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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objeto de investigação das narrativas religiosas dos 

fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus, publicadas no Jornal Fé Mundial e na 

Revista Avivamento Urgente. São dezesseis anos de história, desde a fundação, até 

os dias atuais, 1998 a 2014. As narrativas confessionais encontradas nos periódicos 

expressam a crença dos fiéis. Todas as pessoas que frequentam tal igreja estão em 

busca de soluções imediatas para seus problemas. As principais motivações das 

pessoas para frequentarem as reuniões são: Falta de dinheiro e doenças 

físicas/emocionais. O foco principal da investigação volta-se para a apresentação e 

análises das narrativas religiosas destes fiéis. Isto proporciona a explicação de 

determinadas práticas e crenças. As atitudes encontradas são explicadas pela fé. 

Nesta perspectiva, a fé traz orientações religiosas para as práticas das pessoas, que, 

por sua vez, encontram-se desesperadas. 

 

Palavras-chave: História, Religião, Igreja Mundial do Poder de Deus. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation research object of religious narratives of the faithful of the World 

Church of the Power of God, published in the World Journal of Faith and the Revival 

Magazine Urgent. Are sixteen year history, from its founding to the present day, 1998 

to 2014 The confessional narratives found in periodicals expressing the belief of the 

faithful. All persons who attend this church are seeking immediate solutions to their 

problems. The main motivations of people to attend the meetings are: Lack of money 

and physical / emotional illnesses. The main focus of the investigation turns to the 

presentation and analysis of these narratives of religious believers. This provides the 

explanation of certain practices and beliefs. Attitudes found are explained by faith. In 

this perspective, religious faith gives guidance to the practices of people who, in turn, 

are desperate. 

 

Keywords: History, Religion, World Church of the Power of God. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa apresenta algumas práticas dos fiéis da Igreja Mundial do Poder 

de Deus2. Elas podem ser compreendidas a partir da análise das narrativas internas 

e externas. A Igreja Mundial do Poder de Deus é apresentada como uma igreja cristã, 

oriunda do pentecostalismo, atualmente denominada de neopentecostal. O foco é a 

análise de narrativas de fiéis publicadas em revistas e jornais. A dissertação é 

composta de três capítulos.  

O primeiro capítulo, refere-se a história da Igreja Mundial do Poder de Deus 

juntamente com o estudo de alguns conceitos: Pentecostal e Neopentecostal. As 

igrejas inseridas nestes grupos são denominadas evangélicas. A expressão 

evangélico refere-se aos quatro primeiros livros do Novo Testamento, ou seja, Mateus, 

Marcos, Lucas e João. Os fiéis são chamados de evangélicos pelo fato de crerem não 

somente nos evangelhos, mas também por acreditarem que a Bíblia é a regra de fé e 

prática deles.  

O segundo capítulo, investiga como as narrativas dos fiéis possuem uma 

proximidade com os objetos sagrados. Neste sentido, é fundamental compreender a 

importância do significado da Bíblia para eles. Todas as práticas são justificadas de 

alguma forma pela denominada Escritura Sagrada. Neste capítulo, apresenta-se a 

relação entre as práticas os objetos: a água ungida, o óleo ungido e a toalha Sê Tu 

uma Benção. O fiel vê a possibilidade da cura através da materialização dos objetos 

físicos. A IMPD se apropria de práticas de outras denominações/religiões e apresenta 

um significado semelhante ou diferenciado.  

O capítulo três identifica as narrativas de prosperidade e o lugar do dinheiro nos 

cultos. Nas narrativas, todas as situações consideradas “boas” são oriundas do divino, 

já circunstâncias consideradas “más” são culpa do diabo. O fiel acredita que a 

prosperidade tem origem em Deus.  A miséria pelo contrário é diabólica. Segundo 

                                                           
2 A Igreja Mundial do Poder de Deus teve origem no dia nove de março de 1998 na cidade de 

Sorocaba/São Paulo. No início eram poucos os membros: o apóstolo Valdemiro Santiago, sua esposa 

bispa Franciléia e um pequeno grupo de pessoas. Após três meses de inauguração a igreja teve que 

alugar um espaço maior para o seu funcionamento. O crescimento numérico foi tão grande que no dia 

15 de junho de 2006 inauguraram o Templo dos Milagres, na Rua Carneiro Leão, 439, próximo à 

estação do Brás. A área possuía 43 mil m2, com um estacionamento para 10 mil carros. Com o passar 

do tempo, a arrecadação não parou de crescer. Utilizam grande parte deste dinheiro para a manutenção 

programas televisivos e mídia em geral. (Revista Avivamento Urgente, 2012/2013).  
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eles, nenhum filho de Deus (membro da Igreja Mundial do Poder de Deus) é miserável, 

isto porque, “A mão de Deus está aqui”. 

Esta pesquisa investiga as narrativas religiosas dos fiéis da Igreja Mundial do 

Poder de Deus, publicadas no Jornal Fé Mundial e na Revista Avivamento Urgente. 

Apresenta as práticas religiosas a partir das principais motivações das pessoas 

adeptas. A frequência nas reuniões da igreja foi relaciona-se com os problemas 

imediatos enfrentados pelos adeptos desta denominação, os quais encontram-se 

explícitos nas narrativas publicadas. 
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CAPÍTULO 1 - HISTÓRIA DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS 

 

 

O estudo empreendido nesta dissertação decorreu principalmente das seguintes 

questões: Como as narrativas dos fiéis apresentam a igreja? Como a fé se 

materializa? Qual o papel da Bíblia nas práticas e narrativas dos fiéis que estão em 

busca de alguma cura (física ou espiritual)? As regras estão fundamentadas em qual 

elemento material? Qual a função e o papel do dinheiro? Qual o patrimônio físico 

adquirido pelo líder da igreja ao longo destes anos e qual a função das ofertas para 

tal aquisição? Na concepção dos membros, existe doação ou investimento financeiro? 

As fontes analisadas nesta dissertação são especificamente narrativas dos fiéis 

publicadas em livros, jornais e revistas de propriedade da Igreja Mundial do Poder de 

Deus. As narrativas futuramente apresentadas expressam práticas motivadas pela fé: 

pelo desejo de alcançar a tão sonhada cura, pelo desejo de possuir um carro ou uma 

casa própria, pelo desejo de resolver todos os problemas. O foco da pesquisa neste 

primeiro momento é situar historicamente a Igreja Mundial do Poder de Deus. A IMPD 

não é uma igreja criada a partir de si mesma, com práticas totalmente novas. Suas 

práticas são oriundas de denominações evangélicas e até mesmo de outras religiões. 

Para tal afirmativa, a pesquisa apresenta uma abordagem histórica e conceitual do 

neopentecostalismo e de suas raízes no Brasil.  

A principal reflexão teórica para a pesquisa dos estudos religiosos é aquela que 

observa a historicidade dos fenômenos religiosos que são elaborados de diversas 

maneiras nos diversos momentos da história. Segundo Marx Weber, quanto mais o 

intelectualismo reprime a crença na magia, desencantando assim os fenômenos do 

mundo, estes perdem seu sentido mágico (1994, p.344). O desencantamento já 

estava presente no que Weber denomina de racionalismo teórico ou também 

denominado intelectualismo. 
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1.1 IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS:  O surgimento e as práticas 

 

 

 A Igreja Mundial do Poder de Deus insere-se no grupo de igrejas denominadas 

‘neopentecostais’, ou seja, uma corrente posterior ao pentecostalismo. O líder da 

Igreja Mundial do Poder de Deus chama-se Valdemiro Santiago. Ele começou sua 

caminhada religiosa na Igreja Universal do Reino de Deus e por vários anos esteve 

presente nesta instituição religiosa. Após problemas internos foi demitido por justa 

causa da IURD e criou a IMPD. Em detrimento desta raiz religiosa, a nova igreja possui 

semelhanças, algumas muito peculiares à Igreja Universal do Reino de Deus. 

Valdemiro Santiago possui uma história muito próxima da história de grande 

parte dos brasileiros. Ele deixou sua terra natal buscando melhores oportunidades em 

cidades grandes. A renda financeira de sua família era baixa, o que proporcionava 

uma alimentação escassa. No âmbito religioso toda a família de Valdemiro 

denominava-se católicos não praticantes. Santiago teve que lidar com problemas 

complicados tendo em vista que perdeu sua mãe aos 12 anos e saiu da casa do seu 

pai aos 14 anos de idade. Sua vida foi dura: além de passar fome, se tornou viciado 

em drogas. 

 Valdemiro relata em seus livros que morou na rua e sofreu muito. Esse 

sofrimento só acabou quando ele teve acesso a IURD. Sua ascensão na igreja ocorreu 

desde sua entrada. De Obreiro a Bispo, seu percurso durou aproximadamente 18 

anos. Aprendeu muito com Edir Macedo e não demorou para criar sua própria igreja. 

Atualmente Valdemiro Santiago é o representante e o símbolo da IMPD. A igreja é 

conhecida como a igreja do pastor do chapéu. Ela teve origem em nove de março de 

1998, na cidade de Sorocaba, a 90 Km da capital São Paulo. No início eram poucos 

os membros: o apóstolo Valdemiro Santiago, sua esposa bispa Franciléia de Oliveira 

e um pequeno grupo de pessoas. A presença de Santiago no meio da multidão é um 

diferencial dos demais líderes religiosos.  Ele diz ser do “povão”, todas as pessoas 

querem abraçá-lo, ele abre espaço para o povo contar as suas experiências religiosas. 

Ele ri, chora, grita, fala palavras de ânimo e de repreensão.  

Inicialmente a divulgação da igreja foi bastante discreta: panfletos, fitas cassetes 

de testemunhos eram utilizados. A IMPD teve uma vasta divulgação pelo rádio e pela 

televisão. A Igreja Mundial do Poder de Deus divulga de modo metódico os “milagres” 
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narrados pelos seus fiéis. Deste modo, constrói e fortalece a imagem de que o “Poder 

de Deus” está nela. Não é por coincidência que o lema da igreja é “a mão de Deus 

está aqui”. A principal base para isto foi a grande quantidade de testemunhos de 

pessoas, que afirmam terem sido curadas.  

No momento atual o foco da IMPD é divulgar testemunhos e promover 

campanhas a respeito da cura física/espiritual, mas nem sempre foi assim. No início, 

as práticas possuíam relação direta com a prosperidade financeira. Entre tantas 

práticas, a mais comum se resumia no fato das pessoas lavarem as mãos em uma 

bacia com leite. Os membros acreditavam que conseguiriam se tornar ricos. Após o 

depoimento de pessoas que afirmaram terem sido curadas fisicamente, o foco da 

igreja se tornou a divulgação de curas físicas.  A publicação de supostas curas 

acontecia na sede da igreja e era divulgado através de rádios, jornais, revistas. Os 

fiéis sempre traziam em mãos laudos de diagnósticos médicos com a finalidade de 

comprovar tais narrativas religiosas. 

Com esta popularidade e a crescente chegada de novos membros, após três 

meses de inauguração, a igreja teve que alugar um espaço maior para o seu 

funcionamento. Valdemiro relata que mesmo no início a igreja sofreu perseguição de 

outra igreja (referindo-se a Igreja Universal). Segundo Valdemiro, esta perseguição 

fez com que o dono do imóvel aceitasse um valor mais alto de outra igreja. Assim, 

Santiago tinha em mãos uma igreja desalojada. Depois de arrecadar muitos dízimos 

e ofertas o apóstolo conseguiu alugar um local para mil pessoas na Avenida Celso 

Garcia, em São Paulo. Após o elevado crescimento numérico, no dia 15 de junho de 

2006 inaugurou-se o Templo dos Milagres, na Rua Carneiro Leão, 439, próximo às 

estações Brás e Pedro II do metrô, numa área de 43 mil m2, com um estacionamento 

para dez mil carros.  

A arrecadação não parou de crescer. Grande parte deste dinheiro é destinado a 

programas televisivos e mídia em geral. Os primeiros programas duravam apenas 

meia hora por dia no Canal 21.  

Os programas de televisão da Mundial têm por objetivo transmitir uma imagem 

de Igreja Milagrosa, local de “inacreditáveis”, centro de resolução de problemas e paz 

generalizada. Seus encontros são chamados de Concentrações de fé. Estas 

concentrações são realizadas em todas as partes do Brasil. É comum ligar a TV e 

encontrar todos os dias Santiago e seus pastores na Rede TV, no Canal 21 e no Canal 
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Play TV. A prática mais comum utilizada pelos pastores televisivos da IMPD é 

incentivar os fiéis a tomarem a água ungida. O processo é o seguinte: após a oração 

do pastor, os ouvintes tomam um copo d’água com a esperança de serem curados ou 

receberem algum tipo de benção.  

As narrativas em revistas e jornais afirmam que donas de casas, operários, 

empresários, professores, comerciantes e demais profissionais recebem “milagres” 

após porem as mãos nos seus televisores durante o programa.  

Além dos programas de TV, a Igreja Mundial do Poder de Deus divulga seus 

supostos “milagres” por meio do jornal intitulado Fé Mundial, e a Revista Mundial sem 

limites. A equipe do jornal é formada por diversos profissionais:  Imprensa, fotógrafos, 

repórteres e diagramadores. A Revista Mundial sem Limites começou a ser publicada 

em abril de 2007. O nome do programa na Rede TV, O Poder sobrenatural da Fé, é o 

título de um livro de Edir Macedo, publicado pela editora Gráfica Universal em 1987. 

A Mundial modificou seu site para disponibilizar na internet as pregações e as 

narrativas dos fiéis. Vale ressaltar que até o presente momento a IMPD não possui 

seminários para educação teológica. Os títulos eclesiásticos (Pastor, Bispo, Apóstolo) 

são adquirido a partir dos critérios individuais e peculiares de Valdemiro Santiago. 

Parte dos pastores, anteriormente eram pastores da Igreja Universal do Reino de 

Deus.  

Santiago repete uma prática do gênero gospel song. Este gênero musical tem a 

finalidade de sensibilizar os grandes auditórios. Com músicas ao fundo,Valdemiro , 

muitas vezes, chora orando e falando com as pessoas. Isto produz emoção nas 

pessoas.  

 No ano de 2007, a IMPD chega à cidade de Goiânia, fixando o local de seus 

cultos na Avenida Tocantins, no centro da capital. Este local era um antigo templo da 

Igreja Universal do Reino de Deus. Os pastores da IMPD são remanejados de cidade 

à cidade por um prazo máximo de três anos para não criar vinculo e carisma. O líder 

é a figura carismática da IMPD independentemente do país, do estado ou da cidade. 

As campanhas3 para receber a vitória em alguma situação vivida são inseridas 

nos métodos litúrgicos da igreja. Os obreiros e pastores têm suas próprias roupas, 

                                                           
3 As campanhas são reuniões especificas que visam pedir a Deus bênçãos especificas. Por exemplo: 

Os membros da igreja ficam 7 semanas em Jejum (alimentando-se apenas de alguns alimentos) 

visando receber do divino a cura de alguma doença.  
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afim de que possam ser identificados perante os fiéis. Segundo Pedro Oro, os bens 

simbólicos não são vendidos para não parecer com táticas comerciais, mas eles 

distribuem de ‘graça’, pedindo uma contribuição voluntária (2001, p. 88). A hierarquia 

eclesiástica é composta dos seguintes membros: o Apóstolo (chefe supremo), os 

Bispos e somente uma Bispa; Pastores e Pastoras; e, por fim obreiros, que ajudam os 

pastores nas atividades pastorais. São essas pessoas que regem e administram as 

liturgias da igreja. 

Como foi mencionado, Santiago é acessível, ou seja, ele está sempre cercado 

pelas multidões. Diferente de Edir Macedo ou Romildo Soares, que nunca aparecem 

na TV cumprimentando ou abraçando um fiel, é comum vê-lo abraçando homens, 

mulheres e crianças. Valdemiro sempre fala aos fiéis sobre questões cotidianas da 

vida. Em seus discursos, além de rir e chorar, ele traz revelações sobre sua vida 

pessoal: hobbies, sonhos, desafios, momentos de diversão (pescarias, viagem a 

fazenda). Quando algo não está de acordo com o planejado, Santiago não esconde a 

irritação.  

Semelhantemente aos demais líderes neopentecostais, Valdemiro Santiago 

confere à sua vida feitos sobrenaturais e episódios de livramento. Segundo o próprio 

(Santiago, 2006), em 1996, quando estava à frente da Igreja Universal em 

Moçambique, saiu para pescar com mais três pastores. Ele afirma que o barco foi 

sabotado por muçulmanos que eram contrários a sua convicção religiosa naquele país 

africano. Esse naufrágio ocorreu a vinte quilômetros da costa. Segundo Santiago, ele 

pesava cento e cinquenta e três quilos (153 Kg) e, mesmo assim, com ajuda divina 

nadou por mais de sete horas. Além disto, afirma ter nadado em meio a tubarões muito 

agressivos que são comuns naquela região do Oceano Índico. A perspectiva do 

sobrenatural é evidente em seus discursos. No mesmo depoimento, afirma ter 

escapado de uma explosão de uma mina terrestre. Ele estava de carro e foi 

arremessado para fora da pista, inexplicavelmente nada ocorreu.  

É por meio destes discursos de homem abençoado por Deus que Valdemiro 

adquire respeito no contexto religioso, supostos poderes sobrenaturais contraídos 

depois um episódio em que fora supostamente protegido pelo poder divino.  

Entre as diversas práticas utilizadas por Valdemiro, está a prática do sopro nas 

pessoas. Tal atitude tem como base o texto de Gênesis, onde Deus faz o homem do 

barro e sopra para dar-lhe vida (o sopro aqui representa vida).  Fiéis relatam terem 
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ressuscitado após o sopro de Valdemiro. A ação de soprar nas pessoas não faz parte 

da liturgia de Romildo Soares, líder da Igreja Internacional da Graça e, nem de Edir 

Macedo, chefe maior da Igreja Universal do Reino de Deus. Tal prática já existia com 

o pastor Benny Hinn, um pregador nos Estados Unidos, ou seja, não é uma novidade 

no mundo religioso cristão.  

Diferentemente de outras denominações Valdemiro e seus pastores não 

praticam, nos programas de TV, a glossolalia4 e nem os atos de exorcismos5. A ênfase 

está na cura física/espiritual das pessoas. São diversas as narrativas publicadas, nas 

quais os frequentadores da IMPD afirmam terem sido curados.  

Entre as práticas, apenas uma é oriunda da Igreja Mundial, a utilização do suor 

humano para curar enfermos. Valdemiro se movimenta bastante e, 

consequentemente, suas camisetas ficam ensopadas de suor. Ele enxuga o seu suor 

com uma toalhinha e a entregava aos fiéis. Esta prática nunca havia sido utilizada 

anteriormente. Tudo começou com o testemunho de uma fiel que recebeu uma toalha 

do apóstolo. Ela afirmou ter recebido a cura por possuir tal objeto. Esta prática aos 

poucos adquiriu popularidade entre os fiéis. Com o passar do tempo, as pessoas 

começaram a trazer suas próprias toalhas com o objetivo de passar no rosto ou no 

pescoço de Valdemiro e, em seguida, colocá-las sobre um parente doente.  

O líder da igreja é considerado um “santo vivo”, o qual pode transmitir poder 

através de um simples toque. Entre a grande quantidade de pessoas percebe-se o 

desespero para tocarem no apóstolo. Tanto a prática de soprar nas pessoas, como o 

uso do suor para curar demonstram que Valdemiro é um líder carismático. O carisma 

possibilita ao líder acrescentar, persuadir, manipular um determinado grupo. Max 

Weber explica: 

 

O termo ‘carisma’ deve ser entendido como referindo-se a uma 
qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal qualidade real, 
pretensa ou presumida. “Autoridade carismática”, portanto, refere-se 
a um domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou 
interno, a que os governados se submetem devido à sua crença na 
qualidade extraordinária da pessoa específica. A legitimidade de seu 
domínio se baseia na crença e na devoção ao extraordinário, desejado 
porque ultrapassa as qualidades humanas normais e originalmente 
considerado como sobrenatural. (1982, p.340). 

                                                           
4 Segundo os neopentecostais, este resume-se no ato de falar línguas desconhecidas, “estranhas”.  

5 Segundo os fiéis este atos referem-se a retirada de demônios do corpo das pessoas.  
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É primordial às igrejas neopentecostais possuírem líderes carismáticos. Isto 

pode ser evidenciado nas seguintes igrejas: Igreja Universal (Edir Macedo), Igreja da 

Graça (R. R. Soares), Renascer em Cristo (Estevam e Sônia Hernandes). Estes 

líderes estão constantemente afirmando que possuem habilidades para curar 

enfermos. Afirmam que em suas igrejas ocorrem milhares de “milagres”. Relatam 

experiências subjetivas, visões sobrenaturais, que incluem anjos e comunicações com 

o divino. Os membros de tais igrejas são dependentes das instruções de seus líderes 

e acreditam piamente em suas afirmações.  

Para muitos adeptos do neopentecostalismo, os líderes são mediadores entre o 

povo e as bênçãos de Deus. Ari Pedro Oro afirma: 

 

Eles se mostram dedicados na multiplicação dos templos, no país e 
até no exterior, como vimos. Por isso se desdobram em viagens 
pastorais e exercem um acentuado controle doutrinário e 
administrativo-financeiro sobre as igrejas e pastores que se encontram 
sob o seu poder. Desfrutam, junto aos fiéis, de um prestígio elevado 
enquanto líderes carismáticos. Dons extraordinários e poderes fora do 
comum lhes são reconhecidos pelos seus seguidores quando se lhes 
indaga sobre os fundadores. As famílias deles são também objeto de 
deferência e de admiração especial. Elas figuram em santinhos, 
fotografias, cartazes, capas de discos e de livros (1996, p.54).  
 
 

Assim, os líderes (Apóstolos/ Bispos) controlam a doutrina e a administração das 

igrejas e dos demais pastores e, ao mesmo tempo, acoplam isto ao carisma.  

Em momento algum os fiéis questionam o “milagre” narrado por Valdemiro. Como 

foi mencionado acima, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago 

diz ter obtido uma vida de “milagres” a partir de 1996 em um evento que marcou a sua 

vida6. Valdemiro crê que Deus enviou anjos para salvá-lo. Quando suas forças 

estavam acabando, ficou inconsciente por alguns segundos e, ao acordar, estava 

sendo carregados por dois homens, que para ele, foram dois anjos. Um verdadeiro 

“milagre”, nas palavras do apóstolo. Perguntou-lhes em que língua falavam e eles 

responderam em qualquer delas que ele soubesse, inclusive, a língua portuguesa. Os 

anjos aconselharam-no a não falar, apenas descansar, pois estavam ali para ajudá-

                                                           
6Narrativa encontrada no livro O tesouro de Deus, publicado pela IMPD. 
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lo. Valdemiro diz que seu livramento é comparável aos grandes “milagres” bíblicos 

(Revista Avivamento Urgente, 2013, nº 08, p.21).  

Alguns espaços físicos são supervalorizados pelos neopentecostais. Em seu 

livro: O Sagrado e o Profano, Mircea Eliade apresenta a ideia de um espaço que não 

é homogêneo. Segundo Mircea: 

 

Para um crente, essa igreja faz parte de um espaço diferente da rua 
onde ela se encontra. A porta que se abre para o interior da igreja 
significa, de fato, uma solução de continuidade. O limiar que separa 
os dois espaços indica ao mesmo tempo a distância entre os dois 
modos de ser, profano e religioso. O limiar é ao mesmo tempo o limite, 
a baliza, a fronteira que distinguem e opõem dois mundos – e o lugar 
paradoxal onde esses dois mundos se comunicam, onde se pode 
efetuar a passagem do mundo profano para o mundo sagrado 
(MIRCEA, 1992, p.19). 

 

 

Assim, para o fiel da Igreja Mundial do Poder de Deus, o local de culto é algo 

sagrado. Eles relacionam isto com algumas citações bíblicas: Não te aproximes daqui, 

disse o Senhor a Moisés; tira as sandálias de teus pés, porque o lugar onde te 

encontras é uma terra santa. (Êxodo, 3.5). Neste sentido, para o homem religioso o 

mundo é repleto de espaços sagrados. Pode-se dizer que são vários espaços dentro 

de um espaço.  

