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Resumo: No texto, objetivamos demonstrar como as igrejas neopentecostais possuem um 
caráter agregador em uma modernidade tardia desagregadora. Tendo surgido no final da 
década de 1970, o termo “neopentecostal” se tornou lugar-comum nas ciências sociais 
brasileiras para designar as instituições protestantes fortemente marcadas pela defesa da 
Teologia da Prosperidade. No entanto, essas igrejas não representam uma ruptura com outros 
modelos de organização protestantes, mas uma adaptação à economia de mercado do atual 
período de globalização econômica. Em nosso texto, tomamos como pesquisa de campo a 
Comunidade Evangélica Shalom em Imperatriz, no interior do Maranhão, para analisar, a 
partir de suas características, a tensão existente entre tradição e modernidade, e, 
principalmente, a importância da noção de pertencimento a uma comunidade religiosa para 
esses protestantes neopentecostais. Essas instituições são essencialmente urbanas e se 
proliferam em todas as camadas sociais. Seu discurso abre mão de uma retórica 
eminentemente salvacionista para encetar promessas de prosperidade material nesta vida, 
seguindo modelos de outras igrejas do mesmo ramo nacionalmente conhecidas.  
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Abstract: In the text, we aim to demonstrate how neo-Pentecostal churches have a character 
in a late modernity aggregator divisive. Having emerged in the late 1970s, the term "neo-
Pentecostal" became commonplace in Brazilian social sciences to refer to Protestant 
institutions strongly marked by the defense of Prosperity Theology. However, these churches 
do not represent a break with other models Protestant organization, but an adaptation to the 
market economy of the current period of economic globalization. In our text, we take the field 
research Evangelical Community Shalom in Imperatriz, in the state of Maranhão, to analyze, 
from its features, the tension between tradition and modernity, and especially the importance 
of the notion of belonging to a religious community to these neo-Pentecostal Protestants. 
These institutions are essentially urban and proliferate in all social strata. His speech gives up 
a Salvationist rhetoric eminently open to promises of material prosperity in this life, following 
models from other churches in the same industry nationally known. 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas diversos pesquisadores das mais variadas áreas das ciências 

sociais têm se debruçado sobre o tema do neopentecostaismo. A crescente visibilidade dessas 

igrejas, especialmente através da mídia e a crescente procura por lideranças carismáticas são 

algumas razões que têm levado muitos a buscarem uma compreensão desse fenômeno.  

Durante a Colônia, a presença protestante no Brasil tinha se limitado às invasões de 

holandeses e franceses, haja vista que o aspecto prioritário para a permissão da entrada de um 

colono era a religião. (FREYRE, 1963, p. 92-93). Não importava a nacionalidade desde que o 

colono fosse católico; a pluralidade étnica era permitida, mas não a religiosa. 

Se, por um lado, os tratados de comércio com a Inglaterra, no início do século XIX, 

permitiram a entrada de colonos protestantes e a República extinguiu o padroado e instituiu a 

liberdade de culto, por outro lado, apenas a partir de meados do século XX começa se tornar 

intenso no Brasil o processo de pluralização religiosa no interior do Cristianismo. Embora o 

pentecostalismo tenha surgido no início do século, seu crescimento permaneceu tímido nas 

primeiras décadas. Na segunda metade do século, o crescimento das cidades, da população, 

das estradas e dos meios de comunicação contribuiu para que essas mensagens religiosas se 

expandissem mais rapidamente, ganhando mais adeptos. E nesse aspecto o 

neopentecostalismo conheceu rápida difusão logo na primeira década e meia de existência.  

As primeiras igrejas neopentecostais nasceram em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Goiânia, a partir do final da década de 1970. (MARIANO, 2005). Antes disso, o 

protestantismo brasileiro ainda se dividia em protestantismo de imigração e conversão, 

incluído neste último grupo os pentecostais. O último censo demográfico do IBGE (2010) 

demonstra que os protestantes já são cerca de 22% da população brasileira. Embora o campo 

religioso brasileiro, inclusive o protestante, seja bastante heterogêneo, as igrejas 

neopentecostais são responsáveis por aglutinar uma parcela considerável desse contingente. 

Mais flexíveis em termos de doutrinas, essas igrejas se adequaram à economia de mercado ao 

transformarem a Teologia da Prosperidade na razão principal de seu crescimento.  

Imperatriz é uma cidade que está localizada no sudoeste do Estado do Maranhão, na 

fronteira com o Estado do Tocantins e próximo à fronteira com o Estado do Pará. A cidade 

possui atualmente cerca de duzentos e cinquenta mil habitantes, e passou por um crescimento 

populacional e urbano acelerado a partir da década de 1970, com a construção da rodovia 

Belém-Brasília. Apesar de a Assembleia destacar-se como a maior igreja protestante da 

cidade, seguindo uma tendência nacional, as neopentecostais tem conhecido um crescimento 



significativo desde que começaram suas atividades na cidade, no início da década de 1990. 

Nesse cenário, destacamos aqui a atuação da Comunidade Evangélica Shalom.  

 

A Atuação da Comunidade Evangélica Shalom em Imperatriz 

 

Uma busca no Google com nome “Comunidade Evangélica” levará aos sites de 

centenas de igrejas espalhadas pelo país cujos nomes iniciam dessa forma. Mesmo algumas 

igrejas protestantes mais tradicionais (como a luterana) possuem algumas organizações com o 

nome “comunidade”. A grande maioria delas, porém, é neopentecostal. Sabemos que as 

primeiras foram a “Sara Nossa Terra”, fundada em 1976 por Robson Rodovalho, em Goiânia 

e a “Comunidade da Graça”, em São Paulo, três anos depois (MARIANO, 2005, p. 32), tendo 

se multiplicado nos últimos anos por todo o país.  

