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RESUMO: Este artigo pretende, por meio da obra de Leonildo Silveira Campos – 
Teatro, Templo e Mercado -, analisar a organização e a atuação da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus (IURD) como um empreendimento religioso situado num 
contexto histórico bem específi co que aponta para o uso da cultura midiática 
contemporânea e de massa para atrair e fi delizar novos fi eis. Há que se salientar 
que as fi guras metafóricas do teatro, do templo e do mercado, como marcas de 
uma religião, dão ênfase à adoção de grandes arcabouços de sentido de vida 
que buscam orientação e maximização da espetacularização da religião e dos 
benefícios trazidos por via religiosa. A orientação centrada da teologia da pros-
peridade e na individualização das experiências religiosas dá o tom de crenças 
e ritos vividos num sistema social e econômico capitalista e faz da IURD uma 
instituição religiosa empreendedora, que no seu curto período de existência (sua 
fundação data de 1977, na cidade do Rio de Janeiro) já incita estudos e aponta 
novas características para o pentecostalismo religioso instaurado e propagado 
pelo mundo.
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INTRODUÇÃO

 Fundada em 1977 na cidade do Rio de Janeiro, pelo bispo evangélico e 
empresário Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), conta em 
2016 com a Rede Record de televisão; mais de 64 emissoras de rádio – Rede 
Aleluia – que cobre 75% do território brasileiro; presente na Internet através do 
Facebook, do Twitter e da TV Universal que funciona através do portal Universal.
org, e, transmite 24 horas por dia gravações das reuniões e dos eventos da igre-
ja, além de manter mídia impressa – livros e Folha Universal que é distribuída 
gratuitamente em todos os locais de culto da igreja e nas cidades em que atua. 
Ainda, de acordo com o site ofi cial da instituição, a igreja já está em quase 100 
países espalhados pelo mundo1 .
 A IURD pelo que se vê, investe nos mais variados meios de comunicação 

1 http://www.universal.org/institucional/midias-da-universal.html
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para cativar a adesão dos fi éis. Sua presença é de destaque no competitivo 
mercado religioso e a mídia é uma estratégia utilizada para alcançar grande 
audiência, manter-se no complexo mercado capitalista, e produzir ativamente 
ações e programas que provoquem sensações prazerosas, estéticas elaboradas 
e performances interativas com experiências religiosas. No Brasil a IURD ga-
nhou evidência e faz uso das novas tecnologias e da mídia para remodelar suas 
práticas religiosas e converter as massas. A identidade dos seus fi éis vai sendo 
infl uenciada com base nos padrões estipulados pela igreja. Além dos cultos nas 
igrejas, dos diversos programas de mobilização para alcançar as mais variadas 
bênçãos, os fi éis assistem à TV Record, ouvem as emissoras de rádio da Uni-
versal e acessam as redes sociais da igreja. O emprego da mídia eletrônica pela 
IURD colocou-a em uma posição de destaque. Atualmente, ela é a maior deno-
minação da corrente neopentecostal no Brasil.
 Uma nova estratégia foi a construção da réplica do templo de Salomão 
na cidade de São Paulo. A obra é imponente e se destaca por sua magnitude. 
As pedras do piso do altar foram trazidas de Israel para reforçar a ideia de que o 
templo é um pedacinho da terra prometida aqui no Brasil. A centralidade dessa 
igreja está na ligação dos fi éis com o templo. O templo é o local no qual os fi éis 
recarregam as energias e atingem o equilíbrio necessário para continuarem a 
batalha diária.

IURD UMA IGREJA NEOPENTECOSTAL?

