio sai, a doença sai / quando o 
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nome de Jesus vem operar/ Sai, sai, sai todo o poder das trevas/ Sai, sai, sai a 

minha paz você não leva”.  

Os testemunhos são práticas muito importantes nas reuniões da IURD, 

ocupando um respeitável espaço dentro dos cultos. É o momento que o fiel sai do 

anonimato da platéia e sobe ao altar ganhando nome e visibilidade para expor a sua 

“graça alcançada”. O testemunho trata-se de uma confirmação discursiva. O instante 

que o fiel ganha voz para descrever e compartilhar a ocorrência de uma “cura”, sua 

“libertação”; uma experiência pessoal bem sucedida. Legitimando, assim, o discurso 

do pastor perante a coletividade presente. Durante os testemunhos o pastor 

aproveita para reforçar as doutrinas iurdianas presentes em sua pregação, em 

especial a Teologia da Prosperidade. Seus questionamentos giram em torno dos 

sacrifícios realizados pelo fiel, suas “ofertas”, dízimos e participações em “correntes” 

- sua fidelidade a Deus; afirmando que estas práticas e sua fé foram as causas 

diretas que o levaram ao sucesso almejado.  

Aproveitando esta brecha o pastor aproveita para discorrer sobre a 

importância do dízimo na “obra de Deus”. Para ele, além de demonstrar a fé e 

fidelidade do fiel perante Deus, o dízimo é extremamente importante para a “obra do 

Senhor” na Terra, principalmente na evangelização e na manutenção da “casa de 

Deus” (os templos da IURD). Segundo o pastor tudo que o fiel arrecada e conquista 

financeiramente pertence a Deus, pois é fruto da “operação de Deus” na vida desta 

pessoa, portanto é necessário retribuir. Assim, os fiéis devem doar dez por cento do 

total conquistado para que o restante seja abençoado. O dízimo não representa 

apenas os dez por cento do seu salário líquido e sim dez por cento de todo o 

dinheiro que passa pelas suas mãos, seja através do salário de um trabalho fixo, o 

pagamento de um trabalho temporário ou mesmo um “bico”; a venda de algum 

pertence, o recebimento de uma dívida e até mesmo do seguro desemprego.  

Nestes instantes finais do culto o pastor aproveita para oferecer, em troca das 

doações, alguns “objetos consagrados” para incentivar os sacrifícios financeiros. 

Estes objetos, afirma o pastor, são “bens abençoados”. Eles têm como característica 

principal o poder de cura pelo contágio, pelo toque; são objetos tornados mágicos. A 

lista deste repertório é enorme, tem desde sabonete para “banho do descarrego” e 

“xampu abençoado”, “perfume do amor”, saquinhos com sal grosso, alianças, “água 

do Rio Jordão”, cruz, chaves a cópias de cédulas de dinheiro abençoadas e “óleo de 

Israel”, entre outros. Neste aspecto as pregações da IURD, seguindo a corrente 
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neopentecostal, têm um caráter enfaticamente emotivo e fundamentado nos ritos 

corporais, algo totalmente diferente à dependência da palavra no protestantismo 

histórico. Na IURD identificamos uma relação de contágio mágico entre os fiéis e 

alguns objetos.  Eles fazem questão de tocar, encostar, ao menos relar nos “bens 

consagrados”. Muitos são os que ao chegarem ao culto tocam o altar antes de se 

acomodarem, dão o seu testemunho só para ter a unção com o óleo ou mesmo 

fazem alguma “oferta” para tocar na bíblia aberta sob o palco; outros estendem a 

mão e se esforçam ao máximo para que gotas de água lançados por galhos de 

arruda pelos “obreiros” toquem seu corpo ou mesmo inspiram com força para sentir 

o aroma da arruma que toma conta do ar. Enquanto no protestantismo clássico 

enfatiza-se a reflexão individual sobre a bíblia, na IURD a fé não é meditação, mas 

tato, gestos, conseqüentemente ação e prática. Tais características a aproxima da 

forma como que ocorre na magia e nas expressões religiosas afro-brasileiras que 

também são exclusivamente prática. 