Esse fenômeno está intimamente ligado à característica pós-moderna do 

neopentecostalismo. Nas últimas décadas a fuga da política tem sido marcante em nossa 

sociedade contemporânea e permitiu a ascensão de outros movimentos e instituições que têm 

ocupado o seu lugar. Bauman (2005, p. 11) fala que o declínio do Estado de bem-estar social 

ampliou significativamente a sensação de insegurança na sociedade, levando ao esvaziamento 

das instituições democráticas e à privatização da esfera pública. Essa situação causa uma 

celeuma de vozes dissonantes incapazes de produzirem “efeito sobre a injustiça e a falta de 

liberdade existentes no mundo moderno”.  

Os grupos então se reúnem em torno de interesses ou valores que tenham em comum 

como forma de proteger-se contra a proliferação dos medos no espaço urbano. Bauman (2001, 

p. 116) define “comunidade” como “uma versão compacta de estar junto, e de um tipo de 

estar junto que quase nunca ocorre ‘na vida real’: um estar junto de pura semelhança, do tipo 

‘nós que somos todos o mesmo’”. O que torna o neopentecostalismo uma ilha de 

comunidades pós-modernas é que, além de louvar o consumo, os modos de ser, cantar e vestir 

do estilo urbano secular, dando-lhe tonalidades religiosas, também cria mecanismos de defesa 

que contra a desagregação identitária e a atomização que essa cultura traz em seu bojo. Ao 

parafrasear Zukin, Bauman (2001, p. 110) afirma que “os anos 1960 e 1970 foram um divisor 

de águas na institucionalização dos medos urbanos”. Não por acaso, o neopentecostalismo 

surgiu nesse contexto.  

Tomamos como exemplo a Comunidade Evangélica Schalom em Imperatriz. Fundada 

em 1998 por Antônia do Carmo, a igreja não seria identificada como tal se não tivesse a 

pintura no muro. Muro alto, com cerca elétrica, portão eletrônico sem vista para o interior e 



campainha com interfone guardam uma igreja de classe média e localizada em um setor com 

frequentes assaltos, no centro da cidade, segregando a “comunidade” daqueles que 

representam o perigo por serem diferentes, e justamente por serem diferentes, forçam outros 

grupos a criar barreiras de proteção.  

Antonia do Carmo nasceu em Anapuru, no norte do Estado do Maranhão, e passou a 

infância em Rosário, também no norte do Estado. Depois de casar-se foi morar em São Luís. 

De família católica, converteu-se ao protestantismo em 20 de Abril de 19701. Quatro anos 

depois mudou-se para Imperatriz, onde passou a frequentar a igreja Batista, da Convenção 

Batista Brasileira2. Afirma ter sofrido em Imperatriz por ter tido que trabalhar muito para 

sustentar oito dos dez filhos que teve. Embora casada e protestante, levou 21 anos para que se 

marido aderisse à sua religião, assim como sua mãe, que era espírita. Acerca de sua mudança 

para o pentecostalismo ela afirma:  

 

Eu era tradicional até aí. O que é tradicional? Aquele que não crê nos dons 
espirituais [...]. E ali eu comecei a orar [...] e eu falei pra Deus [...], olhei pro 
céu, estava num retiro em Araguaína [...] e eu disse: “Deus, se o espírito que 
tá na Assembleia de Deus for o teu, eu quero. Se não for, eu não quero não”. 
E Deus ouviu o meu clamor. Com três dias a mulher do meu pastor me 
chamou [...] pra mim orar com ela e outra irmã da Assembleia de Deus [...]. 
E ali Deus falou comigo a primeira vez, e ele disse que tinha uma grande 
obra pra fazer através da minha vida, e eu tinha um chamado, eu já era 
missionária local. E depois eu tava orando com uma irmã da Batista, e 
aquela irmã Deus usou ela e ela disse que tava vendo Deus me dar um cajado 
e que ela me via com um rebanho muito grande, que não era em São Luís, 
não era no Conjunto Nova Vitória ali onde eu morava [um bairro da periferia 
de Imperatriz], mas era aqui em Imperatriz. Eu disse: “a senhora tá doida 
porque pra mim não existe, a doutrina a qual eu pertenço, a convenção não 
vai permitir nunca mulher pastora. Nós aprendemos que, na Bíblia, mulher 
não era pastora”. Deus falou pra mim: “Você vai ser a primeira mulher 
pastora de Imperatriz e do Maranhão” [...]. E eu fiquei seis anos com a 
[igreja] Schalom no meu coração, sem dizer pra ninguém porque Deus não 
mandava eu dizer pra ninguém.  
(Antonia do Carmo, entrevista, 01 maio de 2012) 

 
Os fatos relatados por Antonia, hoje apóstola, teriam ocorrido no início da década de 

1990, época em que a Assembleia de Deus já era, de longe, a maior igreja protestante de 

Imperatriz, seguindo a tendência que já mantinha no restante do país. Nas cidades do interior 

o pentecostalismo ganhava cada vez mais projeção. Nas grandes cidades, as igrejas 

neopentecostais já tinham ampla visibilidade e um grande número de fiéis, mas não no 

interior, onde a tradição devocional católica de grande parte das pessoas que apinhavam as 
                                                           
1 Essas informações foram concedidas por ela a este pesquisador em uma entrevista realizada em 01 de maio de 
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2 As igrejas pertencentes a esta convenção não são pentecostais.  



igrejas pentecostais se adequava mais a um modelo de religiosidade também devocional e de 

negação do mundo secular. Apenas nos últimos quinze anos, aproximadamente, com o 

crescimento de uma classe média vigorosa, as igrejas neopentecostais passaram a conhecer 

um crescimento significativo em cidades como Imperatriz e Araguaína.  