 O debate sobre se é a IURD uma igreja cristã pentecostal ou neopente-
costal procede porque as marcas do pentecostalismo chamado de clássico, no 
Brasil, são bem defi nidas e parece que estas marcas foram mudadas pela ação 
da Universal. 
 Siepierski (2003) falar de um pentecostalismo clássico2  no Brasil porque 
nas primeiras décadas de sua implantação, apesar das divisões, ele permane-
ceu fi el às mesmas posturas teológicas. Sintetizava o protestantismo nos itens 
cristocentricidade, biblismo, união da fé com a ética com uma forma de espiri-
tualidade característica das religiões populares, emoção, ritos de possessão, 
2 Siepierski (2003) classifi cou três tipos de pentecostalismo que se desenvolveram no 
Brasil. O de primeira onda chamado de “clássico” que corresponde aos primeiros movimentos 
de caráter avivalista com teologia cristocêntrica; glossolalia (falar em línguas estranhas); espera 
iminente de Cristo; separação entre as coisas de Deus e do mundo; não participação na política 
e nas “coisas do mundo”. O de segunda onda ou “pentecostalismo neoclássico” representou um 
passo tímido em direção de novas formações pentecostais porque deu ênfase na cura divina. 
Isso arrefeceu a expectativa da vinda de Cristo e fez com que as atenções começassem a se vol-
tar para questões terrenas e não nas do céu como na teologia milenarista. Por último aparece o 
pentecostalismo de terceira onda ou “neopentecostalismo” com ênfases na guerra espiritual, na 
teologia da prosperidade que atribui um sentido religioso ao ato de ganhar dinheiro abandonando 
a proposta de redenção pela pobreza e sofrimento (pp. 71-79)
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participação coletiva. Nas palavras de Siepierski (2003) é Jesus quem salva, 
cura, batiza com o Espírito Santo e voltará como rei e juiz escatológico no pen-
tecostalismo clássico (SIEPIERSKI, 2003, p. 71).
 O caráter cristocêntrico é percebido melhor na sua escatologia. Através 
da glossolalia (falar em línguas estranhas, em outras línguas) o pentecostalismo 
clássico eles se aproximava do evento do Pentecostes3  e viam a vinda do Se-
nhor como próxima para inaugurar o milênio, mil anos de paz e prosperidade de 
governo com Cristo (DOUGLAS, 1979, P. 1265).
 Esta concepção da vinda iminente de Cristo, que em teologia fi caria co-
nhecida como pré-milenarismo, mantinha os fi éis pentecostais afastados das 
questões sociais, desprezando os prazeres do mundo e cultivando a temperan-
ça, a sobriedade e outras virtudes. Ainda de acordo com Siepierski (2003) o com-
portamento dos pentecostais estava regulado e foi só com a chegada da Igreja 
do Evangelho Quadrangular que tivemos a segunda onda do “pentecostalismo 
neoclássico”. Representou um passo tímido em direção de novas formações 
pentecostais porque se deu ênfase à cura divina. Isso arrefeceu a expectativa da 
vinda de Cristo.
 As ênfases na guerra espiritual, na teologia da prosperidade e na elimi-
nação dos sinais externos de santidade aparecem num neopentecostalismo, ou, 
em vertentes do pentecostalismo que nem podem se chamar de pentecostais 
devido à distância com a teologia dos momentos clássico dessa vertente.

Assim, o pós-pentecostalismo é um afastamento do pentecostalismo 
tendo como cerne a teologia da prosperidade e o conceito de guerra 
espiritual. Tal afastamento só foi possível mediante a gradual substitui-
ção do pré-milenarismo pelo pós-milenarismo. Os traços característi-
cos incluem uma mistura deliberada de religiosidade popular, a utiliza-
ção autoconsciente de estilos e convenções anteriores, a construção 
de estruturas comerciais, o abandono dos sinais externos de santida-
de e, frequentemente, a incorporação de imagens relacionadas com o 
consumismo e a comunicação de massa da sociedade pós-industrial 
do fi nal do século XX. Seu objetivo declarado é estabelecer uma nova 
cristandade por meio da atividade política (SIEPIERSKI, 2003, p. 79).

 Entendemos como fulcral esta observação acurada sobre a mudança de 
vertente teológica que veio depois, a reboque, de uma ação orquestrada na reli-
giosidade que atendeu ao fator mais imediato da necessidade humana: curas fí-
sicas e psicológicas, riqueza, e vida longa. Também entendemos proceder a mu-
dança do título de neo-pentecostal para pós-pentecostal que Siepierski (2003) 