Todas as grandes campanhas da Igreja Mundial do Poder de Deus são 

realizadas em algum Monte. A oração no monte é uma prática evidente na vida do 

líder Valdemiro Santiago. Segundo ele, a Igreja Mundial é fruto de oração no monte 

de São Roque, interior de São Paulo. Este afirma que, enquanto orava naquele lugar, 

Deus lhe falou que colocaria sob a sua responsabilidade uma igreja. Esta seria grande, 

serviria para avivar o evangelho de Jesus Cristo, resgatar as ovelhas que estavam 

perdidas, mudar a história de vida das pessoas que não suportavam mais o 

sofrimento. Atualmente, Valdemiro sobe, constantemente, ao monte acompanhado de 

seus obreiros para orar pelos pedidos de oração e consagrar os objetos que serão 

usados em suas campanhas. 

No ano de 2011, o Apóstolo Valdemiro carregou um grande livro com o nome de 

fiéis para orar por eles no Monte São Roque. Segundo a IMPD, este livro continha 

todos os nomes dos fiéis que colaboram financeiramente com a igreja em uma 

campanha. Os líderes da IMPD oraram no monte sobre uma pilha de carnês, que 
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possivelmente, seriam enviados aos colaboradores. Para comprovar a prática, a Igreja 

utiliza textos bíblicos como: “E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à 

parte. E, chegada já a tarde, estava ali só.” (Mateus 14.23, referenciado também em 

Marcos 6.46-47); “E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou 

a noite em oração a Deus.” (Lucas 6.12); “E aconteceu que, quase oito dias depois 

destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar.” 

(Lucas 9:28, a referência anterior ao mesmo evento ocorreu em Marcos 9.2). Segundo 

a igreja, sua doutrina tem como base: Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Tem como 

principal livro a Bíblia e possuem como principais doutrinas: Justificação; Creem em 

Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Valorizam o Batismo nas Águas e no 

Espírito Santo: Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 

condenado (Marcos 16.16). Este batismo é feito por imersão, ou seja, os adeptos são 

mergulhados. 

Segundo a publicação da Igreja Mundial, seus principais objetivos e doutrinas 

teológicas são as seguintes: 

 

Obedecer todos os mandamentos e preceitos deixados por Deus 
encontrados na Bíblia, expandir o evangelho divulgando a 
manifestação de Deus no ministério através de curas e testemunhos. 
Este foco tem sido aplicado de uma maneira exata que trabalha o 
processo com ajuda de bispos, pastores, obreiros e membros 
voluntários, onde procuram evangelizar qualquer tipo de pessoa seja 
ela de qualquer classe social, de diferentes entidades religiosas, 
mantendo o respeito e evitando o rompimento de suas respectivas 
culturas, por exemplo: ciganos, índios, africanos e outras demais 
culturas, diferenciando o evangelho de religião. Esta missão se torna 
cada dia mais forte, edificada por haver membros, obreiros e 
funcionários de prontidão para divulgar e defender a obra de Deus 
(Disponível em <www.impd.org.br>. Acesso em 10 de março de 2013). 

 
 

Desta forma, a mídia é um importante instrumento de divulgação das doutrinas 

e práticas da igreja. Pessoas de vários lugares têm a liberdade para afirmar que, por 

intermédio, da Igreja conseguiram o que desejavam. Este instrumento aumenta a 

aceitabilidade dos discursos e, consequentemente, da concepção. Uma fazendeira 

diz que ficou quase um ano chorando, vivendo triste e angustiada, só pensava em 

morrer. Após ter conhecido Deus pela TV no programa da IMPD ela diz ter adquirido 

a alegria.  

http://www.impd.org.br/
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A Igreja Mundial do Poder de Deus utiliza os meios de comunicação de massa 

como plataforma de cooptação de recursos, que engloba programas de TV e de rádio, 

um jornal impresso (Jornal Fé Mundial) e Redes Sociais (blogs, web sites, twitter, 

facebook, etc.). O objetivo é arrecadar renda para dar continuidade aos projetos de 

expansão, e com isto, difundir suas doutrinas religiosas e fortalecer a imagem 

institucional da igreja.  

Atualmente a instituição se utiliza muito bem deste mecanismo para aumentar a 

quantidade de adeptos. Os instrumentos utilizados são os Programas televisivos em 

âmbito nacional e internacional, internet e jornais impressos.  

A igreja organizou um evento no Brasil para que as pessoas de nacionalidade 

Angolana pudessem falar das bênçãos que receberam. Não são apenas Angolanos 

anônimos que frequentam à igreja para buscar uma resposta aos seus problemas. O 

Deputado Raúl M. Danda (Deputado Federal da Angola) esteve presente no Ginásio 

do Ibirapuera, participando de um evento. Ele afirma que veio fazer exames médicos 

e ao mesmo tempo, pedir a Deus a solução para seus problemas (Jornal Mundial, 

2010). 

 Uma fiel diz que sua filha poderia morrer ou poderia ficar usando balão de 

oxigênio para o resto de sua vida. Ela diz: “mesmo sem fé atendi ao convite de minha 

mãe para ir até a igreja, lá ao ser consagrada pelo apóstolo Valdemiro Santiago e 

pedir sua oração, ele disse-me assim: Sua filha não tem mais nada” (Jornal Mundial, 

2010). 

Existe um dia específico do “milagre”, denominado: “Terça-feira do Milagre 

Urgente”. Neste dia a toalhinha ungida é distribuída na Sede Nacional. O dia da 

reportagem foi exatamente dia 07 de setembro, ou seja, dia da comemoração da 

Independência do Brasil. Os testemunhos ocorridos neste dia se referiam a libertação: 

das drogas e demais vícios, das dívidas, da doença.  

A programação da Igreja Mundial transmitida pela TV não é tão diversificada 

como no caso do Igreja Universal. Talvez seja a mais simples de todas as igrejas 

neopentecostais que possuem transmissão televisiva. O maior tempo de transmissão 

é composto de reuniões gravadas na sede da igreja ou em shows ao ar livre que conta 

com orações, testemunhos de cura e atrações musicais. Noventa por cento destes 

programas são conduzidos por Valdemiro Santiago. Pode afirmar, neste sentido que 
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os programas da igreja nada mais são do que a reprodução do que ocorrem nos cultos 

ministrados por Santiago. 

Na Igreja Mundial, Santiago é o responsável por assumir a direção da 

programação dos cultos e nada pode ser modificado sem o seu aval. Segundo Carlos 

Rodrigues Brandão (2007), o principal traço das religiões populares é produzir seus 

cultos com autonomia. Isto porque existem afinidades entre os modos de religião 

popular, onde estruturas se repetem, porém cada grupo religioso assume ou cria um 

determinado modo popular.  

Nos cultos da IMPD todos (obreiros e membros) aguardam os comandos de 

Valdemiro e juntos aplaudem, riem, comovem-se. O apóstolo é bastante informal em 

suas palavras, fala uma linguagem mais popular, proporcionando uma identificação 

por parte dos fiéis. Não utiliza palavras complicadas ou expressões de difícil 

compreensão. As pessoas não se preocupam se estão sentadas ou em pé, seguem 

as reuniões durante todo o período, deixando o espaço de culto apenas no final da 

programação. São bastante participativos:  levantam as mãos, batem palmas, se 

abraçam e relatam seus testemunhos a respeito de curas e prosperidade financeira 

no momento adequado. 

Segundo o estudo de José Guibson Dantas, acadêmico da Universidade Federal 

de Alagoas, uma constatação interessante foi observada nos cultos televisionados: 

Valdemiro costuma utilizar um vasto vocabulário de expressões regionais. 

Dependendo da região onde o culto é realizado, ele utiliza de expressões locais para 

se relacionar com o público. Por exemplo, em cultos no Nordeste brasileiro, as 

expressões “Oxente” e “Oxe” são utilizadas várias vezes por ele. Em Goiás e Minas 

Gerais a expressão “uai” e “Trem”. 

Valdemiro utiliza frases regionalistas para se aproximar do povo local. A 

linguagem empregada por Santiago é modificada de acordo com o local (ver Quadro 

1)  

 

QUADRO 1 -  Linguagem utilizada por Valdemiro Santiago 

Expressões populares  Regionalismos  

“Fiado só amanhã!”  “Uai!”  

“Água mole e pedra dura tanto bate até que fura”  “Sô!”  

“Glória a Deus!”  “Trem bão”  

“Avoar”.  Tô falando, aqui ô meu!”  

“Não pise no meu pé!”  “Oxe”  
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“Cruz credo!”  “Oxente!”  

Fonte: DANTAS, Guibson. Faces de um Deus caipira, UFA,2013. 

 

Assim, os regionalismos são percebidos nos momentos dos cultos. Estes 

períodos possuem as narrativas como centro das reuniões. É com base nestas 

narrativas que o slogan da igreja: A mão de Deus está aqui é autenticado. Por meio 

das narrativas as práticas e rituais são fortalecidos. As narrativas apresentam a 

importância existencial da igreja, pois afirmam sua relevância não somente para o 

povo brasileiro, mas para o mundo. A igreja é personificada na pessoa do apóstolo 

Valdemiro Santiago. Segundo a Revista Fé Mundial em 2010, os testemunhos 

acontecem em todas as igrejas da instituição e segundo seus próprios líderes são 

necessários para que a fé das pessoas seja fortalecida e o poder de Deus conhecido. 

Neste sentido pode-se afirmar que as narrativas de “milagres” são os fatores 

primordiais para a questão existencial da igreja. Ou seja, sem narrativa de “milagre” a 

Igreja Mundial não existiria. 

No primeiro semestre de 2013, a IMPD se destacou durante uma edição do 

Jornal Hoje, da Rede Globo de televisão, que noticiou um pedido de desculpas feito 

pelo Bispo Valdemiro às autoridades e à população. Isto porque durante a 

inauguração da Cidade Mundial em São Paulo, a estimativa de público foi 

consideravelmente superada, passando dos treze mil previstos para mais de trinta mil 

pessoas. As desculpas se referiam as seguintes questões: muitas pessoas ficaram do 

lado de fora do local de culto; houve transtorno no trânsito; equipes de bombeiros e 

agentes de trânsito foram acionadas para contornarem a situação. Na reportagem, os 

fiéis não manifestaram sintomas de revolta, mas de satisfação em participar da 

celebração, mesmo que fosse do lado de fora. Isto pode ser explicado em razão do 

grande respeito que os membros da igreja possuem para com os seus líderes.   

 Segundo o prefácio do livro Sê Tu uma Benção, publicado pela IMPD os seres 

humanos vivem em uma sociedade exageradamente corrupta e desonesta, onde as 

pessoas amam seus direitos e desprezam seus deveres. Geraldo Netto, membro da 

Igreja Mundial e escritor do prefácio afirma: 

 

Deus, vendo o sofrimento deste povo querido, subestimado pelos 
problemas e, como se não bastasse, ferido pelos lobos vestidos de 
ovelhas que se dizem pregadores do evangelho [...] Deus atribuiu ao 
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Apóstolo Valdemiro Santiago a missão de cuidar desse povo. 
(OLIVEIRA, 2006, p.5,6). 
 
 

Nesta citação, a imagem de Valdemiro transmitida ao público remete a um 

homem bom, pai de todos, que cuida de todos, que se preocupa com os necessitados 

e com os doentes. O livro citado anteriormente afirma que Deus deu a ele esta missão 

de cuidar dos seres humanos. Basta ligar a TV ou participar das reuniões da Igreja 

Mundial para perceber o carinho dos fiéis por seu líder. As pessoas querem beijá-lo, 

tocá-lo, querem estar próximos a ele. Se o lema da igreja é: A mão de Deus está aqui, 

então na interpretação dos adeptos, Valdemiro é divino, com capacidade de realizar 

“milagres” e trazer a solução para o problema delas. Ao fundo de cada Igreja Mundial 

existe um painel a figura de ovelhas. Isto representa um dos objetivos centrais da 

igreja: Valdemiro é o pastor que cuida das ovelhas. As ovelhas representam os fiéis, 

seres indefesos e sensíveis que necessitam da presença do pastor na vida delas.  

Geralmente os membros da Igreja Mundial que são comerciantes, expõem na 

frente de suas lojas uma imagem de uma mão segurando o planeta terra, como o 

mesmo lema da igreja: A mão de Deus está aqui. Em Goiânia, percebe-se este fato 

na rede de Supermercados Tatico7. Em um vídeo publicado no canal Youtube, o filho 

de Tático diz ter sido curado após a tentativa de se suicidar. No depoimento do ano 

de 2002, Tatico (ex-deputado) afirma que possuía nove supermercados devido a 

benção de Deus, isto pelo fato de ser membro da Igreja Mundial do Poder de Deus.  

Enfim, a Igreja Mundial cresceu bastante desde sua origem até os dias atuais. 

Este crescimento só foi possível devido as narrativas religiosas de possíveis 

“milagres” e o elevado trânsito religioso por parte de ex-membros de igrejas 

pentecostais e neopentecostais. 

 

 

 

                                                           
7 A rede Tatico é uma rede de supermercados com sede no Distrito Federal, inaugurada em 1987 na 

cidade de Ceilândia, sendo uma loja de 4000 m² no Centro da cidade. No ano de 1997, a rede inaugura 

sua segunda loja, na cidade de Águas Lindas de Goiás, com 5000 m². O ano de 1999, foi o ano de 

crescimento da empresa, que inaugurou 2 lojas na Região Metropolitana de Goiânia, sendo 1 em 

Aparecida de Goiânia e outra no Centro de Goiânia. A loja de Aparecida tem 2.120 m² e a do Centro 

de Goiânia tem 2.230 m². De 2007 a 2009 foram inauguradas mais 3 lojas no Distrito Federal, sendo 1 

em Samambaia, 1 no Recanto das Emas e 1 em Santa Maria, suprindo o Novo Gama, Gama e 

Valparaíso de Goiás. (Disponível em <www.tatico.com.br>. Acesso em 26 de Abril de 2013).  

http://www.tatico.com.br/
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1.2 O NEOPENTECOSTALISMO: sua gênese e autoafirmação 

 

 

O movimento pentecostal teve a sua origem nos Estados Unidos da América no 

início do século XX. Este movimento é herdeiro do Metodismo Wesleyano e do 

Movimento Holiness. A principal distinção do Protestantismo reside na seguinte 

questão doutrinal: a Contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. 

O sociólogo Paul Freston, descreve as fases de implantação do pentecostalismo 

no Brasil. Ele divide a história pentecostal em três períodos ou também chamadas de 

ondas (1996, p.70). A primeira onda de avivamento brasileiro teria duração de 1910 a 

1950, tendo seu fundamento no movimento pietista de intensificação da fé que ocorreu 

nos EUA no final do século XIX. Ainda que ocorra diferenciações em relação as três 

ondas, cada uma das igrejas que compõe estas ondas posteriores foram criadas 

debaixo das premissas das ondas anteriores, ao mesmo tempo, acrescentavam novos 

dogmas e práticas.  

A primeira fase, nos primeiros anos do movimento pentecostal norte-americano, 

trouxe para o Brasil duas igrejas: a Congregação Cristã no Brasil (1910) e a 

Assembleia de Deus (1911). Essas igrejas sobrepujaram largamente o palco 

pentecostal durante quarenta anos. A Assembleia de Deus obteve uma maior 

expansão, tanto numérica quanto espacialmente. A Congregação Cristã, após um 

período em que ficou limitada à comunidade italiana, sentiu a necessidade de 

assegurar sua sobrevivência por meio do trabalho entre os brasileiros.  

A segunda fase pentecostal originou-se na década de 1950 e início dos anos 

1960, quando ocorreu uma fragmentação no campo pentecostal. Esta cisão 

possibilitou o surgimento de três grandes grupos ainda ligados ao pentecostalismo 

clássico: Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), Igreja Evangélica Pentecostal O 

Brasil para Cristo (1955) e Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962), todas focadas 

especificamente no âmbito da cura divina. Essa segunda onda combinou com o 

acréscimo do processo de urbanização do país e o crescimento acelerado das 

grandes cidades. Segundo Freston (1996), o estopim dessa nova fase foi a chegada 

da Igreja Quadrangular com os seus métodos arrojados, forjados no berço dos 

modernos meios de comunicação de massa, a Califórnia.  
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A terceira fase do pentecostalismo brasileiro iniciou-se no final dos anos 1970, 

com um acentuado destaque na década de 1980, pelo surgimento das igrejas 

denominadas neopentecostais, com forte ênfase na teologia da prosperidade. A 

principal destas igrejas é a Igreja Universal do Reino de Deus fundada em 1977. As 

ênfases teológicas dos períodos podem ser descritos da seguinte maneira: do primeiro 

período foi o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. A ênfase teológica do 

segundo período foi a cura física; a ênfase teológica do terceiro período foi o 

exorcismo e a mensagem da prosperidade financeira.  

Segundo o pentecostalismo, o Espírito Santo continua a agir nos dias atuais da 

mesma forma como atuava no cristianismo primitivo, curando as pessoas e 

expulsando os demônios. O pentecostalismo brasileiro se desenvolveu na segunda 

década do século XX em duas regiões distintas. A primeira com o italiano Louis 

Francescon no sudeste do país. A outra no norte do Brasil com dois suecos: Daniel 

Berg e Gunnar Vingren, ambos membros da Igreja Batista em Chicago, nos Estados 

Unidos (FRESTON, 1996; MARIANO, 1999).  

O acontecimento mais marcante das últimas décadas no âmbito religioso do 

Brasil foi o surgimento do neopentecostalismo, notadamente sua expressão mais 

espetacular, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Sendo um fenômeno 

recente, essa manifestação religiosa ainda está sendo objeto de uma identificação 

mais precisa, inclusive no aspecto terminológico. O professor Antonio Mendonça 

utiliza a expressão pentecostalismo de cura divina. Esta afirmativa faria com que este 

neopentecostalismo se tornasse idêntico ao pentecostalismo dos anos de 1950. Esse 

movimento tem como proposta religiosa primordial o trinômio cura-exorcismo-

prosperidade. Em meio as realidades atuais, essas igrejas proporcionam espaços de 

solidariedade e acolhimento, acarretando em um forte senso de dignidade entre os 

seus participantes. Também revelam uma clara tendência para práticas sincréticas e 

mágicas, tais como a utilização crescente de objetos e rituais como mediação do 

sagrado. 

Segundo Paulo Siepierski, é impróprio a utilização do termo neopentecostal para 

entender as novas denominações surgidas a partir de 1970. Isto porque: 

A roda da história girou novamente, provocando um paulatino 
abandono do pré-milenarismo e um lento, porém seguro, retorno ao 
pós-milenarismo. [...] Esta duas correntes de pensamento tem se 
alterado na história do cristianismo. Normalmente; o pré-milenarismo 
tem-se popularizado em períodos de crise social e econômica . Já o 
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pós-milenarismo é característica de períodos de paz social e 
progresso econômico (SIEPIERSKI, 2008, p.78-80).  
 
 

Esse novo pentecostalismo se adapta muito bem à moderna cultura urbana 

influenciada pela televisão e pela ética do capitalismo de consumo. A crescente 

aceitação desses movimentos possibilita uma insatisfação com a religiosidade formal 

e rotineira. Existem diferenciações de expansões geográficas dos movimentos 

religiosos evangélicos: o pentecostalismo tem como ponto de origem de expansão o 

estado de São Paulo, já o novo pentecostalismo teve sua expansão no estado do Rio 

de Janeiro. Esta pesquisa continuará utilizando o termo “neopentecostalismo” tendo 

como fundamentação teórica os estudos de Paul Freston, Ricardo Mariano, Ricardo 

Bitun, Leonildo Campos, Pedro Oro. Tendo em vista que o termo não modificará o 

sentido original da pesquisa. 

 Os principais líderes das primeiras igrejas neopentecostais foram influenciados 

pelo pastor canadense Walter Robert McAlister pastor da Igreja Nova Vida, situada no 

Rio de Janeiro. Segundo Freston (1996, p.130), a primeira e principal igreja que deu 

origem a terceira etapa do neopentecostalismo é a Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD). A Freston (1996, p.130) As igrejas da IURD e da IMPD estão mais 

concentradas no Rio de Janeiro e em São Paulo, isto porque toda igreja que procura 

destaque nacional sempre inicia em grandes centros.  

Tudo indica que o neopentecostalismo seja um novo pentecostalismo. Não se 

apegam à questão de roupas, de televisão, de costumes, e têm um jeito diferente de 

falar sobre Deus. Dualizam o mundo espiritual dividindo-o entre Deus e o Diabo: 

 

Tornaram-se, com respaldo e estímulo religiosos, mais imediatistas e 
pragmáticos. Almejam, em suma, da felicidade. Boa fortuna que, com 
seus óculos religiosos, testemunham e retraduzem, apesar de sua 
terrível condição social, em termos de bem-estar pessoal, progresso 
material e até consumo de bens de alto valor monetário (MARIANO, 
1999, p.08-09).  
 
 

Neste sentido, para os neopentecostais, o mundo está completamente repleto de 

demônios e a função do crente é expulsá-los. Pregam a prosperidade como meio de 

vida, ou seja, pobreza é coisa de Satanás. Doença só existe em quem não acredita 

em Deus e sua origem é o demônio. Seus cultos são sempre emotivos objetivando 

uma libertação do mundo satânico.  (FRESTON, 1992, p.99). Em muitos pontos pode-



29 
 

se dizer que suas doutrinas são bem parecidas com as doutrinas das religiões 

orientais, tais como o hinduísmo e budismo. 

As igrejas neopentecostais modificaram suas raízes pentecostais e com isto 

obtiveram um número extremamente elevado de fiéis. Destacam algumas estratégias 

como, por exemplo, o uso do rádio, o investimento em programas televisivos. 

Organizam de maneira semelhante a uma corporação (alguns líderes tem a 

autoridade máxima e os demais estão debaixo desta autoridade), não enfatizam 

regras ou manuais litúrgicos, tendo como função primordial a prestação de serviços 

(orações, venda de objetos considerados sagrados). Estas igrejas têm um líder 

(pastor) como o modelo a ser seguido pelos demais pastores: roupa, modos de falar, 

modo de agir com o público. Existe então uma hierarquia: Apóstolo, bispos, pastores, 

obreiros. 

A Igreja Universal do Reino de Deus inaugura o neopentecostalismo no Brasil, 

criada por Edir Macedo tem a maior concentração de suas igrejas nos estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo. É conhecida nacionalmente como uma denominação urbana. 

Esta denominação aluga e compra espaços para grandes reuniões. No caso da 

compra de imóveis, estes são sempre localizados nos centros dos bairros. Edir 

Macedo conseguiu superar seu cunhado nas habilidades administrativas. O estilo de 

vestir e maneira de falar de Edir Macedo são imitados pelos pastores da Igreja 

Universal do Reino de Deus. A ênfase desta igreja resume em dois pontos, a 

prosperidade financeira e o exorcismo. Em suas reuniões, os líderes confrontam as 

religiões afro-brasileiras, porque oram contra suas entidades, afirmando que são 

demoníacas.  

No campo político, apresentam seus próprios candidatos políticos (locais e 

nacionais). Quando são eleitos, favorecem o interesse religioso da denominação. O 

censo do IBGE do ano de 2000 afirma que mais de 2,1 milhões de brasileiros dizem 

serem membros da Igreja Universal do Reino de Deus.  

A IURD possui cobertura de rádio em 75% do país e produz 240 horas de 

programação televisiva diária. Também imprime 2,3 milhões de cópias do jornal 

semanal da instituição que é distribuído em todo o país. (TAVOLARO, 2007, p.238-

239). Edir Macedo é o dono majoritário da segunda maior empresa de televisão do 

país (Rede Record). Atualmente Macedo habita oficialmente em Miami, Flórida (EUA), 

frequentemente, visita o Brasil para participar de reuniões e conduzir seus negócios. 
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1.3 A POPULAÇÃO EVANGÉLICOS NO BRASIL 

 

Segundo o estudo elaborado pela fundação Gétulio Vargas, até o ano de 2009, 

os evangélicos continuavam com suas porcentagens de adeptos elevadas. Os 

evangélicos, incluindo-se tanto os ramos tradicionais quanto pentecostais, seguem a 

sua trajetória de crescimento, passando de 16,2% para 17,9% nos primeiros anos 

desta década chegando a 20,2% (NERI, 2011, p.8).  