A ideia de “revelação” presente em sua fala tem sido um dos argumentos mais 

comumente utilizados pelos fundadores das diversas vertentes (neo)pentecostais no Brasil 

contemporâneo. A fala da apóstola evidencia o baixo nível de escolaridade que possui, e que 

ela busca compensar com o apelo à autoridade divina como suporte de seu discurso. Isso 

também está explícito nos cultos de sua igreja. Antonia considera-se uma profetisa e é comum 

nos cultos ela pedir que as pessoas deem um leve tapa na testa e repitam com ela a palavra 

“revelação3”.  

Weber (1991, p. 303) definiu o profeta como “o portador de um carisma puramente 

pessoal, o qual, em virtude de sua missão, anuncia uma doutrina religiosa ou um mandado 

divino” (grifos do autor). Ele enfatiza que isso se aplica tanto ao fundador de uma nova 

religião, como para um “renovador”. Para ele, a revelação pessoal e o carisma tornam esses 

líderes diferentes do sacerdote, sendo este último mais ligado à autoridade da tradição. O 

neopentecostalismo não possui tradição, pois é uma religiosidade do instantâneo e 

historicamente é bastante recente, por isso o carisma se torna o principal motivo para a 

fundação de novas comunidades religiosas.  

Sobre o processo de fundação da igreja, ela comenta:  

 

Eu fiz a primeira Igreja Batista Renovada do Conjunto Nova Vitória, a Igreja 
Batista Monte Sinai. Trouxe o pastor Manuel, botei lá porque eu não queria 
ser pastora, eu era missionária. E ele pegou a obra, ficou, depois morreu e eu 
trouxe o pastor Nilson Gigante, o qual até hoje está lá, e eu pedia pro pastor 
Nilson Gigante botar uma igreja aqui pra mim tomar conta e ele não 
aceitava, ele não queria. E aí Deus fez com que eu botasse a igreja. [...] Eu 
aceitei o desafio, foi muito difícil. Eu trabalhei muito em Imperatriz, eu 
nunca me formei, eu não tive o privilégio de me formar. Isso trouxe uma 
grande discriminação em Imperatriz, o fato de eu não ter curso superior e ser 
negra, negra sem dinheiro. [...] E eu disse pra Deus que eu queria me formar, 
porque o meu sonho era ser médica pediatra. Mas o meu marido não deixou 
porque eu tinha muitos filhos e ele era daqueles homens que dizia que 
mulher tinha que cuidar era de casa. E eu sempre fui obediente. [...] Então 
aqui em Imperatriz foi o meu primeiro campo missionário, e eu fui muito 
humilhada. Um dia eu saí no jornal O Estado do Maranhão, quando eu fui 
ser pastora: “Falsa profeta (sic) divide opinião dos pastores da Associação de 
pastores em Imperatriz” e Deus me deu a vitória. E “ah ela não tem curso 
superior, então ela não pode”. E eu disse: “Senhor, eu quero estudar”, e ele 
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disse pra mim: “Você não vai estudar, eu sou seu professor”. Eu teimei e fui 
fazer Teologia, fiquei quarenta e oito horas com dor de cabeça, quase que eu 
fiquei louca. Aí eu larguei, não estudei mais.  
(Antonia do Carmo, entrevista, 01 maio de 2012) 

 
O modo de vida patriarcal dominante em nossa sociedade, no qual Antônia foi criada e 

cujos princípios não foram alterados em sua mudança de religião, cimentou nela uma visão de 

mundo sexista, de baixa autoestima e que, conjugados com sua baixa escolaridade, lhe 

reforçaram o medo de sair dos padrões estabelecidos pelo protestantismo tradicional. Sua 

vontade de estudar, primeiramente barrada pelo marido e, num segundo momento, por sua 

consciência religiosa de culpa (a “voz de Deus” lhe proibindo de estudar apenas reforça o 

meio sexista em foi formada) teve logo de ser abandonada.  

Embora atualmente seja relativamente comum encontrar mulheres com os títulos de 

“pastora”, “bispa” e “apóstola”, isso se deve muito mais às facilidades de abrir novas igrejas e 

fundar novas religiões em uma sociedade secular do que uma mudança de visão de mundo no 

interior da própria religião. Sabe-se que no início do Cristianismo havia apóstolas 

(EHRMAN, 2008, p. 366). Mas o fato de o Cristianismo ter se consolidado e desenvolvido 

com base na autoridade masculina, inclusive nos círculos protestantes, sedimentou o 

patriarcalismo como forma hegemônica de condução da religião. Por isso algumas mulheres 

que almejam liderar uma congregação geralmente fundam sua própria, como no caso 

paradigmático da Igreja do Evangelho Quadrangular. No entanto, na maioria dos casos, sua 

liderança não representa uma alternativa ao machismo presente nas igrejas de onde vieram, 

permanecendo a leitura redutiva e sexista da Bíblia e o reforço de uma ética pautada na 

submissão da mulher e em sua “vocação” para a maternidade, o lar e os cuidados dedicados 

ao marido. Ela prossegue falando sobre as inovações trazidas por sua igreja: 

 

Quem botou a primeira banda gospel dentro da Expoimp4 foi a Comunidade 
Evangélica Schalom, foi eu. E quem trouxe o primeiro líder que trabalhou 
com libertação foi eu. Tudo que não existia aqui, Deus me levantou pra 
fazer. Então isso trouxe muita revolta, a liderança ficou muito chateada. [...] 
E depois de oito anos, Deus me colocou pra visão celular. Tô debaixo da 
cobertura do apóstolo Renê Terra Nova, que é de Manaus. Foi outra luta, 
muita gente sai, muita gente vai embora e hoje nós estamos aqui [...], meu 
marido hoje é pastor, meus filhos são pastores, são bispos, minhas filhas são 
missionárias, são profetas (sic), tão na obra, tão em Goiânia [...]. Eu me sinto 
hoje privilegiada porque dentro de Imperatriz você vai encontrar muitas 
pastoras, muitas apóstolas já têm. Eu sou a segunda apóstola do Maranhão e 
você vai encontrar outras aqui. 

