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RESUMO

A finalidade principal desta dissertação é reconstituir a narrativa oficial da Igreja Universal

do Reino de Deus, uma instituição religiosa proponente da Teologia da Prosperidade, acerca da

crise económico-financeira e da implementação da política de austeridade em Portugal entre 2010 e

2014. Analisa-se o conteúdo de um dos órgãos mediáticos desta denominação em Portugal, o jornal

Folha de Portugal, no período 2010-2012. Pode examinar-se este periódico, além da sua função

informativa, como um instrumento de propaganda da Igreja Universal do Reino de Deus. O Folha

de Portugal divulga amplamente algumas das actividades, iniciativas e instituições (nomeadamente

de beneficência social) desta igreja no contexto nacional. O objectivo central é compreender qual

foi a posição oficial da Igreja Universal em relação à origem e causas da crise económico-financeira

e às  medidas  de  austeridade implementadas  para solucioná-la.  Também se pretende analisar  as

propostas divulgadas na imprensa iurdiana para os seus leitores: que estratégias são difundidas para

se triunfar numa recessão? Pretende-se deslindar o que se propõe aos leitores do Folha de Portugal

que façam no sentido de ultrapassar o desemprego, a precariedade laboral, as carências materiais e,

no geral, para alcançar a prosperidade e vencer uma situação profundamente adversa.

Palavras-chave:  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  (I.U.R.D.);  Teologia  da  Prosperidade;

neoliberalismo; crise financeira; política de austeridade.
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ABSTRACT

The main purpose of this dissertation is to reconstitute the official narrative of the Universal

Church  of  the  Kingdom of  God  (UCKG)  –  a  religious  institution  that  is  a  proponent  of  the

Prosperity Gospel –, in regards to the economic and financial crisis that affected Portugal between

2010 and 2014. In this dissertation we assay the content of one of the media instruments of this

religious denomination in Portugal, the newspaper  Folha de Portugal, for the period 2010-2012.

Besides its  informative role,  this  periodic can be examined as a  propaganda instrument  for the

Universal Church of the Kingdom of God. The Folha de Portugal publishes extensively about this

church's activities, initiatives and institutions (namely the ones that provide some kind of social

welfare) in the national context. The main goal here is to understand what was the official stance of

the Universal Church regarding the origin and causes for the economic and financial crisis and the

austerity measures implemented to fix it. We also intend to analyse the proposals presented in the

UCKG's  newspaper  to  its  readers:  what  strategies were promoted in  order  to triumph during a

recession? We aim to unravel what was proposed in the Folha de Portugal to its readers in order for

them to overcome unemployment, precarious work, material deprivation and, overall, to achieve

prosperity and prevail over a deeply adverse situation.

Keywords: Universal Church of the Kingdom of God (UCKG); Prosperity Gospel; neoliberalism;

financial crisis; austerity politics.

11



Não te acuso pelos teus sacrifícios,
porque os teus holocaustos estão sempre diante de Mim.

[…]
Oferece a Deus um sacrifício de confissão,

e cumpre os teus votos ao Altíssimo.

Salmo 50

Pois Tu não queres sacrifício,
e nenhum holocausto Te agrada.

O meu sacrifício é um espírito contrito.
Um coração contrito e esmagado

Tu não o desprezas.

Salmo 51
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I. INTRODUÇÃO

A questão de fundo a que esta dissertação pretende responder é de que modo se posicionou a

Igreja  Universal  do Reino de Deus,  proponente  da Teologia  da  Prosperidade,  perante  a crise

económico-financeira, as políticas de austeridade e o consequente clima recessivo em Portugal

entre os anos de 2010 e 2012?

Pensámos analisar a forma como a Igreja Universal do Reino de Deus, através dos seus

órgãos de imprensa, abordou esta crise, as políticas de austeridade e a profunda recessão que se

viveu em Portugal entre os anos de 2010 e 2012. De que modo reflectiu sobre as causas para a crise

e sobre a  recessão?  Que discurso construiu em torno das  medidas  de  austeridade?  Num clima

profundamente negativo, que mensagem deixou aos portugueses em relação ao futuro?

Por que motivo optámos por esta linha de investigação, e por que razão considerámos esta

temática  pertinente?  No  momento  embrionário  em  que  reflectíamos  sobre  aquilo  em  que

gostaríamos de nos debruçar, surgiu-nos uma forte possibilidade: a intersecção entre a religião e a

política.  Um  pouco  por  todo  o  mundo  temos  assistido  à  emergência  de  novos  fenómenos  e

movimentos religiosos no espaço público. Uma série de acontecimentos nas últimas três décadas

têm forçado  os  sectores  sociais  mais  laicizados,  e  mesmo  aqueles  que  postulavam o  declínio

inexorável  da  religião  no  espaço  e  discussão  públicos,  a  aceitar  que  os  fenómenos  religiosos

permanecem na esfera pública e não devem ser negligenciados.

No momento em que procurávamos definir o nosso objecto de estudo, tínhamos em mente

episódios  recentes  como  a  mobilização  do  eleitorado  evangélico  a  favor  do  presidente  norte-

americano Donald J.  Trump,1 assim como do presidente brasileiro Jair  Bolsonaro.2 Embora não

constituam  novidades  absolutas  neste  domínio,  as  eleições  de  ambos  constituem  exemplos

paradigmáticos recentes da articulação entre grupos religiosos ou movimentos sociais com um cariz

religioso-espiritual e agentes políticos conservadores, neste caso candidatos aos mais altos cargos

1  Cf. BEN BARKA, Mokhtar – “Donald Trump et le vote évangélique”. Revue de recherche en civilisation 
américaine. [em linha]. Vol. 7 (2017), disponível em http://journals.openedition.org/rrca/940 (último acesso a 14-
10-2020); SMITH, Gregory – “Among white evangelicals, regular churchgoers are the most supportive of Trump”. 
Pew Research Center, 26 de Abril de 2017, disponível em https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/04/26/among-white-evangelicals-regular-churchgoers-are-the-most-supportive-of-trump/ (último acesso 
a 14-10-2020); FEA, John – Believe Me: The Evangelical Road to Donald Trump. Grand Rapids: Eerdmans, 2018.

2  Cf. POLIMÉDIO, Chayenne – “The Rise of the Brazilian Evangelicals”. The Atlantic, 24 de Janeiro de 2018, 
disponível em https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/the-evangelical-takeover-of-brazilian-
politics/551423/ (último acesso a 14-10-2020); IGLESIAS, Simone Preissler; ADGHIRNI, Samy – “Brazil's 
Evangelicals Take Over While Bolsonaro's Allies Jump Ship”. Bloomberg, 5 de Junho de 2020, disponível em 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/evangelicals-take-over-while-bolsonaro-s-allies-jump-ship 
(último acesso a 14-10-2020); PHILLIPS, Dom – “Evangelical Christians in Brazil resolve to 'bring Jesus' to 
carnival revelers”. The Guardian, 26 de Fevereiro de 2020, disponível em 
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/26/evangelical-christians-in-brazil-resolve-to-bring-jesus-to-carnival-
revelers (último acesso a 14-10-2020).

13

http://journals.openedition.org/rrca/940
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/26/evangelical-christians-in-brazil-resolve-to-bring-jesus-to-carnival-revelers
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/26/evangelical-christians-in-brazil-resolve-to-bring-jesus-to-carnival-revelers
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/evangelicals-take-over-while-bolsonaro-s-allies-jump-ship
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/the-evangelical-takeover-of-brazilian-politics/551423/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/the-evangelical-takeover-of-brazilian-politics/551423/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/26/among-white-evangelicals-regular-churchgoers-are-the-most-supportive-of-trump/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/26/among-white-evangelicals-regular-churchgoers-are-the-most-supportive-of-trump/


políticos  nos  respectivos  países.  Porém,  o  fenómeno  da  mobilização  religiosa,  neste  caso

evangélica, na política e na sociedade não fica circunscrito a estes dois países, nem tão pouco ao

continente americano. Encontramos ocorrências semelhantes em vários países de África e mesmo

na Ásia, sendo a Coreia do Sul o caso mais interessante de analisar.3

Inicialmente  pensámos  que  seria  pertinente  analisar  as  atitudes  políticas  da  comunidade

evangélica  portuguesa.  Os  estudos  sobre  este  grupo  religioso  no  contexto  nacional  ainda  são

escassos e, por isso, entendemos que haveria caminhos possíveis a trilhar.

Contudo, era necessário destrinçar a nebulosa evangélica: a designação abarca um universo

de crenças,  grupos religiosos e indivíduos muito diverso.  Começámos por ponderar que grupos

seriam mais exequíveis estudar: que tipo de fontes, de problemas, de linhas de investigação viáveis

podíamos analisar? Da multitude de comunidades que poderíamos ter  escolhido, a  nossa opção

recaiu sobre a Igreja Universal do Reino de Deus.

Temos de reconhecer que a escolha desta denominação em particular talvez tenha sido, em

parte, influenciada pela enorme visibilidade mediática da Igreja Universal em Portugal. Só numa

fase  posterior  ficámos  seguros  de  que  é  um  grupo  com  uma  presença  e  uma  base  de  fiéis

relativamente sólida e  não negligenciável  do ponto de vista  numérico.  Convém salientar  que o

sucesso que a Igreja Universal alcançou no contexto português não é equiparável ao crescimento

que teve no Brasil, absolutamente assombroso. Contudo, é importante ter em conta que a I.U.R.D. é

um fenómeno religioso transnacional que está presente em inúmeros países por todo o mundo.4

Dentro da família evangélica, a Igreja Universal é uma das denominações que perfilha a

corrente  doutrinária  designada  Teologia  da  Prosperidade.5 É  arriscado  tomar  este  conjunto  de

princípios teológico-doutrinários como um corpo homogéneo. Concordamos em absoluto com a

advertência de Katherine Attanasi sobre os benefícios de pensar antes em teologias da prosperidade

defendidas por denominações ou igrejas específicas. Cada uma delas, aceitando a premissa central

de  que  Deus  promete  prosperidade  e  felicidade  para  os  seus  fiéis,  pode  propor  interpretações

diferentes sobre as causas para a miséria e a infelicidade, assim como em relação ao modo como

cada um deve “tomar posse” das promessas divinas. Assim, assumimos que este trabalho versará

sobre uma interpretação particular do “Evangelho de sucesso”: a teologia da prosperidade iurdiana.

Em Portugal, a Universal é das mais expressivas representantes desta variante teológica e,

3  KANG, In-Cheol – “Os evangélicos sul-coreanos na arena política”. Le Monde Diplomatique (edição portuguesa), 
Setembro de 2020.

4  Para uma leitura comparativa da evolução da I.U.R.D. em vários países ver CORTEN, André; DOZON, Jean-
Pierre; ORO, Ari Pedro (dir.) – Les nouveaux conquérants de la foi. L'Église universelle du royaume de Dieu 
(Brésil). Paris: Karthala, 2003.

5  GARRARD-BURNETT, Virginia – “Neo-pentecostalism and Prosperity Theology in Latin America: A Religion 
for Late Capitalist Society”. Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies. 
Estocolmo. Vol. 42 (2013), pp. 21-34.
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mesmo dentro do cristianismo protestante, rivaliza em número de lugares de culto e de fiéis com

outros grupos cuja presença antecede em muitas décadas a Universal.6 De resto, nas últimas décadas

o “Evangelho de sucesso”  tem sido uma corrente doutrinária  particularmente  bem sucedida no

cristianismo  global.  Os  dados  recolhidos  por  investigadores  em  todo  o  mundo  atestam  a

popularidade da Teologia da Prosperidade: o optimismo da sua mensagem tem conquistado adeptos

a um ritmo notável praticamente por todo o mundo.7 As igrejas neopentecostais, a maioria delas

abraçando esta vertente teológica, são das igrejas cristãs que conhecem taxas de crescimento mais

expressivas.

Mas  chegamos  agora  a  uma  das  reflexões  que  em  larga  medida  desbloqueou  a  nossa

indecisão  inicial  sobre  o  caminho  a  percorrer  na  nossa  investigação,  e  ajudou  a  definir  a

problemática que aqui apresentamos. Algumas linhas de investigação no campo da Sociologia, da

Antropologia e da Ciência Política têm apontado para a possibilidade de o neopentecostalismo (aqui

entendido como sinónimo da Teologia da Prosperidade) e o neoliberalismo encontrarem pontos

comuns e poderem ser reflectidas enquanto duas ideologias dialogantes.8

A maioria dos grupos neopentecostais postula que a prosperidade está ao alcance de todos; é

simplesmente necessário “tomar posse” das promessas de Deus através da fé. Porém, não raras

vezes, fé e sacrifício andam lado a lado. A fé tem de ser demonstrada por acções visíveis; os fiéis

são incentivados a mostrar a grandeza da sua fé pelo tamanho do seu sacrifício, quer espiritual, quer

material.  No discurso iurdiano, a prosperidade e a felicidade,  afinal,  não parecem chegar como

6  SANTOS, Luís Aguiar – “A transformação do campo religioso português”. In CLEMENTE, Manuel; FERREIRA, 
António Matos (coord.) – Religião e Secularização. Vol. 3 de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos A. 
Moreira de Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2002, pp. 475-476; VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – 
A Religião no Espaço Público Português. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2019, pp. 196-197.