Uma pesquisa elaborada pelo IBGE afirma que vinte e seis milhões de 

brasileiros, ou seja, quinze por cento da população brasileira se declararam 

evangélicos no ano de 2000. Esta distribuição religiosa pode ser visualizada a seguir:  

 

TABELA 1 – População brasileira distribuída de acordo com a crença (1980/2000)  

 

Religião  

1980 

(%)  

2000  

(%)  

Variação do N 

absoluto 

1980/2000(%)  

Católica  88.9  73.8  18.1  

Evangélica não-

pentecostal  

 3.4    4.2  78.0  

Evangélica pentecostal   3.2  10.4                  357.9  

Kardecistas   0.7    1.4                  171.9  

Afro-brasileiras   0.6    0.3                   -15.8  

Outras  1.2   1.6                    79.7  

Sem religião  1.6   7.3                  531.3  

Sem declaração  0.2   0.2                    27.6  

Total   100  100  ---  

População total do 

Brasil (N)  119.011.052  169.411.759  42.3  

Fontes: BOHN, Simone R. Evangélicos no Brasil, 2004.  

  

Como se observa, o aumento da fração evangélica não tem sido homogêneo. 

Entre 1980 e 2000, o crescimento desse grupo foi significativamente maior na região 

nordeste do que no restante do país. As promessas de cura e prosperidade financeira 

contribuem para tal crescimento numérico. 

A Igreja Mundial do Poder de Deus tem como principal ênfase a cura de 

enfermidades por meio do sobrenatural, da ação divina. O Apóstolo Valdemiro se 

apropria também de práticas utilizadas por igrejas pentecostais. Através de programas 
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de televisão, jornal, livros e site, a Igreja Mundial enfatiza os testemunhos de cura 

alcançada pelos fiéis que receberam a oração do Apóstolo Valdemiro e de algum líder 

da citada igreja. 

Segundo a teologia da prosperidade, os crentes devem orar sem a afirmativa: 

“Se for da vontade de Deus”, “Quem coloca um ‘se’ na oração, está orando em um 

estado de dúvida”. Assim, deve-se orar com palavras positivas e Deus em troca, 

concederá a benção prometida. Esta teologia afirma: 

 

As doenças e as enfermidades não são da vontade de Deus para o 
seu povo [...] Não é da vontade de Deus que fiquemos doentes. Nos 
dias do Antigo Testamento não era da vontade de Deus que os filhos 
de Israel ficassem doentes, e este eram servos de Deus. Hoje somos 
filhos de Deus. Se sua vontade era que nem sequer seus servos 
ficassem doentes, não pode ser sua vontade que seus filhos fiquem 
doentes! [...] Nunca diga a ninguém que a enfermidade é vontade de 
Deus para nós. Se a enfermidade fosse à vontade de Deus, o céu 
estaria cheio de enfermidades e doenças (HAGIN, 1990, p.18,20).  

 

A confissão positiva afirma que tudo aquilo que é considerado mal pode ser 

destruído pela oração. Esta prática tem se tornado comum entre os evangélicos, como 

ressalta Hagin: Descobri que o modo mais eficaz de se orar é aquele pelo qual você 

requer seus direitos [...] e tudo quanto exigirdes em meu nome (nome de Jesus) farei. 

(1990,p.20). 

A Igreja Mundial do Poder de Deus ressurge com certas práticas quase 

esquecidas por outros grupos pentecostais e voltam com características diferentes, 

mas no fundo, constituem as antigas práticas pentecostais. As narrativas que focam 

a cura divina não são algo novo nem na magia nem na religião, muito menos no 

Cristianismo. A ênfase na cura divina não se restringiu apenas ao Brasil, ocorreu ao 

redor de todo o mundo, muito utilizada pelos pastores norte‑americanos na 

evangelização de massas a partir da década de 1940 (FRESTON, 1992). 

Entrelaçada a teologia da cura divina, a Igreja Mundial do Poder de Deus une a 

insatisfação com a pobreza, a miséria e a prosperidade como uma das evidências da 

bênção de Deus. As narrativas analisadas nesta pesquisa demonstram que os fiéis 

acreditam que Deus tem uma benção especial para cada um deles na Igreja Mundial. 

A pessoa que tanto lutou na vida acredita que frequentando a Igreja conseguirá ter 

uma vida melhor (saúde, dinheiro, felicidade, vida eterna). Esse fiel pode agora 
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projetar-se no mundo dos negócios e dos prazeres desta terra sem afligir, pode-se 

sonhar com as riquezas sem se autoflagelar. 

As narrativas dos fiéis publicadas na Revista Milagre Urgente, evidenciam que 

basta exigir, declarar, determinar que todos os pedidos serão atendidos. Os jargões 

mais comuns são: eu declaro, eu determino, toma posse da benção. Todos eles estão 

ligados a Teologia da Prosperidade.  

A Igreja Mundial do Poder de Deus utiliza a expressão “Sê tu uma benção”, que 

possui o mesmo sinônimo das expressões anteriores, trazendo a ideia de uma palavra 

positiva que dará a vitória. A pessoa tem a “visualização positiva” da bênção desejada, 

isto é, concebe em sua mente o que ela quer receber e, em seguida, é motivada a 

“tomar posse da benção”. A premeditação de bênçãos, a visualização positiva e o uso 

do termo tomar posse da bênção levam as pessoas a crerem em que tudo depende 

da força da mente e das palavras de poder pronunciadas por elas. 

A Igreja Mundial do Poder de Deus, criada por Valdemiro Santiago, possui 

diversas práticas oriundas da Igreja Universal do Reino de Deus.  Todas as técnicas 

utilizadas têm como finalidade conseguir de Deus a resolução dos problemas 

pessoais. No início, a ênfase residia em receber do divino a cura de enfermidades, 

atualmente, o destaque da igreja abrange também a prosperidade financeira. Deste 

modo, cabe perguntar: o que os fiéis tanto procuram na Igreja Mundial do Poder de 

Deus? Seria apenas dinheiro? ou cura física/emocional? Por que a IMPD está repleta 

de fiéis e qual é a função das narrativas dos fiéis no crescimento numérico? Qual a 

importância da fé dos adeptos e da aceitabilidade em um grupo religioso? No capítulo 

seguinte investiga-se as narrativas dos fiéis para entender as perguntas.  
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CAPÍTULO 2 - NARRATIVAS DOS FIÉIS DA IGREJA MUNDIAL DO PODER DE 

DEUS 

 

 

Este capítulo é composto da investigação das narrativas dos fiéis, publicadas em 

periódicos da Igreja Mundial do Poder de Deus, encontradas também no Estatuto da 

Igreja Mundial do Poder de Deus registrado no 2° Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos de Sorocaba -SP, sob o nº 93034, em data de 04 de março de 1998. 

 Em todos os cultos vários fiéis dão testemunho de suas práticas. Estas 

narrativas são direcionadas aos demais fiéis e expectadores televisivos, que por sua 

vez, são publicadas na internet, em jornais e em revistas. Compara-se as narrativas 

dos fiéis com os dois tipos de narrativas apresentados por Jörn Rüsen no texto: O 

desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: Uma hipótese 

ontogenética relativa à consciência moral (2010). In: Jörn Rüsen e o ensino de história. 

Também observa-se a perspectiva de Koselleck sobre o espaço de experiência e o 

horizonte de expectativa8. Neste capítulo faz-se também uma argumentação sobre as 

narrativas dos fiéis e os elementos materiais adquiridos por eles, seja pela TV ou pela 

presença física no ambiente de culto. Além disto, o marketing dos “milagres” produz 

narrativas que moldam a maneira como os fiéis serão conduzidos. Observando as 

entrelinhas pode-se perceber que só é possível a existência desta igreja por causa 

das narrativas de “milagres” internos. A pesquisa não visa colocar em descredito ou 

trazer autenticidade para tais eventos miraculosos, mas perceber como as narrativas 

moldam a conduta dos membros da Igreja Mundial. 

 

2.1 “NARRATIVA TRADICIONAL”: O modelo de Jörn Rüsen 

 

As narrativas tradicionais têm como fundamentação os princípios da afirmação 

das orientações dadas pelos acontecimentos já ocorridos. Segundo Rüsen as 

tradições são elementos indispensáveis de orientação dentro da vida prática, e sua 

negação total conduz a um sentimento de desorientação massiva. Neste sentido, o 

                                                           
8 Reinhart Koselleck, é autor da obra Futuro passado (1979). Nesta obra ele desenvolve a perspectiva 

de que cada presente não apenas reconstrói o passado a partir de problemas desenvolvidos na sua 

atualidade, mas também de que cada presente ressignifica tanto o passado, campo da experiência, 

como o futuro, horizonte de expectativas (KOSELLECK, 2006) 
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princípio da afirmação das orientações é moldado na vida dos fiéis por este livro 

denominado Escritura Sagrada, traduzido para a língua portuguesa por João Ferreira 

de Almeida. A Bíblia é o livro considerado sagrado para o fiel e serve como paradigma 

de vida para todos os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. É apresentado como 

um livro totalmente verdadeiro e repleto de história que dão sustentabilidade para 

práticas existentes na atualidade. Segundo um estudo bíblico escrito por Valdemiro 

Santiago, publicado no site da Igreja Mundial do Poder de Deus, no dia 07/02/2011, 

com o título: A palavra Divina, o líder da igreja afirma: 

 

Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo [...] Todo 
aquele que nele crer não será confundido [...] Paulo, que estava 
insatisfeito e preocupado, orou a Deus e percebeu que eles eram 
zelosos, que achavam que estavam certos, ele também agia assim. 
Muitos são criticados hoje, mas faziam iguais antes. Se comportar 
diferente é falta de sabedoria, é preciso mostrar a justiça do evangelho 
através da manifestação de poder e Deus faz as obras. É a palavra de 
Deus, o evangelho, é simples (SANTIAGO, 2011). 

 

As palavras utilizadas por Valdemiro Santiago nesta citação fundamentam-se no 

que está registrado na Bíblia. E, assim, o povo é orientado pela Bíblia interpretada por 

Santiago. Alguns fiéis afirmam terem sido orientados pela Bíblia e por Valdemiro. Na 

Igreja Mundial são diversos os depoimentos de leprosos que dizem terem sido 

curados. Para esta igreja, um homem é curado de lepra (atualmente conhecida com 

Hanseníase). Esta narrativa de “milagre” acontece em Parauapebas/PA em um 

encontro de diversas IMPD reunidas ali. O fiel paraense diz ter ido na sede da igreja 

em São Paulo antes de ser curado. Ele usou a camisa de Valdemiro e diz ter sido 

curado. A matéria da Revista afirma que o fiel estava usando a camisa azul que o 

Apóstolo havia lhe dado. Diz que ele chegou à igreja com a pele em carne viva por 

causa da lepra (Revista Avivamento Urgente ,2012, nº4, p.41). A narrativa tradicional 

(RÜSEN, 2010) orienta, ou seja, um fato no passado, autenticado pela Bíblia, que gera 

fé e prática no presente. 

 Segundo Koselleck, não apenas o fosso entre o passado e o futuro aumenta; a 

diferença entre experiência e expectativa é sempre superada, e de forma cada vez 

mais rápida, para que possa continuar viva e atuante. (2006, p. 322). 

No site da IMPD, uma fiel, aposentada de 80 anos, sofreu um grave acidente há 

cerca dois anos. Ao ouvir um barulho estranho, subiu na laje de sua casa para ver o 
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que era e quando estava descendo escorregou no piso molhado e a telha quebrou, 

causando-lhe uma grande queda. Neste acidente ela teve uma lesão grave na coluna 

e quebrou os pés e as pernas, impedindo inclusive a sua locomoção. Após uma das 

reuniões na igreja, ela afirma: 

 

Eu não tinha forças nas pernas, mas, um certo dia, após orar muito, 
mesmo com muito medo tentei levantar da cadeira e consegui. Fiquei 
em pé, o que não acontecia há muito tempo, e para a glória de Deus, 
andei sozinha. Foi um milagre. Tive muita fé e devo a minha vida a 
Deus. Estou viva e melhorando a cada dia (Disponível em: 
<http://www.impd.org.br/portal/index.php?link=noticias_impd&id=380
>. Acesso em 12 de outubro de 2012).  
 
 

A citação expressa a experiência individual. Segundo Koselleck, a experiência e 

expectativa são duas categorias que entrelaçam passado e futuro. A experiência é o 

passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser 

lembrados. Os prognósticos narrados na Igreja sempre desembocam no sucesso do 

fiel. Ele terá uma família perfeita, terá uma saúde plena e será bem sucedido em seu 

trabalho. Nesta igreja, os adeptos encontram um lugar de refúgio e esperança. A 

experiência é narrada na Bíblia e a expectativa surge da relação do homem com o 

divino.  

No dia 07 de Setembro de 2012,  a IMPD promoveu um evento denominado 

Grande Concentração de Fé pelo Dia da Independência,9 na cidade de Campinas/SP. 

Entre às várias citações de “milagres”, uma tem o seguinte título: Poder de Deus 

ressuscita bebê (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº 6, p.24-25). A matéria da 

Revista Avivamento Urgente mostra que a criança sobreviveu a duas paradas 

cardíacas. A mãe da criança diz que acompanhava a programação da IMPD pela 

televisão e pela rádio, mesmo no hospital. A fiel ressalta: 

É tão verdade que os médicos colocaram isso no exame: parada 
cardíaca com ressuscitação. Me lembro claramente do médico 
dizendo que meu filho tinha ressuscitado. E apenas disse Glória a 
Deus, meu filho morreu, mas agora ele tem fôlego de vida (Revista 
Avivamento Urgente ,2012, nº06, p.24).  
 
 

                                                           
9O termo independência tem relação com a ideia de libertação das doenças. Ou seja, o Brasil 

comemora a Independência do Brasil no dia 07 de Setembro e os fiéis comemoram a libertação ou 

independência dos problemas. Mais uma vez, um olhar ao passado tentando trazer uma lição ao 

presente.  

http://www.impd.org.br/portal/index.php?link=noticias_impd&id=380
http://www.impd.org.br/portal/index.php?link=noticias_impd&id=380
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Esta narrativa apresenta a imagem de um líder que se compadece dos fíéis de 

sua igreja. Ele abraça, ri, chora, se mostra preocupado, pede a Deus orientação para 

resolver os problemas das pessoas. Segundo Koselleck, o tempo histórico ocorre 

sempre de maneira orientada, pela articulação entre expectativas e experiência (2006, 

p.313). Existem ações e práticas humanas que são constituídas de maneira precisa 

desta tensão, desembocando em prognósticos (elaboração de previsões), estes, por 

sua vez, apresentam uma expectativa a partir de um certo campo de experiências. As 

“previsões” ocorridas na IMPD são elaboradas a partir de promessas apresentadas 

nos relatos bíblicos. O que distingue a experiência de acontecimentos passados, é a 

capacidade de torná-los presentes (KOSELLECK, 2006, p. 312). 

A narrativa a seguir diz que na IMPD surdos são curados: um vendedor de 

sorvete de 52 anos diz que certo dia, de modo inesperado, perdeu a audição. Ele diz 

que foi em vários médicos e não conseguiu encontrar a causa da surdez. Segundo 

ele, todos diziam que jamais voltaria a ouvir. Sua esposa afirma: 

 

Resolvemos fazer a campanha10 do Milagre Urgente, todas as terças-
feiras estamos aqui e já na reunião passada, quando ele passou pela 
imposição de mãos com o Apóstolo Valdemiro, começamos a notar a 
melhora em sua audição. Hoje ele foi curado de vez, até tirou o 
aparelho de surdez (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº07, p.46).  

 

Neste sentido, Valdemiro toma o passado narrado na Bíblia como experiência e 

cria “prognósticos ou expectativas futuras” (KOSELLECK, 2006) quanto a questão da 

cura. Ele só se considera Apóstolo (maior nível na pirâmide eclesiástica na Igreja 

Mundial) pelos “milagres” que ele diz ter efetuado e presenciado mesmo antes de 

fundar a Igreja Mundial.  

Uma fiel desta igreja diz que enquanto limpava a empresa na qual ela trabalhava, 

produtos químicos atingiram seus olhos de tal forma que ficou cega. Na Terça-Feira 

do Milagre Urgente, a fiel foi a reunião com a finalidade de ser curada e, passou pela 

imposição de mãos com o apóstolo. Ela explica sua experiência: 

  

                                                           
10 O conceito campanha refere-se a participação do fiel nas reuniões da igreja, cumprindo o que lhe for 

pedido (oração, oferta financeira, utilização de um objeto considerado sagrado). Nos anos de 

2012/2013 a principal campanha ocorreu no Brasil e em várias partes do mundo e foi denominada 

Milagre Urgente. Geralmente em novos templos. Cada templo é chamado de Cidade Mundial. 
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Minha vista começou a doer enquanto eu usava os óculos, começou 
a incomodar muito, então procurei depressa um lugar para 
sentar. Assim que sentei, fiquei com os olhos fechados, orando, 
preocupada, então ouvi quando o Apóstolo subiu ao altar e começou 
a reunião. Então, abri os olhos e nessa hora vi que Deus havia me 
curado, eu conseguia ver novamente. (Disponível 
em:<http://www.impd.org.br/portal/index.php?link=noticias_impd&id=
13>. Acesso em: 31 de maio de 2013).  
 
 

Esta citação é uma narrativa do tipo tradicional, que apresenta a história de 

maneira contínua. Todas as ações são orientadas pela Bíblia. O passado explica e 

traz justificativas para todas as atitudes do presente. No que se refere aos conceitos 

históricos religiosos, a narrativa histórica tradicional abrange a possibilidade de uma 

compreensão positivista e fundamentalista das religiões (RÜSEN, 1992).  

A Igreja Mundial do Poder de Deus afirma curar diversas pessoas, que diziam 

estar inválidas. A instituição tem como paradigmas os exemplos de Jesus narrados 

na Bíblia. No município de Itaboraí uma fiel de 58 anos tinha em mãos um laudo 

médico, afirmando que teve uma necrose na perna, ou seja, os tecidos apodreceram 

e os nervos foram atingidos, deixando-a inválida. Segundo a narrativa, ela ficou 

invalidada por três meses, até que foi trazida à sede nacional da Igreja Mundial do 

Poder de Deus. O filho da fiel afirma que depois disto, sua mãe recuperou as forças e 

voltou a andar (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº06, p.39).  

Além de orientar a compreensão do mundo, a narrativa tradicional traz 

orientações ao homem com relação ao futuro de maneira a manter os moldes de vida 

do passado (RÜSEN, 2010). Faz com que o homem possa compreender o andamento 

do tempo como uma continuidade dos modelos de vida e dos modelos culturais 

prescritos há tempos. Deste modo, “as tradições definem a identidade histórica, a 

afirmação de modelos culturais pré-determinados de autoconfiança e 

autocompreensão”. Demarcando a formação da identidade como um processo, no 

qual se assumem e se atuam nos papéis. No plano moral, isto implica em uma 

obediência estrita a moral instaurada, pois as tradições são razões que sustentam e 

apontam as obrigações morais dos valores. (RÜSEN, 1992, p.30). 

 

2.2 “NARRATIVA EXEMPLAR”: O modelo de Jörn Rüsen 
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A narrativa exemplar tem como base o princípio que visa regularidade nos 

exemplos culturais e nos modelos de vida. A narrativa refere-se à experiência do 

passado em forma de casos que representam e personificam regras gerais da 

mudança temporal e da conduta humana (RÜSEN, 1992, p.31). É o entendimento de 

que o passado doutrina o homem através de lições que devem ser observadas como 

paradigmas. Esta história pode ser definida como História Magitra Vitae, ou seja, a 

história mestra da vida. Ela sugere que os homens estudem a História com o objetivo 

de compreender os exemplos do passado visando lidar com as questões do presente. 

Até século XVIII a história é apresentada como Mestre da Vida, somente observando 

no passado as coleções de exemplos a serem seguidos (KOSELECK, 2006). 

Os membros da Igreja Mundial se sentem totalmente orientados por escritos 

contidos na Bíblia. Os eventos narrados não são questionados pelos fiéis como sendo 

eventos históricos, mas, como absolutamente verdadeiros. Suas práticas religiosas 

têm como paradigma a orientação bíblica ensinada pelo líder Valdemiro Santiago. 

Este, por sua vez, interpreta os textos e apresenta sua compreensão religiosas aos 

fiéis. Neste tipo de narrativa, os acontecimentos passados trazem orientação para a 

vida atual. Apesar da Bíblia apresentar narrativas antigas e questionadas quanto a 

veracidade dos fatos, os fiéis vêem os acontecimentos como orientações para o 

presente11.  

As narrativas bíblicas serão o exemplo a ser seguido, ou seja, o passado 

registrado na Bíblia é o principal modelo a ser reutilizado no presente. A questão é: o 

que os membros da IMPD aprendem com o passado e reutilizam no presente? A fiel 

chamada Nathália afirma em reportagem à Igreja Mundial que “aprendeu” com o 

passado (experiência negativa) a não falar mal de Valdemiro Santigo. Ela afirma: 

 

Eu falava mal do senhor. Eu fui à igreja e desafiei a sua fé, Apóstolo. 
Eu disse que se tivesse Deus na sua vida que Ele clareasse minhas 
vistas. E ele clareou. Neste mesmo dia eu me batizei. Agora não falo 
mal do senhor apóstolo. (Revista Avivamento Urgente, Agosto, 2012, 
p.37). 

 

                                                           
11 Segundo o Regimento Interno da IMPD, no capítulo I, parágrafo 1º, a Igreja Mundial do 

Poder de Deus é uma organização religiosa, de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter 

beneficente, que se regerá em matéria de fé, culto, disciplina e conduta, pelas Sagradas 

Escrituras. A Igreja Mundial do Poder de Deus possui apenas um regimento.   
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Isto torna-se evidente na narrativa exemplar: o passado traz lições, que moldam 

no presente as atitudes das pessoas. O passado ensina o presente. Nesta concepção, 

se vê a história como uma lembrança do passado, como uma mensagem ou lição para 

o presente, como algo didático. Ela ensina ao homem as normas, suas derivações de 

casos específicos e sua aplicação. (RÜSEN, 1992, p.31). 

Em sua narrativa, o bispo Pereira relata aprender com o passado e isto fortalece 

a sua fé no presente. Para este bispo, o Senhor Jesus, que curou no passado, 

continua curando hoje! Ele é vivo e está aqui’ (Disponível em <www.impd.org.br>. 

Acesso em 16 de Julho de 2011).  

Segundo narrativas, pessoas dizem serem curadas atualmente na Igreja Mundial 

do Poder de Deus, porque no passado Jesus curou diversas pessoas. A lição 

apresentada pela IMPD na atualidade é que Jesus curou no passado, logo, você 

haverá curas no presente, ou seja, a história traz lições para a vida presente.  

Nas narrativas identificadas como proveniente de uma narrativa exemplar, o 

passado é tomado como um modelo a ser utilizado na atualidade. O movimento 

temporal constitui-se como um aprendizado dos erros da humanidade passada, que 

não devem ser repetidos no presente. E, assim, compreende a história como uma 

orientação moral (RÜSEN, 2010).  

A narrativa exemplar também pode ser interpretada por regras. Regras do 

passado normatizam o presente (RÜSEN, 1992). O Estatuto da Igreja Mundial do 

Poder de Deus apresenta algumas regras quanto a conduta dos membros. 

No capítulo II, artigo terceiro: 

 

A Igreja reconhece como Suprema Autoridade somente a Jesus 
Cristo, e tem por finalidade a celebração do culto a Deus e 
divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, utilizando-se, para 
tanto, de todos os recursos expressados formalmente nas 
Sagradas Escrituras (Estatuto do Igreja Mundial do Poder de 
Deus, 2007). 