                                                           
4 Exposição agropecuária que acontece anualmente em Imperatriz no mês de Julho. O evento dura oito dias e 
possui parque de diversões, bares, restaurantes e uma arena de shows. Nessa arena uma noite é reservada aos 
católicos e outra aos evangélicos.  



(Antonia do Carmo, entrevista, 01 maio de 2012) 
 

Renê Terra Nova é um dos principais ícones do neopentecostalismo brasileiro. É líder 

do Ministério Internacional da Restauração (MIR) em Manaus-AM, que ele fundou após sair 

de uma igreja Batista. Nos textos contidos em seu site pessoal5 e no de sua igreja6, o culto ao 

líder e o hagiografismo possui tonalidades tão fortes quanto na IMPD. Em seu site pessoal 

não é explicado quando, onde e como ele se tornou apóstolo, mas sabemos que ele tem 

concedido esse título a dezenas de líderes protestantes em todo o Brasil, sendo Antonia do 

Carmo uma delas, conforme sua afirmação acima.  

O período de meados da década de 1980 até o fim da década de 1990 foi o mais 

importante da história do protestantismo brasileiro. A redemocratização, os programas de TV, 

as facilidades de aquisição de emissoras de rádio e TV, o triunfo do modelo econômico 

neoliberal no continente somado ao crescimento do mercado consumidor, embalaram o 

crescimento das igrejas e sua multiplicação.  Foi o que aconteceu em Imperatriz. As falas da 

apóstola Antônia demonstram certo ressentimento pela oposição que sofreu no protestantismo 

local quando se empenhou em liderar uma igreja. Isso porque o protestantismo moderno 

(como as igrejas batistas e presbiterianas) é fundamentado na tradição e não na autoridade 

carismática, aqui compreendida como o tipo de autoridade “a que os governados se submetem 

devido à sua crença na qualidade extraordinária da pessoa específica. [...] A fonte dessas 

crenças é a ‘prova’ das qualidades carismáticas através de milagres, de vitórias e outros êxitos 

[...]” (WEBER, 1974, p. 340, grifo do autor).  

Para Valdemiro Santiago, por exemplo, que é fundador e líder da Igreja Mundial do 

Poder de Deus, a fonte dessas crenças estaria nos milagres que ele realiza. Antonia encontrou 

sua fonte de legitimação na qualidade de recebedora de revelações divinas. Ainda segundo 

Weber (1974, p. 240): “O domínio carismático não é controlado segundo as normas gerais, 

tradicionais ou racionais, mas, em princípio, de acordo com revelações e inspirações 

concretas, e, nesse sentido, a autoridade carismática é ‘irracional’. É ‘revolucionária’ no 

sentido de não estar presa à ordem existente: ‘Está escrito... mas eu vos digo...! ’”. Para 

Weber essas crenças desaparecem quando a pessoa parece ter sido esquecida pelo seu deus, 

perdendo seu poder mágico. Por isso os subordinados precisam ser frequentemente 

convencidos novamente de que o poder do líder está sendo exercido com êxito. Em um culto 

                                                           
5 <http://www.reneterranova.com.br/site/content/biografia.php?m=1> Acesso em 26 de maio de 2012. 
6 <http://www.mir12.com.br/br/2012/index.php/mir/historia> Acesso em 26 de maio de 2012.  



que gravamos, ela prega sobre obediência, no sentido de os fiéis trazerem mais prosélitos à 

igreja. Eles são instados a isso à medida que ela se coloca como porta-voz de uma divindade:  

 

Deus está dando decretos, Deus está dando ordens [...] o problema é que nós 
como cristãos, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade dele [...]. 
Sabe qual é o meu problema e o teu? É questionamento, diga 
questionamento. Nós não temos que questionar, nós temos que obedecer [...], 
nós estamos aqui para obedecer e não questionarmos [...]. Nós temos que 
entender que se Deus nos deus uma ordem nós temos que cumprir. [...] Nós 
precisamos obedecer, diga pro seu irmão: “obedeça à palavra de Deus, 
porque Deus quer que nós obedeçamos”. [...] Deus tem me dado revelações, 
Deus tem me dado sonhos, Deus tem falado comigo para falar a esta igreja, 
Deus tem me levado a falar pra vocês, Deus tem trazido profetas pra falar 
pra esta igreja, Deus tem levantado profetas daqui pra falar pra esta igreja e 
por que esta igreja não tem obedecido, meu irmão? Se vocês não estão 
obedecendo tem um problema sério em vocês, é assim ou não é? [...] Pra 
mim falar desse produto Jesus, que não é um produto barato, o pessoal pensa 
que Jesus é um produto barato [...] e Jesus irmão não tem preço, Jesus é 
inquestionável. 
(Culto gravado na Comunidade Evangélica Schalom. Imperatriz,MA: 
01/05/2012) 

 
A ênfase na obediência pode ser explicada pela saída frequente de fiéis da igreja, 

conforme sua fala anterior. O trânsito religioso característico do neopentecostalismo pode ser 

deletério para muitos líderes que veem sua autoridade minada com essas mudanças. As igrejas 

neopentecostais não são monolíticas, e algumas são mais enfáticas na questão da obediência e 

no controle das ações dos fiéis. No estudo que realizou sobre o pentecostalismo chileno, 

D’Epinay (1970, p. 108-112) dissertou sobre algumas características das igrejas pentecostais 

naquele país que também estão presentes na igreja que estamos estudando.  