3 Festa judaica também conhecida como “festa da colheita” ou “festa das semanas” que 
no primeiro século, de acordo com a história do cristianismo narrado no livro Bíblico de Atos 2, 
quando os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, logo depois da sua morte, fo-
ram visitados por sinais vindos do céu e com a descida do Espírito Santo sobre eles. Um desses 
sinais era o dom de falar em línguas diferentes daquelas em que os discípulos conheciam.
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adota para igrejas do tipo Universal do Reino de Deus e a mais atua Igreja Mun-
dial.
 Uma constatação feita na história da religião cristã é a de que as mudan-
ças teológicas na história do cristianismo raramente são fruto do labor teológico. 
A teologia é sempre feita a posteriori, como uma articulação das crenças da co-
munidade da fé (SIEPIERSKI, 2003, p. 82).
 Na teologia pré-milenarista os fi éis entendem que optar por Cristo signi-
fi ca rejeitar aspectos da cultura vigente (não participar de política, selecionar os 
usos e costumes da sociedade, não ir ao cinema, ver televisão etc.). Ao contrá-
rio, na teologia pós-milenarista Cristo ainda demorará a retornar, então, a ordem 
é fazer recuar o “usurpador” e conquistar espaços que antes não contavam com 
a presença dos cristãos, participar da política e conquistar espaços sociais que 
antes pertenciam a satanás.

Ao contrário do pré-milenarismo, que aguardava o iminente retorno de 
Cristo, o pós-milenarismo afi rma que o retorno de Cristo será em um 
futuro distante e imprevisível. De fato, a negação do retorno iminente 
de Cristo é um dos principais traços do pós-milenarismo. Isso elimina 
o sentimento de separação do mundo, característica do pré-milenaris-
mo. Como Cristo não retornará imediatamente, e como a melhora da 
sociedade é pré-condição para seu retorno, os pós-milenaristas são 
convocados a efetuarem transformações sociais. Daí seu interesse na 
política (SIEPIERSKI, 2003, p. 84).

 Por tudo isso esses novos pentecostalismos merecem a designação de 
pós-pentecostalismos. As estratégias adotadas para crescimento numérico pu-
deram ser feitas por um eixo básico, que segundo Campos (1997), substitui o 
conceito corrente de “mercantilização do sagrado” por um “marketing do sagra-
do”, o autor propõe a inversão do vetor “sacerdote-consumidor” por um “consu-
midor-sacerdote” (CAMPOS, 1997, p. 10-12). 

AS METÁFORAS COMO MEIOS DE SIGNIFICAÇÃO DA IURD

 A primeira metáfora usada por Campos (1997) é a do teatro. O teatro é 
uma metáfora para falar das relações que os indivíduos enquanto atores reli-
giosos estabelecem entre si e com os entes invisíveis. As ações dramatúrgicas 
ocorrem em diferentes espaços, e, em diferentes situações de vida da sociedade, 
na família, na escola, no trabalho, na política etc.. Nas palavras de Shakespeare, 
“a vida é um grande teatro”. Existe um nexo entre religião e teatro, embora eles 
tenham surgido em momentos diferentes. Os gregos, desde o século V a. C., 
com o processo de urbanização, estabeleceram teatros, templos e comércio nas 
cidades. “Desde então, teatro e religião se tornaram maneiras de religar as esfe-
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ras do visível e do invisível, com o objetivo de mover pensamentos, sentimentos 
e ações dos seres humanos” (CAMPOS, 1997, 63).

Teatro e religião são processos sociais em que as coisas intangíveis se 
revestem de tangibilidade, e às visíveis, se atribuem valores invisíveis. 
Ambos se alimentam da necessidade humana de encontrar, além do 
visível, uma razão que dê sentido às ações sociais e um objetivo pelo 
qual se possa viver e até morrer. A dramatização permite o abandono 
da passividade e a reafi rmação de que é possível a cada um intervir na 
vida cotidiana, graças à ajuda de uma dimensão recém-descoberta, e 
que se tornou um efi ciente instrumento para se moverem as difi culda-
des concretas da existência (CAMPOS, 1997, p. 65).