7  KINGSBURY, Katherine; CHESNUT, Andrew – “How Catholics are falling for the Prosperity Gospel”. Catholic 
Herald, 29 de Novembro de 2018, disponível em: https://catholicherald.co.uk/the-liturgy-of-money/ (último acesso 
a 10-07-2020); GARRARD-BURNETT, Virginia – “Neo-pentecostalism and Prosperity Theology in Latin 
America: A Religion for Late Capitalist Society”…
Concretamente sobre a Igreja Universal do Reino de Deus remetemos mais uma vez para os estudos de caso na obra
colectiva de CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (dir.) – Les nouveaux conquérants de la foi…
Neste livro não se reúnem investigações sobre a totalidade dos países onde a Universal está presente. Contudo, 
cremos que fornece uma visão de conjunto bastante completa, abordando a presença da I.U.R.D. no Brasil, na 
Argentina, na Venezuela, no México, na Costa do Marfim, no Quénia, em Moçambique, na África do Sul, nos 
E.U.A., em Portugal, no Reino Unido, em França, e, de uma forma generalista, na Ásia. Este, de resto, é o 
continente onde a denominação encontrou (e encontra) mais dificuldades em estabelecer-se.

8  Cf. TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na modernidade periférica”. 
Perspectivas. São Paulo. Vol. 32 (Jul./Dez. 2007), pp. 85-125; ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (eds.) – 
Pentecostalism and Prosperity: The Socio-Economics of the Global Charismatic Movement. Nova Iorque: Palgrave 
Macmillan, 2012; BURITY, Joanildo – “Entrepreneurial Spirituality and Ecumenical Alterglobalism: Two Religious
Responses to Global Neoliberalism”. In MARTIKAINEN, Tuomas; GAUTHIER, François (eds.) – Religion in the 
Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance. Surrey: Ashgate, 2013, pp. 21-36; WILKINSON, 
Michael – “The Prosperity Gospel and the Globalization of American Capitalism”. In DREHER, Sabine; SMITH, 
Peter J. (ed.) – Religious Activism in the Global Economy. Promoting, Reforming, or Resisting Neoliberal 
Organization?. Londres: Rowman & Littlefield International, 2016, pp. 57-72; WRENN, Mary V. – “Consecrating 
Capitalism: the United States Prosperity Gospel and Neoliberalism”. Journal of Economic Issues. [s.l]. Vol. 53, n.º 
2 (Jun. 2019), pp. 425-432.
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graças divinas. A máxima iurdiana “Deus ajuda a quem trabalha” encontra semelhanças na ideia da

meritocracia, onde cada um conquista aquilo que merece.

A própria noção do sacrifício (espiritual e material) à qual os fiéis são incitados durante  os

cultos e campanhas religiosas, no sentido de alcançar a prosperidade desejada, segue uma certa

lógica de investimento (ainda que possa ser considerado de risco). Encontramos no pensamento

económico neoliberal esta mesma lógica de investimento para aumentar ou melhorar a situação

pessoal de cada um. Na economia de mercado quem não investe, não cresce. O investimento não

tem  necessariamente  de  ser  capital  financeiro;  valoriza-se  também  o  investimento  no  capital

humano,  cada  um  investindo  em  si  próprio,  nomeadamente  através  da  educação  e  formação

profissional, para que cada indivíduo possa tornar-se autónomo e navegar pelo mercado laboral

flexível de forma dinâmica e independente.

A lógica do sacrifício como investimento é acompanhada na Igreja Universal do Reino de

Deus pelo incentivo permanente e quase obsessivo ao “espírito empreendedor”. Aqui o diálogo com

a ideologia neoliberal é muito mais evidente. A igreja incute uma visão pouco favorável à condição

do trabalhador assalariado: é ser subalterno, ser dependente de patrões, de horários e de condições

rígidas. A condição do empreendedor, do indivíduo que arrisca e cria o seu próprio emprego, é

quase sempre retratada como uma condição livre e independente.  O empreendedor é entendido

como  o  indivíduo  sem  obstáculos  para  crescer  e  prosperar  em qualquer  condição,  desde  que

empenhado e motivado. Nos processos de neoliberalização a que assistimos em décadas recentes, o

elogio da flexibilização do mercado laboral tinha mais ou menos subentendida a mesma lógica: para

uma economia crescer é necessário reduzir  certos constrangimentos.  Não raras vezes,  na óptica

neoliberal os constrangimentos para o crescimento económico incluíam direitos sociais e laborais

que visavam proteger os trabalhadores da precarização e do desemprego.9

Foi  então  que  a  nossa  problemática  foi  ganhando  forma:  aceitando  as  políticas  de

austeridade em Portugal como uma etapa no avanço da neoliberalização, como foram aquelas vistas

pela  I.U.R.D.?  O  que  era  dito  pelos  órgãos  oficiais  da  igreja  acerca  da  realidade  económico-

financeira  nacional?  Como  se  posicionou  quanto  à  introdução  e  evolução  das  medidas  de

austeridade? Que avaliação fez das possíveis causas e dos efeitos da crise para o país e para os

cidadãos?  Como  interpretar  um  movimento  religioso  que,  independentemente  de  quaisquer

circunstâncias e conjunturas, sejam elas adversas ou favoráveis, assegura aos seus seguidores que

Deus quer e concede prosperidade e abundância, bem-estar e felicidade a todos, mediante a certeza

da fé de cada um? De que modo geria a contradição presente: a certeza nas promessas divinas de

9  HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism. Nova Iorque: Oxford University Press, 2005; REIS, José 
(coord.) – A Economia Política do Retrocesso: Crise, Causas e Objectivos. Coimbra: Almedina, 2014.
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bem-estar e abundância e a evidência de estar perante uma realidade económico-social marcada

pela recessão, pelo mal-estar e crise generalizada?

Feitas  estas  considerações  iniciais,  passaremos  a  apresentar  a  fonte  primária  onde

sustentamos a análise destas questões e a nossa argumentação, assim como as opções metodológicas

seguidas durante a investigação.

1.1) Fontes e opções metodológicas

Uma vez que as investigações sobre a Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal ainda

são levados a cabo por uma maioria de antropólogos e sociólogos, as opções metodológicas desses

estudos têm-se concentrado no trabalho de campo, através da observação e participação nos cultos

religiosos,  e  ainda  da  realização  de  entrevistas.  Entendemos  que  para  a  problemática  que  nos

propusemos analisar, a análise documental poderia fornecer melhores pistas.

Não ignoramos o enorme potencial dos dados que poderíamos ter obtido com a condução de

entrevistas. Porém, acrescentar um conjunto de entrevistas à nossa análise documental afigurava-se

por demais ambicioso no âmbito de uma dissertação de mestrado. Assim, reconhecemos que a nossa

investigação poderia ter beneficiado da recolha de informação e análise de outro tipo de fontes,

nomeadamente de testemunhos de membros da igreja em Portugal.

Posto isto,  mantemos  a  opinião  de que,  no caso concreto  do nosso problema teórico,  a

análise de uma fonte documental oficial  da denominação constituía a opção metodológica mais

pertinente. A nossa interrogação de fundo não se prende tanto com a percepção individual que os

crentes10 da Igreja Universal tiveram da crise económico-financeira ou das políticas de austeridade

em Portugal. O nosso objectivo principal é, através da análise do conteúdo de um dos instrumentos

mediáticos da Universal, reconstituir o discurso iurdiano sobre a crise e a austeridade. De que modo

as instâncias oficiais da igreja abordaram o clima económico adverso? Como é que apresentaram o

problema aos seus leitores? É claro que tenham adoptado um posicionamento em relação à política

de austeridade? Que mensagem e previsão deixaram para o futuro dos portugueses?

Portanto, não é tanto ao nível individual dos crentes que queremos chegar. A nossa meta é

traçar a narrativa institucional que foi proposta ao colectivo religioso. Assim, o nosso ponto de

partida era procurar fontes documentais oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus; o nosso

10  Nesta afirmação concreta, entendemos por crentes ou fiéis os indivíduos que frequentam os cultos da Igreja 
Universal do Reino de Deus, distinguindo-os das pessoas que ocupam cargos eclesiásticos (bispos e pastores). De 
resto, na eventualidade de termos optado por entrevistar membros da igreja para reconstituir a posição oficial da 
mesma, faria todo o sentido focarmo-nos na hierarquia da igreja e não nos crentes.
A partir daqui, para nos referirmos aos indivíduos que frequentam os cultos da Universal, usaremos alternadamente 
as designações crente, fiel e membro como sinónimos.
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ponto de chegada foi  o  jornal  Folha de  Portugal,  e  respectivo  suplemento semanal,  Folha do

Centro de Ajuda.

A Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal tinha, desde 1992, o periódico  Tribuna

Universal. A partir de 2003, a denominação reformulou o seu órgão informativo e iniciou a tiragem

semanal do  Folha de Portugal.  O periódico apresentava-se como uma ferramenta mediática em

muito semelhante à imprensa nacional generalista.

A redacção do jornal cobria os acontecimentos da actualidade nacional e internacional. Na

abertura  das  edições  que  analisámos  constava  sempre  o  editorial  e  uma  fotografia  de  um

acontecimento marcante. A terceira página continha a entrevista da semana: os entrevistados eram,

por norma, figuras públicas portuguesas ou brasileiras, desde políticos a jornalistas, passando por

escritores e músicos. Nas duas páginas seguintes figuravam pequenas notícias sobre acontecimentos

da semana anterior e uma pequena secção com dicas e aconselhamento para a esfera profissional

intitulada “A sua carreira”. O tema da capa surgia nas páginas 6 e 7, seguindo-se nas páginas 8 e

1011 assuntos  geralmente  polémicos.  As  temáticas  aí  abordadas  variavam  bastante:  questões

económicas,  sociais,  ambientais,  de  saúde,  entre  outras.12 Na  página  9,  os  temas  estavam

subordinados à esfera social  (reabilitação de bairros sociais, sistema prisional, hábitos de lazer dos

portugueses, etc.). A página 11 ou 12 (conforme a dimensão da crónica “Portugal em xeque” dessa

semana) tinha, por norma, a “Reportagem especial”. Seguiam-se depois as secções com notícias

desportivas,  a  crónica  “Olhar  feminino”  (aconselhamento  para  as  leitores  femininas  acerca  de

vestuário, maquilhagem, dicas de beleza, etc.) ou “O seu corpo” (assuntos relacionados com a saúde

e bem-estar).13

Semanalmente, era incluído com o jornal Folha de Portugal o suplemento Folha do Centro

de Ajuda. Uma vez que ambos eram distribuídos em conjunto, entendemos que faria todo o sentido

analisar  o conteúdo de ambos como um todo. O conteúdo do  Folha do Centro de Ajuda dizia

respeito  apenas  às actividades  e aos  cultos  diários14 da Igreja Universal  do Reino de Deus em

11  As secções das páginas 8 e 10 designam-se, respectivamente, “Assunto polémico” e “Portugal em xeque”. Por 
vezes o conteúdo do “Portugal em xeque” ocupa as páginas 10 e 11.

12  Deixamos apenas uma nota sobre a diversidade de assuntos abordados nas edições do jornal que consultámos. 
Além das questões do domínio eminentemente económico, que serão analisadas de forma mais detalhada no último 
capítulo desta dissertação, o semanário cobre extensivamente aspectos ligados à Saúde, desde artigos sobre doenças
físicas e mentais, comportamentos/hábitos aditivos (toxicodependência, alcoolismo, tabagismo, etc.), incluindo 
também aspectos mais relacionados com políticas públicas de saúde (falta de profissionais de saúde no país, 
problemas de fraude e corrupção nas unidades de saúde públicas, entre outras). Também a Justiça recebe numerosas
referências no periódico, geralmente para noticiar os problemas no sistema jurídico e judicial português; quase 
sempre o tom é de crítica e denúncia, o retrato feito é de uma Justiça morosa e ineficiente e a solução passa, 
portanto, pela necessidade de reformas estruturais.

13  A inclusão destes três últimos depende da dimensão dos conteúdos anteriores. Se esses forem de maior dimensão, é
comum serem suprimidas as secções de desporto ou sobre saúde e bem-estar.

14  Embora apenas os de segunda-feira (dedicados às questões financeiras e profissionais) e de domingo (designado 
Santo Culto) sejam alvo de notícia no suplemento Folha do Centro de Ajuda.
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Portugal e também na Europa. Figuravam sempre as mensagens da semana redigidas pelos bispos

Edir  Macedo,  responsável  máximo  da  I.U.R.D.  a  nível  mundial,  e  Júlio  Freitas,  responsável

evangelístico da igreja em Portugal e na Europa.15 Incluía sempre as crónicas “Superação” (página

2i16), “Eu voltei!” (página 3i), “Casos Verídicos” (página 5i), “Histórias de Sucesso” (página 6i) que

reuniam testemunhos e entrevistas a membros da igreja.17

No período em análise (2010-2012), de um modo geral, o jornal dedica grande atenção aos

acontecimentos políticos, económicos, sociais e até ambientais da actualidade. Não raras vezes as

notícias no Folha de Portugal são reproduzidas a partir da restante imprensa nacional. É frequente

aparecerem notícias divulgadas em primeira mão por outros jornais, como o Público, o i, o Sol ou

Correio da Manhã. Embora numa primeira impressão o registo editorial do Folha de Portugal se

afigure neutro, meramente informativo e “laico”, há numerosos exemplos de que o jornal opera

como  uma  ferramenta  mediática  ao  serviço  da  instituição  religiosa.  O  conteúdo  do  Folha  de

Portugal, ao contrário do suplemento Folha do Centro de Ajuda, não é ostensivamente “religioso”,

cobrindo apenas a actualidade nacional e não questões da esfera religioso-espiritual.