Para D’Epinay, o pentecostalismo é democrático por permitir a participação direta dos 

fiéis nas manifestações da comunidade religiosa. Em geral, ele não demora a tornar-se um 

novo pregador, assimilando a linguagem e os modos de ser da nova comunidade. A partir de 

então, todo o ensinamento que o novo fiel recebe possui um caráter mais de inculcação de 

princípios gerais de conduta, de cunho acentuadamente moralista, com a finalidade de 

“integração normativa” do indivíduo. Para o autor, o pentecostalismo não ensina o indivíduo a 

pensar, mas a “crer e a viver”, deixando bem claras as fronteiras do que é compreendido pela 

comunidade como deveres da vida cristã: abstenção de cigarros e bebidas alcoólicas, da 

prática de relações sexuais antes ou fora do casamento, frequência regular aos cultos, 

pagamento de dízimos, obediência às leis, etc.  

A fala da apóstola acima evidencia esse aspecto, na medida em que ela se coloca na 

condição de profetisa, sua voz passa a ser a intermediação da voz divina para a comunidade, e 



obediência incondicional é exigida como prova de reconhecimento do grupo à sua autoridade 

como líder. Para D’Epinay (1970, p. 141) aí se encontra um paradoxo do pentecostalismo: se, 

por um lado, é democrático por permitir a participação de todos nos cultos, por permitir a 

ascensão de todos a cargos na igreja, por outro lado, a comunidade se organiza em torno de 

um conjunto de relações autoritárias:  

 

A pregação pentecostal dirige-se ao indivíduo e busca uma decisão livre. 
Nesta primeira etapa, o prosélito faz um compromisso consciente e pessoal; 
mas uma vez dado este passo, o grupo domina o indivíduo e exige dele a 
entrega total de sua pessoa à comunidade. Converter-se e entrar para a igreja 
significa aceitar que a totalidade de seus atos individuais sejam 
regulamentados e controlados pela comunidade religiosa, não lhe ficando 
domínio algum no qual a consciência pessoal seja o único juiz. A 
comunidade não apenas o faz participar do conjunto de suas obras 
comunitárias mas também decide por ele na sua vida particular. [...] A 
comunidade pede uma integração mais mecânica do que orgânica e, se o ato 
de afiliação deriva de uma decisão pessoal, esta decisão contém 
implicitamente uma dimensão do indivíduo que renuncia a sua autonomia 
para fundir-se com o grupo (D’EPINAY, 1970, p. 206-207).   
 

O estudo de D’Epinay foi realizado em meados da década de 1960 tendo como foco 

algumas igrejas pentecostais no Chile. Nas últimas cinco décadas, o pentecostalismo matizou-

se muito, o que torna impossível enquadrar suas vertentes em quadros teóricos generalizantes. 

Em um país com dimensão continental como o Brasil, essas igrejas assumem características 

diferentes de acordo com a região em que se encontram, os grupos que as compõem, a 

personalidade e os direcionamentos de seus líderes. De alguma forma, virtualmente todas as 

igrejas protestantes exercem um controle sobre a conduta dos indivíduos e requerem o 

reconhecimento da Bíblia como verdade revelada e a autoridade do(a) 

pastor(a)/bispo(a)/apóstolo(a) como legitimada pela vontade divina. Esse controle e rigidez 

hierárquica, no entanto, varia de acordo com a instituição.  

A citação acima, por exemplo, pode ser aplicada a igrejas como a Assembleia de 

Deus, Congregação Cristã no Brasil, Deus é Amor, entre outras. Mas não a neopentecostais 

que são mais flexíveis em termos doutrinários como a IMPD e a IURD. Como estamos 

trabalhando com o conceito de comunidade de Bauman, naturalmente a concepção de 

D’Epinay, por ser anterior a Bauman, não se enquadra nesse panorama. Em sua obra, 

D’Epinay pensa a comunidade mais como um organismo sectário (no sentido de separação do 

mundo profano). No entanto, o fato de algumas igrejas neopentecostais oferecerem segurança, 

lazer aos jovens, integração social e política e se aproximarem da esfera secular como outrora 

algumas igrejas pentecostais não o faziam, não quer dizer que não haja regulamentação e 



controle, pois este é um dos aspectos que as diferenciam da busca pós-moderna por 

desengajamento, independência de pensamento e de ação.  

A Comunidade Evangélica Schalom é uma das igrejas neopentecostais para as quais a 

conversão é um passo necessário e essencial para a integração do indivíduo no grupo. Nessas 

igrejas, conforme o autor assinala, os indivíduos renunciam à sua autonomia para participar 

do grupo, uma característica que Bauman também observou em seu estudo sobre a 

comunidade (BAUMAN, 2003). É por isso que, ao afirmar para a congregação que o fato de 

eles não estarem obedecendo significa que estão com um problema sério, Antonia está 

remetendo inconscientemente ao descumprimento de um “contrato informal”, o que implica 

em perda da qualidade de crentes por parte dos fiéis (D’Epinay, 1970, 111). Isso é diferente 

de igrejas como a IMPD e a IURD, em que a participação está mais relacionada ao 

reconhecimento que o indivíduo obtém de que ali ele pode conseguir a cura ou a 

prosperidade, podendo mudar sua conduta sem a necessidade de apelos ou cursos para ensiná-

lo a nova doutrina.  

Para D’Epinay, esse domínio que o grupo exerce sobre o indivíduo nas igrejas de 

conversão implica em uma “pretensão totalitária” que remonta à estrutura social familiar 

paternalista e sua forma autoritária de exercício de poder (p. 206). Em nossa entrevista com 

Antonia do Carmo, pudemos observar que as características de sua formação familiar e 

religiosa da juventude permaneceram em sua visão de mundo, determinando a forma como 

dirige sua igreja. Tendo vindo de um meio rural, cuja relação paternalista não pôde ser 

modificada pela falta de educação formal, as dificuldades para criar os filhos e a submissão ao 

marido reforçaram em seu imaginário uma visão de divindade mais fortemente ligada ao 

Antigo Testamento. Na entrevista que realizamos, ela afirmou acreditar que possui o 

“ministério de Rute”, na narrativa bíblica uma camponesa pobre que deixou sua terra para 

ajudar exilados também pobres de Judá.  