 

Neste estatuto, todas as normas da igreja devem ser oriundas da Bíblia, que, por 

sinal, narra a vida de Jesus e algumas formas de culto. Vale ressaltar que os líderes 

da IMPD citam textos bíblicos para normatizar suas práticas religiosas, condutas 

morais e comportamentos.  
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No capítulo II, parágrafo quarto, existe uma liberdade para que os fiéis cooperem 

com outras igrejas evangélicas. O texto omite a cooperação com outras religiões. No 

artigo, a Igreja relaciona-se para fins de cooperação, com as demais igrejas que 

aceitem a Jesus Cristo como seu Único e Legitimo Senhor e Salvador. (Estatuto da 

Igreja Mundial do Poder de Deus, 2007).  

 

 

2.3 NARRATIVAS DE FIÉIS:  A UTILIZAÇÃO DE OBJETOS “MÁGICOS” 

 

A magia está imbricada no neopentecostalismo brasileiro. É preciso apresentar 

uma conceituação funcional de magia, ainda que genérica, a fim de servir de 

parâmetro para as análises. Assim,  

 

Podemos entender por magia o controle exercido por parte do mago 
com a finalidade de intervir na ordem geral da natureza. Esse mago 
não é uma pessoa qualquer, mas aquele que possui um determinado 
poder e que através de técnicas específicas controla forças ocultas 
(GUERREIRO, 2003, p.13). 

  

A partir deste prelúdio, aumenta a importância a figura do mago/ Apostolo, aliás, 

ele é personagem central no ritual de cura neopentecostal. Os fiéis creem que ele 

possui o poder para curá-los. Para Pierucci, a crença mágica parte do pressuposto 

de que alguns homens tem a capacidade de controlar poderes sobrenaturais, para 

tal questão utilizam técnicas rituais (2001, p.9). 

A Igreja Mundial do Poder de Deus, acredita que seu profeta fundador e líder 

supremo, o “apóstolo” Valdemiro Santiago, é a personificação do mago, detentor do 

poder de curar. É tido como um Apóstolo. A ata de organização da IMPD apresenta 

de maneira detalhada como Santiago adquiriu o título de apóstolo, tendo em vista 

que, anteriormente, era denominado apenas bispo.  

Na Ata de número 2008,  da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro é 

consagrado12 Apóstolo, aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2008, às 15 

horas na Sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ata diz: 

                                                           
12 Segundo a IMPD, a consagração é um ato pelo qual pessoas ou objetos são separados e 

dedicados ao serviço e ao culto de Deus. 
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[...] a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, consistente: [...] A 
consagração de onze novos bispos e a pedido destes, a consagração 
do Bispo Valdemiro Santiago de Oliveira à Apóstolo juntamente a 
Pastora Franciléia de Castro Gomes de Oliveira à Bispa (ATA, nº 2008 
da IMPD). 

 

Assim, os próprios bispos da IMPD autentificam o apostolado de Valdemiro. Ele 

é único Apóstolo na Igreja Mundial do Poder de Deus, ou seja, nesta hierarquia, ocupa 

o maior cargo.  

Nesta pesquisa destacam-se três objetos considerados mágicos/sagrados, 

utilizados pelo Apóstolo nos rituais de cura. Sendo: a água ungida, a toalha Sê Tu 

uma Benção e o óleo ungido.  

São diversas as narrativas de fiéis que utilizam a água denominada ungida com 

o objetivo de receber alguma benção divina. A ênfase na água não é atual.  A água 

contém um diferencial, pois qualquer fiel pode possuir, mesmo que não tenha doado 

uma oferta. O fiel liga a TV no programa da Igreja Mundial do Poder de Deus e no 

momento da oração coloca um copo com água em cima da TV.  Após a oração, 

segundo eles, a água está completamente repleta de “poder”, podendo curar qualquer 

doença e até mesmo livrar as pessoas de dívidas financeiras:  

 

Tenho só que agradecer a Deus por este ministério. Foi o dia mais feliz 
da minha vida quando o médico disse que a minha esposa está 100% 
curada! Era um sofrimento para mim ver a mulher que eu amo 
passando por tudo aquilo”, diz Paulo César. Mara explica que em 2007 
foi operada, sem saber que era câncer.  “Fiquei um mês internada no 
Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio. Fiz quimioterapia e em 
2009 tive que operar novamente. Comecei a freqüentar os cultos na 
Igreja Mundial do Poder de Deus, após ter passado um tempo só 
assistindo ao programa pela televisão e bebendo a água ungida. O 
Senhor Jesus me curou e os médicos constataram a cura. Eles 
disseram que eu estou ótima”, conta Mara. (Disponível em 
<www.impd.org.br>. Acesso em 16 de Julho de 2011. 
www.impd.com.br). 
 
 

Para esta fiel, a água é o próprio remédio para a cura (algo físico ou 

sobrenatural). Mara deixa claro que assistiu o programa de televisão por algum tempo 

e bebeu a água ungida. As práticas da utilização da água pelas igrejas evangélicas 

em geral têm bastante relação com as práticas do catolicismo (água benta). No livro 

Saúde e doença, Minayo trabalha a concepção da representação da cura no 

http://www.impd.org.br/
http://www.impd.com.br/
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catolicismo. Ele destaca a importância da água benzida/ungida para aquelas pessoas 

que estavam sofrendo com alguma doença.  A importância do ritual reside no 

destaque dos fiéis nos procedimentos da utilização em determinados lugares. 

Ninguém saía do Porto das Caixas sem levar sua garrafa de água benta/ungida (1994, 

p.69). A água ungida tem uma relação com à água Benta, utilizada pela Igreja Católica 

Romana. Isto porque existem várias formas de usá-la. A mais comum é persignar-se 

com ela. Outra é aspergi-la sobre si mesmo, sobre outras pessoas, lugares ou objetos. 

Qualquer pessoa pode utilizá-la, mas quando é empregada por um sacerdote 

(padre/pastor) adquire maior confiabilidade. 

Este sacramento tem a capacidade de perdoar os fiéis dos pecados veniais, 

podendo também livrar os adeptos de acidentes (trânsito, assaltos, quedas), e ajuda 

até a curar doenças. O livro "Tesouro de Exemplos" conta que uma criança 

gravemente enferma ficou imediatamente curada ao receber a bênção de São João 

Crisóstomo com água benta. (Revista Arautos do Evangelho, Junho/2006, n. 30, p. 32 

e 33). 

A água possui a função de saciar a sede das pessoas. Na IMPD, se caracteriza 

como algo “sobrenatural”. Segundo os fiéis traz em si efeitos milagrosos. Em busca 

da “restauração do casamento”, a fiel afirma:  

 

Ela achava que o marido tinha outra mulher. Essa senhora ligava na 
Central constantemente e um dia ela estava chorando muito, disse 
que tinha descoberto que o marido estava mantendo relações com a 
cachorra da família, o animal doméstico. Aquilo me impressionou 
muito. Todo dia eu ia para o altar, dobrava os joelhos e pedia para 
Deus que mudasse essa situação. Ele disse a ela que não sabia 
direito porque havia feito aquilo, que era como que se estivesse 
possuído. Eu falei pra ela colocar água ungida e dar pra ele beber. 
Daí a gente vê que era uma coisa diabólica. E Deus fez a sua obra ao 
colocar amor no coração dela para não ficar mágoa”. (Revista 
Avivamento Urgente – Agosto/2012, p.13,14).  

 

Esta fiel apresenta sua crença na água ungida. O texto bíblico utilizado (João 4), 

narra o episódio onde Jesus tem um diálogo com uma mulher samaritana: “se tomar 

dessa água nunca mais terá sede”. Todas as práticas dos fiéis são justificadas pela 

Bíblia.  

A expressão bíblica utilizada: ‘Sê Tu uma Benção”, se encontra no livro de 

Gênesis, no capítulo 12, verso 1 e 2: “farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, 

e te engrandecerei o nome”. Aplicam isto aos dias atuais da seguinte maneira: o 
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“apóstolo” enxuga o seu suor em uma toalha, ora por ela e depois distribui aos fiéis, 

dizendo que qualquer doença será curada, basta apenas encostar a toalha no local 

doente. 

A “Toalha” denominada ‘Sê Tu uma benção’ de acordo com esta igreja, pode 

resolver qualquer problema de caráter saúde/doença. A citada toalha já faz parte do 

dia-a-dia dos membros da instituição:  

 

E logo que orou colocando a toalhinha Sê Tu uma benção na barriga 
de Luiz, dias depois ele contou à sua mãe que a pedra havia saído 
quando foi usar o banheiro, ficando livre de todos os incômodos que 
o atormentavam. (Jornal Fé Mundial - Outubro/Novembro, 2010. p.8). 
 
 

Estas toalhas são “doadas” em dias específicos aos fiéis, geralmente, nestes 

dias, a frequência por parte deles é maior. As narrativas afirmam que a prática comum 

é esfregar a toalha no corpo para ser curado. Assim, afirma o fiel: 

 

 

Eu já assistia ao programa da Igreja Mundial do Poder de Deus, então 
aproveitei que estávamos aqui perto e vim buscar da água ungida e 
uma toalhinha Sê Tu Uma Benção para poder passar pelo corpo de 
Maria Lucia. Depois disso, todos os dias eu orava e esfregava a 
toalhinha no corpo dela e clamava o socorro de Deus”. “Ele buscou 
pela minha vida com fé e Deus nos atendeu”, conclui Maria Lucia. 
“Lembro-me como se fosse hoje, quando os médicos entraram na sala 
com os exames para saber se seria possível operar e se reuniram em 
doze especialistas, o dobro da equipe que cuidava do coágulo na 
minha cabeça, olhando aqueles exames e discutindo, até que um 
deles veio e disse: Senhor Dorcílio, sua esposa está curada, não 
aparecem nenhum coagulo na cabeça dela, nem infecção hospitalar 
ou sinal do AVC, nem de sequelas. (Disponível em 
<www.impd.org.br>. Acesso em 10 de Fevereiro de 2011).  
 
 
 

Percebe-se uma busca constante por estes objetos. A finalidade principal dos 

fiéis é adquirir soluções imediatas de seus problemas. Analisando o livro Medicina 

Rústica (1979), de Alceu Maynard, observa-se semelhanças entre os líderes da Igreja 

Mundial do Poder de Deus e os curandeiros e benzedores citados na obra. O 

curandeiro impressiona o doente 

 

 

Ao entrar em sua casa há sempre uma pequena mesa, onde, ao lado 
de santos, há velas acessas, há rosários, azeite de dendê, água, 

http://www.impd.org.br/
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raízes, sementes, etc. Após a consulta, as orações, as rezas, o 
benzimento, os conselhos e tabus a serem observados , há remédios, 
há receitas, as garrafadas que ele mesmo prepara. Ele é o possuidor 
do segredo’ (ARAÚJO, 1959, p.156).  

 

Os objetos ‘benzidos’ estão na casa de cada fiel como uma espécie de amuletos 

mágicos. O fiel tem a convicção de que estes objetos poderão livrá-lo de doenças, de 

problemas familiares, da pobreza, do mal (sempre relacionado ao diabo).  

Os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus têm muita fé.  Tomam atitudes que 

impressionam, como por exemplo, procedeu a fiel Ana Maria Lima do Nascimento, de 

41 anos de idade:  

 

Cortei a toalhinha Sê Tu Uma Benção, peguei um pedaço dela e comi 
[...] Fui viciada em cigarros e bebia muito com meu esposo, passei 
vinte e três anos dependendo de cigarro e bebidas alcoólicas, embora 
eu não me considerasse dependente de álcool. [...] Conheci a Igreja 
Mundial do Poder de Deus pela televisão e comecei a acompanhar, 
até que a palavra de Deus tocou de verdade no meu coração, na 
minha vida e me entreguei a Jesus, mas queria ser livre dos meus 
vícios. Em uma tarde, parei para assistir o programa de televisão, 
passava o Rio de Janeiro, ainda no tempo em que o Bispo Josivaldo 
Batista dirigia as reuniões na sede do estado, quando vi uma senhora 
de idade contar que se libertou dos vícios comendo um pedaço da 
toalhinha. Aquilo me tocou, não consegui me esquecer e, quando 
fiquei só, senti de imitar o feito. Peguei uma toalhinha Sê Tu Uma 
Benção, cortei um pedaço pequeno e comi. Na mesma hora, parei de 
fumar. (Disponível em <www.impd.org.br>. Acesso em 16 de Julho de 
2011).  

 

 

Esta fiel defende as narrativas como exemplos a serem seguidos. O tipo de 

narrativa exemplar (RÜSEN, 2010) pode ser identificado neste relato: ela viu alguém 

comer a toalha e agiu com a mesma atitude. Experiências que geram práticas. O 

desejo dela seria imitar o feito de outra fiel. Assim, observa-se a expectativa em  

libertar-se dos vícios.  

Com base do versículo 3, do primeiro capítulo de Josué, o apóstolo Valdemiro 

Santiago inicia a divulgação da meia13 Sê Tu Uma Benção. Por meio delas, os 

membros possuirão um objeto material para cumprir o que diz: “Todo lugar que pisar 

                                                           
13 Peça de malha que cobre o pé e parte da perna - Dicionário de português online. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=meia>. 

Acesso em: 02 de Março de 2012).  

http://www.impd.org.br/
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=meia
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a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés.” A campanha Sê Tu 

Uma Benção foi inaugurada com toalhas de rosto que eram distribuídas em todas as 

Igrejas Mundial do Poder de Deus. Em Goiânia, antes de serem distribuídas, os pares 

de meias foram consagrados na Igreja local, por pastores e bispos. Tanto as meias 

como as toalhas são distribuídas gratuitamente na Terça-feira do Milagre Urgente. 

Os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus, na procura por soluções imediatas, 

utilizam um óleo descrito como óleo ungido. Este é um óleo aromatizado. A unção de 

pessoas enfermas é um rito que consiste em ungir os enfermos com um óleo sagrado. 

O ritual de unção dos enfermos de acordo com a instituição fundamenta-se na Bíblia: 

“Alguém de vós está enfermo? Chame os presbíteros da Igreja e orem sobre ele, 

ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o 

Senhor o aliviará. E se tiver algum pecado, lhe será perdoado” (Tiago 5. 14-15).  

Pierucci ressalta que em todas as civilizações existiam pessoas que diziam ter a 

capacidade de curar (2001, p.35). A propaganda religiosa da Igreja Mundial se refere 

a promessa de curar doentes.  

Os fiéis adentram à igreja e recebem pequenos recipientes de plástico. Ao 

retornarem às suas residências, preenchem estes utensílios com óleo. Na reunião 

seguinte, os recipientes são ungidos pelos pastores, bispos, Apóstolo. Após a oração, 

o óleo se torna ungido, ou seja, “santo”. Na perspectiva religiosa destes fiéis haverá 

cura dos doentes. 

Em sua narrativa publicada na Revista Avivamento Urgente, o bispo Josivaldo 

ressalta:  

 

Não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que prospero 
a vida da pessoa. Mas eu creio e tenho a consciência que Deus que 
faz todas essas coisas. Ele está sob a minha vida e eu vou levantar a 
minha mão, vou derramar o óleo santo aqui na minha mão. Vou 
levantar a minha mão e você irá olhar para ela, e as dores, as 
enfermidades, tudo o que for de ruim vai sair do seu caminho, porque 
quando você olhar na minha mão, você irá ver o poder de Deus (2012, 
nº5, p.47). 
 
 
 

Desta maneira, Josivaldo afirma ser um intermediário entre Deus e o homem no 

processo da cura. Ele faz uma oração para que Deus derrame uma unção especial 

sobre o óleo santo, ou também denominado óleo ungido. Esta reunião tem como título: 

Unção derramada. O óleo é a materialização da benção desejada.  
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Segundo Ricardo Mariano, tanto a água como o óleo possuem o objetivo de 

[...] despertar a fé das pessoas [...] Depois de ungidos, os objetos são 
apresentados aos fiéis como imbuídos de poder para resolver 
problemas específicos [...] Dotados de funções e qualidades 
terapêuticas, servem para curar doenças, libertar de vícios, fazer 
prosperar, resolver problemas de emprego, afetivos e emocionais 
(1999, p. 133). 

 

Este óleo santo, possui o nome de óleo abençoado da alegria. Milhares de fiéis 

foram ungidos com o óleo abençoado da alegria que o Apóstolo Valdemiro Santiago 

e a Bispa Franciléia o trouxeram de Israel (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº10, 

p.46). Percebe-se a perspectiva de narrativa tradicional (RÜSEN ,2010) neste 

discurso: o passado a respeito das narrativas de Israel (Nascimento, vida e morte de 

Jesus), mantem-se vivo no presente. A IMPD destaca a importância simbólica de 

Israel preservando sua história religiosa. 

 

2.4 A CONCENTRAÇÃO DE FÉ EM GOIÃNIA NO ANO DE 2012 

 

Todas estas práticas religiosas ocorrem não somente em âmbito nacional. Na 

noite do dia 25 de agosto, na sede da IMPD em Goiânia, o Bispo Jorge dos Reis 

Pinheiros (responsável pela IMPD em Goiás) promoveu uma vigília com o objetivo 

de realizar o sonho dos fiéis. Nesta programação, nove pastores foram consagrados. 

A concretização deste ritual se deu com o derramar do óleo na cabeça das pessoas. 

No ato do derramamento, o pastor faz a seguinte oração: 

 
 
Pai querido e amado, unge este casal, a vida deles, o ministério. E 
dê vitórias e mais vitórias [...]Tire da unção que está em minha vida 
e ponha sobre a vida deles. Nós os abençoamos em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. E os consagramos para a glória do 
Senhor. Amém! (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº07, p.33).  
 

 

É nesta perspectiva religiosa que a religião introduz atos mágicos em seus cultos 

(MONTERO, 1990, p.10). O neopentecostalismo agrega o uso de símbolos aos seus 

rituais, tornando também fluidas as fronteiras entre magia e religião (ORO, 2001, 

p.83).  

Uma fiel de Goiânia comeu a toalha Sê Tu uma benção. A Revista Avivamento 

Urgente afirma que Eva ganhou da nora uma toalhinha quando estava internada, e no 
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hospital, comeu um pedaço dela (2013, nº09, p.27). Ela diz ter sido motivada a tal 

ação em uma Concentração de Fé e Milagres. Em todo o país a IMPD possui este 

grande evento. Em Goiânia, a matéria da revista da Igreja Mundial, traz o tema 

Concentração tremenda em Goiânia: Os goianos tomam posse e testemunham belos 

milagres (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº09, p.23).  

Este evento reuniu milhares de fiéis nesta capital. Entre as narrativas de 

“milagres” dos fiéis, destacam-se: a cura de um câncer no rim recebida por meio da 

utilização da toalha Sê Tu uma benção, uma cega voltou a enxergar depois de um ano 

após ter derrame, a cura de uma mulher grávida que sofria com uma infecção 

generalizada, o depoimento do fiel que conseguiu construir cinco supermercados após 

se tornar membro da IMPD. Em todos os casos destacam-se, pelo menos, um dos 

três objetos citados anteriormente no auxílio da concretização do “milagre”. O bispo 

Josivaldo disse algo que auxilia nesta compreensão: 

 

 

Quem veio buscar um milagre? Então pode se preparar porque 
você vai sair daqui com esse milagre em nome de Jesus [...] E 
quando o povo olhar não veja a minha mão, mas veja o teu 
poder, tua unção, a tua luz e receba a cura, a libertação, a vitória 
em nome de Jesus (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, 
p.47).  
 
 
 

Estas narrativas apresentam objetos associados as afirmações de “milagres”. A 

Concentração de Fé em Goiânia ocorreu no dia 01 de Dezembro de 2012, no 

estacionamento do estádio Serra Dourada. Milhares de pessoas (oriundas do Estado 

de Goiás e estados vizinhos) estiveram no local.  Além de arrecadar dinheiro14, as 

Concentrações possuem a finalidade de apresentar à sociedade local a quantidade 

de narrativas (denominadas por ele de Testemunhos), de membros da Igreja Mundial 

do Poder de Deus. O evento iniciou-se aproximadamente às 9 horas da manhã com 

músicas e orações. Em seguida, os membros presentes receberam a oportunidade 

de fazer a narração dos possíveis “milagres” recebidos. 

                                                           
14 Além dos dízimos e ofertas, vários objetos estavam sendo vendidos no local: chaveiros, sabonetes, 

calendários com a foto de Santiago, Chapeis, canetas personalizadas, etc. (Fonte: Pesquisa de 

campo realizada no dia e local do evento).  
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2.5 PRÁTICAS COMUNS COM NOVOS SIGNIFICADOS: narrativas de fiéis 

 

 

Valdemiro Santiago, como liderança, procura adaptar-se ao contexto de cada 

igreja local. Em Goiânia, Santiago se arriscou a tocar um berrante. No Rio Grande do 

Sul, ele aparece com um chimarrão. O apóstolo se apropria de algumas práticas e 

reintroduz outros significados.  

As narrativas dos membros da IMPD referem-se a maioria das vezes a questão 

da cura física. Estas “curas,” geralmente estão ligadas a objetos materiais apropriados 

de outras religiões ou denominações cristãs. 

Estas novas significações se tornam evidentes ao analisar os “objetos sagrados”. 

Por exemplo, na Igreja Católica, a prática de ungir com o óleo é também denominada 

de “Santa Unção” ou “Último sacramento”. A unção dos doentes tem a finalidade de 

consolar o doente, absolver os seus pecados e comunicar um sentimento de conforto 

espiritual e físico. A “Extrema-unção” é um sacramento cristão. Possui este nome por 

ser recebido pelos cristãos que estão em risco iminente de perder a vida. O efeito da 

Extrema-unção é preparar o cristão para um momento particularmente difícil da sua 

vida. O sacramento da unção deve ser conduzido por um sacerdote (padre/pastor) 

que profere palavras de consolo enquanto unge o enfermo com o óleo abençoado. 

Quando o sacerdote unge as mãos e a testa do enfermo, ele pede para que Deus lhe 

conceda a cura da alma. A Unção dos Enfermos, tanto quanto a confissão, propicia 

perdão de pecados cometidos. A Unção dos Enfermos possui os seguintes momentos:  

imposição das mãos feitas pelo sacerdote e a unção com o óleo: o sacerdote faz uma 

cruz na testa e na palma das mãos do doente. A testa e a palma das mãos 

representam toda a pessoa humana, que pensa e trabalha. O óleo utilizado na Igreja 

Católica é o mesmo utilizado na Igreja Mundial do Poder de Deus. O diferencial reside 

nas narrativas religiosas. Na IMPD, o óleo contém validade milagrosa quando é 

“ungido” por algum líder religioso da instituição. 

Santiago utiliza práticas inusitadas para promover a “cura” divina. Ao trazer para 

o palco algum fiel doente, ele pede para que o fiel se aproxime e feche os olhos. Em 
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seguida, assopra-lhe o rosto. Esta prática é comum na chamada “lei da contiguidade” 

ou do “contato” (magia contagiosa). Segundo Pierucci:  

 

No Brasil colonial, era comum a crença dos tupinambás nos poderes de 
cura e exorcismo por meio do sopro ou da chupada. Os pajés fazem 
crer ao povo que lhes basta soprar a parte doente para curá-la [...]. 
Quando procurado pelos índios doentes, imediatamente os pajés 
principiam a soprar na parte doente, sugando e cuspindo o mal e 
insinuando a cura (2001, p. 69).  
 
 

Esta prática concretiza a hipótese de apropriação de práticas religiosas de outros 

grupos. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (Igreja da qual a IMPD é 

oriunda) admite que existem aspectos semelhantes entre práticas do candomblé e 

práticas neopentecostais, “Se uma pessoa chegar à igreja no momento em que as 

pessoas estão sendo libertas poderá pensar que estão em um centro de macumba, e 

parece mesmo” (MACEDO, 1998, p. 135). Na concepção destas igrejas, as religiões 

afro-brasileiras são demoníacas.  

O quadro abaixo apresenta os dias comemorados pelos membros da Igreja 

Mundial do Poder de Deus. As datas comemorativas são semelhantes a de outras 

religiões. Elas são as mesmas, mas, com novas significações (ver Quadro 2). 

 

QUADRO 2 – Calendário religioso de religiões e denominações 

Data 

Catolicismo 

Religiões afro-brasileiras Neopentecostalismo 

(incluindo a IMPD) 

20 de janeiro 

São Sebastião 

Oxóssi e Caboclo (relação 

com a mata e elementos da 

natureza). 

Ritos com ervas, infusões, sal 

grosso, óleos sagrados. 