Após esta última tentativa de fazer os fiéis doar, o pastor solicita que todos 

fiquem de pé e levantem os objetos que trouxeram consigo para que estes sejam 

abençoados durante a oração de encerramento. As mulheres levantam suas bolsas, 

os homens carteiras e mochilas, muitas pessoas trazem em suas mãos fotos de 

parentes e de pessoas próximas, carteiras de trabalho, além de chaves de carros e 

de imóveis. É com este cenário que o pastor ora para que estes objetos sejam 

abençoados e tragam felicidade ao seu portador. A oração inclui a proteção do fiel 

na viagem de volta para casa para que na próxima reunião todos estejam presentes 

novamente. “Tchau!” diz e acena o pastor ao terminar a oração. (Palmas). A platéia 

junta as suas coisas e logo o salão estará vazio, porém uma pequena fila se forma 

numa das laterais do salão, são alguns fiéis que fazem questão de falar 

pessoalmente com o pastor em uma sala reservada. 

 

 

5.3. OUTRAS OBSERVAÇÕES NO CAMPO 

 

Mesmo descrevendo esta “Sessão do Descarrego Ideal” optamos por 

enfatizar algumas peculiaridades observadas em algumas reuniões. Eis as mais 

relevantes.    
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A primeira visita à Catedral da Fé ocorreu, na terça-feira, dia quinze de julho 

de 2008. Neste dia, pouco antes do início do culto da Sessão Espiritual do 

Descarrego das vinte horas, observamos em frente à entrada do templo um jovem 

pastor cercado por uma pequena roda de fiéis que juntos faziam, cada um com suas 

palavras, uma calorosa oração. Observamos, também, que ao longo da calçada da 

Catedral da Fé havia vários “obreiros” distribuindo panfletos de outras reuniões da 

IURD e a Folha Universal25 – o jornal semanal da IURD de circulação nacional e 

distribuição gratuita. Essas cenas se repetiram algumas outras vezes durante as 

nossas visitas.  

A primeira reunião acompanhada foi peculiarmente interessante e importante, 

pois antecipava em algumas semanas o mês de agosto. Um mês cercado de muita 

superstição no imaginário popular brasileiro. Nesta primeira visita, observamos a 

presença de três grandes recipientes transparentes sobre a mesa no palco, cada um 

com uma substância em seu interior. O pastor, logo no início de sua pregação, 

explicou que se tratava de suco de uva (representando o sangue de Cristo), água 

(representando a palavra de Cristo que “limpa e liberta”) e azeite (representando a 

pureza do Espírito Santo); e, que seriam importantíssimos durante o mês que estava 

para iniciar. Nesta reunião, o pastor chamou atenção para a “corrente” que seria 

realizada durante todo o mês de agosto, considerado o “mês dos encostos” e 

popularmente conhecido como “o mês do cachorro louco”, um período de certa 

apreensão para muitos brasileiros. Durante todo o culto o pastor denunciou que 

inúmeros “trabalhos” e feitiços são realizados nas “casas de encosto26” - isto é, nas 

religiões espíritas, principalmente no candomblé e na umbanda - e que estes 

“trabalhos” sob influência dos espíritos malignos geravam muita tristeza e sofrimento 

aqui na Terra. Nesta reunião o pastor passou o trecho de um filme de terror no qual 

mostrava a materialização e a influência dos “encostos” na vida cotidiana; um 

exemplo didático do que estava falando. E passou também um vídeo gravado, em 

algum templo da IURD no Brasil, em que uma mulher, supostamente, possuída por 

um “encosto” expelia agulhas pelo corpo e por vômito – “foram aproximadamente 

vinte agulhas” - dizia o pastor, vinculando este fenômeno ao “descarrego” de um 

“trabalho de vodu” encomendado para essa fiel, em alguma “casa de encosto”.  