Contudo, este órgão de imprensa foi fundado, é financiado e gerido pela Igreja Universal do

Reino de Deus. A sua ligação à instituição religiosa consta na ficha técnica e temos razões para crer

que João Filipe, o editor do jornal, é o mesmo João Filipe que preside e representa a I.U.R.D. em

Portugal.18 Não  devemos  ignorar  que,  enquanto  órgão  mediático  de  uma  instituição  religiosa,

certamente não poderá deixar de fazer eco dos interesses e da ideologia dessa mesma instituição.

15  Não conseguimos averiguar com certeza o período no qual foi responsável eclesiástico em Portugal e na Europa. 
Encontramo-lo incumbido destas funções durante o período em que analisámos o jornal Folha de Portugal (2010-
2012) e deduzimos que mantém essas funções até meados de 2016 (Folha de Portugal, n.º 651, 12 de Junho de 
2016) porque o jornal inclui até aí a mensagem semanal do Bispo Júlio Freitas no suplemento Folha do Centro de 
Ajuda. Desde Julho de 2016 (Folha de Portugal, n.º 655, 10 de Julho de 2016), a mesma mensagem passa a ser da 
autoria do Bispo Carlos Rocha.

16  Quando fazemos referências ao conteúdo da nossa fonte primária, sempre que aparece apenas o número da página 
(ex.: Folha de Portugal, n.º 367, 2 de Janeiro de 2011, p. 10), significa que pode ser encontrado no Folha de 
Portugal. Se aparecer o número de página seguido da letra “i” (ex.: Folha de Portugal, n.º 364, 12 de Dezembro de 
2010, p. 2i), diz respeito ao conteúdo do suplemento Folha do Centro de Ajuda.

17  As colunas com testemunhos pessoais no Folha do Centro de Ajuda partilham fundamentalmente casos de sucesso 
e prosperidade na Igreja Universal do Reino de Deus: os protagonistas, sempre membros da igreja, enfrentaram em 
determinado momento das suas vidas problemas de desemprego, endividamento, depressão, conflitos familiares, 
etc.; os seus testemunhos mostram como o esforço e a responsabilidade individual, aliadas ao sacrifício perante 
Deus, são a chave para alcançar aquilo que se deseja.

18  Naturalmente pode dar-se o caso de serem duas pessoas distintas e, de facto, não temos maneira de confirmar esta 
suposição (não encontrámos fotografias de João Filipe nos artigos da demais imprensa generalista que o 
mencionam). Contudo, não seria uma situação inédita e parece-nos bastante plausível que a Igreja Universal 
escolhesse para a direcção do jornal Folha de Portugal uma pessoa de confiança da liderança eclesiástica iurdiana. 
Enquanto presidente e representante da instituição em território nacional, João Filipe seria uma escolha óbvia para 
dirigir o órgão de imprensa da igreja. Em 2010, no momento inaugural do Cenáculo do Espírito Santo no Porto, o 
Correio da Manhã entrevistou João Filipe, director do Folha de Portugal para falar sobre as expectativas da 
instituição para esse evento (cf. “Milhares de fiéis na abertura da IURD”. Correio da Manhã, 2 de Agosto de 2010, 
disponível em https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/milhares-de-fieis-na-abertura-da-iurd [último acesso a 17-
09-2020]). Não é provável que o Correio da Manhã escolhesse um entrevistado que não estivesse autorizado a falar
como porta-voz da instituição para os meios de comunicação social.
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Com alguma frequência o director João Filipe transparece a sua posição pessoal na esfera religiosa

e não se inibe de fazer juízos de valor sobre a Igreja Universal do Reino de Deus.

Feitas estas considerações iniciais, convém apresentarmos a justificação para a cronologia da

nossa investigação. Definimos que o período a analisar seria entre o início do ano 2010 e 2013,

dado  que  foram dos  anos  mais  intensos  da  política  de  austeridade  em Portugal.  Rapidamente

concluímos que uma análise  exaustiva do conteúdo integral  do jornal  Folha de Portugal nesta

cronologia  não seria  viável.  Lembramos  que  esta  é  uma publicação semanal  com cerca  de  24

páginas. Isto significaria que, para analisar a totalidade dos números entre 2010 e 2013, estaríamos

perante  um  corpo  documental  de  aproximadamente  200  números,  cerca  de  4  mil  páginas  de

conteúdo apenas na fonte primária.

Estabelecemos  então  que  nos  focaríamos  na  fase  inicial  da  austeridade,  ainda  antes  da

intervenção externa em Portugal. Não nos foi possível consultar os exemplares físicos do jornal

Folha de Portugal que estão disponível no acervo da Biblioteca Municipal do Porto19, pelo que

ficámos  limitados  à  disponibilidade  do  material  em  formato  digital.  Na  plataforma  Issuu20

conseguimos ter acesso às publicações da Igreja Universal do Reino de Deus desde Outubro de

2010.

Optámos por analisar os números do jornal Folha de Portugal de uma forma sistematizada.

Isto significa que teríamos de fazer o levantamento do conteúdo integral de cada uma das edições.

Decidimos fazê-lo uma vez que percebemos que as informações que procurávamos não estavam

circunscritas a secções específicas do jornal. Podiam, pelo contrário, encontrar-se tanto nas notícias

e artigos do Folha de Portugal, como no suplemento Folha do Centro de Ajuda. Foi numa tentativa

de não deixar escapar dados que pudessem ser relevantes para a nossa problemática que decidimos

analisar mais em profundidade e menos em extensão. Assim, fixámos que a cronologia para a nossa

análise sistemática seria entre 3 de Outubro de 2010 (número 370) e 2 de Outubro de 2011 (número

406).

Porém,  fomos  confrontados  com  a  necessidade  de  procurar  cirurgicamente  algumas

informações  adicionais.  Veremos  no  desenvolvimento  deste  trabalho  como  alguns  aspectos

relacionados com a reforma laboral de 2012 precisavam de ser endereçados. Este acontecimento

ultrapassava a cronologia estipulada mas, ao mesmo tempo, por dispormos de tempo limitado para a

conclusão da investigação, não nos seria possível analisar também todo o corpo documental entre

19  Os exemplares do Folha de Portugal estavam, no momento em que solicitámos a sua leitura junto da instituição, a 
ser intervencionados uma vez que a sua preservação poderia estar em risco. A secção onde estavam guardados 
sofreu alguns problemas de infiltração e humidade e, por isso, estaria a ser alvo de acções de recuperação e 
preservação. 

20  Disponível em https://issuu.com/iurd.pt (último acesso a 05-10-2020).
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Outubro de 2011 e finais do ano 2012.21 Assim, propusemo-nos fazer um levantamento superficial

das  edições  que  cobrissem  a  questão  da  reforma  laboral.  Na  impossibilidade  de  ler  todos  os

números entre Outubro de 2011 e o ano de 2012, percorremos apenas o conteúdo das capas do

jornal nessa cronologia para detectar os números que fizessem referência à Lei n.º 23/2012 ou à

reforma laboral. Acabámos por incluir nesta dissertação informação que levantámos em edições dos

meses de Novembro e Dezembro de 2011, Janeiro, Junho e Agosto de 2012.

Para mantermos um registo do conteúdo que analisámos fomos construindo uma base de

dados onde agrupámos por categorias as referências feitas no jornal.22 Embora nos interessassem

fundamentalmente os assuntos do foro político-económico (crise económico-financeira e política de

austeridade),  era inevitável considerar algumas implicações que estes teriam na esfera social.  A

categoria que definimos  a priori era apenas “crise/austeridade”. À medida que fomos fazendo o

levantamento do conteúdo do jornal, fomos acrescentando e subdividindo categorias temáticas.

O eixo de análise desta dissertação assenta nas categorias “emprego/precariedade laboral”,

“empreendedorismo”, “endividamento (público e pessoal)” e “crise financeira/austeridade”. A nossa

temática assim o exigia e, de qualquer modo, as numerosas referências no jornal Folha de Portugal

em  torno  destas  matérias  confirmaram  quão  importantes  eram  para  a  imprensa  iurdiana.  Não

podemos  deixar  de  mencionar  outras  categorias  que,  embora  não  sendo  alvo  de  reflexão

aprofundada nesta dissertação, pela atenção que recebem no jornal da Igreja Universal, justifica-se a

sua referência. Existem numerosas notícias e artigos sobre suicídio/tendências suicidas, associadas a

problemas de depressão, ansiedade e distúrbios do foro psicológico. O jornal cobre amplamente

21  A Lei n.º 23/2012, que instituiu as alterações na esfera laboral, data de 25 de Junho. Contudo, para uma análise da 
problemática introduzida por esta reforma não seria suficiente limitarmo-nos à consulta dos números do Folha de 
Portugal até Junho de 2012. Parecia-nos provável que a equipa de redacção, caso abordasse esse tema, se 
preocupasse com os efeitos a curto, médio e longo prazo, pelo que esse assunto não seria abordado exclusivamente 
na data da introdução da nova lei.

22  Numa fase embrionária da nossa investigação, ambicionávamos reconstituir a narrativa da Igreja Universal do 
Reino de Deus em matérias do foro sexual, moral e familiar. Por isso, incluímos na base de dados categorias que 
dizem respeito à moralidade, comportamentos e normas na esfera familiar e sexual. As 4 categorias que definimos 
neste âmbito foram: família/casamento, contracepção/IVG (Interrupção Voluntária da Gravidez), homossexualidade
e identidade de género.

A primeira é, de longe, a que mais referências tem; o jornal fala sobre a importância da família e particularmente de um 
casamento estável. As questões de género também são alvo de considerações, em particular no que diz respeito às 
discriminações laborais das mulheres. O jornal mostra-se sensível ao facto de a população feminina enfrentar 
dificuldades como rendimentos mais baixos, ocupar cargos profissionais subalternos mesmo que possua 
qualificações para cargos superiores, problemas em conciliar a maternidade com a profissão, etc. A violência 
doméstica é igualmente um assunto com alguma relevância no jornal.

Existem notícias sobre métodos contraceptivos, mas é a propósito da I.V.G. que encontrámos artigos cujo conteúdo se 
abre mais facilmente a juízos de valor utilizando uma argumentação presumivelmente científica. Algo que acontece 
também na discussão de outros tópicos é a equipa de redação apoiar-se em estudos científicos e técnicos que, em 
primeiro lugar, não identifica os respectivos autores, e, em segundo, não faz um exercício de problematização dos 
dados.

Relativamente à homossexualidade encontrámos pouquíssimas referências.
No decorrer da nossa investigação compreendemos ser necessário estreitar o nosso esforço e atenção apenas para a 

problemática central e, portanto, para as questões do foro eminentemente económico e laboral.
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questões ligadas à área da Saúde, às doenças e a comportamentos aditivos ou dependências.23

No Folha do Centro de Ajuda há referências frequentes ao dízimo e campanhas específicas

da igreja (a Fogueira Santa de Israel é aquela que figura mais vezes). É importante deixar esta nota

porque,  embora  não  nos  parecesse  importante  logo  de  imediato,  acabámos  por  compreender  a

importância  de  reflectir  e  articular  esta  dimensão  eminentemente  religiosa  e  espiritual  com os

acontecimentos económicos e sociais nacionais no período em questão.

Antes  de  mergulharmos  na  análise  textual  dos  números  do  Folha  de  Portugal,  foi

fundamental reunirmos uma bibliografia que nos desse pistas e recomendações sobre o fenómeno

religioso  contemporâneo,  em  particular  no  que  concerne  o  surgimento  e  evolução  da  Igreja

Universal do Reino de Deus. É sobre as fontes secundárias que suportam a nossa investigação que

falaremos de seguida.

1.2) Estado da Arte

Para a revisão da literatura sobre o problema que nos propomos investigar, concentramos a

nossa atenção em três temáticas. Em primeiro lugar, é necessário conhecer a Igreja Universal do

Reino de Deus: a sua história, métodos de organização eclesiástica, as suas estratégias de afirmação

e expansão no Brasil e no mundo. Em segundo, torna-se útil aprofundar a origem e os princípios do

elemento mais idiossincrático do neopentecostalismo: a Teologia da Prosperidade. Esta concepção

teológico-doutrinária  é  uma  dimensão  muito  importante  nos  fundamentos  teóricos  da  Igreja

Universal. Dada a sua valorização da riqueza material, do dinheiro e do consumo, afigura-se por

demais  pertinente  avaliar  a  sua  articulação  (em  termos  ideológicos)  com  diferentes  políticas

económicas  no  mundo.  Por  último,  queremos  familiarizar-nos  com as  principais  obras  sobre  a

presença da Igreja Universal no território português.