Ser chamada de “apóstola” também carrega aqui um significado especial, pois lhe 

confere a autoridade que não possui e de que sente falta pela carência de educação formal. 

Alguns de seus filhos são membros de sua igreja e passaram a ocupar novos títulos: 

 

Me ligaram e disseram: “cadê o irmão Nilson?” Eu disse: “não é mais irmão 
Nilson, é pastor Nilson”. “É mesmo?” “É”. “E o irmão Roelbe?” Eu disse: 
“Não é mais irmão Roelbe, é pastor Roelbe”. “E o irmão Barroso?” “Não é 
mais irmão Barroso, é pastor Manuel de Melo Bezerra”. [...] “E quer dizer 
que seus filhos tão tudo assim agora?” [...]. Aí ela disse assim: “Mas a 
senhora tinha um bem pequeninho da mãozinha assim, não tinha? Eu lembro 
que tinha a mãozinha torta”. Eu disse: “Aquele mãozinha torta é o Noé, que 



agora é bispo Noé”. “E a senhora?” Eu disse: “sou apóstola”. “Apóstola?” 
[...] “Eu queria que a irmã viesse até aqui”. Eu disse: “irmã é uma vírgula, se 
você disser assim ‘quando a senhora, apóstola Antônia, vier em Goiânia, eu 
quero ver a senhora’, aí eu vou”. “Mas não é a mesma coisa?” Eu disse: 
“negativo”. [...] Quando eu ir (sic) em Goiânia agora eu vou lá [...]. Quando 
eu chegar digo “não me chame de irmã Antônia. Irmã não [...]. Sou irmã, sou 
pastora, mas agora eu sou apóstola, tem que chamar de apóstola, apóstola, 
apóstola”. “Por que a senhora exige tanto?” “Eu exijo, minha filha, dá honra 
a quem tem honra”. 
(Culto gravado na Comunidade Evangélica Schalom. Imperatriz,MA: 
01/05/2012) 
 

 

Embora este diálogo tenha acontecido em tom de brincadeira, Antonia de fato exige ser 

chamada de apóstola. Isso está explícito na forma como se posta ante seus fiéis e na última 

frase que transcrevemos do diálogo, “dá honra a quem tem honra”. No início da entrevista que 

concedeu a este pesquisador logo após este culto, a chamamos de “pastora”, ao que ela 

imediatamente corrigiu: “apóstola”. Para Bourdieu (2000, p. 130), o interacionismo existente 

em determinados sistemas simbólicos buscam reduzir relações de força a relações de 

comunicação e que “são, de modo inseparável, sempre, relações de poder que dependem, na 

forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou 

instituições) envolvidos nessas relações [...]”. Para ele, esses sistemas simbólicos impõem e 

legitimam a dominação por meio do uso da violência simbólica contribuindo “para a 

domesticação dos dominados”.  

Num sistema simbólico como o religioso, domesticar os dominados consiste em 

desestimulá-los de atitudes questionadoras. Para isso a apóstola tenta convencê-los de que é 

portadora da mensagem divina, que fora expressa também por outras pessoas e (na transcrição 

da página anterior) ela diz: “se vocês não estão obedecendo, tem um problema sério em 

vocês”. A religião possui elementos de violência simbólica mais eficientes do que outros 

sistemas simbólicos por tornar ubíqua a vigilância do Deus e criar o temor da punição e da 

escassez. A violência simbólica consiste em substituir o uso da força física pelo da 

enunciação, que é ignorada como arbitrária e por isso produz o mesmo efeito de mobilização 

(de ver e agir sobre o mundo) (BOURDIEU, 2000, p. 14).  

Uma das características das igrejas neopentecostais é manter os fiéis afastados de 

práticas consideradas não cristãs. Nesse sentido elas não diferem de outras igrejas 

protestantes. Uma das questões mais lancinantes para os fiéis é a da sexualidade e/ou o 

envolvimento com pessoas de religiões não protestantes. A negação da sexualidade é uma 

constante na história do Cristianismo, que, segundo Le Goff e Troung (2006, p. 50) remontam 



à doutrina de Paulo que, convicto da iminência do fim do mundo, contribuiu para a 

estruturação de uma doutrina antissexual. Mesmo em igrejas mais liberais como as 

neopentecostais, esse moralismo é praticamente intocado. Por isso as relações sexuais antes 

ou fora do casamento são proibidas, embora não seja dada a esses temas a mesma ênfase que 

em outros segmentos protestantes.  

Todo o discurso da apóstola no culto que estamos transcrevendo até aqui foi feito em 

torno do tema da obediência. Sua liderança difere da de outros líderes neopentecostais por 

exercer um controle mais efetivo sobre o comportamento dos fiéis que lhe são subordinados. 