                                                 
25 Criada em 1992, a Folha Universal tem uma tiragem de 2,3 milhões de exemplares – o maior 
veículo impresso do país em unidades por edição (TAVOLARO, 2007, p.238). 
26 Nos cultos que presenciamos, o pastor se referia, genérica e agressivamente, ao espiritismo 
kardecista e às religiões brasileiras de origem africana como “casa de encosto”. 
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Em outra reunião, na última Sessão do Descarrego de julho, os “obreiros” a 

pedido do pastor distribuíram aos fiéis um calendário do mês de agosto 

acompanhado de um envelope, tratava-se da “corrente do mês dos encostos”. Os 

fiéis foram orientados a escrever no calendário o seu nome e o que gostariam que 

lhes acontecessem em cada dia deste mês. No envelope era para depositar trinta e 

um reais, simbolizando um real para casa conquista diária no mês – o valor em 

dinheiro significa a materialização da fé do fiel perante o poder de Deus, segundo o 

próprio pastor. Este ressaltou tanta a importância desta “corrente” que pediu para 

que todos participassem até os que não tinham condições de “ofertar” a quantia, 

mas que se esforçassem a fazer a sua melhor “oferta”, pois segundo o pastor os 

encostos estavam à solta e especialmente neste mês. O envelope com a “oferta” e o 

calendário seriam recolhidos na reunião seguinte. O segundo seria queimado em 

uma fogueira para que o “mês dos encostos torna-se um mês de libertação e de 

vitórias”, gritava o pastor acompanhado por uma empolgada salva de palmas por 

parte da platéia. Para proteger Curitiba no “mês dos encostos” o pastor mostrou três 

vasos de vidro transparente, já presentes no palco na reunião anterior, contendo 

cada um, água (a palavra de Deus), o azeite (o Espírito Santo) e suco de uva 

(sangue de Cristo) que, segundo ele, seriam derramados por todos os limites da 

cidade para cercá-la e protegê-la dos encostos no tão temido mês de agosto. No 

final da reunião o pastor convidou a todos para voltarem à Catedral da Fé no 

domingo trazendo um pão para que este seja consagrado, afirmando que “quem 

comer deste pão abençoado será libertado de todos os males que atrasam a sua 

vida e o seu progresso”.  

Ao final de uma das reuniões visitadas, durante a oração de encerramento 

apagaram-se as luzes e os “obreiros” passaram jogando pingos de água através de 

galhos de arruda, para proteger os fiéis na volta para suas casas. Outra presença 

marcante nos cultos da IURD são os testemunhos. Em várias das reuniões 

observadas, o pastor pediu para quem já tivesse sido “libertado das forças do mal” 

fizesse uma fila no meio do templo e lá, como auxílio de um “obreiro” untou com um 

pingo de azeite a cabeça de cada um para que o “mal ou o encosto” não voltasse 

mais; uma enorme fila se formou no corredor central do templo. Após untar cada fiel, 

o pastor solicitou que alguns testemunhos fossem dados para “provar a força de 

Deus” para os fiéis que estavam presentes na sessão e para os que acompanhavam 

o culto pela televisão. Como era final de mês, os “obreiros” distribuíram um envelope 
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para que os fiéis depositassem o dízimo que seria recolhido na próxima reunião 

juntamente com o nome do primogênito da família, pois segundo o pastor era para 

quebrar maldições que acompanham algumas famílias durante gerações, que assim 

como algumas doenças são transmitidas de pais para filhos, as “maldições 

hereditárias”. E segundo ele, esta maldição normalmente é transmitida pelo e ao 

filho mais velho da família.  

Em uma das sete visitas, assim que cheguei à Catedral da Fé fui ao banheiro, 

no caminho passa-se pelo estacionamento da igreja onde observei vários carros 

com a publicidade do candidato a vereador Valdemir Soares – popularmente 

conhecido como pastor Valdemir. Em outubro ocorriam as eleições municipais.   

Já acomodado no salão, entra o pastor e todos se levantam. Este culto 

marcou o início da corrente contra o “mês dos encostos” (o mês de agosto), dia da 

entrega do calendário acompanhada do envelope com a oferta de um real por dia 

deste mês. Logo, foi pedida pelo pastor uma “oferta”, a melhor que o fiel poderia dar, 

para demonstrar a sua fé, e, quem desse um valor igual ou superior a dez reais 

ganharia um cd gospel a sua escolha - entre as opções o da Mara Maravilha, muito 

elogiado pelo pastor que aproveitou pra ressaltar a importância de doar o dízimo e 

de realizar “ofertas” financeiras como prova de fé e de “desafio” a Deus. Nesta 

sessão, a primeira de agosto, houve várias orações e rituais mágicos para curar, 

expulsar “encostos” e quebrar os mais diversos tipos de maldições (“maldição 

hereditária”, “maldição sentimental”, “maldição dos ciclos”, entre outras). Desta vez 

não teve água com arruda e o pastor nem citou a água e nem suco de uva, mas 

untou novamente com azeite a testa dos fiéis que tiveram alguma maldição 

quebrada para que esta não volte, além de tomar alguns testemunhos, como da vez 

passada.  