É importante deixar claro que não ousamos assumir ter esgotado as leituras em nenhum

destes  três  pontos.  Cada  um  dos  temas  desdobra-se  em  outras  questões,  abordadas  por

investigadores  das  mais  diferentes  áreas  científicas:  da  História  à  Sociologia,  passando  pela

Teologia  e  pela  Antropologia,  não  esquecendo a Economia  e  até  as  Ciências  da Comunicação.

Deparamo-nos  com  uma  infinidade  de  monografias,  teses  de  doutoramento,  dissertações  de

23  Por uma questão prática acabámos por dividir a categoria da Saúde em três sub-categorias: 1) questões que dizem 
diz respeito à gestão do sector por parte da Administração Pública (problemas no Sistema Nacional de Saúde, 
dificuldades financeiras, falta de profissionais e de recursos nos serviços públicos de saúde, etc.); 2) doenças ou 
problemas de saúde (causas, sintomas, terapêuticas, etc.) e também “casos reais” de membros da igreja que sofriam 
de algum problema de saúde e como o superaram; 3) comportamentos aditivos e dependências (alcoolismo, 
toxicodependência, etc.). Estas últimas duas sub-categorias aparecem fundamentalmente no Folha do Centro de 
Ajuda.
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mestrado e artigos científicos para os assuntos que mencionamos atrás. Foi importante não ficarmos

fechados  a  um  determinado  campo  epistemológico.  Os  contributos  das  diferentes  ciências

permitiram-nos problematizar certos aspectos que, de outro modo, dificilmente teriam chegado à

nossa reflexão. Assim sendo, referimo-nos aqui àquelas que, do nosso ponto de vista, assumem um

carácter incontornável para a compreensão do fenómeno que é a Igreja Universal do Reino de Deus

no mundo.

A Igreja  Universal,  fundada em 1977, foi  ganhando terreno no Brasil  e  iniciando a sua

expansão para outros países ao longo da década de 1980. A partir dos anos 1990, esta denominação

neopentecostal  brasileira  começou  a  receber  atenção  mais  sistemática  por  parte  dos  meios

académicos.  É de notar  que o interesse conquistado pela  Universal  insere-se num quadro mais

alargado  de  estudos  sobre  o  cristianismo  evangélico  a  nível  global.  De  todas  as  correntes

evangélicas, a pentecostal (em todas as suas ramificações) foi aquela que alcançou maior destaque

pelo seu impressionante crescimento na segunda metade – e em particular no último quartel – do

século XX.

Os estudos mais aprofundados e sistemáticos sobre o movimento pentecostal surgiam em

força  nos  anos  de  1990.  O  evidente  aumento  da  comunidade  evangélica  na  América  Latina,

tradicionalmente católica, exigia reflexão por parte da comunidade científica. Tornava-se também

fundamental incluir estudos de caso que mergulhassem nas realidades das diferentes denominações

protestantes e em vários países.

Foi  neste  contexto  que  Paul  Freston24 concluía  em  1993  a  sua  tese  de  Doutoramento

intitulada Protestantes e Política no Brasil: da Constituinte ao Impeachment.25 A sua tese – que o

próprio assume como essencialmente um trabalho de história contemporânea focado nas “correntes

religiosas populares” – foi das primeiras e mais completas investigações sobre a participação de

denominações protestantes na política brasileira. O processo eleitoral para a Assembleia Nacional

Constituinte do Brasil em 1986 trouxe definitivamente para o campo político (e captou a atenção

dos meios de comunicação social e académicos) alguns grupos religiosos militantes. Uma grande

novidade era a entrada em cena de grupos pentecostais; a surpresa era ainda maior pelo facto de

estes  serem,  até  então,  grupos  tradicionalmente  apolíticos.  A sua  contextualização  histórica  do

24  Doutorado em Ciências Sociais, mais recentemente o autor tem-se dedicado à Sociologia das Religiões, focando-se
nos pentecostais na América Latina, cristianismo evangélico global e a relação entre política e religião. Actualmente
lecciona na Balsillie School of International Affairs, na área de Religião e Cultura, e na Wilfrid Laurier University 
(ambas no Canadá), sobre Religião e Política. Informação disponível em https://www.balsillieschool.ca/paul-
freston/; https://www.wlu.ca/academics/faculties/faculty-of-arts/faculty-profiles/paul-freston/index.html (último 
acesso a 19-06-2020).

25  FRESTON, Paul – Protestantes e Política no Brasil: da Constituinte ao Impeachment. Campinas: Universidade 
Estadual de Campinas, 1993. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais, disponível em 
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279821 (último acesso a 22-06-2020).
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pentecostalismo no Brasil  é feita através do modelo das “três ondas”.  A terceira e última vaga

pentecostal, cuja origem no Brasil Freston situa na década de 1970, é aquela que comummente se

designa por neopentecostal, e tem na Igreja Universal uma das mais expressivas representantes. As

igrejas surgidas desta terceira vaga contrastavam com as duas anteriores pela sua facilidade em

acomodar  vivências,  anseios  e  discursos  marcadamente  urbanos  e  modernos.26 A sua  origem e

percurso inicial no Brasil são fundamentais para compreender o processo de evangelização noutros

países, inserindo-se num contexto abrangente de avanço do pentecostalismo a nível mundial.

O artigo “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”27, publicado em 1999, situa a

Igreja Universal nessa realidade mais ampla, onde «ao mesmo tempo que a IURD é sintonizada

com registos globais, é uma das religiões mais brasileiras. É uma tentativa de reforma protestante

latino-americana, ou seja, de elaborar um protestantismo parecido com as tradições religiosas do

continente».28 Neste  artigo  o  autor  aborda  a  presença  da  Igreja  Universal  em  dois  contextos

europeus específicos: Portugal e Reino Unido. Em ambos os espaços, Freston detecta que a Igreja

Universal tem maior sucesso entre comunidades imigrantes, sendo que em Portugal a comunidade

brasileira  adquire  maior  expressão  mas,  apesar  das  dificuldades  e  preconceitos  aí  enfrentados,

consegue ainda assim atrair alguns portugueses. O mesmo não acontece no Reino Unido, onde a

capacidade de captar fiéis entre a população nativa é muito menor, obtendo algum sucesso entre

imigrantes brasileiros, portugueses e de origem africana.

Freston  propôs  também  o  conceito  de  reverse  mission29 para  se  analisar  as  missões

evangélicas  do  Sul  Global  para  o  Norte  Global.  Trata-se,  no  fundo,  de  um  processo  de

evangelização em “sentido contrário”. Historicamente foi a partir do Norte que se deu o processo de

evangelização cristã. Actualmente, é o Norte – secularizado e materialista – que recebe missionários

do Sul.  Destacamos  o  facto  de  que,  nas  suas  várias  obras,  Paul  Freston  cruza  tipos  de  fontes

diversificados. Nunca descurando um suporte bibliográfico vasto e sempre actualizado, as fontes

primárias (escritas e orais) trabalhadas vão desde os jornais e periódicos de igrejas pentecostais,

26  Segundo Paul Freston «o pentecostalismo da terceira onda adapta-se às mudanças [das décadas de 1970 e 1980]: o 
aprofundamento da industrialização; o inchamento urbano causado pela expulsão de mão-de-obra do campo; a 
estrutura moderna de comunicações de massa que no final dos anos 70 já alcança quase toda a população […]. O 
novo pentecostalismo se adapta facilmente à cultura urbana influenciada pela televisão e pela ética yuppie.» 
FRESTON – Protestantes e Política…, p. 95. Neste sentido, o uso de meios de comunicação de massa (rádio, 
televisão, imprensa escrita, etc.), a aplicação de técnicas de marketing para a evangelização e difusão da mensagem 
da respectiva igreja, e até a inclusão de técnicas de gestão empresarial na organização da instituição religiosa são 
características do pentecostalismo mais tardio. Acrescentamos ainda a importância que a Teologia da Prosperidade 
assume em muitas igrejas neopentecostais.

27  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”. Lusotopie. N.º 6 (1999), pp. 383-403, 
disponível em https://www.persee.fr/doc/luso_1257-0273_1999_num_6_1_1279 (último acesso a 22-06-2020).

28  Idem, p. 401.
29  FRESTON, Paul – “Reverse Mission: A Discourse in Search of Reality”. PentecoStudies. N.º 2 (2010), pp. 153-

174. Ressaltamos o facto de, embora sendo um artigo de referência para o assunto, Paul Freston não tem sido o 
único a trabalhá-lo.
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livros publicados por líderes ou figuras importantes dos movimentos religiosos, até ao trabalho de

campo onde realizou entrevistas a membros e ex-membros de igrejas pentecostais, líderes religiosos

e políticos.

Foi  também em 1999 que  Leonildo  Silveira  Campos30 publicou “A Igreja  Universal  do

Reino de Deus: um empreendimento religioso atual e seus modos de expansão (Brasil, África e

Europa)”.31 Campos propõe que se interprete o fenómeno iurdiano em parte pela “mercantilização

do sagrado”, visível nas práticas e discursos neopentecostais, e em parte como um “marketing do

sagrado”.  Segundo  Campos  deve  pensar-se  a  Igreja  Universal  como  «um  movimento

neopentecostal,  que se propaga numa sociedade pluralista cujo campo religioso concorrencial  e

turbulento facilita o surgimento de entidades ágeis, sintonizadas com as necessidades e desejos de

um público devidamente segmentado, formando assim seu próprio mercado, empregando para isso

estratégias de marketing e de propaganda, que tomam corpo em uma retórica e teologia adaptáveis

aos interesses de uma sociedade capitalista em processo de globalização».32

O  neopentecostalismo  iurdiano  seria  então  uma  espécie  de  síntese  entre  o  capitalismo

racional e uma forma de misticismo pós-moderno. Também da sua autoria temos uma monografia

resultante  da sua tese de Doutoramento em Ciências da Religião,  cujo título original  é  Teatro,

Templo e Mercado: Organização e Marketing de um Empreendimento Neopentecostal.33 Na edição

que consultámos o autor apoia-se largamente na bibliografia disponível sobre a Igreja Universal,

mas recorre também a à produção da imprensa iurdiana (Folha Universal), entre os anos de 1992 e

1996, assim como a vários livros publicados pelo bispo Edir Macedo. Esta obra de Campos consiste

numa análise da organização e de algumas práticas da Igreja Universal, observando com particular

detalhe os seus pilares da comunicação, marketing, organização eclesiástica e teologia. Esta igreja e

seus agentes religiosos actuam como actores num  teatro,  onde todos participam activamente no

espectáculo  da  fé.  É  no  templo,  espaço  consagrado  a  Deus,  que  se  opera  o  poder  divino  por

intermédio  dos  bispos  e  pastores.  Mas  a  Igreja  Universal  é  também  um  mercado produtor  e

distribuidor de bens simbólicos. A inovação da abordagem de Campos consiste principalmente no

facto  de analisar  a  Igreja  Universal  –  princípios  teológicos,  organização eclesiástica,  práticas  e

discursos nos cultos – segundo uma certa lógica empresarial.

30  É docente e investigador na área das Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo 
(Brasil). Informações disponíveis em https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/91770/leonildo-silveira-campos/ (último 
acesso a 19-06-2020).

31  CAMPOS, Leonildo Silveira – “A Igreja Universal do Reino de Deus: um empreendimento religioso atual e seus 
modos de expansão (Brasil, África e Europa)”. Lusotopie. N.º 6 (1999), pp. 355-367, disponível em 
https://www.persee.fr/doc/luso_1257-0273_1999_num_6_1_1277 (último acesso a 22-06-2020).

32  Idem, p. 357.
33  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado. Comunicación y marketing de los nuevos pentecostales 

en América Latina. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2000. Traduzido por Dr. Eduardo T. Pánik. ISBN 9978-04-663-1
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Ricardo Mariano34 é um sociólogo cujos contributos sobre o (neo)pentecostalismo têm sido

valiosos. Duas das suas obras mais influentes intitulam-se “Igreja Universal do Reino de Deus: a

magia  institucionalizada”  e  “Os  Neopentecostais  e  a  Teologia  da  Prosperidade”.35 Nestes  dois

estudos sociológicos o autor analisa as práticas e símbolos nos cultos da Universal, assim como os

discursos e textos produzidos por líderes religiosos neopentecostais.