Domingo de Ramos 

Distribuição de palmas 
 Distribuição de rosas. 

Quaresma  

Sexta-feira da Paixão  

Jejum; penitência ao corpo  

Lorogun (ritual de 

encerramento das atividades 

dos terreiros). 

Fechamento de corpo 

(abertura de cortes rituais: 

curas ou aberês, início do 

ano litúrgico). 

Giras de exu e pombagira 

(relação com o corpo e 

sexualidade). 

Ritos com flores (rosa branca), 

perfume do amor, banhos com 

água fluidificada, sabonetes 

abençoados de descarrego, 

limpeza ritual das roupas dos 

enfermos.  

Fechamento de corpo. 
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13 de maio  

Abolição 

Preto-Velho (benzedor, 

sabedor de mandingas). 

Ritos com arruda, sal grosso, 

panos coloridos, pétalas de 

rosa, chás de 7 dias.  

24 de junho – São João 

29 de junho – São Pedro 

Fogueira de Xangô. Fogueira Santa de Israel. 

Purificação pelo fogo. 

Chave da fortuna (casa pró-

pria, abertura dos caminhos, 

etc.).  

16 de agosto  

São Roque 

Obaluaiê. Festa de Olubajé 

(relação com saúde, doença 

e morte). 

Mês dos encostos. 

Sessão espiritual de 

descarrego. 

27 de setembro  

Cosme e Damião 

Festa de Erês ou Ibejis 

(mês das crianças). 

Distribuição de balas e doces 

sagrados. 

12 de outubro 
Nossa Senhora Aparecida 

(Peregrinação em massa à 

cidade de Aparecida do Norte 

para pagamento de 

promessa). 

 Concentração em massa em 

estádios para a realização de 

curas e recebimento de 

bênçãos. 

2 de novembro 

Finados (Dia das almas) 

Corrente das almas 

(cuidados com os mortos). 

Pregação em cemitérios. 

Corrente da mesa branca. 

4 de dezembro 

Santa Bárbara 

8 de dezembro 

Nossa Senhora da Conceição 

2 de fevereiro 

Nossa Sra. dos Navegantes 

Festa das Iabás (orixás 

femininos). 

Festa de Iemanjá na praia 

(entrega de presentes nas 

águas: perfumes, pentes, 

espelhos, etc.). 

Ritos na praia. 

Uso de perfumes, pentes, sa-

bonetes, etc. 

FONTE: Revista USP, São Paulo, n.67, p. 150-175, setembro/novembro 2005. 

 

Isto mostra que a Igreja Mundial do Poder de Deus se apropriou de várias 

práticas utilizadas por diferentes religiões e denominações cristãs. Como é o caso das 

tardes da vitória e libertação, a utilização do sal grosso e as sessões de descarrego 

(práticas de religiões africanas e do espiritismo). O calendário das sessões 

neopentecostais apresenta correspondência explícita com o calendário ritual 

estabelecido pelas religiões afro-brasileiras para celebrar suas divindades.  

O líder da Igreja Universal do Reino de Deus participava de sessões umbandistas 

antes de ser pastor. Este é um fator determinante para a compreensão destas novas 

significações. Apesar deste importante dado, Edir Macedo ataca estas religiões, mas 

utiliza suas práticas em sua igreja, trazendo em si uma distinta ressignificação. 
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A água, o óleo e a tolha podem ser considerados objetos de rituais simbólicos 

utilizados pela Igreja Mundial do Poder de Deus. São rituais que parecem tender mais 

para a magia, utilizam um conjunto de atos que seguem determinados fins técnicos e 

utilitários. Para atingir seus fins, invoca forças, sejam quais forem necessárias, do mal 

ou não, a fim de fazer delas instrumento de ação mágica (DURKHEIM, 1989, p. 77). 

Em sua pesquisa, Vagner Gonçalves Silva evidencia o emprego de elementos 

de religiosidades rejeitados pela IURD, mas utilizados em seus rituais: 

 

O desenvolvimento do neopentecostalismo que ao se distanciar do 
pentecostalismo clássico e ao se aproximar da umbanda e de outras 
religiões afro-brasileiras, ainda que seja para negá-las, passou a 
traduzir para seu próprio sistema o ethosda manipulação mágica e 
pessoal, mas agora sob nova direção, colocando o “direito” no lugar 
do “favor” (2007, p. 226). 

 

 

Neste sentido, esta “manipulação mágica” encontra-se em diversas 

programações. A utilização dessas práticas trouxe de volta alguns dos bens 

simbólicos presentes no imaginário pentecostal da primeira e segunda onda 

(FRESTON, 1992), como por exemplo, a presença do mal na existência humana e a 

cura divina.  

 

2.6 A MÚSICA GOSPEL NA IMPD 

 

A música gospel é um importante vetor de divulgação da renovação religiosa 

promovida pelo neopentecostalismo. Este tipo de música é descrito como um 

fenômeno cultural-religioso de mercado (CUNHA, 2005). Programas televisivos têm 

convidados cantores da música gospel para participarem de suas programações.  

As músicas tocadas e cantadas na Igreja Mundial apresentam semelhantes 

caraterísticas dos próprios membros. Suas letras expõem doutrinas, esperanças, 

crenças, medos, desafios e vitórias. Pode-se afirmar que as músicas nada mais são 

do que narrativas cantadas a respeito da própria vida cotidiana dos fiéis. A música 

pode ser usada como um documento de análise histórica. 

Para os crentes da IMPD, só existem duas saídas: uma é no sentido ascendente, 

para o céu (salvação eterna) ou a outra direcionada para o descendente, apontando 
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para o inferno (castigo eterno).  A música Vitória Garantida, da Banda Mundial, 

exemplifica a questão da Guerra Santa: 

 

VITÓRIA GARANTIDA 
 
Hoje eu sei que habita em mim o Espírito Santo 
E com Ele eu sei que vou contra as ostes lutar 
Armaduras revestidas com poder e unção 
O inferno todo diante de mim vai cair ao chão 
E o nome de Jesus mais uma vez vou glorificar 
 
Ao meu lado está o Rei que não perde batalhas 
Estou servindo ao Deus verdadeiro que nunca falha 
Armaduras revestidas com poder e unção 
O inferno todo diante de mim vai cair ao chão 
E o nome de Jesus mais uma vez vou glorificar 
 
Eu vou seguindo com fé 
Ninguém vai me impedir 
As mulharas já cairam o meu Deus está aqui 
Vamos levantar as mãos e agradecer 
Ao nosso Senhor 
 
Eu vou comemorar... (4x) 

 

 

Esta narrativa musical expressa a teologia da Guerra Santa. Em linhas gerais, a 

Igreja Mundial está inserida em um mundo “fantástico,” no qual as forças cósmicas do 

bem e do mal combatem, incansavelmente, para obter as almas humanas. O objetivo 

é convencer o maior número possível de pessoas a se afastarem das forças 

consideradas maléficas. Todos os ambientes do cotidiano do crente (escola, trabalho, 

lazer) são espaços em que, potencialmente, o mesmo poderá exercer sua função de 

“guerreiro espiritual”. A Igreja Mundial do Poder de Deus se acha na responsabilidade 

de garantir que o mal não triunfe.  

Valdemiro Santiago adentrou-se neste âmbito musical. Ele tentou se aproximar 

do povo goiano ao formar uma dupla sertaneja com Valdemiro Goiano, lançando o Cd 

Na hora de Deus. O cantor Valdemiro Goiano tem acompanhando o líder da Igreja 

Mundial em eventos promovidos pela igreja. Os CDs são gravados pela WS Music 

(empresa ligada a Valdemiro Santiago). Este CD, especificamente, possui dez 

músicas e uma oração feita por Santiago. Esse é o primeiro trabalho musical de 

Valdemiro Santiago como integrante de uma dupla sertaneja. Assim, o mesmo já 
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gravou dois discos solos e uma coletânea denominada “Inesquecíveis Canções 

volumes I e II”,  recebendo o disco de platina por vender mais de cem mil cópias.  

As músicas elaboradas e cantadas por Santiago possuem relação com sua 

narrativa a respeito de um suposto “milagre”. Em entrevista à Revista Eclésia, o líder 

da IMPD fala sobre este “grande milagre”:  

 

 

REVISTA ECLÉSIA - Durante vários anos, o senhor atuou como 
pastor e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive no 
exterior. Em Moçambique, sofreu uma das maiores adversidades de 
sua vida. Como foi? 
VALDEMIRO - Estava com mais dois pastores e um músico. Disse a 
eles que me esperassem, pois ia buscar socorro. Um dos pastores 
ficou em uma bóia que deixamos lá para marcar o local, próximo ao 
naufrágio, em um recife. Mas os outros dois resolveram me 
acompanhar. Como tinham corpos atléticos e eu era bastante obeso, 
tinha 153 quilos, pensaram: “Se o bispo vai, também podemos ir”. O 
problema é que foi uma decisão de fé. Acho que nem o melhor 
nadador, fosse ele o Gustavo Borges ou o César Cielo, conseguiria 
nadar ali. A água do oceano estava tão gelada que havia risco de 
congelar. Fora isso, tinha a distância e os tubarões que procriavam na 
região. Como a corrente estava forte e as ondas enormes, logo perdi 
o contato com eles. Nadei sem parar por oito horas, desviando de 
tubarões. Perto da praia, dois homens me socorreram, como se 
carregassem uma pena. Meus olhos sangravam por causa da alta 
concentração de sal da água e não consegui vê-los direito. Depois dos 
primeiros-socorros, gritaram para outras pessoas e sumiram. Fui 
levado até a ilha vizinha, habitada. Lá, as equipes de socorro me 
ajudaram e foram atrás dos outros. O que ficou na bóia foi resgatado, 
mas os demais nunca mais foram encontrados. Outras vezes voltei 
àquela praia, mas não encontrei os dois primeiros que me ajudaram. 
Creio que eram anjos. Depois de tudo, a imprensa e técnicos do 
governo foram ao local. Não conseguiam acreditar que tinha 
sobrevivido. Não tenho dúvida que experimentei um grande livramento 
de Deus. (Revista Eclesia. Matéria publicada no dia 13 de outubro de 
2008, edição 126).  

 

 

Este episódio, traz lições para o presente a partir de experiências do passado. 

Santiago ressalta que o “milagre” ocorrido pode ser comparado aos “milagres” 

descritos na Bíblia. Algumas músicas serão analisadas fazendo comparação ao 

evento denominado Milagre em Moçambique:  

A primeira canção cantada por Valdemiro Santiago e Valdemiro Goiano intitula-

se: A mão de Deus está aqui. A letra da música diz: 
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A MÃO DE DEUS ESTÁ AQUI 

Sob a armadilha de homens ferozes um homem foi ao mar com seus 
companheiros. 
E viu amigos perderem a vida,ele disse senhor me livra e falarei de ti 
ao mundo inteiro. 
Ele estava quase morrendo quando Jesus a mão lhe estendeu 
Para uma obra mundial esta igreja nasceu 
 

A mão de Deus está aqui 
E vai te alcançar 
Onde estiver a dor este amor vai chegar 
Pra levantar o caído e sarar o ferido a mão de Deus está aqui, 
A mão de Deus está aqui, vai alcançar você 
 

Esta obra veio por um chamado especial de um homem que escutou 
a voz de Deus 
Pra espalhar um amor mundial e pra combater o mal esta igreja 
nasceu. 
 

 

A letra dessa música expressa um episódio que ocorreu com Valdemiro Santiago 

no passado e proporcionou a fundação da Igreja Mundial do Poder de Deus. O início 

da música15 apresenta Valdemiro dentro de um barco aparentemente sabotado. 

Quanto maior é a narrativa de “milagre” no passado, maior será a expectativa do 

“milagre” futuro. O Apóstolo afirma: 

 

Aconteceu em 1996 e foi um naufrágio. Mas não um acidente. 
Sabotaram nosso barco para tirar minha vida. Em Moçambique, 
pescava e dava os peixes às comunidades carentes. O crescimento 
da igreja, no entanto, começou a incomodar outras lideranças. Certo 
dia, fomos pescar e quando já estávamos em alto mar, percebemos 
que a embarcação fazia água.(Revista Eclesia. Matéria publicada no 
dia 13 de outubro de 2008, edição 126). 

 

 

Várias vezes Valdemiro diz estar sendo perseguido. Os motivos que levaram 

Valdemiro sair da Igreja Universal do Reino de Deus não estão claros, possivelmente, 

houve desacordos após o naufrágio na África. Valdemiro Santiago afirma: 

 

                                                           
15Sob a armadilha de homens ferozes um homem foi ao mar com seus companheiros. 
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Há poucos anos eu resolvi recomeçar tudo, mas eu e a minha esposa, 
sofremos, pagamos o preço. Quando aconteceu o naufrágio lá na 
África [...] e cheguei aqui no Brasil, começei a ser humilhado, pisado 
pelos próprios irmãos que se intitulavam da mesma fé, e descobri que 
os tubarões que tinham do lado de fora eram mais perigosos do que 
os que enfrentei em alto mar.Um certo dia quando eu ia passando por 
uma rua no nordeste, encontrei e cumprimentei uma pessoa que ajudei 
sair da sarjeta. Esta pessoa simplesmente olhou para mim, cuspiu, e 
virou às costas. Quanta ingratidão meus irmãos!Tudo isso, apenas 
porque eu resolvi começar uma nova vida, num novo ministério, o da 
fundação da Igreja Mundial do Poder de Deus ou Templo dos Milagres 
(OLIVEIRA, 2006, P.45-47). 
 
 
 

Segundo esta narrativa, ao retornar da África, após o naufrágio, Valdemiro rompe 

com a Igreja Universal do Reino de Deus, mencionada pelo apóstolo como o “outro 

ministério”. Ricardo Mariano conceitua tal processo de cissiparidade, fenômeno 

comum no pentecostalismo (1999, p.55). Para Brandão, se alguma coisa é realmente 

estável no mundo da religião, essa coisa é a dialética de sua constituição, onde a 

Igreja conquista o sistema e gera a seita, que vira a Igreja, produzindo a dissidência 

(2007, p.113).  

No relato da música Santiago promete falar a respeito de Deus para o mundo 

inteiro, se ele obtivesse o “milagre” desejado. O hábito de pagar promessas é algo 

muito comum na cultura brasileira, independente de qual seja a religião do fiel. No 

mês de outubro de 2011, Valdemiro resolveu subir ao monte para pagar uma 

promessa que havia feito. O ato de pagar promessas na Igreja Mundial é chamado de 

sacrifício. Ele fez um propósito de subir no Monte carregando um grande livro com o 

nome das pessoas que contribuíram (dízimos e ofertas) para a construção da Cidade 

Mundial.  

O refrão da música, juntamente com a parte final apresentam a divulgação 

principal da IMPD: o “milagre”. Este, por sua vez, está anexado à frase A mão de Deus 

está aqui. Valdemiro inicia a reunião dizendo: quem precisa de um “milagre” venha 

para frente. O apelo é atendido e milhares de fiéis se levantam. Assim, ele dá 

oportunidade para as pessoas falarem dos “milagres,” que receberam. Conforme as 

pessoas vão relatando o “milagre”, Valdemiro vai repetindo o slogan: A mão de Deus 

está aqui. Esta frase está inserida no logotipo da igreja, que é formado por duas mãos 

em forma de concha, que seguram o globo terrestre. A cada testemunho as 

expressões: glória Deus, aleluia Jesus, juntamente com os aplausos vão se 
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intensificando em suas manifestações. Joachim Wach diz que os atos cultuais tendem 

a conectar e unir aqueles que se acham animados pela mesma experiência central 

(1990, p.57). Como foi mencionado, alguns membros da IMPD possuem este logotipo 

na fachada de suas empresas, como é o caso da rede de Supermercado Tatico. O fiel 

acredita que seu negócio será abençoado por Deus e demonstra gratidão pelo que já 

recebeu. O hábito de pagar promessa não é algo exclusivo do neopentecostalismo. 

Algumas narrativas expõem esta questão. O interessante é perceber a apropriação da 

IMPD. 

A segunda música mais tocada na Igreja Mundial não tem a autoria do líder da 

Instituição, mas faz menção ao episódio narrado por Santiago ocorrido na África. A 

música de Giselli Cristina e Moisés Cleyton tem como título: Meu Barquinho. O slogan: 

O resgate de uma vida e o início de muitos milagres, refere-se a história de Valdemiro 

Santiago. A canção diz: 

 

 

MEU BARQUINHO 
 
O vento balançou meu barco em alto mar 
O medo me cercou e quis me afogar 
Mas então eu clamei ao filho de Davi 
Ele me escutou, por isso estou aqui 
O vento ele acalmou, o medo repreendeu 
Quando ele ordenou, o mar obedeceu 
 
Não temo mais o mar, pois firme está minha fé 
No meu barquinho está Jesus de Nazaré 
Se o medo me cercar ou se o vento soprar 
Seu nome eu clamarei, ele me guardará 
Não temo mais o mar, pois firme está minha fé 
No meu barquinho está Jesus de Nazaré 
Se o medo me cercar, ou se o vento soprar 
Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá 
 
Oh, aleluia, a palavra do senhor diz mil cairão ao teu lado 
Dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido! 
Se o vento soprar contra a tua vida 
Clame o nome de Jesus e ele te socorrerá! 

 

Esta canção descreve o naufrágio de Valdemiro Santiago. Ela apresenta uma 

situação atual, remodelada a partir das narrativas bíblicas (Mateus 8, Marcos 4, Lucas 

8). Nas narrativas bíblicas Jesus controla o mar. Santiago afirma ter nadado entre 

tubarões brancos após o naufrágio do barco que estava. 
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O que chama a atenção na letra desta música é a palavra medo. O medo tenta 

afogar o fiel que quase morreu porque estava amedrontado. Na narrativa Meu 

barquinho, o medo contrapõe a conquista. Logo, a conclusão da IMPD é: Valdemiro 

não teve medo e assim teve a ajuda divina16 no naufrágio. Ainda, nesta perspectiva, 

o medo pode ser vencido com a fé. O refrão da música afirma: 

 

 
Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está 
Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento soprar. Seu 
nome eu clamarei, ele me guardará (Música Meu Barquinho, 2010).  
 
 
 

Esta narrativa musical apresenta indícios de que o fiel não possui medo por 

causa da fé. As instituições religiosas caracterizam o homem como um ser medroso. 

O medo compõe uma das estratégias utilizadas por esta instituição. Em contraposição 

ao medo, os fiéis se apegam a proteção divina. Tanto os fiéis do cristianismo como os 

de outras religiões clamam por proteção aos seus deuses. 

O fiel Cardoso, afirma que em sua casa a Bíblia sempre está aberta no salmo 

91. Ele acredita que este salmo é diferenciado. Segundo ele,  traz segurança e 

destaca a proteção que Deus dá ao cristão: 

 

O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do 
Onipotente. Diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, 
em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste 
perniciosa.Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás 
seguro; a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror 
noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga 
nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao 
teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás atingido. Somente com 
os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois 
disseste: O SENHOR é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua 
morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua 
tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te 
guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas 
mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, 
calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou 
com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. 
Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com 
ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe 
mostrarei a minha salvação (Salmo 91).  

                                                           
16Trecho posterior da música Meu Barquinho: Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, 

por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. 
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Esta narrativa religiosa demonstra o apego dos fiéis a este livro. Toda 

manifestação da religiosidade contribui para o fortalecimento e para efetivar 

constantes transformações dos laços de pertencimento de um grupo social. Com base 

no Salmo 91, a Banda Mundial17 fez uma música que se chama Proteção: 

 

PROTEÇÃO 
 
Hoje de manhã te dei a luz do sol 
Te dei forças para caminhar 
Guardo sua vida dia e noite por você 
E faço tudo isso por te amar 
 
Ando ao teu lado 
Fortaleço tuas mãos 
Te guardo de perigos e do mal 
Quando pensa estar sozinho 
Eu contigo estou 
Eu sempre serei Teu Protetor 
 
No mais alto monte ou no deserto eu estou 
Quando você chora eu também sinto tua dor. 
Basta olhar pro céu e eu venho logo te ajudar 
Eu sou Teu Deus, Eu sempre vou te amar. 
 
 

Segundo a música, a proteção divina é obtida através da petição, da oração do 

homem direcionada ao divino. A oração é, nesta lógica, a linguagem mais utilizada 

pelo devoto para se aproximar do divino. É pela oração que os devotos estabelecem 

com o sobrenatural uma “locução própria”, que consiste numa viagem à memória 

individual e coletiva. Grün apresenta a importância do Sagrado para os fiéis na 

questão da segurança/proteção. Nesta perspectiva, o sagrado é maior do que eles. 

Eles esperam segurança, proteção, clareza e respeito de sua própria vida. (GRÜN, 

2008, p. 24). 

                                                           
17A formação atual da banda, com sede em São Paulo, conta com dez músicos. A banda Mundial já 

lançou dois CDs, o primeiro em 2009, e as melhores músicas são a Salvador Amigo, Vitória Garantida 

e Oração, que estão entre as 11 faixas de músicas. O segundo álbum da banda foi lançado no ano de 

2011, intitulado Deus Cuidará, com 13 faixas, e as mais tocadas são Renova-me, Inexplicável e 

Proteção (Jornal Fé Mundial, 2009).  
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As palavras como milagre, proteção, cura, poder são utilizadas enfaticamente 

nas músicas cantadas na IMPD. O que ocorre no momento do culto não são 

participações especiais, mas várias vozes unidas, entoando a mesma letra musical. 

Sons e ruídos estão impregnados no nosso cotidiano de tal forma que, na maioria das 

vezes, não se toma consciência deles. Eles acompanham diariamente o homem, 

como uma autêntica trilha sonora vida, manifestando-se sem distinção nas 

experiências individuais ou coletivas (MORAES, 2000, p. 2). As canções podem servir 

como relatório de detalhes importantes da vida cotidiana das pessoas para a 

compreensão de aspectos da vida cultural, que, por muitas vezes, passam 

despercebidos ou são ignorados e são de valorosa contribuição para entender a 

sociedade.  

A Igreja Mundial do Poder de Deus tem como principal evidência a cura de 

doenças físicas por meio do “poder” de Deus, segundo a crença religiosa. Valdemiro 

traz novamente a cura divina enfatizada na Segunda Onda, (FRESTON,1992; 

MARIANO, 1995) que, paulatinamente, foi deixada em lugar periférico no 

neopentecostalismo, sendo substituída pela teologia da prosperidade. Os 

testemunhos de cura são notórios nos cultos. As narrativas sistemáticas dos 

“milagres” alcançados pelos seus fiéis, constrõem e fortalecem a imagem de que o 

poder de Deus está na Igreja Mundial do Poder de Deus. 

A música a ser analisada neste tópico tem como autora a compositora filha de 

Valdemiro, Juliana Santiago18. A canção diz: 

 

 

 

TOCA EM MIM 

Toca em mim 
Toca em mim Jesus (2x) 
 
Tua palavra fez arder meu coração 
Traga nesta hora cura, eu preciso de ajuda 
Vem me salvar 
 
Toca em mim 
Toca em mim Jesus (2x) 
O milagre vai acontecer aqui 
Minha fé e confiança eu deposito em ti meu 

                                                           
18Atualmente é responsável pela música na IMPD e é vocalista da Banda Mundial. 
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Salvador. 
 
Eu sinto virtude, tocar em minha vida 
Sinto teu poder envolvendo o meu ser 
Me trazendo a cura 
 
Sarou a minha alma 
Curou o meu corpo (2x) 
Ressuscitou o meu Espirito 
E fez tudo novo 

 

 

Esta música inicia-se com um pedido. A cantora pede para Jesus curá-la (toca 

em mim) naquele exato momento. As igrejas neopentecostais especializaram-se em 

prover soluções simbólicas para os mais variados problemas. O centro de várias 

músicas, como é o caso desta, é a cura mencionada nas narrativas ligada ao sagrado 

e a magia. Gaarder afirma: 

 

 

O que mais sobressai é o fato de, na religião, o indivíduo se sentir 
totalmente dependente do poder divino. Por outro lado, o ser humano 
se vale dos ritos mágicos, ele está tentando coagir as forças e 
potências a obedecer a sua ordem. Se algo falhar, ele irá culpar um 
erro em seu ritual (GAARDER, 2001, p.28-29). 
 