Com relação à quebra da “maldição sentimental” o pastor pediu para que os 

fiéis trouxessem para a próxima terça-feira um frasco do perfume preferido para 

acabar com os sofrimentos amorosos e sentimentais, pois segundo ele, muitos dos 

“trabalhos” com a finalidade de atrasar a vida sentimental das pessoas são feitos 

através do uso de perfume e água de cheiro nas “casas de encosto”. O pastor pediu 

também que as pessoas entregassem a cópia da foto do primogênito da família para 

que a “maldição hereditária” fosse quebrada de vez, mas não revelou o que seria 

feito com esta. Lembrou também as pessoas para comparecerem à igreja no 

domingo com um pão para que este fosse “abençoado e libertasse do sofrimento 
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aquele que o comer”. Ao final da sessão, todos os “encostos” foram exorcizados e 

foi realizada uma “oração em trio” (analogia ao Pai, Filho e Espírito Santo) na qual 

os fiéis em três davam a mão um ao outro para que formasse uma corrente em 

círculo para quebrar a “maldição dos ciclos ou círculos”, pois citando uma passagem 

bíblica o pastor disse que “o satanás fica ao derredor da Terra”. Na saída do culto 

além dos convites impressos para participar de outras reuniões e sessões da IURD 

foi entregue também santinhos do pastor Valdemir candidato a vereador da cidade 

de Curitiba. 

 Em outra terça-feira lá estava a multidão apreensiva e aguardando a entrada 

do pastor. Não demorou muito e ele apareceu cantando e batendo palmas e logo foi 

acompanhado por toda platéia na cantoria e na sua respectiva coreografia. O pastor 

pediu para quem trouxe o frasco de perfume que o levantasse para o alto - não eram 

poucos, a grande maioria o trouxe - pois a oração que iria fazer acabaria 

imediatamente e de vez com os sofrimentos sentimentais e amorosos. Após a 

oração o pastor pediu para que colocassem um pouco do perfume nos pulsos, e 

assim estava quebrada a “maldição sentimental”. E lembrou que quem quisesse 

acabar com a “maldição de andar para trás” era pra pegar uma meia virgem e deixá-

la ao avesso e assim a trouxesse para a próxima reunião. Assim muitos fizeram, e 

acompanhados de uma oração todos simultaneamente a desviraram, estava 

quebrada a “maldição do andar para trás” e agora todos estavam “livres” para 

caminhar pra frente, para progredir seja na vida financeira, sentimental ou familiar, 

mas “sempre com muita fé e fidelidade a Deus”, segundo o pastor. E ao final deste 

dia o pastor convidou o então candidato a vereador de Curitiba, pastor Valdemir, 

para fazer a oração de encerramento da sessão. Na saída do templo, vários 

correligionários distribuíam santinhos e balançavam bandeiras com a foto do 

candidato. Em outubro, o pastor Valdemir foi o segundo vereador eleito mais votado 

de Curitiba com 14.168 votos.   

 
 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

63 

63 

 

Uma importante e necessária discussão na sociologia das religiões diz 

respeito às distinções entre os dois principais modos de acessar o sobrenatural: a 

magia e a religião (PIERUCCI, 2001); sendo essa a estratégia para definirmos o que 

entendemos por magia neste trabalho. Inúmeras são as diferenças, porém iremos 

desenvolvê-las, comparativamente, em apenas alguns pontos. Segundo Mauss 

(2003) no rito mágico a sua eficácia é necessária; no caso em que se supõe um 

intermediário, o rito mágico age sobre ele como sobre os fenômenos. Ele força e 

obriga, enquanto a religião concilia. A magia compreende agentes, atos e 

representações; atos em cuja eficácia todo um grupo não crê, não são mágicos. Os 

atos e rituais mágicos são, por essência, capazes de produzir algo mais do que 

convenções. São eminentemente eficazes, criadores.    