O primeiro artigo de Mariano que referimos procura explicar o crescimento de religiões que

incorporam  elementos  mágico-religiosos  no  Brasil.  Para  tal  usa  a  Igreja  Universal  –  a

“multinacional  do pentecostalismo” – como um estudo de caso.  A leitura que Mariano faz das

práticas e símbolos religiosos iurdianos enquanto um “regresso da magia” é, a nosso ver, um dos

aspectos mais interessantes do seu trabalho. O sucesso desta igreja deve-se, segundo o autor, «ao

seu êxito em unir o que há de mais moderno e eficiente na área de propaganda e comunicação […]

com o que há de mais “arcaico” no plano religioso (práticas mágicas, curas sobrenaturais, transes,

exorcismos), práticas e crenças que guardam profunda afinidade com as predisposições religiosas

dos estratos pobres da população».36 Na sua óptica os cultos neopentecostais são assim uma espécie

de “prontos-socorro espirituais”, oferecendo promessas de prosperidade material e de curas para os

fiéis que agem como “sócios” de Deus, através da  fé e do sacrifício (monetário). Convém notar que

esta  concepção  de  Mariano  se  aproxima  um pouco  da  ideia  de  “mercantilização  do  sagrado”,

também mencionada por Leonildo Silveira Campos.

Uma referência nos estudos sobre o pentecostalismo no contexto da globalização, e a sua

articulação com os sistemas políticos, é Joanildo Burity.37 De particular interesse para nós é o seu

contributo  numa  obra  colectiva,  cujo  título  é  “Entrepreneurial  Spirituality  and  Ecumenical

Alterglobalism: Two Religious Responses to Global Neoliberalism”.38 Não tratando especificamente

34  No presente lecciona no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (Brasil). Informações 
disponíveis em http://sociologia.fflch.usp.br/en/node/85 (último acesso a 19-06-2020).

35  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”. Revista USP. N.º 31 
(Set./Nov.1996), pp. 120-131, disponível em https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i31p120-131 (último 
acesso a 22-06-2020); MARIANO, Ricardo – “Os Neopentecostais e a Teologia da Prosperidade”. Novos Estudos. 
N.º 44 (Mar. 1996), pp. 24-44, disponível em 
https://laboratorio1historiadaarte.files.wordpress.com/2017/09/neopentecostais-e-teologia-da-prosperidade-
mariano.pdf (último acesso a 22-06-2020).

36  MARIANO – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”…, p. 125.
37  A formação de base deste investigador brasileiro é em História, tendo mais tarde enveredado pela Ciência Política 

durante o Mestrado e Doutoramento. Está neste momento associado à Fundação Joaquim Nabuco (Brasil) enquanto 
docente e investigador. Informações disponíveis em https://www.researchgate.net/profile/Joanildo_Burity (último 
acesso a 19-06-2020).

38  BURITY, Joanildo – “Entrepreneurial Spirituality and Ecumenical Alterglobalism: Two Religious Responses to 
Global Neoliberalism”. In MARTIKAINEN, Tuomas; GAUTHIER, François (ed.) –  Religion in the Neoliberal 
Age. Political Economy and Modes of Governance. Ashgate, 2013. pp. 21-36. ISBN 978-1-4094-4979-9. 
Salientamos ainda: BURITY, Joanildo – “Minoritisation and global religious activism. Pentecostals and 
ecumenicals confronting inequality in politics and culture”. In LLEWELLYN, Dawn; SHARMA, Sonya (ed.) – 
Religion, Equalities, and Inequalities. Abingdon: Routledge, 2016. pp. 137-147. ISBN 978-1-3156-0501-2; e 
BURITY, Joanildo – “Glocalização e mudança de identidade: missionários brasileiros pentecostais e carismáticos 
no Reino Unido”. Religião e Sociedade. Rio de Janeiro. E-ISSN 1984-0438. Vol. 38, n.º 1 (Jan./Abr. 2018), pp. 14-

26

https://www.researchgate.net/profile/Joanildo_Burity
https://laboratorio1historiadaarte.files.wordpress.com/2017/09/neopentecostais-e-teologia-da-prosperidade-mariano.pdf
https://laboratorio1historiadaarte.files.wordpress.com/2017/09/neopentecostais-e-teologia-da-prosperidade-mariano.pdf
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i31p120-131
http://sociologia.fflch.usp.br/en/node/85


da  Igreja  Universal,  reflecte  sobre  aquilo  que  considera  serem  os  dois  modelos  religiosos

dominantes na América Latina nas últimas quatro décadas,  e a posição que assumem perante o

avanço do neoliberalismo. Estes modelos surgem num contexto de declínio do socialismo, de crises

dos regimes autoritários (quer na América Latina – onde assumiram uma dimensão militarizada –,

quer no Sul da Europa),  da globalização, da recessão na década de 1980 que é também o momento-

chave na afirmação do modelo  neoliberal.  Perante  este  cenário,  Burity  destaca  as  respostas  de

grupos pentecostais39 e do alterglobalismo, também denominado movimento de justiça global. Os

contrastes que o autor sublinha entre estes dois “blocos” assentam na valorização da conversão

pentecostal versus a vocação ética de activismo ecuménico enquanto obediência a Deus; a ênfase no

dualismo cosmológico (“guerra espiritual”40) versus interpretação das lutas pessoais e sociais à luz

da  experiência  no  mundo;  o  comprometimento  com  ideologias  político-económicas  laicas

(neoliberais) versus a resistência ao neoliberalismo como princípio.

A resposta  neopentecostal  ao  neoliberalismo é,  segundo o  olhar  de  Burity,  «an  organic

expression  of  a  spirituality  and organizational  framework which  is  in  tune  with  the  neoliberal

ideology and mode of governance».41 O trabalho de Burity é fundamentalmente na área da Ciência

Política, fazendo análise de discursos e do funcionamento de grupos religiosos, e em alguns casos

também conduzindo  entrevistas  com membros  destas  comunidades.  Para  observar  o  fenómeno

religioso  pentecostal  (ao  qual  recentemente  tem  dedicado  maior  atenção)  no  contexto  da

globalização, Burity utiliza conceitos como minoritização42 e glocalização43.

No ano  de  2003 surgiu  a  obra  colectiva  Les  nouveaux  conquérants  de  la  foi.  L'Église

universelle  du royaume de Dieu (Brésil),44 dirigida por  André Corten,  Jean-Pierre  Dozon e Ari

35, disponível em https://doi.org/10.1590/0100-85872018v38n1cap01 (último acesso a 24-06-2020).
39  O autor denota algumas diferenças entre os pentecostais tradicionais e os neopentecostais na articulação com as 

novas realidades económicas, sociais e políticas. A nós interessam essencialmente as notas sobre os segundos e é 
nelas que nos concentramos.

40  Esta cosmovisão está impregnada, de um modo geral, no pentecostalismo e, em particular, na Igreja Universal do 
Reino de Deus. A ideia é de que toda a humanidade está permanentemente no meio do combate entre Deus e 
Satanás. No caso concreto da Igreja Universal, esta concepção cosmológica explica a existência de todos os 
problemas que afligem os indivíduos, sendo um resultado da acção do Mal por intermédio de demónios. Daqui 
decorre também a justificação da prática de exorcismos porque quem sofre é quem está sob influência do Demónio. 
Assim sendo, é necessário exorcizar essa presença maligna através da fé e da palavra de Deus.

41   BURITY – “Entrepreneurial Spirituality and Ecumenical Alterglobalism…”, p. 28.
42  Burity opera com este conceito, partindo das problematizações em torno do mesmo já levantadas por William E. 

Connolly em várias obras da sua autoria, e Gilles Deleuze e Félix Guattari em A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia (2003). Como breve definição, o conceito de minoritização tal como entendido por Connolly: 
«the complex processes by which more minorities of multiple types become crystallized and more visible, including
increased diversity within and between each of the domains of religion, ethnic affiliation, age cohort, first language,
gender, household organization and sexual affiliation». Cit. por BURITY, Joanildo – “Minoritisation and religious 
activism…”, p. 139.

43  Este conceito, originalmente proposto por Roland Robertson em 1992, ajuda a compreender o fenómeno religioso 
pentecostal missionário numa lógica de “simultaneidade e interpenetração” entre o global e o local.

44  CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (dir.) – Les nouveaux conquérants de la foi. L'Église 
universelle du royaume de Dieu (Brésil). Paris: Karthala, 2003. ISBN 2-84586-446-9
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Pedro  Oro.45 Aqui  estão  reunidas  investigações  de  especialistas  das  Ciências  Sociais  (História,

Sociologia, Antropologia, Ciência Política, etc.) e, neste sentido, o tipo de fontes e metodologias

usadas variam imenso. Várias contribuições neste livro são resultado de trabalho de campo feito

pelos investigadores junto de membros da Igreja Universal, através da observação dos cultos, de

inquéritos  realizados e  entrevistas  concedidas  por  fiéis  da igreja.  Um número considerável  dos

autores  apoia-se  igualmente  nos  periódicos  publicados  pela  Universal  nos  países  onde  está

presente.46

No ano da publicação deste livro, a Igreja Universal completara pouco mais de 25 anos de

existência e já estava presente (embora de forma heterogénea) em todos os continentes. A principal

originalidade  desta  obra  parece-nos  ser  o  facto  de  constituir  o  primeiro  estudo  comparativo

aprofundado – a partir da reunião de vários estudos de caso – sobre a implantação e estratégias

adoptadas por esta instituição religiosa em vários países da América, África, Europa e Ásia. Onde

estava  presente?  Que  estimativas  numéricas  (membros  e  templos)  eram possíveis  de  alcançar?

Quais os êxitos e fracassos da Universal em diferentes contextos? Na primeira parte do livro (“De

Rio à la conquête du monde”), que é dedicada aos estudos por espaços geográficos, encontramos

também  um capítulo  de  Ricardo  Mariano  sobre  esta  comunidade  religiosa  no  Brasil,  onde  é,

naturalmente, mais numerosa do que em qualquer outro país, e cujas implicações na esfera social e

política mais se fazem sentir. Também Paul Freston contribuiu nesta obra, aqui com um capítulo

sobre a Ásia. Denota um contraste imenso no grau de (in)sucesso da Universal comparado com, por

exemplo, aquele que conhece em África (estudos de caso foram feitos na Costa do Marfim, Quénia,

Moçambique  e  África  do  Sul).  Na  segunda  parte  (“Un  Empire:  une  histoire  à  succès”)

reencontramos Ricardo Mariano cujo capítulo a propósito da dimensão da Teologia da Prosperidade

na  identidade  iurdiana  reforça  a  ideia  de  que  esta  concepção  teológica  é  fundamental  para

compreender a expansão da Igreja Universal a nível mundial. Destacamos também um incisivo sub-

capítulo de Clara Mafra47 sobre Portugal, mas regressaremos a esta autora mais adiante.

Ari Pedro Oro, um dos responsáveis pela obra supracitada e autor de um sub-capítulo sobre

a dimensão política da Universal, tem investigado a transnacionalização de grupos pentecostais para

45  Este investigador iniciou o seu percurso universitário na área da Filosofia, seguindo posteriormente para a 
Antropologia. Hoje é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) enquanto especialista em 
Antropologia da Religião. Tem-se dedicado ao pentecostalismo, religião e política e transnacionalização religiosa. 
Informações disponíveis em http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783118Y0 (último 
acesso a 19-06-2020).

46  A título de exemplo: Folha Universal no Brasil; Folha de Portugal em Portugal; Universal News é o nome dado ao
periódico tanto na África do Sul, como nos Estados Unidos da América; em vários países de língua espanhola 
assume o nome de Pare de Sufrir.

47  A antropóloga brasileira ocupou o cargo de professora no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil) até 2013, ano da sua morte. 
Informações disponíveis em https://www.acsrm.org/in-memoriam-clara-mafra/ (último acesso a 19-06-2020).
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a Europa, assim como a sua participação na vida política de vários países.

Por abordar aspectos pertinentes para a nossa investigação, destacamos o artigo científico “A

Igreja Universal do Reino de Deus no espaço público religioso global”48, escrito por Oro em co-

autoria com Marcelo Tadvald. O dado que nos parece mais inovador é partir da reflexão em torno

do próprio espaço físico que a Igreja ocupa nas cidades, e que implicações tem essa ocupação no

espaço e vida públicos. Debatendo-se com os conceitos de religião e secularização (que os autores

consideram útil pensar como «dois movimentos conjuntos e não dois processos contraditoriamente

justapostos»49), e da “monumentalização do religioso”, o pressuposto deste artigo é que «esta igreja

[IURD] está a contribuir para uma ressignificação do religioso no espaço público em cidades onde

ela se faz presente com mais notoriedade»50. O meio pelo qual essa ressignificação vai sendo feita é

através  da implantação de “Catedrais  da fé” em pontos  estratégicos  dos  espaços urbanos.  Para

mostrar como esta tentativa de reconfiguração do espaço público religioso a nível mundial está a ser

efectuada,  Oro  e  Tadvald  consultam  os  dados  disponibilizados  pela  própria  Igreja  sobre  a

inauguração  das  “Catedrais  da  fé”  no  Brasil,  em  Portugal,  na  Argentina,  entre  outros  países.