 
 

Assim, um clamor é direcionado ao sagrado, com o objetivo de receber cura 

física e espiritual19. A narrativa da IMPD resume o doente como um ser ambíguo, 

pecador, castigado ou abandonado pela graça divina.  

A IMPD apresenta-se como um espaço que acolhe e protege, oferecendo às 

pessoas atendimento às suas necessidades, sentido para a vida e controle do 

presente e do futuro. Ela tem atuado no campo da saúde, prometendo curas e amparo 

emocional. O fato do crente crer neste tipo de prática religiosa demonstra um certo 

grau de confiança do mesmo para com a proteção ou benção divina. Tal fato se 

evidencia nas fontes consultadas e, sobretudo, nas narrativas dos fiéis publicadas 

pela Revista Avivamento Urgente, nos anos de 2012 a 2013.  

 

                                                           
19 Este termo de acordo com o neopentecostalismo refere-se a vida eterna após a morte.  
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CAPÍTULO 3 - O DINHEIRO NAS ENTRELINHAS DAS NARRATIVAS 

 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar a relação dos seguintes termos: 

narrativa, dinheiro, práticas religiosas. As narrativas dos fiéis expressam crença, 

esperança de curas físicas e, ao mesmo tempo, explicam suas práticas cotidianas. O 

dinheiro é a forma concreta da contrapartida do fiel. Cabe ao divino executar o 

“milagre” e ao fiel efetuar o pagamento como forma de gratidão. O dinheiro “doado” a 

Deus é administrado por Valdemiro Santiago. Apesar do imenso patrimônio físico do 

líder desta igreja, os fiéis continuam contribuindo.  

Um programa televisivo faz muito sucesso na televisão brasileira no que se 

refere a economia e, crescimento de pequenas empresas. Este programa chama-se: 

Pequenas Empresas Grandes Negócios. Fazendo um trocadilho, o Brasil hoje é um 

país de Pequenas Igrejas e Grandes Negócios. As igrejas evangélicas no Brasil 

aumentaram de maneira significativa como mostra o Censo do IBGE, comparando o 

ano de 2000 e 2010 (Ver Gráfico 1) 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição populacional por crença: comparativo dos anos 

2000 e 2010.  
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A facilidade em abrir uma igreja evangélica contribui para o avanço numérico 

delas. Analisando a Ata de organização da Igreja Mundial do Poder de Deus, 

comprova-se os poucos documentos necessários para a criação desta instituição20 

religiosa. Não basta possuir apenas o local, é preciso ter estratégias. Em uma matéria 

da Folha de São Paulo, o religioso Edir Macedo afirma: Nós ensinamos as pessoas a 

cobrar de Deus aquilo que está escrito. Se Ele não responder, a pessoa tem de exigir, 

bater o pé, dizer tô aqui, tô precisando (Folha de São Paulo, 20 de Junho de 1991). O 

fiel recebe a oração ou um objeto considerado sagrado e em troca necessita dar uma 

oferta (uma quantia em dinheiro). 

 

3.1 NARRATIVAS SOBRE DÍZIMO, OFERTAS E CAMPANHAS NA IGREJA 

MUNDIAL DO PODER DE DEUS 

 

A prática de dar o dízimo (10% do salário mensal recebido) e as ofertas (valor 

na maioria das vezes não estipulado) é comum entre todos os evangélicos. Na Igreja 

Mundial do Poder de Deus existe uma ênfase nesta questão. O texto bíblico mais 

utilizado para afirmar a ordem em dizimar é: “Trazei todos os dízimos à casa do 

Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor 

dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção 

sem medida” (Malaquias 3.8-10).  A fiel Vanuza Pinheiro Vieira, afirmou ter melhorado 

sua condição financeira após dar o dízimo. Ela diz:  

 

Eu me tornei dizimista fiel e estou prosperando de modo 
surpreendente. A cada mês os meus rendimentos aumentam! É 
bênção sobre bênção! Tudo na minha vida mudou. Eu trouxe a foto do 
meu marido para a igreja, o bispo Josivaldo Batista tocou em mim, e o 
meu marido ficou liberto do alcoolismo, sendo ainda abençoado 
profissionalmente. Ele foi até promovido! Tornou-se também dizimista 
fiel e está totalmente transformado. Antes ele gastava o salário dele 
todo com bebida, e agora ele separa o dízimo e coloca o resto na 
minha mão (Disponível em: <www.impd.org.br>. Acesso em 
01/03/2014) 

 

                                                           
20 Os documentos necessários são os seguintes: a) O Estatuto interno da igreja (deve ser registrado 

em cartório); b) A ata de fundação da instituição; c) O reconhecimento de firma dos membros que 

compõe a diretoria da igreja (a igreja precisa ter 8 membros); d) Assinatura do advogado em todas as 

laudas com o carimbo da Ordem dos Advogados do Brasil; e) Lista dos membros fundadores; f) Cópia 

do livro de atas com a assinatura do presidente em todas as laudas; g) Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ);  h) Adquirir um alvará de funcionamento (prefeitura e Corpo de Bombeiros). 

http://www.impd.org.br/
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Esta narrativa tem como orientação a fé, que não necessita de fatos concretos. 

O fiel crê apesar de não conseguir provar de maneira científica sua teoria. Por 

exemplo, como provar que a prosperidade financeira veio por causa da doação do 

dízimo a igreja? Ou como provar que a cura física veio da oração do pastor? A 

narrativa de fé exposta pelos membros da igreja nada mais é do que uma hipótese 

baseada na fé individual e coletiva. Segundo Freston, na teologia da prosperidade a 

doação não é por gratidão e sim por investimento (1996, p.45). O fiel faz a doação 

acreditando que Deus dará em dobro a ele. Nesta perspectiva existe um acordo entre 

o homem e Deus. Cada um tem as suas responsabilidades. Em relação a esta questão 

Ricardo Mariano afirma: 

 

Nesta sociedade, a parte que cabe aos homens consiste em pagar o 
dízimo, ter fé em Deus e em sua Palavra e confessar ou profetizar as 
bênçãos divinas em sua vida. Enquanto a parte de Deus reside no 
pronto cumprimento de suas promessas, ou seja, repreender o 
“devorador” e conceder bênçãos em abundância (1999, p.162).  
 

Esta afirmativa de prosperidade é orientada pela Bíblia. Uma matéria da Revista 

Avivamento Urgente tem como título Homem prospera pela fé. A revista dirigida pela 

Igreja Mundial do Poder de Deus narra o depoimento de um homem que sonhava com 

seu negócio próprio e após ser dizimista afirma possuir cinco lojas, dez casas 

alugadas e uma caminhonete que comprou a vista por 134 mil. Ele diz:  

 

Quando entrei na Mundial já tinha duas lojas, mas elas não estavam muito 
bem. Foi só começar participar da obra que comprei mais três lojas e todas 
estão indo bem. Troquei os dois caminhões que uso para as entregas das 
mercadorias e ainda tenho uma moto, uma picape e uma Toyota Hilux 
(Revista Avivamento Urgente, 2013, nº10, p.34).  
 

Desta maneira, todas as situações consideradas “boas” são oriundas do divino, 

já as circunstâncias consideradas “más” são culpa do diabo. O fiel acredita que a 

prosperidade tem origem em Deus (depois que entrou na igreja conseguiu adquirir 

mais três lojas).  A miséria pelo contrário é diabólica. Afirmam que nenhum filho de 

Deus (membro da Igreja Mundial do Poder de Deus) é miserável, isto porque, “ a mão 

de Deus está aqui”.  

Valdemiro Santiago defende a ideia do trízimo (30% do salário mensal recebido). 

Ele utiliza a doutrina da trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) para dar justificativa a tal 
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prática (10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo). Além do 

Trízimo, a Igreja Mundial do Poder de Deus diz que os membros dizimistas serão 

abençoados em dobro se derem o dízimo em dobro (estratégia denominada Dupla 

honra). Nesta campanha é utilizado o texto bíblico de Isaías 61.7: “No lugar da vossa 

vergonha tereis dupla honra; [...] por isso na sua terra possuirão o dobro e terão 

perpétua alegria”.  

No ano de 2013, a Igreja Mundial do Poder de Deus organizou uma caravana de 

fé à Israel. Além de Valdemiro e sua esposa, o grupo foi formado por bispos, pastores 

e membros da igreja brasileira e de outros países. O destaque desta viagem foi a 

expedição ao cume do Monte Carmelo21. Santiago subiu no Monte Carmelo 

carregando um grande livro que continha o nome de todos os dizimistas. O fiel que 

possuísse o nome no Livro dos Dizimistas recebia a promessa de ser abençoado 

financeiramente. Isto porque o local pisado por Santiago é considerado sagrado. 

Apenas os membros da Igreja Mundial do Poder de Deus que possuíam o nome no 

livro receberam a oração de Valdemiro. Este fato fez com que o número de dizimistas 

aumentasse. O bispo Edir Macedo defende a ideia do dízimo com as seguintes 

palavras: “Dar dízimos é candidatar-se a receber bênçãos sem medida, de acordo 

com o que diz a Bíblia [...] Quando pagamos o dízimo Deus fica na obrigação de 

cumprir o que prometeu na Bíblia” (1998, p.36,54). Nesta perspectiva existe 

prosperidade financeira para os membros que são dizimistas. O fiel dizimista 

Carlinhos, natural de Formosa/Go, diz que vale a pena contribuir financeiramente com 

a Igreja Mundial. Ele afirma: 

 

Depois de 26 anos trabalhando em uma padaria, resolvi abrir o meu 
próprio negócio. Tenho uma panificadora chamada Mundial e só tem 
prosperado. Antes eu tinha um salário de oitocentos reais e hoje, só o 
dízimo que devolvo aqui é o dobro disso. Deus me honrou e digo a 
todos que vale a pena ajudar nessa obra. A Igreja Mundial representa 
tudo na minha vida (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº13, p.22).  

 

 

                                                           
21 O Monte Carmelo é uma montanha com 170 metros de altitude. Localiza-se na cordilheira que possui 

o mesmo nome, cujo pico mais elevado tem aproximadamente 525 metros acima do nível do mar. 

Biblicamente dois profetas estiveram neste lugar (Elias e Eliseu). (Revista Avivamento Urgente, 2013, 

p.15).  
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Esta narrativa apresenta o resultado da “doação”. Os líderes afirmam sempre 

que a “doação” será retornada ao bolso do ofertante. O jovem Devoni, natural de Barra 

do Garças/MT, diz que estava quebrado financeiramente. Sua dívida era de 

aproximadamente cem mil reais. Sua história ficou mais complicada quando sofreu 

um acidente de moto. Naquele período ele começou a ofertar cinquenta reais de 

dízimo para a igreja. Segundo ele, suas dívidas foram pagas e além disto ele 

conseguiu comprar dois supermercados (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº09, 

p.30). No dia da Concentração de Milagres em Goiânia Devoni deu uma oferta de dez 

mil reais a Igreja Mundial do Poder de Deus, e disse que só tem prosperado depois 

que entrou nesta igreja. Valdemiro “exerce um acentuado controle doutrinário e 

administrativo-financeiro sob as igrejas e pastores que se encontram sob seu poder” 

(ORO, 1996, p.54).  

Um evento denominado Segunda-feira do Clamor Financeiro tem feito com que 

milhares de pessoas, que enfrentam problemas financeiros adentrem na igreja. O 

título de uma matéria da Revista Avivamento Urgente a respeito deste evento destaca: 

“Antes empregado, hoje empresário”. Esta matéria conta a narrativa de João e Liliam. 

Por vários anos João trabalhou em uma empresa de máquinas de café expresso em 

São Paulo, e sempre teve o sonho de ter o próprio negócio. Depois de participar da 

Segunda-feira do Clamor Financeiro e ser dizimista na Igreja Mundial ele afirma: 

 

 

Os clientes foram aparecendo a cada dia e com apenas um mês de 
funcionamento a Joli Coffe recebeu o contrato de uma grande 
empresa de Jundiaí [...] Atualmente a gente atende empresas, 
lanchonetes e restaurantes. Alugamos, vendemos e concertamos 
máquinas de café expresso. Também vendemos grãos de café e 
agora conseguimos a representação de purificadores de água (Revista 
Avivamento Urgente, 2013, nº08, p.52).  

 
 
 

Desta narrativa pode-se observar que: os membros da Igreja Mundial do Poder 

de Deus são muito bem orientados a pagarem o dízimo. Diversas promessas são 

feitas a eles. Recebem incentivos para abrirem negócios e se tornarem patrões 

(MARIANO, 1999, p.163). Segundo esta teologia, a fidelidade dos fiéis resultará na 

prosperidade financeira dos mesmos: de desempregados se tornarão empregados e, 

posteriormente, patrões. Os valores doados pelos membros da igreja na campanha: 
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Seja coluna desta obra possui uma taxa mínima. Para o fiel fazer parte desta “obra” é 

necessário doar pelo menos cinquenta reais. O item “outros valores” se refere a 

valores acima de cinquenta reais como se apresenta na imagem abaixo:  

 

Fonte: Igreja Mundial do Poder de Deus 

 

A ênfase em aumentar a arrecadação financeira da igreja é nítida em todas as 

revistas e jornais publicados por esta instituição religiosa. Em todos os periódicos 

existem uma página separada para a seguinte propaganda: “Seja a coluna desta obra. 

Contribua para a construção de novos templos”. No fim de cada página existem 

números de contas bancárias da igreja. A imagem que a igreja quer passar ao povo 

brasileiro pode ser resumida na narrativa do fiel Sergio: 

 

 

Eu só arrumava empregos ruins, em empresas pequenas e sem 
perspectiva alguma de crescimento. Depois que entrei na IMPD tudo 
mudou [...] A Mundial é muito importante na minha vida. Só aqui 
encontrei a prosperidade total. Melhorou o trabalho e a casa. Não 
temos mais aquela vida miserável de antes, sempre no vermelho 
(Revista Avivamento Urgente, 2002, nº06, p.49).  

 
 

Assim, a ideia de ser “coluna” expressa a síntese de um membro que faz “parte 

do grupo”. O fiel deve contribuir porque ele é um elemento deste conjunto. Nesta 

perspectiva, havendo contribuição, o membro é abençoado materialmente e se impõe 

como coluna (membro) parte do grupo (obra). A fiel Adriana narra a todos a 

prosperidade de sua vida financeira pelo fato de ser “coluna”. Ela afirma: A IMPD é 

como o ar que eu respiro [...] Eu sou coluna. Sou dizimista e tenho um propósito com 

Deus, ainda vou ser coluna de 50 mil reais em nome de Jesus. Isto é um compromisso 
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meu com o Senhor (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.26). Esta igreja 

promove campanhas que são denominadas de “propósitos”. A receita é seguir a 

orientação e conseguir aquilo que deseja. A cabeleireira Luiza Moura da Silva diz que 

em seis meses deixou de ser funcionária e se tornou proprietária. Ela afirma: 

 

 

Terei a minha própria sede de beleza, em nome de Jesus [...] Desde 
que estou na IMPD e participo dos propósitos, a minha vida mudou e 
vem mudando. Tem apenas quinze dias que eu fiz o propósito da 
fronha e já estou sendo abençoada, pois a minha clientela só aumenta 
(Revista Avivamento Urgente, 2002, nº06, p.48).  
 
 
 

A narrativa evidencia um dos propósitos dos membros, adquirir por meio de uma 

oferta “simbólica” uma fronha denominada fronhas dos sonhos22. Maria Sunara 

Ribeiro Soares diz que Deus começou a abençoá-la a partir do momento em que 

entrou na Igreja Mundial do Poder de Deus. Ela diz: 

 

 

Vim em busca do meu sonho, que era conseguir um emprego. Conheci 

a Mundial pela televisão, vi o propósito da Fronha e resolvi vir até São 

Paulo para pegar uma e ter o meu sonho realizado […] Quando o 

Apóstolo lançou o propósito do dízimo da renda de 2013, mesmo não 

tendo dinheiro para contribuir, peguei o envelope. Com menos de um 

mês fiz a primeira contribuição, consegui abrir a minha loja de roupas, 

a JC Mundial (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº10, p.35).  

 

Em todas as campanhas são utilizados textos bíblicos para fortalecer a fé das 

pessoas. Com a utilização da Bíblia, os membros da IMPD acreditam que o dinheiro 

ofertado é dado a Deus. Diversas são as campanhas23 utilizadas. 

 A campanha dos 7 dias da vitória total ocorre nas Segundas-feiras, Quartas-

feiras, Sextas-feiras e Domingo. O texto bíblico afirma: “Quando a Deus fizeres algum 

                                                           
22 A fronha dos sonhos é um objeto simbólico que tem a finalidade de concretizar os desejos dos fiéis. 

Valdemiro diz que já sonhou muito na vida e que os sonhos dele se tornaram realidade (Revista 

Avivamento Urgente, 2013, nº10, p.35). 

23 Todos os materiais das campanhas adquiridos durante a pesquisa, citados neste capítulo foram 

digitalizados. Apesar das imagens não serem inseridas na pesquisa, fazem parte do acervo do 

pesquisador (juntamente com revistas, jornais, livros, CDs).  
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voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que 

fazes” (Eclesiastes 5.4).  Durante sete dias as pessoas que se comprometem com 

esta campanha devem cumprir as promessas feitas a Deus, incluindo o que eles 

chamam de “sacrifício” (oferta em dinheiro). Sobre a crença em “milagres”, Carlos 

Rodrigues Brandão mostra que: 

 

 

Todos acreditam em milagres, pelo menos os que aconteceram no 
antigo testamento, nos tempos de Cristo e nos Atos dos Apóstolos [...] 
Nas igrejas e nos grupos de fé dos bairros “de baixo”, o milagre é, 
portanto, um acontecimento necessário, acessível, rotineiro e 
reordenador [...] A rotina do milagre faz com que, em qualquer área 
confessional do domínio popular, uma grande parte dos momentos de 
oração pessoal, familiar ou comunitária seja para pedi-lo ou para 
agradecê-lo (2007, p.265).  

 

 

Os supostos “milagres” de curas e prosperidade financeira preenchem as 

publicações da Revista Avivamento Urgente. Nos materiais publicados pela Igreja 

Mundial do Poder de Deus o mundo é composto de objetos abençoados por Deus e 

objetos do diabo. Neste sentido, a campanha das 7 semanas de fé pela sagrada 

família tem o objetivo de expulsar todo o mal que por acaso exista na casa (residência 

física/material) do fiel. A respeito disto a Bíblia diz: “Tudo isto, disse Davi, me foi dado 

por escrito por mandado do SENHOR, a saber, todas as obras desta planta24” (1 Cr. 

28:19). Para que isto ocorra a pessoa recebe um material impresso com orientações 

a serem executadas a cada semana. Se a pessoa cumprir o que é estabelecido, 

segundo a igreja, sua casa será abençoada e protegida por Deus.  

Na primeira semana ocorre a distribuição do óleo para ungir a entrada principal, 

a frente e os fundos da casa, na segunda semana os membros devem trazer uma 

peça de roupa de cada parente para ser mergulhada na água ungida, na terceira 

semana devem trazer a fronha do travesseiro para ser consagrada no altar25, na 

quarta semana é distribuído o pão ungido para repartir com toda a família, na quinta 

semana a pessoa recebe um copo contendo água ungida, na sexta semana o fiel 

                                                           
24 O texto bíblico refere-se a narrativa do Templo de Salomão, considerado também pela IMPD como 

a casa de Deus.  

25 A “Consagração no Altar” é uma oração de benção feita por algum líder da igreja.  
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deverá tomar banho com o sabonete consagrado, na sétima semana cada participante 

da campanha recebe uma rosa ungida (simbolizando o amor de Deus). Cada objeto é 

entregue ao membro da igreja após uma contribuição “voluntária” (oferta).  Estes 

objetos são benzidos: 

 

 

De um modo ou de outro, todos benzem. Há poucos atos de fé tão 
comuns entre os especialistas do sagrado como a prática de algum 
tipo de benção: os agentes da igreja, de seita ou de movimento 
repartem, com estilos diferentes, o mesmo gesto de convocar as 
forças do bem que expulsam as do mal do fiel ou do cliente, tornando-
os puros e livres do pecado, da doença e da ameaça (BRANDÃO, 
2007, p.279).  

 
 
 

Carlos Rodruigues Brandão destaca o ato do fiel “convocar”, ou seja, solicitar um 

auxilio sobrenatural. Estas solicitações são direcionadas ao “bem”. O dualismo “bem” 

e “mal” estão contidos na dinâmica das narrativas religiosas. A Campanha: A tarde de 

do milagre total não ocorre em um dia específico. A ênfase é a oração feita por cada 

adepto. É uma repetição do Salmo 71:  

 

Praza-te, ó Deus, em livrar-me; dá-te pressa, ó SENHOR, em 
socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me 
demandam a vida; tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se 
comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os 
que dizem: Bem-feito! Bem-feito! Folguem e em ti se rejubilem todos 
os que te buscam; e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus 
seja magnificado! Eu sou pobre e necessitado; ó Deus, apressa-te em 
valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. SENHOR, não 
te detenhas! (Salmo 70). 
 
 

 

Este salmo, algumas vezes, é lido em forma de oração (com os olhos fechados) 

pelos fiéis. Após estas orações, as pessoas retornam para suas casas com a certeza 

de que receberão dos céus o sonho. Segundo a Igreja Mundial do Poder de Deus não 

existe venda de objetos (lenço, água, óleo) considerados sagrados. Assim, afirma-se 

esta igreja doar aos fiéis e, frequentadores, de suas reuniões. A palavra utilizada para 

tal ação é “oferta”. Estes objetos são descritos por Edir Macedo como sendo pontos 

de contato. Segundo este: os pontos de contato são elementos usados para despertar 

a fé das pessoas [...] muitas delas têm dificuldade de colocar sua fé em prática, por 
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isso precisam de pontos de contato (2001, p.101). Os objetos exercem sua 

importância.  

A campanha do “Clamor pela Sagrada Família” refere-se a contribuição 

financeira dos membros da igreja para ajudar as pessoas que compõem à Sagrada 

Família (os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus). A orientação bíblica é: “Ora, se 

alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado 

a fé e é pior do que o descrente.” (1 Tm. 5:8). Eles defendem a ideia de ajudar 

primeiramente os membros da Igreja Mundial do Poder de Deus (irmãos), as demais 

pessoas ficam em segundo plano no âmbito da assistência social. No início desta 

programação cada pessoa recebe um envelope contendo o versículo citado 

anteriormente. Um valor mínimo é estipulado pelo pastor na contribuição desta oferta 

“voluntária”. A promessa de receber prosperidade também é visualizada neste 

cenário. Paulo Romeiro diz:  

 

As igrejas neopentecostais passam a imagem de que Deus é o dono 
de todo o ouro e de toda a prata, que Ele é cheio de posses para dar 
a seus filhos e filhas. O neopentecostal é estimulado a competir no 
mercado da fé. Funde-se o espiritual e o material. Derrotas financeiras 
são causadas pelo demônio, e as vitórias chegam por meio de 
correntes26 de prosperidades (2009, p. 66-67).  

 

Esta afirmativa fortalece a crença dos membros da Igreja Mundial do Poder de 

Deus que acreditam ser filhos de Deus, logo, são herdeiros de tudo. A partir disto, 

diversas solicitações são direcionadas enfaticamente ao divino. A campanha do livro 

da multiplicação requer que cada fiel adquira este livro. O contribuinte tem a promessa 

de receber seu dinheiro multiplicado. Utilizam o texto bíblico: “Certamente, te 

abençoarei e multiplicarei” (Hebreus 6.14). O Apostolo Valdemiro insiste que o 

dinheiro ofertado terá como finalidade arcar com as despesas dos programas 

televisivos. Na igreja não existe nenhum preço fixado de maneira visível nos objetos 

“doados”.  

No período de transição de um ano para outro, a igreja utiliza a campanha: Meu 

projeto para no ano X. Este evento possui a frase: “O ano que o Senhor mudará a 

minha vida”. Esta frase está unida ao texto bíblico: “Se projetas alguma coisa, ela te 

                                                           
26 As “correntes são um tipo de campanha.  
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sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos” (Jó. 22:28). Assim a igreja promete aos 

membros que os projetos individuais de cada um serão realizados de maneira perfeita. 