 A IURD apresenta-se com uma série de novas categorias litúrgicas, “cam-
panhas de fé”, novos eventos, ciclos de festas religiosas e outras novidades. 
Liturgias são espetáculos com valorização do visual e do auditivo. Os fi éis são 
participantes do espetáculo e não ouvintes passivos. O templo funciona como 
espaço cênico e o mana surge como “objeto mágico” (um objeto tem mana quan-
do possui uma qualidade ou um estado diferenciado dos demais, cujas carac-
terísticas são expressas pelas palavras “poder espiritual”, “força sobrenatural”, 
“infl uência não-física”).
 O palco, na verdade altar, é um espaço sagrado e diferencia-se da plateia. 
Decorando o palco está uma Bíblia, um candelabro para sete velas, jarras de 
água e óleo, às vezes fi guras de cachoeiras (mostrando o sincretismo religioso 
afro-brasileiro), e uma série de outros objetos com simbolismo sagrado. “O indi-
víduo não deseja ardentemente o objeto em si mesmo, mas tão somente o bem 
intangível do qual se acredita ser ele possuidor” (CAMPOS, 1997, p. 78). Na 
IURD os objetos são “pontos de contato” para promover “a fé dos mais fracos”, 
dos que “precisam de algo palpável, visível. A justifi cativa da institucionalização 
de uma quantidade enorme de objetos, “pontos de contato”, se assemelha à 
justifi cativa católica para a existência das imagens dos santos. Na verdade es-
ses objetos tem força sacramental. “O processo de simbolização recolocado nas 
mãos do povo restabelece as ligações humanas com o transcendente” (CAM-
POS, 1997, p. 83-84). São vários os objetos: pedra, areia, sal, fl ores, água, óleo, 
perfume, ramos e folhas de árvores, e outras tantas coisas (lembra o processo 
de conhecimento sensista: a colocação da sensação como critério mais alto da 
verdade).
 Além do relatado, o ambiente teatral se demonstra pelo aparato de micro-
fones, de som, amplifi cadores, luz, amplo espaço para acomodar a plateia, am-
biente de festas e tudo que possa proporcionar às pessoas uma saída momen-
tânea do presente e um reencontro com as dimensões sagradas da existência 
(CAMPOS, 1997, p. 89). 
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 No todo se pode pontuar no teatro/igreja/culto iurdiano: Interação ator-pla-
teia; estrutura de show; afl oramento das emoções; condução do pastor-ator de 
um espetáculo (CAMPOS, 1997, p. 112-114).
 O segundo elemento utilizado por Campos (1997) é muito mais do que 
uma metáfora, é o templo. O templo sempre foi lugar de manifestação do sa-
grado. O axis mundi, do fi lósofo e historiador das religiões Mircea Eliade, que 
resume assim a instalação deste espaço e de seus rituais de cosmização:

Temos, pois, de considerar uma sequência de concepções religiosas e 
imagens cosmológicas que são solidárias e se articulam num “sistema 
do Mundo” das sociedades tradicionais: (a) um lugar sagrado constitui 
uma rotura na homogeneidade do espaço; (b) essa rotura é simboli-
zada por uma “abertura”, pela qual se tornou possível a passagem de 
uma região cósmica a outra (do Céu à Terra e vice-versa; da Terra para 
o mundo inferior); (c) a comunicação com o Céu é expressa indiferen-
temente por certo número de imagens referentes todas elas ao Axis 
Mundi: pilar (cf. a universalis columna), escada (cf. a escada de Jacó), 
montanha, árvores, cipós etc.; (d) em torno desse eixo cósmico esten-
de-se o “Mundo” (“nosso mundo”) - logo, o eixo encontra-se “ao meio”, 
no “umbigo da Terra”, é o Centro do Mundo (ELIADE, 2013, p. 38).

 A instalação deste espaço é a fundação de um mundo, não um mun-
do qualquer, mas, um “mundo com ordem”, o “nosso mundo”, um mundo como 
“expressão do sagrado”, com um “centro”, com um centro referencial de “total 
organização”, um “cosmos” (belo, equilibrado, fonte de beleza). A questão não 
ocorre num espaço geográfi co, que aliás pode se multiplicar grandemente, mas 
num espaço existencial, sagrado. Eliade (2013) já tinha dito anteriormente que 
mesmo para “o homem mais francamente não-religioso”, alguns locais (a paisa-
gem natal, os sítios dos primeiros amores, ou certa cidade visitada na juventu-
de), guardam “uma qualidade única: são os lugares sagrados” do seu universo 
privado, como se neles um ser não-religioso tivesse tido a revelação de um a 
outra realidade, diferente daquela de que participa em sua existência cotidiana 
(ELIADE, 2013, p. 28).
 A despeito da sua aparência com um mercado, o templo iurdiano é um es-
paço especial para o adorador. É um espaço “energético”, de hierofanias (Eliade, 
2013) de busca de sentido (Berger, 1985). O templo está associado ao lugar de 
conversão é uma espécie de “templo-conveniência”, aberto das 8:00 às 22:00. 
Um tipo SOS espiritual. Os dirigentes da IURD usam uma base bíblica para con-
tinuar congregando e fazer no templo lugar santo (Hb. 10:19-25); não é um lugar 
sagrado o tempo todo, mas enquanto ocorrem os rituais, e onde atua um Deus 
que “é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente”.
 O templo como espaço que irradia energia está associado à teologia de 
“demônios territoriais”, os espaços geográfi cos são dominados por espíritos – o 
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templo está saturado de energia positiva, de um poder libertador e vitorioso. As 
imagens na mídia iurdiana funcionam como células reprodutoras de energia es-
piritual. As campanhas de fé às vezes são associadas com o povo e Israel e a 
terra santa numa alusão, ou, conexão com os espaços sagrados onde Deus es-
teve. Obviamente os “objetos” se energizam no templo, se magnetizam - seme-
lhança com teorias espíritas, Kardecistas, sobre um “fl uido vital” que perpassa 
tudo – são práticas sincréticas e advém de tradições xamânica orientais, judai-
cas e cristãs, até elementos das religiões animistas mediúnicas e afro-brasileiras 
(CAMPOS, 1997, p. 132-133). Manter-se ligado ao templo é condição sine qua 
non para o equilíbrio; A arquitetura do templo é voltada para a participação e não 
para a contemplação. Além disso:

O templo proporciona um espaço acolhedor, um ambiente de proteção 
e de conforto espiritual, itens muito valorizados numa sociedade como 
a brasileira, em que houve, no último quartel de século, mudanças pro-
fundas que alteraram a sua fi sionomia. Entre elas citamos o êxodo 
rural intenso, a urbanização acelerada e a industrialização incompleta 
(CAMPOS, 1997, p. 134).

 O templo iurdiano não é espaço de fuga ou de refúgio do mundo, pois, os 
fi eis uma vez energizados, são instados a voltarem para “o mundo” e assumirem 
uma postura otimista, de vencedores, de que o que Deus tem para eles é para 
aqui e agora, hic et nunc.

O MERCADO RELIGIOSO

 Por último trataremos sobre a associação com o mercado. Precisamos 
resgatar o contexto histórico de desenvolvimento econômico, ainda que em li-
nhas gerais, para tocarmos neste último ponto do artigo que é a religião e o mer-
cado e, mais especifi camente, a IURD e o mercado.
 Não conheço um estudo específi co sobre a história da simonia4  no Oci-
dente. O fenômeno do mercado como nós o conhecemos direcionando as esco-
lhas da vida social é muito recente, século XV, se tivermos como conceito:

(...) instituição que coloca todos os vendedores e compradores em 
contato recíproco, com a fi nalidade de promover a troca de bens eco-
nômicos ou dinheiro, para a entrega imediata ou futura, conforme afi r-
ma verbete do Dicionário de Ciências Sociais (SILVA apud CAMPOS, 
1997 p. 167). 

 No século V com a permissão de culto, pelo imperador Constantino (Édito 

4 Compra e venda de bens espirituais (indulgências e sacramentos), de cargos sagrados, 
de objetos sagrados, bênçãos etc.
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de Milão, 313 d. C.), e a ofi cialização do cristianismo como religião de Estado 
feita pelo imperador Teodósio (Édito de Tessalônica, 380 d. C.), uma série de 
práticas que podemos chamar de “práticas de mercado” se infi ltram nas ações 
espirituais cristãs.

Com a sua ofi cialização, o cristianismo se tornou um produtor hegemô-
nico de símbolos, práticas e rituais religiosos. Nesse período, a Igreja 
aperfeiçoou seus meios de comunicação com a sociedade, inventando 
o sino, a torre, o confessionário como fonte de poder e de pesquisa, 
a trilha musical e outras atividades comunicativas, que facilitavam a 
“venda” de seus produtos simbólicos, conforme historiou o publicitário 
Alex Periscinoto (Jornal da Tarde, 21.10.95) (CAMPOS, 1997, p. 170).