Grosso modo, a magia visa fins específicos, seus objetivos são bem 

delimitados e precisos. Deve servir para a vida “aqui e agora” ao imediato, e, não ao 

eterno; já a religião é voltada para “o outro mundo”, prometendo a salvação eterna. 

Enquanto a religião protela, a magia é imediatista. A religião está referida a sistemas 

de compensadores genéricos, enquanto a magia se refere a compensadores 

específicos que prometem prover neste mundo as recompensas desejadas. A magia 

é estritamente instrumental e tem em vista um fim bem delineado, não havendo 

prática mágica que seja um fim em si mesmo; diferente das práticas religiosas que 

podem ser consideradas como fins em si. A magia é potencialmente anti-social, algo 

que religião alguma pretende ser. A magia é um tópico íntimo; antes da vida privada 

que da vida pública, prática em sua maioria secreta e escondida. O ritual religioso é 

serviço divino; o ritual mágico é coação divina. Eis a característica diferenciadora 

decisiva: o modo de relacionamento com o sagrado. Dizer que o traço diferencial 

decisivo da magia é a coação divina, é afirmar que a atitude da magia em relação 

aos poderes divinos é manipulativa e instrumentalizadora; ao passo que a relação 

religiosa com o divino é de respeito, obediência e veneração. Idealmente o núcleo 

duro da magia é a dominação dos poderes sobrenaturais, enquanto a essência da 

religião é o abandono e a entrega de si, submissão à sua soberana vontade. A 

magia não ora nem suplica; submete os deuses ao poder da fórmula mágica. A 

relação do especialista em magia com as pessoas que o procuram é caracterizada 

como uma relação entre profissional e seu cliente. Assim, a promessa da religião é 

genérica; a da magia, específica. A primeira adia as recompensas para um futuro 
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messiânico, quando não para o outro mundo; enquanto a segunda é mais imediata e 

até utilitarista, ocupando-se muito mais nas soluções que pode oferecer aos 

transtornos e contratempos do e no mundo secular. Assim, na magia a salvação não 

é via moral como em algumas religiões, principalmente as ocidentais. No sistema de 

crença mágica, sofrimento, desventura, enfermidade e aflição são considerados 

efeitos de um feitiço, cuja solução só pode ser outro ato mágico (o contra-feitiço). 

Religião é vontade de obedecer; magia é vontade de poder (PIERUCCI, 2001 pp. 

82-87).  

 
O culto primevo, e acima de tudo o culto das associações políticas, deixaram 
fora de consideração todos os interesses individuais. O deus tribal e local, os 
deuses da cidade e do império, preocuparam-se apenas com os interesses 
que relacionavam com a coletividade como um todo. Preocuparam-se com a 
chuva e com o sol, com a caça e com a vitória sobre os inimigos. Assim, no 
culto da comunidade, a coletividade como tal voltava-se para seu deus. O 
indivíduo, a fim de evitar, ou eliminar, os males relacionados com ele – acima 
de tudo a enfermidade – não se voltou para o culto da comunidade, mas 
como individuo, procurou o feiticeiro como o “conselheiro espiritual” mais 
velho e pessoal. O prestigio dos mágicos particulares, e dos espíritos ou 
divindades cujos nomes eles realizavam seus milagres, angariou-lhes 
proteção, a despeito de sua filiação local ou tribal. Em condições favoráveis, 
isso levou à formação de uma “comunidade” religiosa, que foi independente 
de associações étnicas. Alguns dos “mistérios”, embora nem todos, seguiram 
esse curso. Prometeram a salvação dos indivíduos, como indivíduos, em 
relação à enfermidade, pobreza, e todas as formas de sofrimento e perigo 
(Weber, 1982, p.192). 

 

Religião e magia diferem também em relação à garantia do efeito desejado. 

Na religião o desejado, materializado através do pedido feito em oração, depende da 

aceitação da solicitação ou homenagem por parte da divindade; já na magia o efeito 

só depende de o agente seguir à risca a sua técnica e corretamente a sua fórmula. 