Também recorrem a algumas publicações do bispo Edir Macedo e à biografia deste, escrita por

Douglas Tavolaro.51

Alguns dos autores já referidos, nomeadamente Paul Freston e Ari Pedro Oro, abordaram em

alguns  dos  seus  trabalhos  a  presença  da  Universal  em Portugal.  Contudo estes  focaram-se  em

aspectos bastante particulares, não constituindo por isso análises compreensivas do fenómeno neste

país. No que diz respeito à especificidade no contexto português é forçoso mencionar uma das mais

completas (e que foi das primeiras) investigações sobre a presença da Igreja Universal em Portugal:

Deus, o Demónio e  o Homem: o fenómeno Igreja Universal do Reino de Deus.52 Aliando uma

reflexão teológica à observação antropológica, os dois autores explicitam como é a organização

48  ORO, Ari Pedro; TADVALD, Marcelo – “A Igreja Universal do Reino de Deus  no espaço público religioso 
global”. Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto. Vol. XXXVI (Dez. 2018), 
pp. 51-69, disponível em http://dx.doi.org/10.21747/08723419/soc36a3 (último acesso a 22-06-2020).

49   ORO, Ari Pedro; TADVALD, Marcelo – “A Igreja Universal do Reino de Deus…”, p. 54.
50  Idem.
51  Este jornalista brasileiro, actualmente a trabalhar na CNN Brasil, chegou a ser Vice-Presidente de Jornalismo da 

Rede Record (pertencente ao Grupo Record, fundado por Edir Macedo). Ver “Douglas Tavolaro”, (s.d.), disponível 
em https://pt.wikipedia.org/wiki/Douglas_Tavolaro.

52  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem: o fenómeno Igreja Universal do Reino 
de Deus. Lisboa: Colibri, 1999. ISBN 972-772-075-7.

Donizete Rodrigues é docente no Departamento de Sociologia da Universidade Beira Interior (Portugal), embora o seu 
Doutoramento tenha sido realizado no âmbito da Antropologia Social. Está associado ou tem colaborado em vários 
centros de investigação, como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil). Donizete Rodrigues tem 
dedicado especial atenção a esta denominação neopentecostal, embora também se debruce sobre Novos 
Movimentos Religiosos, ou questões mais amplas relacionadas com a religião na sociedade contemporânea. 
Informações disponíveis em https://www.ubi.pt/Pessoa/dony (último acesso a 19-06-2020).

Anders Ruuth foi um professor e teólogo sueco, falecido em 2011. Obteve em 1995 o seu grau de Doutor em Teologia 
com um estudo sobre a formação e percurso da Igreja Universal do Reino de Deus. Ver “Anders Ruuth” (s.d.), 
disponível em https://de.wikipedia.org/wiki/Anders_Ruuth (último acesso a 19-06-2020).
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interna da denominação – rigidamente hierárquica – e quais são os seus fundamentos teológicos –

onde a noção de guerra espiritual e o princípio do ut des53 são centrais.

Ruuth e Rodrigues sustentam as suas hipóteses através da observação dos cultos, onde é

igualmente possível fazer uma análise dos discursos dos pastores e bispos, e também pela consulta

da produção escrita dos principais teólogos da Igreja: José Cabral e o bispo Edir Macedo. Dedicam

particular atenção às suas estratégias de expansão, fortemente apoiadas nos meios de comunicação

social,  e a eventos-chave da sua presença em Portugal. Sobre as polémicas envolvendo a Igreja

Universal no território português, Ruuth e Rodrigues já colocavam a hipótese de a resistência e

desconfiança populares manifestadas com particular força no Norte do país se deverem a uma maior

presença  católica  nessa  região,  coincidente  com  um  enquadramento  social  também  mais

conservador.  Pese  embora  ser  uma  publicação  de  1999,  e  como  tal  não  contemplando  novas

questões que foram surgindo nos últimos vinte anos, constitui ainda uma obra incontornável para

compreender a presença da Universal em Portugal.

Esta mesma ideia subjaz em parte na monografia  A Demanda por Deuses: globalização,

fluxos religiosos e culturas locais nos dois lados do Atlântico, fruto da tese de Doutoramento em

Sociologia de Paulo Gracino Junior.54 A recolha de testemunhos orais recolhidos pelo investigador

em Portugal, através de entrevistas a membros (sejam eles participantes regulares ou não) da igreja,

permitiu-lhe reconstituir as suas experiências individuais e validar com maior grau de certeza certas

hipóteses.

Nesta investigação verificamos uma semelhança com a proposta original lançada por Ruuth

e Rodrigues,  onde as  polémicas  e  conflitos  da Igreja  Universal  na sociedade portuguesa (mais

virulentas no Norte do país) são lidas como uma maior resistência de uma população nortenha mais

arreigadamente católica e conservadora. Entende-a também em parte como uma resistência cultural

num contexto de avanço da globalização e, ao mesmo tempo, da inserção e adaptação ao projecto da

União Europeia. No fundo, seria uma sociedade à procura de manter valores e práticas tradicionais

num momento  de  profunda transformação económica,  social  e  mesmo cultural.  Gracino Junior

sugere ainda que esses choques culturais têm também implícitos alguns preconceitos xenófobos

53  O significado é aproximado ao de quid pro quo, embora quase todos os autores consultados tenham usado a 
expressão do ut des para caracterizar a relação de reciprocidade entre Deus e crente. A ideia é de que se dá para 
receber – «I give so that you may give» (FELLMETH, Aaron X.; HORWITZ, Maurice – Guide to Latin in 
International Law. New York: Oxford University Press, 2009, p. 82).

54  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses: globalização, fluxos religiosos e culturas locais nos dois 
lados do Atlântico. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2016. ISBN 978-85-7511-
385-1.
Paulo Gracino Junior realizou um estágio na Faculdade de Letras da Universidade do Porto durante o seu 
doutoramento em Sociologia, e concretizou o seu pós-doutoramento em Sociologia na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. No presente dedica-se a investigar o crescimento pentecostal e a resistência católica ao movimento, 
transnacionalização religiosa e outras problemáticas subordinadas à religião. Informações disponíveis em 
https://www.escavador.com/sobre/3450283/paulo-gracino-de-souza-junior (último acesso a 19-06-2020).
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contra o aumento da imigração brasileira em Portugal. De especial interesse para nós nesta obra é

então o Norte aparecer como o ponto fraco da Igreja Universal, onde os indícios apontam para uma

estigmatização  generalizada  desta  instituição  religiosa,  mesmo  entre  imigrantes  brasileiros  que

procuram activamente demarcar-se dos seus compatriotas que frequentam a Igreja.

Para o contexto português é ainda importante salientar os trabalhos de duas antropólogas

brasileiras:  Na  Posse  da  Palavra.  Religião,  conversão  e  liberdade  pessoal  em  dois  contextos

nacionais55,  monografia  de  Clara Mafra  (já  mencionada),  e  o  capítulo  escrito  por  Claudia

Swatowiski com o título  “Avoiding Stigmas and Building Bridges. The Universal Church of the

Kingdom of God in Portugal”.56 Através da observação dos cultos da Igreja Universal em Portugal,

cruzando com dados recolhidos em entrevistas a fiéis desta comunidade religiosa e informações

publicadas na imprensa da igreja (Folha Universal e Folha de Portugal), ambas as autoras trazem

uma visão  mais  fina  da  realidade  local,  das  experiências  e  anseios  individuais  dos  crentes,  da

articulação  entre  global-local  nas  estratégias  de  afirmação  e  legitimação  desta  organização

neopentecostal.

No nosso entender, o seu principal contributo é dar rosto e voz aos percursos individuais dos

membros da Igreja Universal, complexificando as interpretações elaboradas somente com base em

textos produzidos pela estrutura eclesiástica iurdiana, bem como a imagem (geralmente negativa)

que foi sendo construída pelos meios de comunicação social. Mafra destacou o papel fundamental

da dialéctica da perseguição (nós versus os outros) no processo constitutivo e afirmativo da Igreja

Universal, e a sua lógica de destradicionalização (ruptura com a tradição hegemónica existente em

cada comunidade em que está presente,  e proposta de substituição da mesma) que convém ser

entendida num processo de tensão e articulação entre o local e o global. 

Já Swatowiski, por exemplo, expõe a sua discordância com as análises hipervalorizadas do

elemento pecuniário, preferindo focar-se na sua potencialidade enquanto catalisador da acção divina

porque o dinheiro tem essencialmente “valor ritual”. Muito relevante neste trabalho de Swatowiski

é o facto de indicar como a Igreja Universal procurou, a partir dos episódios um tanto ou quanto

traumáticos57 de 1995-1996, pôr em prática um plano de reconstrução da sua imagem perante a

55  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra. Religião, conversão e liberdade pessoal em dois contextos nacionais. 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2002. ISBN 972-671-080-4

56  SWATOWISKI, Claudia Wolff – “Avoiding Stigmas and Building Bridges. The Universal Church of the Kingdom 
of God in Portugal”. In BALKENHOL, Markus; BLANES, Ruy Llera; SARRÓ, Ramon – Atlantic Perspectives: 
Places, Spirits and Heritage. Nova Iorque, Oxford: Berghahn Books, 2020, pp. 111-128.

57  A maior polémica envolvendo esta instituição religiosa ocorreu em Agosto de 1995, quando se tornou pública a 
intenção de aquisição do Coliseu do Porto por parte da Igreja Universal do Reino de Deus, planeando converter a 
sala de espectáculos em lugar de culto da igreja (ver NEVES, Andrea – “Manifestantes contra venda do Coliseu do 
Porto”, RTP Arquivos, 4 de Agosto de 1995, disponível em https://arquivos.rtp.pt/conteudos/manifestantes-contra-
venda-do-coliseu-do-porto/ [último acesso a 24-06-2020]). No mesmo ano houve alguns episódios mais tensos na 
cidade de Matosinhos, e que acabaram por escalar até manifestações de alguma violência contra membros da igreja.
Esta comunidade religiosa tem sido de forma mais ou menos regular um alvo de interesse para os meios de 
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sociedade portuguesa. Uma das estratégias foi mudar, em 2003, a identificação dos seus lugares de

culto como “Centro de Ajuda Espiritual”, expressando assim também uma possível tentativa de se

afirmar menos como igreja e/ou religião, e mais como uma organização de assistência com uma

vocação terapêutica.58

Como dissemos no início, a  Teologia da Prosperidade é uma dimensão sobre a qual nos

convém deter um pouco. A literatura situa a origem desta corrente teológica nos Estados Unidos da

América em meados do século XX, sendo também conhecida como  Word-Faith Movement.  Em

suma «the Word-Faith (or Word of Faith) Movement is a primarily North American new religious

movement best known for its stance that physical healing and financial prosperity represent the will

of God for all believers and are readily available to anyone with sufficient faith». 59 Demos já alguns

apontamentos de autores como Ricardo Mariano, Leonildo Silveira Campos ou Joanildo Burity, por

exemplo, que abordam com significativo detalhe esta questão; inclusivamente, reflectem sobre a

relação que estabelece com o modelo económico dominante na actualidade: o neoliberalismo.

Em jeito  de introdução aos (neo)pentecostalismos num contexto global  e  como estes  se

relacionam com os princípios da Teologia da Prosperidade, a obra colectiva  Pentecostalism and

Prosperity.  The Socioeconomics of the Global  Charismatic Movement60 faz um périplo por várias

denominações pentecostais em sociedades um pouco por todo o mundo (América Latina, África

Subsariana, sudeste asiático e Europa de Leste). As contribuições são dadas por investigadores das

mais  distintas  áreas,  desde  um  leque  amplo  das  Ciências  Sociais  (História,  Sociologia,

Antropologia) até à Teologia e Economia.

A intersecção da Teologia da Prosperidade com o modelo neoliberal tem vindo a receber

mais interesse e atenção por parte da comunidade científica. Começamos por mencionar o capítulo

de Michael Wilkinson61 – “The Prosperity Gospel and the Globalization of American Capitalism” –

comunicação sociais portugueses, normalmente acompanhada de uma percepção muito negativa (ver FARIAS, 
Miguel H. –  “The Siege of Oporto's Coliseum: the Universal Church of the Kingdom of God and Portuguese 
Media”. CESNUR's 13th International Conference – Religious and Spiritual Minorities in the 20th Century: 
Globalization and Localization, Bryn Athyn College, 1999, disponível em 
https://www.cesnur.org/testi/bryn/br_farias.htm [último acesso a 24-06-2020]). Helena Vilaça e Maria João Oliveira
falam mesmo numa espécie de “pânico social” provocado pela IURD na década de 1990, que conheceu novo fôlego
no final de 2017 e 2018 com as acusações de esta estar por trás de uma suposta rede ilegal de adopção de crianças 
(cf. GAUDÊNCIO, Rui – “MP investiga rede de adopção ilegal de crianças”. Público, 11 de Dezembro de 2017, 
disponível em https://www.publico.pt/2017/12/11/sociedade/noticia/mp-esta-a-investigar-alegada-rede-de-
adopcoes-ilegais-de-criancas-ligadas-a-iurd-1795610 [último acesso a 24-06-2020]). Este fenómeno é bastante 
curioso se tivermos em conta as estimativas numéricas que apontam uns escassos 0,1% de representatividade da 
Igreja Universal no universo religioso português (VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no 
Espaço Público Português. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2019, p. 71).