Por não conseguir que as atitudes deles estejam alinhadas com o que considera corretas, as 

censuras e interdições são veementes e frequentes. Em alguns casos, os fiéis têm sua vida 

pessoal exposta de forma vexatória. Ao final do culto, por exemplo, a apóstola dirige-se a 

uma das fiéis na plateia e afirma: 

 

Se Deus tá dizendo assim: “não te envolve com aquele relacionamento”, pois 
não te envolve porque tu vai (sic)... te queimar. Se Deus tá dizendo: “não 
namore com homem descrente”, não namore com homem descrente. Que 
comunhão tem a luz com as trevas? [...] “Ah, foi Deus que mandou”, foi o 
Diabo irmão, Deus não manda lixo pra nós, é o Diabo que manda e tu fica 
comendo lixo.  
(Culto gravado na Comunidade Evangélica Schalom. Imperatriz,MA: 
01/05/2012) 

 

A noção de que o protestante é “luz” e os não protestantes são “trevas” é 

frequentemente aludida nas igrejas para impedir relacionamentos amorosos dos fiéis com 

pessoas de fora da comunidade, e isso está presente em todos os protestantismos. Essa prática 

discursiva ratifica gestos de não aceitação e intolerância para com os outros, principalmente 

porque na sua fala eles são adjetivados como “lixo” e enviados pelo Diabo. A permanência da 

unidade do grupo depende dessa denegação da alteridade. Para Campos (2011, p. 59), “a 

criação do desviante por meio de um processo de estigmatização corresponde a uma 

necessidade social. Logo, se não há hereges ou pessoas ‘que tenham parte com o Diabo’, é 

preciso criá-los”. A produção dessa imagem do outro como “Diabo” serve para dar solidez à 

identidade do grupo e evitar a dispersão. 

Afirmamos em uma nota anterior que o preconceito em relação aos evangélicos é uma 

via de mão dupla, e historicamente isso está ligado à denegação da cultura católica por parte 

do protestantismo e à marginalização que este por sua vez passou em seus primeiros 

momentos no Brasil. As lideranças protestantes, no entanto, não exercem um controle 

completo sobre o comportamento de muitos fiéis porque para eles há uma dissociação 



inconsciente entre vida religiosa e social. Essa forma de discurso, no entanto, gera uma 

polarização entre os membros do grupo (endogrupo) por negativar os de fora (exogrupo) 

(VAN DIJK, 2008, p. 14). Para isso a persuasão e a doutrinação são os recursos usados no 

lugar da coerção para moldar a mente e as ações dos fiéis. Essas ações são parte do exercício 

do poder simbólico que competem à líder como condutora do grupo.  

Na Comunidade Evangélica Schalom a todo instante os indivíduos são intimados a 

evocar o sobrenatural. Em outro culto que observamos7, Antonia do Carmo inicia sua preleção 

com um longo e eloquente momento de oração. Nesse ínterim, passa o microfone a outra 

mulher, que, de forma ainda mais exaltada, ordena que os fiéis fiquem de joelhos invocando a 

Deus, enquanto ela corre descalça por entre os corredores do templo bradando palavras de 

ordem aos fiéis em primeira pessoa, passando a ideia de estar sendo “possuída” por Deus.  

Por todo o Brasil, em cultos pentecostais e neopentecostais, a busca pelo sobrenatural 

não raramente se traduz em momentos de forte agitação coletiva, com gritos, quedas, 

pronúncias de sílabas incompreensíveis (o “falar em línguas”), choro e gestos 

descoordenados, muitas vezes alternados por momentos de calmaria durante a preleção. 

Observamos essa tendência quando estudamos a Assembleia de Deus. A liderança de Antonia 

de Carmo na Schalom induz fortemente seus liderados a esse tipo de espiritualidade, muito 

semelhantes em vários aspectos a manifestações religiosas de origem africana, tão fortemente 

combatidas por esses segmentos protestantes.   

Acerca da Teologia da Prosperidade, ela afirma: 

 

Eu tenho um ministério de fé sobrenatural. Porque eu não posso ter um 
Deus, se a Bíblia diz lá em Ageu que ele é dono do ouro e da prata, em Isaías 
capítulo primeiro, versículo dezenove, ele diz “se me ouvirdes e me 
obedecerdes, colhereis o melhor dessa terra”. Então eu não acredito num 
Deus que é dono da prata e do ouro, num Deus que tem todas as coisas e os 
seus servos estão passando fome e mendigando o pão. Então o próprio 
ímpio, a própria pessoa que não conhece esse Deus que eu conheço, vai dizer 
“que Deus é esse de vocês, que vocês pregam que é dono de tudo, que é 
dono do céu e da terra e vocês vivem pedindo esmola?” Eu não acredito num 
Deus desse. Então eu acredito na prosperidade. Eu acredito mesmo, por isso 
eu prego, eu não acredito que meus discípulos têm que andar mendigando o 
pão não. Eu vou repetir o que falei: eu nunca fiz uma galinhada e nem 
feijoada, eu não acredito, não gosto desse negócio de rifa, de nada para 
comprar microfone, cadeira. Eu acredito no que a Bíblia diz, é dando que se 
recebe. O irmão vai lá, o irmão dê a sua oferta e Deus vai te abençoar.  
(Antonia do Carmo, entrevista, 01 maio de 2012) 
  
 

                                                           
7 Este culto foi observado e gravado em 12 de Agosto de 2012.  



Essas palavras da apóstola ratificam o que viemos afirmando até aqui: o 

neopentecostalismo promove uma leitura da Bíblia direcionada para os problemas financeiros 

e emocionais de seus ouvintes e adeptos e que dê conta de suprir suas necessidades imediatas 

e cotidianas. Em nossa sociedade as coisas e as pessoas se tornam descartáveis, e a religião 

também é afetada por isso e busca formas de adequar-se a essas mudanças. A TP também 

revela a especificidade da modernidade brasileira, onde a espiritualidade e os referenciais 

religiosos não foram abandonados no sentido de ficarem ausentes das práticas sociais 

(SANTOS, 2011, p. 25). Para Karen Armstrong (1994, p. 10), “a palavra ‘Deus’ não contém 

uma ideia imutável [...]. Sempre que um conceito de Deus deixou de ter sentido ou 

importância, foi discretamente abandonado e substituído por uma nova teologia. Um 

fundamentalista negaria isso, pois o fundamentalismo é anti-histórico”. O fato de um amplo 

contingente de pessoas abandonarem o catolicismo e o protestantismo reformado para filiar-se 

ao neopentecostalismo, que possui outros referenciais de representação do sagrado e vivência 

da religião, mostra como um conceito de Deus foi substituído por outro. A TP é a afirmação 

de um protestantismo triunfalista, que pretende conquistar a terra antes do céu, eleger um 

presidente da República e o maior número de parlamentares possível. Um protestantismo que 

já alcançou 20% da população brasileira, possui um robusto mercado editorial e fonográfico, 

que deixou de ser negação do mundo para estar presente nos mais variados meios seculares e 

sua liderança ostentar templos luxuosos, grandes propriedades fundiárias, aviões, jatos, 

mansões e prêmios nas mais diversas áreas.  