Promessa de efeito garantido é parte do discurso do profissional em magia. Essa 

forma autoritária de abordar os deuses e espíritos, antecipando o efeito e o resultado 

da fórmula, será sempre magia, mesmo que ocorra como parte de um ritual 

reconhecidamente religioso. Esse é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, no 

qual os fiéis são estimulados e provocados pelos pastores e bispos a fazerem seus 

pedidos através de “ofertas” e sacrifícios financeiros em forma de “desafios a Deus”.  

 A Igreja Universal do Reino de Deus além de transpor as fronteiras do 

religioso, funde singularmente religião e práticas mágicas de diferentes crenças em 

sua maneira de se relacionar cotidianamente com o divino e o sobrenatural. Em seu 

best-seller Orixás, Caboclos e Guias, o Bispo Edir Macedo, assim, inicia: 
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O povo brasileiro herdou, das práticas religiosas dos índios e dos escravos 
oriundos da África, algumas religiões que vieram mais tarde a ser reforçadas 
com doutrinas espiritualistas, esotéricas e tantas outras que tiveram mestres 
como Franz Anton Mesmer, Allan Kardec e outros médiuns famosos. Houve, 
com o decorrer dos séculos, um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura 
curiosa e diabólica de mitologia africana, indígena brasileira, espiritismo e 
cristianismo, que criou ou favoreceu o desenvolvimento de cultos fetichistas 
como a umbanda, a quimbanda e o candomblé (MACEDO, 2000, p.13). 

 
Como discutido nos capítulos anteriores, as doutrinas da Igreja Universal do 

Reino de Deus que são mais enfatizadas em suas pregações são: a Guerra contra o 

Diabo e a Teologia da Prosperidade. Essa observação nos ajuda a refletir sobre a 

influência do pensamento mágico nas práticas religiosas da IURD; uma singular 

fusão entre magia e religião na religiosidade ocidental contemporânea. Além desta 

peculiar relação entre magia e religião, atrevemo-nos a afirmar que a IURD e as 

principais religiões brasileiras de matrizes africanas, apesar de todas as suas 

distinções doutrinárias e de desenvolvimento histórico (sem falar nos conflitos e 

ataques recíprocos e diretos), dividem e compartilham as mesmas premissas 

culturais, isto é, a crença na magia.  

A presença no interior da IURD de vários símbolos e práticas rituais de origem 

nas religiões afro-brasileiras - como os diversos objetos e termos emprestados, além 

da manifestação de entidades semelhantes tantos nos terreiros quanto nos templos 

pentecostais - nos possibilita afirmar, baseados na pesquisa sobre as formas de 

combate e perseguição às religiões mediúnicas realizada por Yvonne Maggie27, que 

a tese do sincretismo não é suficiente para explicar tal fenômeno, pois além da idéia 

de sincretismo religioso é necessário incorporamos à esta discussão a crença que 

forma e informa os sujeitos envolvidos neste processo, ou seja, os pais e mães-de-

santo e os praticantes de umbanda e do candomblé, além dos bispos, pastores, 

“obreiros” e fiéis iurdianos. Esta crença, compartilhada não somente no campo 

religioso, é fruto de uma mesma premissa sócio-cultural: o sistema de crença nos 

poderes mágicos. Algo tão fortemente presente na religiosidade e no imaginário 

cultural brasileiro.      

 
A crença na magia e na capacidade de produzir malefícios por meios ocultos 
e sobrenaturais é bastante generalizada no Brasil desde os tempos coloniais. 
De acordo com a crença, certas pessoas podem usar consciente ou 
inconscientemente esses poderes sobre os outros, para atrasar a vida, fechar 
caminhos, roubas amantes, produzir doenças, mortes e uma infinidade de 
outros males. Essa crença encheu desde a Colônia as casas dos 

                                                 
27 Ver: MAGGIE, Yvonne. Medo do Feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1992.  
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curandeiros, centros, terreiros, benzedeiras, espíritas, médiuns de todas as 
espécies. Norteou também a atuação de juízes, promotores, advogados e 
policiais. [...] Foi a partir da República, no entanto, com o decreto de 11 de 
outubro de 1980, que o Estado criou mecanismos reguladores ao combate 
aos feiticeiros, instituindo o Código Penal. No Código introduziu-se três 
artigos referentes à pratica ilegal da medicina, à prática da magia e à 
proibição do curandeirismo. Aos serem instituídos, os artigos revelaram, da 
parte dos autores, temor dos malefícios e necessidade de se criar modos e 
instituições para combater os produtores (MAGGIE, 1992, p.22).  