58  SWATOWISKI, Claudia Wolff – “Avoiding Stigmas and Building Bridges…”, pp. 117-118.
59  MACGREGOR, Kirk R. – “Word-Faith Movement and Its Worship”. In PATTE, Daniel (ed.) – The Cambridge 

Dictionary of Christianity. New York: Cambridge University Press, 2010, pp. 1329-1330. ISBN 978-0-521-82096-7
60  ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (ed.) – Pentecostalism and Prosperity. The Socioeconomics of the Global 

Charismatic Movement. New York: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-1-137-01116-9
61  WILKINSON, Michael – “The Prosperity Gospel and the Globalization of American Capitalism”. In DREHER, 
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e o artigo de Mary V. Wrenn62 –  “Consecrating Capitalism: the United States Prosperity Gospel and

Neoliberalism”. Ambos evidenciam como certos aspectos desta doutrina, tais como o optimismo, a

responsabilidade  individual  e  a  ambição  em  alcançar  prosperidade  material,  estão  claramente

sintonizados com o capitalismo norte-americano e o neoliberalismo.63

Michael Wilkinson discorre sobre como «themes of abundance, blessing, health, wealth, and

victory […] have translated into specific economic action in the United States and throughout the

world among millions of Christians. […] The message of blessing and its economic implications

illustrates one way in which people embrace religion and free market capitalism. […] Shows how

prosperity religion supports the further spread of neoliberal organization while the religion itself

also transforms as it is modeled after the economic sphere».64 Nesta obra Wilkinson não trabalha

com fontes primárias, revisitando e reinterpretando antes certas correntes e interpretações teóricas

sobre  o  tema.  Conclui  que  as  comunidades  que  abraçam  esta  proposta  teológica  participam

activamente num sistema capitalista neoliberal, no sentido em que aceitam um papel na economia

global  enquanto  agentes  de  produção  e  distribuição  de  bens,  ao  mesmo  tempo  que  tornam-se

(legitimamente) consumidores dos mesmos.

Para  Mary  V.  Wrenn  a  sobreposição  de  valores  e  objectivos  entre  o  Evangelho  da

Prosperidade e o neoliberalismo são muito claros. Wrenn apoia a sua interpretação com base em

Sabine; SMITH, Peter J. (ed.) – Religious Activism in the Global Economy. Promoting, Reforming, or Resisting 
Neoliberal Organization?. Londres: Rowman & Littlefield International, Junho de 2016, pp. 57-72. ISBN 
9781783486977, disponível em 
https://www.academia.edu/21607670/The_Prosperity_Gospel_and_the_Globalization_of_American_Capitalism 
(último acesso a 22-06-2020).
Este investigador está associado ao Canadian Pentecostal Research Network e é docente no Departamento de 
Sociologia da Trinity Western University (Canadá). Informações disponíveis em 
https://www.twu.ca/profile/michael-wilkinson (último acesso a 19-06-2020).

62  WRENN, Mary V. – “Consecrating Capitalism: the United States Prosperity Gospel and Neoliberalism”. Journal 
of Economic Issues. Vol. 53, n.º 2 (Jun. 2019), pp. 425-432, disponível em 
https://doi.org/10.1080/00213624.2019.1594528 (último acesso a 22-06-2020).

Mary V. Wrenn é especializada em Economia e tem trabalhado profusamente certos aspectos ligados à economia 
neoliberal. Além de colaborar com o Social Justice Research Group tem leccionado na University of the West of 
England (Reino Unido). Informações disponíveis em https://people.uwe.ac.uk/Person/MaryWrenn (último acesso a 
19-06-2020).

63  Cumpre dizer que as posições e leituras sobre este tema não são consensuais. Algumas observações de 
antropólogos feitas em trabalho de campo em África e na Melanésia levantam o problema: «Pentecostalism has 
often been understood and theorized as the religion that epitomizes neoliberal economic strategies and what has 
been termed 'casino capitalism'. […] In these theories, tithing and seed money are defining features, as these are the
basis for bountiful returns in health and wealth. However, […] we can read another story. Life in 'Pentecost' is not 
primarily about the prosperity gospel as a means to become rich. […] [It] represents a deeper shift: a new 
significance given to life in the present and a move away from death. […] We find what we might call the 'life 
gospel'; […] why it is necessary to focus on the living, and why the move away from a focus on the ancestors and 
elaborate kinship ceremonies are necessary and desirable» (ERIKSEN, Annelin; BLANES, Ruy Llera; 
MACCARTHY, Michelle – “Engaging with Theories of Neoliberalism and Prosperity”. In ERIKSEN, Annelin; 
BLANES, Ruy Llera; MACCARTHY, Michelle – Going to Pentecost: An Experimental Approach to Studies in 
Pentecostalism. New York: Berghahn Books, 2019, p. 138). Estas afirmações relembram a importância das 
investigações transversais (quanto às áreas científicas) e dos estudos de caso: as interpretações feitas sobre um dado
fenómeno variam no tempo e espaço.

64  WILKINSON – “The Prosperity Gospel and the Globalization of American Capitalism”,  p. 58.
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fontes primárias como textos e discursos de pastores, ministros e televangelistas norte-americanos

(Kenneth  Copeland,  Joel  Osteen,  entre  outros),  e  por  isso  é  prudente  não  estabelecer  ligações

directas com o nosso objecto de estudo. Ainda assim, algumas reflexões são úteis para nós. A autora

considera a Teologia da Prosperidade, acima de tudo, como uma proposta teológica baseada no

optimismo  e  um  tanto  ou  quanto  na  ideia  de  meritocracia.  A premissa  é  que,  demonstrando

activamente a fé em Deus, o crente pode e deve esperar obter as bênçãos que lhe foram prometidas.

Cada um receberá conforme o que merece.

Em suma, a proposição de Wrenn é a seguinte: «the Prosperity Gospel is […] a spiritual

articulation  of  neoliberalism:  the  individualism  of  the  Prosperity  Gospel  rejects  state  welfare

assistance while it justifies and instrumentalizes class relations; individual responsibility is the core

catechism […];  and the  Prosperity  Gospel  loosely stitches  back  together  the  social  dislocation

wrought by neoliberalism and as a consequence, helps to sustain neoliberalism».65 Neste sentido,

Wrenn acredita que os seguidores da Teologia da Prosperidade aceitam e, em parte, justificam a

prevalência do modelo económico-social neoliberal.

O  artigo  “Prosperity  Unbound?  Debating  the  «Sacrificial  Economy»”,  escrito  pelo

antropólogo Simon Coleman66 debruça-se sobre o debate em torno das “economias sacrificiais”, a

relação complexa entre comunidades cristãs e “discursos de prosperidade”, expondo algumas das

principais  propostas  para  compreender  essa  relação.  Este  tipo  de  exercício,  revisitando  teorias

lançadas ao longo de anos de debate científico, é fundamental para testar a sua validade, os seus

limites,  ou  as  suas  inconsistências  perante  novos  dados  que  foram surgindo.  O autor  apoia-se

também em parte na sua própria experiência e investigação, uma vez que conduziu trabalho de

campo junto de comunidades pentecostais, nomeadamente a igreja Word of Life na Suécia.

É ainda digno de nota o estudo de Jean Comaroff e John L. Comaroff67, intitulado “Millenial

Capitalism: First Thoughts on a Second Coming”. Com base nas suas investigações de campo na

África do Sul, contactaram com membros da Igreja Universal do Reino de Deus (e de outras igrejas

neopentecostais), afirmam que esta denominação faz a síntese entre religião pentecostal e iniciativa

neoliberal.  O  seu  comentário  a  propósito  das  práticas  da  Universal  é  bastante  revelador:  «the

Universal Church reforms the Protestant ethic with enterprise and urbanity,  fulsomely embracing

the material world. […] In its African churches, most of them (literally) storefronts, prayer meetings

65  WRENN – “Consecrating Capitalism…”, p. 426.
66  COLEMAN, Simon – “Prosperity Unbound? Debating the «Sacrificial Economy»”. Research in Economic 

Anthropology. Vol. 31 (2011), pp. 23-45, disponível em http://dx.doi.org/10.1108/S0190-1281(2011)0000031005   
(último acesso a 22-06-2020).

67  Estes dois antropólogos leccionam na Universidade de Harvard e têm-se dedicado fundamentalmente aos Estudos 
Africanos e Afro-Americanos. Informações disponíveis em https://aaas.fas.harvard.edu/people/john-comaroff e  
https://aaas.fas.harvard.edu/people/jean-comaroff (último acesso a 24-06-2020).
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respond  to  frankly  mercenary  desires,  offering  everything  from  cures  for  depression  through

financial advice to remedies for unemployment; casual passersby, clients really, select the services

they require».68

Por  último,  fazemos  referência  a  um trabalho  académico  que,  dada  a  sua  aproximação

temática ao nosso estudo, consideramos oportuno mencionar. Nayara dos Santos Abreu finalizou em

2017 o seu Mestrado em Ciências Sociais com a dissertação “Magia” Neopentecostal e “Espírito”

Neoliberal.69 Em parte debatendo-se também com uma “economia sacrificial” iurdiana, o ponto de

partida desta autora radica na seguinte questão: «porque a lógica da doação faz sentido para quem

doa? […] Será que a perspectiva de mundo, criada pela IURD, combina com a governamentalidade

neoliberal  atual,  e  por  isso  atrai  tantos  fiéis?»70 Através  de  entrevistas  a  membros  da  Igreja

Universal,  da análise  das dinâmicas dos cultos e grupos associados à igreja  (grupos de jovens,

idosos, de mulheres – Godllywood –  e de homens – Intellimen), estabelece pontes entre o discurso

religioso e o discurso neoliberal.

A proposta de Abreu é que a Universal propaga uma cosmovisão e incentivos aos fiéis para

que adoptem uma postura perante o mundo que está fortemente alinhada com os princípios  de

governamentalidade  neoliberal.  Não  sendo  uma  abordagem teórica  nova,  a  autora  aplicou-a  a

micro-realidades (um número seleccionado de templos da Universal no Brasil) e testou as hipóteses,

concluindo que «as conexões entre neoliberalismo e neopentecostalismo pode ser observada em

vários aspectos: 1) na capacidade que este tem em otimizar as diferenças, ao incorporar elementos

de outras religiões e culturas; 2) a constante readaptação; 3) o funcionamento como empresa (há

uma matriz que passa diretrizes para as filiais); 4) e para compor o capital humano, exige-se do fiel

o  mesmo  que  o  novo  “espírito”  neoliberal  demanda,  que  o  indivíduo  seja  cada  vez  mais

desprendido, corajoso e audacioso».71

68   COMAROFF, Jean; COMAROFF, John L. – “Millenial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming”. Public 
Culture. Vol. 12, n.º 2 (2000), p. 314, disponível em https://www.muse.jhu.edu/article/26196 (último acesso a 25-
06-2020).

69  ABREU, Nayara dos Santos - “Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal. Uberlândia: Universidade Federal
de Uberlândia, 2017. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais, disponível em 
http://doi.org/10.14393/ufu.di.2017.370 (último acesso a 22-06-2020).
Sobre o seu percurso académico e de investigação mais detalhado: 
https://www.escavador.com/sobre/5996294/nayara-dos-santos-abreu (último acesso a 19-06-2020).

70  Idem, p. 13.
71  Idem, pp. 31-32.
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II. DOS CARISMAS PENTECOSTAIS À PROSPERIDADE NEOPENTECOSTAL: A 

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

Para  falarmos  sobre  a  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  parece-nos  útil  fazer  uma

referência ao contexto desta organização religiosa no espaço e no tempo, no sentido de compreender

as  condições  da  sua  origem.  Este  breve  périplo  reconstitui  também em  parte  o  caminho  que

trilhámos na nossa investigação: da indefinição inicial em que sabíamos apenas que gostaríamos de

dedicar-nos à temática da religião, até conseguirmos definir os nossos objecto e problemática de

estudo concretos.

Como mote para este capítulo recorremos à constatação feita pelo historiador Philip Jenkins

sobre o cristianismo no século XX: «over the last century […] the center of gravity in the Christian

world  has  shifted  inexorably away from Europe,  southward,  to  Africa  and Latin  America,  and

eastward, toward Asia. Today, the largest Christian communities on the planet are to be found in

those regions. […] Christianity is doing very well indeed in the global South –  not just surviving

but  expanding.»72 De facto,  são vários  os  autores  que  nas  últimas  décadas  têm demonstrado a

enorme vitalidade e até o crescimento do cristianismo (e também de outras religiões).  A teoria da

secularização defendida por alguns sociólogos (dos quais se destaca principalmente Steve Bruce)

tem sido paulatinamente posta em causa73 perante as constatações empíricas: a religião, neste caso

concreto o cristianismo, continua presente na esfera pública e está em expansão.

Neste trabalho interessa uma vertente particular do cristianismo, tendo sido esse o ponto de

partida (e de interesse) que nos lançou nesta investigação: o pentecostalismo. Não pretendendo

fazer uma genealogia do cristianismo protestante, nem tão pouco deter-nos longamente em questões

teológicas que, de resto, não são o nosso objectivo no presente trabalho, convém ressaltar que o

fenómeno pentecostal faz parte da “família” do evangelicalismo. Este não representa uma igreja ou

denominação, mas antes uma corrente interpretativa transdenominacional que retomou alguns dos

aspectos mais distintivos da Reforma Protestante do século XVI. Podemos sintetizá-los em quatro

72  JENKINS, Philip – The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Nova Iorque: Oxford University 
Press, 2011, pp. 1-2.