 As atividade comercias foram marginalizadas durante a Idade Média 
(Séc. V-XV). A Igreja Católica Romana exercia grande infl uência na vida social 
europeia “teólogos, canonistas e moralistas são os mestres de então” e eram 
proibidos empréstimos à juros, as estradas não eram conservadas difi cultando 
o comércio e os meios jurídicos de troca são rudimentares5 . Conquanto o rigor 
sobre a vida social na Idade Média fosse extremado, a Igreja praticava a venda 
de indulgências (salvação), e outras práticas de simonia. 
 Após o século XVI, com o movimento de Reforma religiosa, a atividade 
comercial “passou a ser encarada [como] uma vocação tão santa quanto o minis-
tério sacerdotal” (CAMPOS, 1997, p. 172). É bom lembrar que o protestantismo 
se originou como movimento contrário à venda de Indulgências, amplamente 
praticada pela Igreja Católica Romana. As reformas protestantes abalaram os 
alicerces da Igreja de Roma por intermédio de diversos homens que opondo-se 
à teologia e prática Católica fi zeram “pipocar” movimentos por toda a Europa. De 
acordo com a teoria sociológica da religião de Wach (1990), “todas as religiões 
mundiais enfrentam de tempo em tempo protestos contra a tendência principal 
de seu desenvolvimento” (WACH, 1990, p. 192). Foi o que ocorreu com o cristia-
nismo no século XVI por meio das Reformas
 Além de Martinho Lutero (1483-1546) surgem movimentos convulsivos 
em diversas partes da Europa liderados por Andreas Bodestein von Karlsadt 
(1486-1541), Thomas Müntzer (1489-1525), Huldrich Zwingli (1484-1531), Mar-
tin Bucer (1491-1551), João Calvino (1509-1564), João Knox (1505-1572), e 
muitos outros que replicavam as ideias de um novo cristianismo livre das peias 
de Roma. Com base no que se convencionou chamar de “a Palavra”, que não 
era um “vocábulo” qualquer, mas a maneira pela qual Lutero se referia ao “Logos 
de Deus” como expresso no início do Evangelho de São João, “No princípio era 

5 Para compreender o pensamento econômico na Idade Média, bem como a questão so-
cial, a questão do trabalho e a concepção monetária consultar paul Hugon (HUGON, Paul, His-
tória das doutrinas econômicas. São Paulo: Atlas, 1992, pp. 45- 59).



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

142

o Verbo” (COLLINSON, 2006, p. 49), os reformadores, como vieram a ser conhe-
cidos, questionavam muitos dogmas do catolicismo, além de se postarem pelo 
livre exame da Bíblia6 . 
 Podemos concluir que o abalo promovido pela Reforma é amplo e vai se 
somar a outras mudanças, como a reforma política e o fortalecimento dos Esta-
dos Nacionais e com o Renascimento na empreitada de superação do mundo 
medieval. É uma somatória que, na parte que nos interessa, o espírito da refor-
ma fortalecerá o mundo econômico, político e social nascente;

Não a reforma de Lutero que permanece medieval e estática, mas a de 
João Calvino (1509-1564), (Institutio religiones christíanae, 1536), dos 
calvinistas e dos puritanos anglo-saxões, que exaltava o individualis-
mo e a atividade econômica. O dogma calvinista da predestinação se 
concilia com o êxito material do indivíduo, estimulando sua atividade 
econômica, condenando a ociosidade, apelando para sua consciên-
cia profi ssional justifi cando seus sucessos nos negócios e, portanto 
a busca do lucro. Ele reabilita teologicamente a vida material contra o 
ascetismo (HUGON, 1992, p. 61).