 

Assim, a Igreja Universal do Reino de Deus nos ajuda a pensar a sociedade 

brasileira contemporânea e nos leva a afirmar que aqui a crença na magia é de 

grande extensão e universalidade, pois tanto nos terreiros quanto em púlpitos 

neopentecostais o sistema cognitivo compartilhado é baseado na crença nos 

espíritos e em seus poderes. Pois não há o questionamento ou mesmo a discussão 

se eles existem ou se a magia, de fato, funciona; a existência e a sua eficácia são 

referências previamente dadas e bem estabelecidas.  

 
O objetivo dos processos (criminais) no Brasil diferentemente de Zimbábue, 
onde a Lei de Supressão à Feitiçaria coíbe a acusação a feiticeiros e médicos 
adivinhos, não é de extirpar a crença, mas de provar que a feitiçaria existe e 
produz malefícios. A prova de que a feitiçaria é crença em que todos os que 
participam do processo acreditam está no fato da discussão travada entre 
acusados, acusadores, juízes, promotores e advogados não desqualificar a 
feitiçaria. Não se nega a existência do mal produzido de forma mágica. Nega-
se ou aceita-se o fato de um indivíduo em particular praticar a magia maléfica, 
fazer o mal (Idem, p. 81).   
 

A chamada Guerra Santa - travada entre a Igreja Universal do Reino de Deus 

e principalmente as religiões afro-brasileiras - é alimentada por uma ordem de 

classificação hierárquica da religião e, conseqüentemente, de suas respectivas 

práticas mágicas entre boas e más. Assim, a crença nos poderes mágicos é fato e 

faz-se presente em ambas as partes; o julgamento por parte da IURD está na 

finalidade do uso deste poder.  

Quando afirmamos na introdução deste trabalho que as instituições religiosas 

são importantes espaços para refletirmos sobre as sociedades, incluímos a IURD 

por tratar-se de um fenômeno que nos ajuda a pensar um pouco sobre do Brasil 

contemporâneo. Por aqui, a crença no feitiço - esse operador lógico da esfera da 

ação, como se observa em práticas religiosas distintas - é fato; lugar onde circulam 

livremente espíritos e entidades que se manifestam em terreiros e centros espíritas, 

além de “encostos” evocados e exorcizados por práticas mágico-religiosas em 

igrejas de matrizes protestantes.              
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Estas conclusões levam a pensar a concepção da magia na sociedade 
brasileira contemporânea e o modo como ela se relaciona com as 
concepções de religião. A teoria da feitiçaria implica nessa idéia de um 
sistema de pensar, de uma forma de conhecimento diferente da ciência e da 
religião, sobretudo porque pode correr paralelamente a elas. O feitiço não 
seria sobrevivência do arcadismo na sociedade brasileira. Está no centro 
mesmo da sua maneira de pensar contemporânea (Idem, p. 274).   

 
 
 

Enquanto os estudos religiosos na Sociologia de Weber, tendo como pano de 

fundo a modernidade ocidental e uma ética econômica da religião, apontam para a 

centralidade de uma racionalidade instrumental, a abordagem deste trabalho - tendo 

como instrumento a noção de desencantamento do mundo para analisar a Igreja 

Universal do Reino de Deus – indica a emergência de outras racionalidades não 

unicamente de ordem econômica, embora demonstremos que algumas práticas da 

IURD, através das suas orientações intramundanas, se aproximam em termos de 

afinidade eletiva do chamado ethos econômico. Assim, esta pesquisa além de 

relativizar a ótica de captar unicamente e com centralidade a modernidade como 

sinônimo de desencantamento do mundo, aponta para o (re)surgimento de outras 

emergências. Por fim, as reflexões obtidas por este trabalho indicam novas 

possibilidades de interpretação da sociedade contemporânea a partir do nosso 

riquíssimo campo religioso, tendo como referência, em especial, a Igreja Universal 

do Reino de Deus. 
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