A campanha do Milagre Urgente acontece uma vez por semana. O título da 

programação por si só esclarece as dúvidas. Promete apresentar as pessoas algo 

sobrenatural e instantâneo. O que atrai o ser humano ao desejar ver o inacreditável, 

e deseja solucionar seus problemas. O texto bíblico utilizado pelos líderes da igreja 

nesta campanha diz: 

 

 “Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, 
expelirão demônios; falarão novas línguas, pegarão em serpentes; e, 
se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem 
as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados.” (Marcos 16.17,18).  

 

 

As campanhas são necessárias para a arrecadação porque apenas uma 

porcentagem inferior a metade dos membros são realmente dizimistas com 

regularidade. Edir Macedo concorda com esta afirmativa: “Menos da metade do nosso 

povo pode ser considerada como dizimista fiel (1998, p.84). Outra campanha é 

chamada de propósito da botija da multiplicação. Mesmo sem dinheiro, o fiel Luciano 

diz contribuir com este propósito:  

 

 

Eu não tinha dinheiro nem para comprar um pacote de biscoitos, mas 
não hesitei e peguei a botija [...] No dia que a gente foi ao banco retirar 
o dízimo, porque foi a primeira coisa que pensamos, uma grande 
empresa de calçados me chamou para trabalhar [...] paguei minhas 
dívidas e devolvi tudo em dobro para a IMPD. Hoje sou coluna da Obra 
(Revista Avivamento Urgente, 2013, nº11, p.22).  

 

Estas narrativas descrevem as ofertas como investimentos e não como doações. 

Os fiéis acreditam que Deus dará tudo em dobro. De um lado, percebe-se a 

lucratividade da igreja, de outro, observa-se o “investimento” do fiel. A campanha Não 

toque na bolsa foi criada para aumentar a arrecadação dos dízimos. Dizem que Judas 

roubava e por isso não foi abençoado por Deus. Pregam a fidelidade a Deus. Neste 

sentido, as pessoas que não dão o dízimo são comparadas com as pessoas que 

negam a fé. O texto bíblico afirma: 
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Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-
lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários 
e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado 
dos pobres; mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela 
se lançava (João 12.4-6). 
 

 

Esta citação apresenta Judas Iscariotes como um traidor. Para a Igreja Mundial 

do Poder de Deus, quem não dá o dízimo é traidor. O não-dizimista também pode 

perder o que tem, dizem que o “inimigo devorador” irá deixar as pessoas na miséria. 

O fiel da igreja chamado Pedro diz: 

 

 

Já fui um próspero empresário e perdi tudo. Já tive restaurante e duas 
academias de ginástica, mas o inimigo devorador veio e levou tudo. 
Hoje só tenho Deus e saúde. Faço bicos, trabalho numa lanchonete e 
alugo cama elástica em feiras infantis. Mas o Apóstolo profetizou que 
eu terei minhas academias de volta. E eu recebo essa benção (Revista 
Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.37).  

 

Esta narrativa apresenta um homem que possuía bens materiais, era um 

empresário bem sucedido. Segundo este, o diabo (devorador) tomou tudo o que ele 

tinha. Na narrativa pode-se observar que o diabo é considerado pelos fiéis como o 

culpado de toda a falta de dinheiro. A fiel Leonilda destaca: “o diabo entrou na nossa 

vida para destruir. De 1998 a 2008 ficamos com o nome sujo na praça. Eu não tinha 

crédito nem para comprar fósforo (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.44). As 

pessoas que não dão o dízimo são taxadas como pessoas sem fé. Eles afirmam que 

o dízimo é de Deus, sendo assim, se a pessoa utiliza os 10% ela está roubando a 

Deus. A pessoa além de ser intitulada “sem fé”, também é caracterizada como 

“ladrão”.  

A campanha Pacto de Vitória tem um diferencial das anteriores. Ela une a 

“oração no monte” com o “objeto material” (uma chave feita de papel). Na chave está 

escrito o texto bíblico: “Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares na terra 

terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus” 

(Mateus 16.19). Acima do texto bíblico existe um espaço, nele a pessoa colocará sua 

foto. Este objeto é “doado” às pessoas. Todas as chaves de papel são levadas para 

algum monte (acreditam ser mais eficaz em Israel), lá os pastores oram com finalidade 

de abençoarem os contribuintes. A chave não aparece apenas nesta campanha. 

Existe a campanha Os domingos da presença de Deus com a portas abertas. Em um 



73 
 

lado da chave existe o versículo “…eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, 

a qual ninguém pode fechar” (Ap. 3:8). De outro lado, existe uma ordem ao fiel: Quem 

tomar posse desta chave não poderá faltar as reuniões. De maneira implícita a 

campanha afirma que as pessoas somente sentirão a presença de Deus, e serão 

abençoadas se não faltarem às reuniões da igreja (acreditam que Deus está presente 

naquele lugar. A ausência das reuniões reflete a distância do divino. A Igreja Mundial 

do Poder de Deus afirma que o único “investimento” na busca da cura, só pode ser 

encontrado nela. Um casal afirma ter gasto cerca de onze mil reais com tratamento 

médico, exames e centro espírita (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.43), e 

nada disto resolveu. Ressaltam que a cura veio após Valdemiro Santigo abraçar a 

mulher enferma.  

A campanha mais frequentada pelas pessoas é denominada: Terça-feira do 

Milagre Urgente. Duas frases destacam-se no folder do evento: “Tudo é possível ao 

que crê” e “A mão de Deus está aqui”. A primeira tem como raiz o texto bíblico: “… o 

que lhe respondeu Jesus: Se podes! Tudo é possível ao que crê” (Mc 9:23). A segunda 

foi analisada nos capítulos anteriores (segundo os líderes, o poder divino está naquele 

lugar). As pessoas entram na Igreja Mundial do Poder de Deus após serem 

desenganadas pelos médicos, com muitas dívidas e com diversos problemas. Elas 

recebem uma palavra de ânimo e esperança. Isto possibilita o aumento numérico e, 

consequentemente, uma arrecadação financeira mais elevada. Acreditam que a mão 

de Deus está ali, e, assim, basta ter fé para que todos os sonhos se realizem.  

O folder da campanha: Segunda-feira do Crescimento Econômico, destaca três 

itens sonhados por qualquer pessoa, uma bela casa, um carro de luxo e notas de cem 

reais. Apegam-se ao texto bíblico: “Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz 

brilhará em teus caminhos” (Jó 22:28). A respeito disto Paulo Romeiro afirma: 

 

Há uma racionalização em busca do propósito de prosperar e, 
concomitantemente, uma espiritualização da vida secular. Entende-se 
que se Deus está com a pessoa, necessariamente ela deverá ser 
próspera [...] Os bens materiais já não são inimigos da fé a ser 
combatidos, mas grandes aliados na busca da felicidade e do sucesso 
(2009, p.68-69).  

 
 

 Assim, os fiéis procuram dar razão a fé, que acreditam ser bens materiais o 

reflexo de uma vida fiel a Deus. Nesta perspectiva, prometem aos os crentes 

verdadeiros que serão prósperos e não ficarão doentes. No dia 03 de Novembro de 
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2012, Valdemiro Santiago apresentou um programa televisionado pela emissora Rede 

TV. O intuito era lançar a campanha: “o dízimo da renda que eu pretendo ter”. A 

pessoa é incentivada a doar para a igreja o que se pretende receber mensalmente. 

Por exemplo, o salário mínimo era de seiscentos e vinte e dois reais. Se a pessoa 

contribuísse com um salário, ela receberia a promessa de ganhar seis mil duzentos e 

vinte reais. A respeito disto, Valdemiro diz: “Eu não creio que alguém vai pedir mil 

reais. Esse negócio de salário mínimo. Deus me livre. Pare com isso né?”. A oferta 

deve ser enviada direto para a conta bancária da igreja. O número foi disponibilizado 

durante a programação. O apóstolo afirma: “Quantos nomes vamos ter no livro dos 

dizimistas que será levado até o Monte Carmelo?  Pelo menos uns trezentos mil [...] 

Todos os dizimistas vão tomar posse. E você que não é vai passar a ser”. Santiago 

diz em rede nacional que muita gente iria diz: “Estou ganhando o dinheiro que eu 

pedi”.  

A última estratégia desta igreja para arrecadar dinheiro foi utilizar campanhas 

pela internet. No site da igreja existe um link: “doações online: simples, rápido e 

seguro. Ainda pela internet as pessoas podem solicitar o carnê da oração incessante”. 

Dois valores podem ser ofertados: Cem reais para funcionários e mil reais para 

empresários. Na perspectiva desta igreja cabe, portanto, perguntar: quem não doaria 

tudo o que tem se tivesse a certeza que receberia tudo em dobro? As pessoas doam 

até o que não tem, porque possuem a esperança (e são incentivadas a isto), de 

receberem, muitas vezes, mais o que doaram. As diversas campanhas, tem como 

objetivo: “Dar para receber “e, desta forma, mantêm as pessoas adeptas submissas 

ao catecismo religioso montado por uma hierarquia teológica de prosperidade 

financeira.  

 

3.2 NARRATIVAS SOBRE O PATRIMÔNIO FINANCEIRO DE VALDEMIRO 

SANTIAGO 

 

De menino pobre à milionário, Valdemiro Santiago possui atualmente um 

patrimônio considerável. Para a venda de artigos religiosos, Santiago possui uma 

empresa denominada Gráfica e Editora WSMusic, localizada na cidade de São Paulo 

(são diversos os livros, Cds, objetos vendidos por esta empresa). No dia 18/01/2013, 
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a Revista Veja publicou matéria sobre Valdemiro Santiago, o segundo líder religioso 

mais rico do Brasil. A revista afirma:  

 

Ex-pregador da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro fundou 
a própria instituição, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que, 
atualmente, conta com 900.000 seguidores e 4.000 templos. O 
patrimônio de Valdemiro é estimado em 220 milhões de dólares 
(Revista Veja, 18/01/2013).  

 
 
 

Esta revista não foi a única a apresentar o patrimônio financeiro de Santiago. O 

site da emissora Rede Record, patrimônio de Edir Macedo27, fez críticas ao patrimônio 

adquirido por Valdemiro Santiago. O repórter Marcelo Rezende foi o responsável pela 

matéria publicada, destacando as fazendas28 localizadas na cidade de Santo Antônio 

de Leverger/MT29 e os pedidos de ofertas feitos por Santiago (sete mil pessoas 

doando mil reais cada, somando um total de 7 milhões de reais) por adquirir os bens 

materiais. A pesquisa da Rede Record durou quatro meses.  

A narrativa da Rede Record ressaltou que no período em que Valdemiro adquiriu 

as duas fazendas, a igreja recebeu mais de cinquenta e nove  ordens de despejo (a 

maioria dos templos da IMPD são alugados), por falta de pagamentos de alugueis30. 

Apesar da aparente crise financeira, Valdemiro Santiago além das duas fazendas, 

possui três imóveis de luxo. Segundo a reportagem: 

                                                           
27 Em entrevista para a Revista Istoé no dia 23/11/2012, Edir Macedo (principal líder da Igreja Universal 

do Reino de Deus) afirma possuir em seu nome a Rede Record de Televisão.  

28 Uma das fazendas chama-se Fazenda Santo Antônio do Itiquira. Ela possui a extensão de 11.054 

hectares. O cartório de 2º oficio de Santo Antônio de Leverger tem registrado em seus documentos a 

Escritura Pública de Compra e Venda da Fazenda Santo Antônio do Itiquira. Nela a empresa WS Music 

Ltda  é a compradora do terreno. Esta empresa é representada por Valdemiro Santiago e sua esposa 

Franciléia. O segundo livro do registro de imóveis do cartório apresenta o valor e a forma de pagamento 

(Pagamento efetuado à vista no valor de 29.096.835,50 milhões de reais). A segunda fazenda chama-

se Formosa. Ela possui 15.080 hectares de extensão. Os documentos do cartório afirmam que a 

compradora do terreno foi a Igreja Mundial do Poder de Deus representada por Valdemiro Santiago de 

Oliveira. Esta propriedade custou 20 milhões de reais. O pagamento foi idêntico ao anterior: à vista em 

espécie. O diário oficial do dia 22 de Novembro de 2011 (número 25686) afirma: “O Srº Valdemiro 

Santiago de Oliveira torna público que requereu junto a SEMA a licença ambiental Única de sua 

propriedade, denominada Fazenda Formosa”. 

29  Segundo a reportagem as fazendas juntas possuem mais de 26 mil hectares. Patrimônio avaliado 

em 50 milhões.  

30 A matéria cita como fonte a Certidão de distribuição Cível da Comarca de São Paulo (Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo).  
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É numa casa, na cidade de Santana de Parnaíba, que moram 
Santiago e sua mulher, bispa Franciléia de Castro Gomes de Oliveira. 
O imóvel fica no condomínio Tamboré 2, um dos mais caros da região. 
Segundo corretores, o preço das casas varia de R$ 7 milhões a R$ 10 
milhões [...] Além de morar na mansão luxuosa, o casal comprou 
imóveis no condomínio de alto padrão. Um documento oficial do 
Registro de Imóveis da Comarca de Barueri atesta que o casal 
comprou bens em Alphaville: uma outra mansão no Residencial 9, 
avaliada em cerca de R$ 2 milhões, e um apartamento cujo preço gira 
em torno de R$ 500 mil (Disponível em <www.r7.com>. Acesso em 23 
de março de 2012). 

 

Estas narrativas deram origem a uma crise interna. Segundo a Revista IstoÉ 

(matéria publicada no dia 25/10/2013, nº da Edição: 2293), no ano de 2013, a igreja 

viveu uma das maiores crises financeiras desde a sua fundação. Segundo a matéria 

publicada afirma que a igreja gastou trezentos milhões na construção de templos. Pela 

quantidade de gastos, a igreja perdeu os horários televisivos que possuíam na Rede 

Bandeirantes. Neste momento, a dívida estava em torno de vinte e um milhões de 

reais. A respeito disto Romeiro diz: 

 

 

A televisão tem um poder de penetração muito vasto, pois ela trabalha 
não apenas a voz, mas também a imagem. Os “zooms”, os 
afastamentos, os closes, as cores e a magia que circundam o aparelho 
fazem com que os telespectadores fiquem quase que hipnotizados 
diante do seu poder de atração [...] Investem pesado nas madrugadas, 
pois são nelas que se manifestam muitas situações de privação de 
sono em virtude de ansiedades e preocupações com a vida (2009, 
p.71).  
 
 

 

As diversas campanhas foram elaboradas por esta igreja com a finalidade de 

arcar com estas despesas. A trajetória (altos e baixos), de Valdemiro Santiago e da 

IMPD são descritas em uma publicação da Revista Istoé Independente (Ver Linha 

cronológica 1).  

 

 

 

 

 

http://www.r7.com/
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LINHA CRONOLÓGICA 1 – Principais acontecimentos históricos na vida de 

Valdemiro Santiago 

 

Fonte: Revista Istoé Independente. n° Edição:  2293. Publicada no dia 25/10/2013 
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3.3 DOAÇÕES COMO CONSEQUÊNCIA DO CARISMA  
 
 
 

A história de Valdemiro Santiago apresenta um homem nascido pobre, e 

sonhador. Suas narrativas possibilitam uma auto-identificação por parte dos fiéis. Se, 

por um lado, existem ofertas e dízimos como forma de investimento, por outro, existem 

pessoas que contribuem financeiramente por se identificarem com o líder da igreja. 

Acreditam que o dinheiro é destinado a obras sociais, a construções de templos, a 

permanência da igreja nos programas televisivos. Acreditam que “ o Deus da vida de 

Valdemiro” (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.15) salva as pessoas. Alguns 

chegam a afirmar que “existe um Deus na vida de Valdemiro” (Revista Avivamento 

Urgente, 2012, nº05, p.18).  

A Revista Avivamento Urgente apresenta este tipo de narrativa para fortalecer a 

fé das pessoas em Santiago. A revista afirma: 

 

O Apóstolo das multidões [...] Ele fez do limão uma limonada e 
aprendeu com a dor a confiar plenamente em Deus. O menino pobre 
de outrora comemora o crescimento do ministério fundado por ele e 
sua esposa há 15 anos (Revista Avivamento Urgente, 2013, nº11, 
p.06).  

 
 

Estas narrativas internas da igreja (publicadas em jornais e revistas) tem o 

objetivo de apresentar Santigo como um homem diferenciado (santo, pacífico, divino) 

dos demais. As pessoas saem de diversos lugares do Brasil para “buscarem a unção 

do Apóstolo” (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.26). Com depoimentos de 

líderes políticos. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes teceu os 

seguintes comentários: 

 

Hoje é um dia muito especial para o Rio de Janeiro. Eu conheci esse 
homem em 2008, ele me disse que ia construir o maior templo dessa 
cidade [...] A gente chega num lugar como esse e vê essa quantidade 
de gente, a força desse homem, a paz e a palavra que ele traz (Revista 
Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.21).  

 

Tanto nesta narrativa como em outras, as pessoas conceituam Valdemiro 

Santiago como um homem que tem o poder sobrenatural, capaz de resolver 

problemas com um simples abraço, sopro ou oração. “Durante a oração do Apóstolo 
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eu pude sentir o poder de Deus” (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.28). 

“Hoje foi a primeira vez que eu consegui chegar perto dele” (Revista Avivamento 

Urgente, 2012, nº05, p.29). “Ai de mim se não fosse o Deus do Apóstolo” (Revista 

Avivamento Urgente, 2012, nº05, p.30).  

Os membros da igreja se dizem gratos pelo que Valdemiro supostamente teria 

feito por eles. E, assim, estão dispostos a ajudarem a Igreja Mundial do Poder de 

Deus. A matéria da revista citada abaixo apresenta a satisfação de Elida e sua família 

ao doarem quinze mil reais a IMPD. Ela diz que:  

 

O Apóstolo profetizou que nós teríamos a nossa própria farmácia [...] 
Prosperamos tanto que vamos abrir a segunda Mundial Farma [...] 
Somos coluna da obra com amor. Contribuímos com os carnês e 
também com o dízimo (Revista Avivamento Urgente, 2012, nº05, 
p.45).  
 

 

Observa-se como é impressionante a forma em que os membros desta igreja 

reverenciam seu líder. Apesar das reportagens apresentadas a respeito do patrimônio 

financeiro de Santiago, a igreja continua repleta de pessoas. A aceitação do líder 

unanime pelas pessoas que frequentam à igreja.  

 

 

3.4 IMPD e IURD: narrativas religiosas semelhantes 

 

 

Nas igrejas IMPD e IURD, as narrativas investigadas refletem o centro das 

estratégias. Em qualquer programação religiosa as narrativas estão presentes. Elas 

sempre são a favor das propostas elaboradas pelos seus líderes. Servem para 

apresentar aos ouvintes a funcionalidade religiosa. Se a campanha refere-se ao dia 

da prosperidade financeira, as narrativas apresentadas apenas falam a respeito de 

experiências pessoais e financeiras.  

A Igreja Mundial do Poder de Deus possui semelhanças com a Igreja Universal 

do Reino de Deus. É notório, o fato da primeira ser oriunda da segunda e conservar 

similaridades. O primeiro elemento a ser destacado refere-se ao espaço “sagrado”. 

No ano de 2010, a Igreja Universal do Reino de Deus lançou a pedra fundamental no 

local onde pretenderiam construir a igreja sede da denominação. O local foi 
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denominado: Templo de Salomão. Segundo a IURD, o templo é uma cópia do original, 

construído pelo Rei Salomão (episódio narrado pela Bíblia no livro de Reis).  A obra 

durou quatro anos e se tornou a maior igreja (espaço de construído) do Brasil31. A 

instituição publicou ter gasto seiscentos e oitenta milhões de reais na construção. 

Grande parte dos materiais foram importados da região de Israel (Jornal Folha 

Universal, 2014, p.15). O valor total para a edificação foi doado pelos membros ao 

longo dos quatro anos de construção.   

A IMPD tentou copiar sua “igreja mãe”, ao invés de reinventar outro templo 

religioso, decidiu ampliar suas igrejas e dar-lhes o nome de Cidade Mundial. A maioria 

dos apelos, por contribuição financeira, são destinados ao projeto Cidade Mundial, 

inclusive, a campanha seja coluna desta obra. Para tanto, contas bancárias 

específicas são destinadas para tais contribuições. A campanha ocorrida com maior 

frequência nas Cidades Mundiais denomina-se Clamor das Portas Abertas. Este ritual 

é composto de doze portas, representando os doze meses do ano. As pessoas 

passam por estas doze portas abertas com a esperança de conseguir resolver seus 

problemas. Muitos destes fiéis levam em suas mãos objetos: carteira de trabalho, fotos 

dos familiares, comprovantes de causas na justiça. No início ou no fim de cada 

reunião, os obreiros passam com uma espécie de “sacolinha” (local onde o dinheiro 

doado é colocado pelo contribuinte).  

A primeira Cidade Mundial foi inaugurada no dia 01 de Janeiro de 2012, na 

cidade de Guarulhos, São Paulo, a obra é um gigantesco templo construído numa 

área de duzentos e quarenta mil metros quadrados, com capacidade para acomodar 

cento e cinquenta mil pessoas. No Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, a igreja 

conta com uma Cidade Mundial desde o dia 18 de agosto de 2012. O espaço é maior 

do que o estádio do Maracanã, possuindo capacidade para cento e cinquenta mil 

pessoas. O local conta com três telões e oitenta monitores (Revista Avivamento 

Urgente, 2012, nº05, p.21).  A última Cidade Mundial foi inaugurada no dia 01 de Junho 

de 2014, na cidade de Santo Amaro/SP. Segundo divulgações internas, o mais novo 

templo tem estacionamento próprio, quarenta banheiros, um salão de quatorze mil 

metros quadrados e mais de treze mil e quinhentas cadeiras. Algumas Cidades 

                                                           
31 O Templo de Salomão possui cento e quatro metros de largura, cento e vinte e seis metros de 

comprimento e cinquenta e cinco metros de altura. Sua altura é quase duas vezes a altura da estátua 

do Cristo Redentor (Jornal Folha Universal, 2014, nº 1.165, p.15).  
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Mundiais encontram-se fechada por ordem judicial por problemas relacionados ao 

alvará de funcionamento. Percebe-se tais semelhanças nas nomenclaturas e nas 

programações internas de cada igreja (ver quadros 3 e 4).  

 

 

QUADRO 3 – Comparação de nomenclaturas  

 NOME NOMECLATURA 

DOS TEMPLOS 

NOMECLATURA DA FACHADA DA 

IGREJA 

IMPD Igreja Mundial do 

Poder de Deus  

Cidade Mundial Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 

sempre. 

IURD Igreja Universal do 

Poder de Deus  

Templo de 

Salomão 

Jesus Cristo é o Senhor. 

Fonte: Revista Avivamento Urgente 2010 a 2014. 

  

 

QUADRO 4 – Comparação de eventos 

IMPD IURD 

Presença de Deus (Domingo): Afirmam que Deus 

está presente em suas reuniões.  

Encontro com Deus (Domingo): Afirmam que terão 

um encontro com Deus.  

Clamor pelo crescimento financeiro (Segunda-

feira): Orações, ofertas, dízimos, campanhas 

voltadas para a prosperidade financeira das 

pessoas. 

Encontro da Prosperidade (Segunda-feira): Evento 

voltado para oração e doação em busca da 

prosperidade: enriquecimento.  

Clamor pelas bênçãos na família (Quinta-feira): 

Orações de mulheres que foram abandonadas 

pelos maridos. Orações pelos filhos denominados 

rebeldes.  

Terapia do Amor (Quinta-feira): Palestras para 

cônjuges. Orações pela família. 

Clamor pela libertação (Sexta-feira): Combate a 

vícios, retirada do mal. 

Culto da Libertação: Exorcismos, promessas de 

cura (libertação da doença), promessas de 

enriquecimento (libertação da pobreza).  
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Milagre-Urgente (Terça-feira): Reunião voltada para 

pessoas que necessitam de um milagre (algo 

sobrenatural).  

Jejum das causas impossíveis (Sábado): Pessoas 

que buscam a solução dos problemas, 

considerados impossíveis.  