 Weber (1989) trata em sua obra A ética protestante e o espírito do capita-
lismo das afi nidades eletivas entre as novas seitas protestantes e o capitalismo 
nascente. A concepção de um Deus que distribui bens aos homens de acordo 
com o comportamento destes ou com sacrifícios, e que controla todo o mundo 
se difundiu bem em todas as sociedades. Nas seitas protestantes isso se difun-
diu amplamente e o exemplo desta “ética tipicamente burguesa” pode ser dada 
nos princípios da seita metodista na América que proibia: 1. Conversar enquanto 
compravam e vendiam (“regatear”); 2. Negociar as mercadorias antes de pagos 
os tributos aduaneiros sobre elas; 3. Cobrar juro mais alto do que o permitia a lei 
do país; 4. “Amontoar tesouros na terra” (signifi cando isso a transformação do 
capital de investimento em “riqueza consolidada”); 5. Tomar empréstimos sem 
ter certeza de capacidade de pagar a dívida; 6. Luxos de todos os tipos (WE-
BER, 1982, p. 359, 360). 
 Os estudos de Weber tratam da aproximação fundamental e primeva 
entre a reforma protestante e o capitalismo (ocorridas nos séculos XVI - XIX). 
Contudo, passados mais de cinco séculos, podemos notar mudanças nessas 
instituições religiosas que foram, em alguma medida, herdeiras do movimento 
reformista. A IURD adotou a teologia da prosperidade ao estabelecer como dou-
trina a busca de bens fi nanceiros como vontade de Deus para todo o cristão e, a 
doação à igreja como imperativo para novas bênçãos materiais. A religião como 
6 Uma relação detalhada dos movimentos reformistas, aqui citados pelos nomes dos re-
formadores, incluindo movimentos anteriores a estes como os de John Wyclif (1330-1384) e de 
John Huss (1369-1415), podem ser encontrados na obra: A era dos reformadores, de Justo L. 
Gonzales (1983); A reforma de Patrick Collinson (2006); e História da Civilização Ocidental, Vol. 
I, de Edward McNall Burns (1985).
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artigo no mercado causa estranheza, contudo não era para tanto, pois, a socie-
dade “mercantiliza o sexo, a inteligência, os sentimentos humanos mais íntimos 
(...)” (CAMPOS, 1997, p. 177).
 O mercado religioso é uma consequência da força do mercado sobre a 
religião. O fi el/consumidor tornou-se “a instância máxima de julgamento dos fe-
nômenos religiosos” e por consequência é este público que determina as “forças 
de elaboração e de distribuição dos bens religiosos” e também a “própria estru-
tura assumida pela instância produtora” (CAMPOS, 1997, p. 204).

CONCLUSÃO

 Se por um lado a busca de “salvação” tornou a religião útil no cenário hu-
mano (como afi rma TERRIN, 1994, p. 149), a busca de um Deus que satisfaz as 
necessidades hic et nunc (aqui e agora) está muito valorizado pela mentalidade 
hodierna. Já que a produção de necessidades é incessante, e a desigualdade 
global cresce sem perspectivas de uma aproximação das classes sociais mais 
distantes no espectro social, a religião como agência multinacional, salvífi ca e 
formatadora de desejos, cumpridora de ritos mágicos, ou não, que sustentam 
crenças de prosperidade neste mundo, crescem a um ritmo acelerado e atraem 
fi éis das mais variadas classes. 
 Os bens oferecidos vão da riqueza, artigo valorizadíssimo, à saúde e vida 
longa. Mesmo porque o Deus que é criador do mundo partilha seus poderes de 
“dono”, criador do mundo com os seus seguidores. Sem muita cerimônia, o que 
a religião mais atenta ao mercado tem feito, a IURD pode ser incluída aqui, é não 
adiar as satisfações e a felicidade, que é similar a uma vida de abundâncias de 
bens e de sucesso no mercado de trabalho e de consumo.   
 Como o mercado global capitalista está voltado para o consumo imediato 
de todos os tipos de bens, e a satisfação das necessidades e desejos das so-
ciedades, incluindo aqui aqueles que são criados pela força do marketing, as 
instituições religiosas passaram a usar o mesmo marketing como verdadeiras 
agências de mercado à procura de crescimento das igrejas. Vale lembrar que o 
marketing é “resultante de uma mentalidade dessacralizadora da religião” (CAM-
POS, 1997, p. 210-214). Entendo que o marketing se orienta para a atração e 
fi delização de clientes e o “produto” a ser oferecido pode ou não corresponder 
às expectativas, mas, sempre estará sondando as necessidades das sociedades 
organizadas para a tender a demanda. A luta pelo mercado consumidor de bens 
simbólicos se profi ssionaliza, torna-se mais renhido, talvez menos ético e mais 
competitivo.
 A teologia da prosperidade como teoria guia destes novos tempos nos 
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lembra a opção preferencial pelos ricos, a deturpação do dízimo, e o surgimento 
“de um número cada vez maior de igrejas que se caracterizam como sociedades 
anônimas e que maximizam os lucros do próprio pároco ou pastor” que “operam 
como empresários, tendo seu sucesso medido pelos aviões particulares que po-
dem fi nanciar” (HINKELAMERT, 2014, p. 135). O empreendimento religioso pas-
sa a ser medido pela quantidade de dizimistas e membros no rol da instituição, 
bem como da infl uência que pode exercer sobre a política e a sociedade.
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