Durante o culto que gravamos, após ler o texto de Malaquias sobre dízimos, a apóstola 

disse:  

Dízimo não é seu, oferta, primícia é do sacerdote [...]. Então nós temos que 
entregar o dízimo do Senhor, eu tenho que entregar [...] eu entreguei minha 
primícia pro apóstolo [Renê Terra Nova], porque eu tenho que fazer, você 
tem que entregar, mas apóstola, mas é tão pouco, a Bíblia diz “quem é fiel 
no pouco sobre o muito eu te colocarei”. Se você não é fiel em um real, se 
você tiver mil reais você não é fiel. Se você tem dificuldade de dar o dízimo 
de dez centavos, você tem dificuldade de dar o dízimo de cem reais. Se você 
tem dificuldade de dar o dízimo de cem reais, você tem dificuldade de dar o 
dízimo de cem mil. [...] O Senhor está dizendo traga todos os dízimos e 
ofertas à casa do tesouro ou à minha casa, para que haja mantimento na 
minha casa. Vocês sabiam irmão que às vezes nós compramos sapatos [...] 
compra sapato sem necessidade, gasta o dinheiro do Senhor, gasta, compra 
fiado nas boutiques, compra nas lojas, no supermercado, não paga energia ou 
então fica apertado porque começa a roubar, roubar, roubar, aí um dia pega o 
dinheiro do Senhor e vai pagar de energia, vai pagar a quitanda, vai pagar 
supermercado, vai pagar a loja e depois faz acerto com Deus, com Deus não 
se negocia [...]. Irmão eu nunca ouvi dizer que na casa de crente fiel falta 
alguma coisa ou falta? Porque se faltar tem alguma coisa errada com você. 
[...] “Ah, mas eu sou assim mesmo”. Pois irmão você tá no lugar errado. 



Porque no céu meu irmão, Deus está preparando uma casa, uma mansão, as 
ruas do céu são ruas de ouro, lá não tem barro não irmão, barro é aqui. Lá as 
ruas são de ouro. A minha mansão e a tua mansão, cada tijolinho que tu 
coloca na casa do Senhor, cada semente que tu semeia, Deus está colocando 
no tesouro do céu [...] e Deus vai restituir em dobro pra você e pra mim [...]. 
Quando você lê Ageu capítulo primeiro, você vai ver lá que ele diz assim, 
que quando você deixa de entregar o que é do Senhor, o pouco que fica ele 
faz assim ó, ele sopra. Não tem jeito, irmãos com Deus não se brinca.  
(Culto gravado na Comunidade Evangélica Schalom. Imperatriz,MA: 
01/05/2012) 

 

Exemplos como o acima transcrito poderiam ser multiplicados à exaustão. Toda a fala 

da apóstola nos remete ao conceito de Bourdieu de violência simbólica. Este conceito implica 

em um tipo de ação que impõe determinados significados como legítimos, dissimulando as 

relações de força que subjazem a essa relação. Ela implica em ausência de coerção física e na 

inculcação de significados que conduzam à unidade de pensamento e de ação (BOURDIEU; 

PASSERON, 2011, p. 18, 25). Na sua fala há também uma característica que perpassa toda a 

Teologia da Prosperidade: não há preocupação com o indivíduo enquanto ser social, isto é, 

que pode estar desempregado ou que, mesmo estando em um emprego formal, o salário não é 

suficiente para as despesas da família. Ao invés disso, esse sujeito é interpelado a contribuir 

primeiramente com a igreja, sob pena de punição divina, para depois pagar suas contas. Caso 

não consiga, a igreja não se responsabiliza, pois “alguma coisa está errada” com a pessoa.  

 

Considerações Finais 

 

A comunidade neopentecostal oferece a prosperidade pela barganha que o fiel pode 

estabelecer com a divindade, mas, como muitas instituições religiosas, cobra o preço da 

autonomia e da autoafirmação em troca da segurança que pretende conceder (BAUMAN, 

2003). Entregar as “primícias” (dízimos e ofertas) implica o reconhecimento da autoridade 

eclesiástica como autoridade paralela ao Estado, já que se trata de um tributo (como na 

citação de R. R. Soares que comentamos anteriormente). O uso dessa retória pelos pregadores 

neopentecostais implica que os fiéis podem não dar muita importância ao pagamento de 

dízimos e ofertas, deixando-os em segundo plano ou simplesmente ficando inadimplentes. O 

recurso ao terror da ira divina é a panaceia que os pregadores encontram para mobilizar o 

contingente inadimplente a doar.   

A Comunidade Evangélica Shalom inseriu-se em Imperatriz como uma igreja de 

classe média. Tendo como líder uma mulher que carrega em sua personalidade elementos do 



catolicismo devocional e do protestantismo histórico, ela tem tentando moldar a igreja a partir 

de uma concepção de religiosidade essencialmente voltada também para a devoção, a 

obediência incondicional à sua pessoa como apóstola e inculcado em seus fiéis os princípios 

da Teologia da Prosperidade.  
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