Fonte: Revista Avivamento Urgente 2010 a 2014. 

 

Torna-se evidente encontrar semelhanças. Cabe dizer que estas relações foram 

aperfeiçoadas pelo líder Valdemiro Santiago, que por sua vez, aprendeu com maestria 

as lições da teologia da prosperidade em sua igreja de origem.  

 

3.5 O PERFIL DOS CONTRIBUINTES 

 

Segundo a pesquisa elaborada por José Guibson Dantas, os principais temas 

abordados nos programas televisivos da IMPD são de assistência social: saúde, 

trabalho e segurança pública (ver Quadro 5), reapropriando assim de ações que 

caberiam ao setor público.  

   

 

QUADRO 5 – Principais temas abordados pela IMPD 

 

Saúde  Trabalho  Segurança pública  

Cânceres  Desemprego  Drogas (Crack)  

Deficiências físicas  Baixos salários  Assaltos  

Doenças infantis  Decadência financeira  Prisão  

 Fonte: DANTAS, Guibson. Faces de um Deus caipira, UFA,2013 
 

 

A promessa do líder é solucionar os problemas das pessoas. A proposta envolve 

curar fisicamente e contribuir para o aumento do salário dos seus fiéis, tendo em vista 

que não possuem altos salários. Isto não explica tudo, porém levantam indícios de 

que a maioria dos adeptos não são pessoas da classe média ou alta, mas pessoas 

que buscam melhorar também a sua situação financeira (ver Gráfico 2).  
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GRÁFICO 2 – Salários dos Fiéis 

 

 Fonte: BOHN, Simone R. Evangélicos no Brasil, 2004.  

 

A pesquisa elaborada por Simone Bohn, mostra que as pessoas que recebem 

os maiores salários são os kadercistas e os sem religião. Os que recebem os menores 

salários são os adeptos de religiões afro-brasileiras e os adeptos do catolicismo. Os 

evangélicos possuem a maioria das pessoas recebendo entre 1 e 2 salários mínimos 

(ver Tabela 2).  

 

TABELA 2 – Porcentagem salarial de acordo com a crença 

Religião  Até 2 s.m. (%)  Acima de 6 s.m. (%)  

Católica  71.7  8.9  

Evangélica  67.7  8.9  

Kardecista  41.7  36.7  

Afro-brasileiras  77.3  9.1  



84 
 

Sem religião  59.7  14.6  

Fontes: BOHN, Simone R. Evangélicos no Brasil, 2004.  

 

 

A divulgação da teologia da prosperidade nas igrejas pentecostais e 

neopentecostais, atrai inúmeros fiéis. Mariano afirma: 

 

 

A origem das doutrinas sobre prosperidade manteve intima conexão 
com a expansão do televangelismo norte-americano [...] Pressionados 
pelas despesas crescentes em seus projetos, que foram se tornando 
cada vez mais ambiciosos, os televangelistas refinaram as formas de 
levantar fundos, integrando os apelos financeiros à teologia, que, entre 
os anos 50 e 60, passou a absorver os ensinos de Hagin (MARIANO, 
1999, p.152).  

 
 

 A colocação deste autor conduz as reflexões sobre a argumentação 

apresentada nas narrativas: “vou ter o melhor desta terra, pois sou filho do dono, 

minha oração resultará em minha prosperidade”; “Deus tem o melhor para os seus 

filhos” (Revista Avivamento Urgente, 2010). A teologia da prosperidade possui sua 

origem americana e sua receptividade ocorreu no meio evangélico brasileiro nos anos 

de 1980. Também é conhecida como confissão positiva, palavra da fé, movimento da 

fé e evangelho da saúde e da prosperidade. A respeito do termo “confissão positiva” 

Mariano diz: 

 

O termo Confissão Positiva refere-se literalmente à crença de que os 
cristãos detêm poder, prometido nas Escrituras e adquirido pelo 
sacrifício vicário de Jesus, de trazer à existência, para o bem ou para 
o mal, o que declaram, confessam ou determinam com a boca em voz 
alta. Daí o livro Há poder em suas palavras ter se tornado best-seller 
evangélico nos anos 1990 (MARIANO, 1999, p.153).  
 
 

Nesta citação, o “poder” é utilizado com destaque pela oração. Os teólogos da 

prosperidade ensinam que saúde plena e riqueza material são direitos de todos os 

crentes em Jesus no presente atual. Segundo Jörn Rüsen, a competência narrativa é 

definida como a eficácia de orientação a partir da interpretação do mundo (RÜSEN, 

2007, p.104). Os fiéis são orientados a partir da interpretação religiosa de Valdemiro 

Santiago. Esta orientação gera ações práticas. Os membros desta igreja enxergam o 



85 
 

mundo a partir do ponto de vista da igreja. Para Rüsen, o saber histórico possui 

validade pelo fato de orientar a vida prática (2007, p.110). A “orientação” de Rüsen 

distingue da “orientação religiosa” de Santiago. Rüsen fundamenta-se no passado a 

partir da razão (evento comprovado por meio das fontes históricas), o apóstolo procura 

reconhecimento a partir de uma experiência individual ocorrida com ele no continente 

africano (narrativas religiosas sem comprovação científica).  

 O líder orienta: Se confessarmos derrotas, mesmo antes que venham 

acontecer, seremos fatalmente derrotados, se confessarmos vitórias, mesmo antes 

que aconteçam, seremos vitoriosos. Nesta perspectiva, a humanidade é libertada do 

pecado, das maldições, enfermidades, pobreza e morte espiritual (MARIANO, 1999, 

p.153).  

A baixa renda dos pentecostais/neopentecostais se evidencia quando separam 

os fiéis dos outros evangélicos. Distribuição de renda (em salários mínimos) entre 

evangélicos pentecostais/neopentecostais e outros (ver gráfico 3). 

 

GRÁFICO 3 – Comparação salarial entre evangélicos 

 

 
 

 

Vale ressaltar que os evangélicos possuem na sua grande maioria, adeptos da 

classe baixa. Nesta questão financeira, os pentecostais e neopentecostais são os que 

recebem os menores salários. Talvez por esta questão se justificam à procura com 

assiduidade por essas práticas religiosas, Para entender melhor o perfil dos membros 

da Igreja Mundial do Poder de Deus é necessário analisar o nível escolar, pois a 

questão monetária por si só não explica todas as conjunturas. (ver gráfico 4).  
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GRÁFICO 4 – Nível escolar a partir do credo religioso 

 

 
Fontes: BOHN, Simone R. Evangélicos no Brasil, 2004.  

 

Estas pesquisas comprovam o perfil dos membros da Igreja Mundial do Poder 

de Deus. Pois são pessoas que necessitam, urgentemente, de algum “milagre” 

seguintes setores: saúde, dinheiro, segurança. Talvez isto possa ser explicado pela 

maioria das pessoas possuírem em seu grau de instrução apenas o Ensino 

Fundamental Incompleto.  

Para receber as supostas bênçãos é necessário ser “fiel”, participar de todos os 

trabalhos e campanhas. As narrativas religiosas enfatizam que a Igreja Mundial do 

Poder de Deus é composta por milhões de fiéis de todas as classes sociais. As 

narrativas publicadas compõem todos os setores da sociedade. Os frequentadores na 
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grande maioria são aposentados(as), donas de casa e desempregados(as) (ver 

quadro 6). É possível que estes fatos expliquem à procura e reverência à igreja e ao 

líder. 

 

 

QUADRO 6 – Fiéis que recebem até 1 salário mínimo 

Autor da narrativa e idade Cargo empregatício que 

ocupa 

O que procura na IMPD 

Jurema Viana da Silva, 44 

anos de idade 

Funcionária pública Ser curada de um câncer que iniciou nos 

seios e espalhou para todo o corpo 

Jael Oliveira Bravin, 58 anos 

de idade 

Dona de casa Ser curada problemas com cálculos 

renais e coração 

Jonas Ferreira da Silva 

(idade não informada) 

Aposentado Voltar a enxergar (Cego) 

Severina Maria Nunes, 50 

anos de idade  

Ajudante Geral Ter o filho livre das drogas 

João Batista, 54 anos de 

idade  

Porteiro Conseguir a casa própria 

Rayane Cristiny Paixão 

(idade não informada) 

Estudante Voltar andar após paralisia 

Daiane de Jesus Oliveira, 

19 anos de idade 

Desempregada Receber cura espiritual 

Leonilda Clara da Silva 

Santos, 61 anos de idade 

Sacoleira Prosperidade Financeira 

Fonte: Revista Avivamento Urgente 2012/2013. 

A liderança da Igreja Mundial do Poder de Deus desenvolve uma proposta 

religiosa para despertar nos membros identificação com os autores das narrativas 

publicadas e suas revistas e jornais. As bênçãos prometidas, desejadas e 

reivindicadas conectadas à oferta (MARIANO, 1999, p.168). A IMPD também é 

composta de pessoas autônomas. (ver quadro 7). 

 

 

QUADRO 7- Fiéis autônomos  

Autor da narrativa e idade Cargo empregatício que 

ocupa 

O que procura na IMPD 
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Maria Aparecida Gonçalves 

Dias, 56 anos de idade 

Obreira da IMPD Ver o neto livre da doença nos olhos 

Luiza Moura da Silva, 56 

anos de idade 

Cabelereira Abrir o seu próprio salão de beleza 

Raul Gil (idade não 

informada) 

Apresentador de TV Agradecer a Valdemiro pelo elogio 

falado em rede nacional 

Herbeth de Souza (idade 

não informada) 

Jornalista Ver funcionando a Fundação Social e 

Artística, na cidade de Parelhas.  

 

Fonte: Revista Avivamento Urgente 2012/2013. 

 

Nesta fonte se destaca o êxito de pessoas autônomas. Prometem-se que dos 

dízimos e ofertas, as pessoas são capazes de abrirem um negócio próprio e vencerem 

financeiramente. Segundo Ricardo Mariano, no âmbito da teologia da prosperidade, 

pagar o dízimo e dar ofertas constituem duas das principais formas pelas quais o 

crente prova a sua fé (1999, p.168). 

A Revista Avivamento Urgente apresenta a imagem de uma igreja possuidora de 

um jornalismo imparcial. Segundo Ricardo Mariano, o crente que deseja receber 

grandes bênçãos precisa ser radical na demonstração de fé (1999, p.169). Quem 

utiliza muito bem esta ferramenta é Edir Macedo (Dono majoritário da Rede Record 

de televisão). Matéria não possuem imparcialidade. Algumas delas são 

encomendadas, como foi o caso da matéria que expõem das grandes fazendas e o 

patrimônio material de Valdemiro Santiago. (ver quadro 8) 

 

QUADRO 8 – A procura de dinheiro, curas e cargos públicos 

Autor da narrativa e 

idade 

Cargo empregatício 

que ocupa 

O que procura na IMPD 

Edemilson Chaves da 

Silva, 58 anos de 

idade 

Pastor e Vereador de 

São Paulo 

Ser eleito  

Priscila, 22 anos de 

idade  

Presidiária Conseguir um emprego após 

sair da prisão 
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João Mendes de 

Souza, 37 anos de 

idade 

Empresário Continuar com a prosperidade 

financeira 

Wandemberg de 

Miranda Barbosa 

(idade não informada) 

Médico Ter uma vida melhor (felicidade) 

Devoni (idade não 

informada) 

Dono de uma rede de 

supermercados em 

Barra do Garças/MT 

Lucratividade com os negócios 

Giovanna Arja Pereira 

Nascimento, 38 anos 

de idade  

Esteticista Ser curada de dores na coluna e 

na cabeça 

José Albertino da Silva 

(idade não informada) 

Cantor Gravar um CD gospel 

Adriano Alves de 

Oliveira (idade não 

informada) 

Motorista de 

caminhão 

Ser curado (possui feridas na 

pele) 

João Modesto Martins, 

45 anos de idade  

Dono de 5 lojas de 

materiais para 

construção 

Prosperidade financeira  

Luciano Fontes dos 

Passos, 33 anos de 

idade  

Empresário falido Prosperidade financeira 

Maria Aparecida dos 

Santos, 46 anos de 

idade 

Diarista Ser curada do câncer 

Gerson Mello, 34 anos 

de idade 

Supervisor da Brigada 

Mundial 

Trabalho voluntário 

Romeu Cambalhota 

(idade não informada) 

Ex-jogador de futebol, 

atualmente 

Evangelista da IMPD 

Trabalho remunerado 

Rodrigo Moraes  Deputado Estadual Reeleição 

José Olímpio (idade 

não informada) 

Deputado Federal Reeleição 

Fonte: Revista Avivamento Urgente 2012/2013. 

 

São várias as profissões mencionadas e todas com “sucesso”. Além de 

testemunho de empresários bem sucedidos, a IMPD pretende citar seus 

representantes políticos no cenário nacional. Mariano diz: 
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Quanto à tentativa de reinserir valores estritamente religiosos na 
esfera pública, é notório que os dirigentes pentecostais acham-se 
cada vez mais envolvidos na política partidária e na mídia, vocalizando 
suas demandas religiosas, reclamando seus direitos, defendendo 
seus direitos econômicos e políticos e, para variar, ganhando um 
dinheirinho (1999, p.235).  

 
 
 

Neste sentido, percebe-se que a igreja conseguiu inserir diversos representantes 

na política brasileira. Esta prática foi copiada da “igreja mãe”. A Igreja Universal do 

Reino de Deus possui representantes políticos em municípios, nos governos estatuais 

e federais (incluindo senado). Desde o início de 2014, a Igreja Mundial do Poder de 

Deus realiza campanhas para aumentar seus representantes na política. Entre vários, 

pretendem inserir Nilson Rangel como deputado estadual no Rio de Janeiro. Nas 

eleições de 2012, em Goiânia, o candidato a vereador Richard Nixon, do partido 

PRTB, apoiado pela igreja recebeu quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis votos. 

Se estivesse em um partido de maior destaque teria sido eleito (ver quadro 9).  

 

 

QUADRO 9 – Principais empregos desejados  

Autor da narrativa  Cargo empregatício que 

ocupa 

O que procura na IMPD 

Dennis Benaglia Munhoz Advogado Continuidade no seu trabalho como 

apresentador do programa Ponto de 

Equilíbrio 

Alexandre Padilha Ministro da Saúde e Médico Agradecer pela iniciativa da igreja de 

despertar a crença nas pessoas que 

estão doentes 

Fonte: Revista Avivamento Urgente 2012/2013. 
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A imagem repassada nas das narrativas expressa diversidade no âmbito das 

profissões. Já à procura pela igreja, na maioria dos casos, refere-se a prosperidade 

financeira e a cura física. Explicando as teologias, Mariano diz:  

 

 

Eles afirmam estarem destinados a prosperidade, à saúde, à vitória, à 
felicidade. Para alcançar tais bênçãos, garantir a salvação e afastar os 
demônios de sua vida, basta o cristão ter fé incondicional e inabalável 
em Deus, exigir seus direitos em alta voz, ser obediente e fiel no 
pagamento dos dízimos (MARIANO, 1999, p.160).  

 
 
 

Desta maneira, mesmo as pessoas que afirmam ter ido à igreja para agradecer, 

possuem outros interesses, envolvendo aspectos econômicos. Das vinte e nove 

pessoas citadas acima, oito buscam cura física, dezesseis buscam sucesso no 

trabalho ou financeiramente, dois dizem querer agradecer (Ministro da Saúde e 

Apresentador de TV), um possui trabalho voluntário na instituição, um procura a cura 

espiritual, um quer que o filho abandone as drogas. Ricardo Mariano afirma: A teologia 

da prosperidade [...] promete prosperidade material, poder terreno, redenção da 

pobreza nesta vida [...] Segundo ela, a pobreza significa falta de fé, algo que 

desqualifica qualquer postulante à salvação (1999, p.159). As narrativas apresentadas 

“vendem” a ideia de que o melhor lugar para se estar é na Igreja Mundial do Poder de 

Deus, sendo que, por sua vez, resolverá qualquer problema, mesmo que custe um 

“sacrifício”. Mariano conclui: 

 

 

Ser cristão tornou-se o meio primordial para permanecer liberto do 
diabo e obter prosperidade financeira, saúde, triunfo nos 
empreendimentos terrenos. Manter boa relação com Deus passou a 
significar o mesmo que se dar bem nesta vida [...] Vida prospera e feliz, 
ou à certeza de poder contar com a efetiva intervenção divina em toda 
e qualquer circunstância, mesmo que seja para satisfazer interesses 
e ambições materiais (1999, p.226-227).  

 
 
 

Assim, o segredo está no fato de “ser cristão” e fiel à IMPD. O crente dá e recebe, 

frequenta todas as atividades da igreja, participa das campanhas, faz promessas 
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(votos), adquiri e utiliza os objetos “doados” como forma de materialização da benção, 

oram e jejuam muito, são assíduos a todas as programações realizadas pela igreja.  

A pesquisa considera a amplitude da fé dos fiéis, que, expressa em suas falas 

sobre as práticas e cultos. Cabe, portanto, concluir que os mecanismos 

mercadológicos são explícitos nas fontes analisadas. Foi importante observar a fala 

de apoio e de expectativa exteriorizada nas narrativas dos fiéis. Historicamente, cabe 

ainda refletir como as fontes investigadas valorizam um tipo de consciência histórica 

para um tipo de comportamento religioso e moral na perspectiva de uma consciência 

tradicional de apego as orientações da liderança (apóstolo), mas também exemplar: 

pressupostos estabelecidos em regras deste líder para um tipo de religião de apego à 

prosperidade econômica.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse pela história do neopentecostalismo brasileiro se deu por observar o 

rápido crescimento deste tipo de crença e, sobretudo, pela emergência de liderança 

religiosa que promete a solução dos problemas imediatos das pessoas. O interesse 

se concretizou por meio de uma reflexão teórica e empírica a partir dos periódicos 

utilizados (jornais e revistas publicados pela Igreja Mundial do Poder de Deus).  

Procedeu-se análises das fontes: narrativas dos fiéis desta igreja, descrevendo 

como as pessoas apresentam sua fé e crença. Um tipo de crença que se entrelaça a 

objetos adquiridos (comprados e doados) na própria igreja. Assim, o destaque 

religioso recai no poder de materiais que podem ser adquiridos economicamente.  

A Igreja Mundial do Poder de Deus não é criada a partir de si mesma. Suas 

práticas não são novas e muito menos inovadoras. As técnicas de devoção são 

reapropriadas de outras religiões e denominações evangélicas, notadamente da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Apesar da idade (fundada no ano de 1998), tornou-se 

uma das maiores igrejas evangélicas no Brasil. Não há cultos que se referenciam a 

um tipo de cultura imaterial, bem como a cultura letrada entre as linguagens diversas 

da sociedade.  

As narrativas de “milagres” e a inserção delas nos programas televisivos ampliou 

o alcance e, consequentemente, a quantidade de seus adeptos. Com campanhas 

positivas e promessas de uma vida melhor, sem doença e com muitas riquezas. 

Assim, paira-se pelo projeto ilusório. Como resultado, milhares de pessoas se fazem 

presentes em todos as programações. Elas propagam práticas produzidas pela fé, 

pelo desejo de alcançar a tão sonhada cura, pelo desejo de possuir um carro ou uma 

casa própria, pelo desejo de resolver todos os problemas. 

A política, as disputas por horários televisivos, grandes construções (Cidade 

Mundial) fazem parte da realidade da igreja. Da mesma forma, o dinheiro possui um 

papel central na relação com a crença nesta igreja. As narrativas afirmam que é 

necessário “dar”, é preciso “contribuir”, a “responsabilidade” é do fiel. Para receber o 

que tanto sonha é solicitado a ele “sacrificar”. Os líderes desta instituição religiosa 

afirmam que: quem “dá” recebe, quem “não dá” não receberá. Quem “contribui” pouco 

recebe pouco, quem “dá o que não tem” (empréstimos) receberá em dobro. Sem 

dinheiro, nenhum patrimônio individual (Valdemiro Santiago) ou coletivo (IMPD) 
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poderiam ser adquiridos. Nenhuma divulgação (TV, revista, jornal) seria possível. Para 

atrair pessoas a igreja lança a “isca” (cura e prosperidade) por meio das narrativas, 

nos cultos de fé, com a finalidade de arrecadação para dar sequência na construção 

e ampliação do patrimônio individual e coletivo.  

A Bíblia, livro considerado sagrado pelos fiéis, é o paradigma de vida. Este livro 

sagrado tem por prioridade trazer orientações à compreensão do mundo, e direciona 

com relação ao futuro de maneira a manter os moldes de vida do passado. Os eventos 

narrados não são questionados pelos fiéis. São, portanto, considerados verdadeiros. 

As práticas têm como paradigma a orientação bíblica ensinada pelo líder Valdemiro 

Santiago. Este, por sua vez, interpreta os textos bíblicos e apresenta ao público sua 

própria compreensão, no sentido de persuadi-los. Os acontecimentos passados 

(narrados) trazem um tipo de orientação religiosa para a vida atual. É o que ocorre na 

“narrativa exemplar” (RÜSEN, 2010),  o passado traz lições, que moldam no presente 

as atitudes das pessoas. 

Os objetos ‘benzidos’ (ungidos) são levados pelos membros para suas 

residências. Eles são utilizados como uma espécie de amuletos mágicos. A convicção 

é de que eles poderão livrar as pessoas de doenças, de problemas familiares, 

pobreza, do mal. Em contraposição, a proteção divina é obtida através da petição 

(oração) do homem direcionado à Deus. A oração é, nesta ótica, o caminho do fiel 

para se comunicar com o sobrenatural. Após a oração, as pessoas retornam para suas 

casas confiantes de que receberão dos céus o que tanto desejam.  

As narrativas expressam orientação a fé, que não necessita de fatos concretos. 

O fiel crê mesmo que não consiga provar. “Na teologia da prosperidade, a doação não 

é por gratidão e sim por investimento” (FRESTON, 1996, p.45). O fiel faz a “doação” 

acreditando que receberá em dobro. Assim,  as narrativas possuem a finalidade de 

apresentar aos ouvintes um conceito de funcionalidade. A pessoa diz que participou 

de tal programação e recebeu um favor divino, que a coloca como seguidor(a) do líder, 

neste caso, a Valdemiro Santiago Oliveira. Neste caso, os fiéis recebem estímulos 

para abrir seus negócios e tornarem-se patrões. Tendo a convicção de que a 

fidelidade (doação) resultará na prosperidade financeira, que de desempregados se 

tornam empregados e posteriormente patrões. Na Revista Avivamento Urgente, fonte 

publicada pela editora da igreja encontra-se os textos que são, as narrativas de fiéis 

que comprovam a relação de aceitação ao tipo de crença professada pela liderança 
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da IMPD. Cabe ressaltar que a escrita religiosa dos fiéis publicadas no material desta 

igreja traz luz à perspectiva da religião associada ao mercado financeiro de Valdemiro, 

que ao lançar mão do discurso religioso procura convencer pessoas, que por sua vez, 

aderem-se a esta religiosidade. Desta forma, as narrativas publicadas têm como 

objetivo aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, fortalecer a confiabilidade tanto 

no líder quanto nas pessoas ligadas a ele.  

As narrativas têm objetivos explícitos aumentar o projeto de autoconfiança, como 

sendo a única e verdadeira ao professar um tipo de fé para solucionar problemas 

diversos dos seus fiéis. Estes problemas são de ordem saúde/financeiro. A crença no 

invisível é materializada em objetos considerados sagrados como, por exemplo, a 

toalha, o óleo, a água, a meia e, sobretudo, na arrecadação através do dízimo. Assim, 

nas narrativas religiosas, são desenvolvidas algumas comparações entre Valdemiro e 

Jesus Cristo. Buscam construir o perfil do líder, descrevendo-o como capaz de 

substituir fisicamente e pessoalmente o próprio Jesus Cristo. Os fiéis o seguem 

cumprindo as suas exigências (conduta moral, dízimos e ofertas). Santiago emite 

posicionamento religioso para ser absorvidos pelos frequentadores da IMPD. Cabe 

concluir que este líder arquiteta projetos miraculosos endossados e publicados em 

fontes específicas com resultados positivos na forma de agir e pensar dos seguidores 

da Igreja Mundial do Poder de Deus.  
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