73  Tivemos contacto com esta questão em alguma da literatura consultada, nomeadamente VILAÇA, Helena – Da 
Torre de Babel às terras prometidas: pluralismo religioso em Portugal. Porto: Afrontamento, 2006 e VILAÇA, 
Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 2019. Muito resumidamente, a secularização é «o processo através do qual as instituições religiosas, as 
crenças e as práticas religiosas perdem significado no funcionamento do sistema social» ( VILAÇA, Helena – Da 
Torre de Babel…, p. 41). A progressiva racionalização e modernização das sociedades contemporâneas levariam ao 
“desencantamento do mundo” (expressão do sociólogo Max Weber) e consequente declínio da importância da 
religião na vida pública. Esta corrente teórica tem sido revista perante o surgimento de fenómenos que comprovam 
a "revitalização" da religião na esfera pública: o fundamentalismo islâmico; a actuação da Igreja Católica em vários
países no contexto da Guerra Fria; os evangélicos na política norte-americana a partir da década de 1980; entre 
outros.
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pilares: «the authority and sufficiency of Scripture, the centrality of the cross, the imperative of

transdenominational gospel promotion […], and the necessity of spiritual rebirth.»74 Isto traduz-se,

segundo o pastor evangélico Gerald Carl Ericson «[n]uma ênfase muito forte na salvação pessoal de

cada indivíduo aqui e agora, com a esperança de serem libertados do presente estado imperfeito de

coisas, através da realização de uma completa e perfeita salvação no futuro.»75 Estes pressupostos

viriam  a  ter  uma  grande  influência  noutros  movimentos  religiosos,  nomeadamente  no

pentecostalismo.

O ano de 1906 e a cidade de Los Angeles são incontornáveis para abordar o fenómeno

pentecostal. Tinha aí lugar o Azusa Street Revival, um encontro de reavivamento espiritual liderado

por  William Joseph  Seymour,  um pregador  afro-americano  que  havia  contactado  com Charles

Parham, fundador e líder do Movimento de Fé Apostólica.76 Embora Seymour e o  Azusa Street

Revival (1906-1909)  sejam  geralmente  apontados  como  figuras-chave  na  origem  do

pentecostalismo, uma parte da bibliografia consultada ressalva a importância seminal de Charles

Parham na estruturação do pensamento de Seymour. Este pertencera desde jovem ao Movimento de

Santidade.77 Contudo, foi enquanto aluno de Charles Parham em Houston (Texas) que aceitou o

dom  de  falar  em línguas,78 central  na  experiência  pentecostal,  como  um sinal  (talvez  o  mais

importante) do baptismo no Espírito Santo.79

74  CURRIER, Elizabeth Mason; SWEENEY, Douglas – “Evangelicals/Evangelicalism and Evangelical Theologies”. 
In PATTE, Daniel (ed.) – The Cambridge Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 
2010, p. 393.

75  ERICSON, Gerald Carl – Os evangélicos em Portugal. Queluz: Núcleo – Centro de Publicações Cristãs, 1984, p. 
25. Esta obra é um guia útil para quem está a abordar pela primeira vez o evangelicalismo, pese embora o facto de 
estar um tanto ou quanto ultrapassada, uma vez que já não inclui, por exemplo, muitas das igrejas 
independentes/neopentecostais que chegaram a Portugal no final da década de 1980, após a publicação deste livro. 
Ainda assim servimo-nos dele numa primeira fase para compreender de um modo muito simplificado o que é a fé 
evangélica e as características dos diferentes grupos que fazem parte desta tradição em Portugal.

76  Cf. CAMPOS, Leonildo Silveira – “As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: observações sobre 
uma relação ainda pouco avaliada”. Revista USP. São Paulo. N.º 67, Setembro-Novembro 2005, pp. 100-115.

77  «The Holiness Movement represented a 19th-c. US renewal of the Wesleyan doctrine of Christian perfection, 
blended with the themes of revivalism and perfectionism that were inherent in antebellum US religion. Emphasis 
was placed on the immediacy of the experience of sanctification (subsequent to conversion/justification), typically 
characterized as “baptism in the Holy Spirit.” The latter theme derived from the Pietists via John Fletcher and John 
Wesley. Emphasis was placed on the social as well as the personal dimension of holiness, particularly the abolition 
of slavery.» O'MALLEY, J. Steven – “Holiness Movement”. In PATTE, Daniel (ed.) – The Cambridge Dictionary 
of Christianity…, p. 553.

78  «Popularly known as “speaking in tongues,” glossolalia refers to an ecstatic speech usually in a language unknown
to  the speaker and often to the auditors. People who speak in tongues, usually associated with the pentecostal and 
the charismatic movements, claim to do so under the influence of the Holy Spirit, and they regard the “gift” of 
glossolalia as a latter-day manifestation of a New Testament phenomenon, […] when the Holy Ghost descended 
upon the early Christians at Pentecost.» BALMER, Randall – “Glossolalia”. In Encyclopedia of Evangelicalism. 
Waco: Baylor University Press, 2004, pp. 289-290.

79  Deixamos apenas uma nota sobre as divergências que ainda existem neste campo. Stanley M. Burgess afirma que 
as experiências associadas ao pentecostalismo (profecia, cura divina, etc.) podem bem ter ocorrido muito antes e 
com maior frequência do que a historiografia clássica admitiu. O autor crê que, antes do século XX, havia um 
pouco por todo o mundo “fenómenos pentecostais”; o que é verdadeiramente novo a partir de 1900 é o seu enorme 
crescimento e impacto na globalidade do Cristianismo. Cf. BURGESS, Stanley M. – “Introduction”. In BURGESS,
Stanley M.; MAAS, Eduard van der (eds.) – The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic 
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Foi, então, em 1906 que Seymour se mudou para Los Angeles com o objectivo de liderar

uma congregação religiosa.  Aos seus seguidores iniciais foram juntando-se pessoas oriundas de

diversas denominações e congregações, tornando o Azusa Revival num encontro religioso interracial

– quebrando as barreiras segregacionistas então existentes nos Estados Unidos da América – que

cresceria e transporia as fronteiras dessa comunidade com uma rapidez e alcance inimagináveis. Os

participantes relataram as suas experiências de baptismo no Espírito Santo, de glossolalia (falar em

línguas), de cura divina, e outros episódios de êxtase espiritual. Este é geralmente apresentado como

o momento-chave para a origem e posterior expansão do movimento pentecostal e carismático do

século XX.80 Poucas décadas após este evento, o movimento transformar-se-ia num fenómeno social

e religioso com impacto e influência impressionantes no cristianismo mundial.81

Em 2011 o Pew Research Center estimava que o número de pentecostais e carismáticos em

todo o mundo fosse algo perto de 584 milhões de pessoas, o que significa que seriam um quarto da

população  cristã  mundial.82 Consultando  o  website do  Conselho  Mundial  de  Igrejas o  número

apontado é de 588 milhões,83 embora não haja indicação sobre a data exacta em que esses dados

foram recolhidos. Provavelmente as variações (ainda que ligeiras) nos números devem-se ao facto

de existir uma variação temporal.  Por exemplo, em 1999, Allan Anderson recorria aos estudos de

David Barrett para afirmar que os pentecostais-carismáticos eram apenas 74 milhões em 1970, para

alcançarem, no ano de 1997, uns impressionantes 497 milhões.84 Baseando-se em David Martin,

Linda Woodhead afirmava que os pentecostais seriam à volta de 250 milhões.85 Embora não indique

se  se  refere  aos  pentecostais  clássicos  ou  a  todo  o  conjunto  de  pentecostais-carismáticos,

comparando com valores fornecidos por outras fontes e autores, cremos estar a referir-se apenas aos

pentecostais clássicos.

A discussão académica em torno das diferenças internas do Movimento Pentecostal, também

Movements. Grand Rapids: Zondervan, 2010.
80  PATTE, Daniel (ed.) – The Cambridge Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010.

p. 90.
81  Não nos detivemos longamente na história do pentecostalismo mas, ainda assim, acrescentamos dois títulos 

interessantes para introdução ao tema (origem, trajectórias e características): ANDERSON, Allan H.; 
HOLLENWEGER, Walter J. (eds.) – Pentecostals after a Century. Global Perspectives on a Movement in 
Transition. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999; MARTIN, David – Pentecostalism: the World Their Parish. 
Oxford: Blackwell, 2001.

82  Pew Research Center, “Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World's Christian 
Population”, 19 de Dezembro de 2011, disponível em https://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-
exec/ (último acesso a 08-07-2020).

83  World Council of Churches, “Pentecostal churches”, [s.d.], disponível em https://www.oikoumene.org/en/church-
families/pentecostal-churches (último acesso a 11-07-2020).

84  ANDERSON, Allan – “Introduction: World Pentecostalism at a Crossroads”. In ANDERSON, Allan H.; 
HOLLENWEGER, Walter J. (eds.) – Pentecostals after a Century. Global Perspectives on a Movement in 
Transition. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999, p. 19.

85  WOODHEAD, Linda – “Christianity”. In WOODHEAD, Linda; KAWANAMI, Hiroko; PARTRIDGE, 
Christopher (eds.) – Religions in the Modern World. Traditions and Transformations. 2.ª ed. Londres: Routledge, 
2009, p. 227.
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designado  por  Movimento  Carismático,  é  demasiado  vasta  e  complexa  para  receber  a  atenção

merecida num trabalho de tão modesta dimensão como o nosso. Verificamos a existência de alguma

discordância entre autores quanto à definição e trajectória do movimento pentecostal-carismático.

Na impossibilidade de aprofundar esta questão, apresentamos aqui uma proposta possível86 para

podermos estabelecer  algumas  linhas  divisórias  entre  os  três  “blocos”  que  fazem  parte  deste

fenómeno: Pentecostalismo Clássico, Movimento de Renovação Carismática e Igrejas Carismáticas

Independentes.

O  Pentecostalismo  Clássico  teve  origem nos  Estados  Unidos  da  América  entre  1901  e

1906.87 Este é o “herdeiro” do  Azusa Revival, e das duas figuras emblemáticas já mencionadas:

Charles  Parham  e  William  Joseph  Seymour.  Logo  nessa  primeira  década,  e  com  o  impulso

evangelizador  dado  pelos  seguidores  dessa  experiência  revivalista,  o  movimento  iniciou  a  sua

propagação  internacional.  O  elemento  definidor  desta  expressão  religiosa  de  origem  norte-

americana  foi,  como já  referimos,  a  importância  conferida  ao  baptismo no Espírito  Santo  e  à

restauração dos  carismas  (dons  espirituais).88 É  dada  particular  ênfase  ao  dom de  falar  línguas

(glossolalia) enquanto manifestação primeira do baptismo no Espírito, ao dom de cura divina e ao

dom de profecia.

Entre as décadas de 1940 e 1950, novamente nos Estados Unidos da América, figuras como

Oral Roberts,  T.L. Osborn e Demos Shakarian (empresário que fundou o  Full Gospel Business

Men's  Fellowship  International89)  partilhavam as  suas  experiências  pessoais  no  Espírito  Santo,

estabelecendo  novas  tradições  que  podem  ser  identificadas  com  o  Movimento  de  Renovação

Carismática que ganhou expressão nos anos de 1960. Contrastando com a tendência da primeira

fase  do  pentecostalismo,  onde  eram  principalmente  as  camadas  populares  e  mais  pobres  da

86  Segundo informações retiradas da já referida entrada no website do Conselho Mundial de Igrejas, “Pentecostal 
churches”; do capítulo introdutório de BURGESS, Stanley M.; MAAS, Eduard van der (eds.) – The New 
International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids: Zondervan, 2010; de 
BURGESS, Stanley M. – “Charismatic and Pentecostal Movements: Their History and Theology”. In PATTE, 
Daniel (ed.) – The Cambridge Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, pp. 186-
188; e de ATTANASI, Katherine – “Introduction: The Plurality of Prosperity Theologies and Pentecostalisms”. In 
ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (eds.) – Pentecostalism and Prosperity: The Socio-Economics of the Global 
Charismatic Movement. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2012, pp. 1-12.

87  Relembramos que esta contextualização espacio-temporal pode não ser consensual no sentido em que estes 
movimentos (na verdade, qualquer movimento religioso, cultural, social, etc.) não surgem em simultâneo, nem 
através dos mesmos actores por todo o mundo. A cronologia, as características e os actores do pentecostalismo no 
contexto brasileiro, por exemplo, têm as suas próprias idiossincrasias.

88  Segundo a fé cristã, os carismas, ou dons do Espírito Santo, consistem em dons conferidos aos cristãos inspirados 
pelo Espírito Santo. Esses carismas podem manifestar-se como dons de sabedoria, de conhecimento, de fé, de curar,
de operar milagres, de profecia, de discernimentos dos espíritos, de falar em línguas, e de interpretar línguas.

Dentro do cristianismo existem duas correntes teológicas divergentes quanto à possibilidade de estes dons terem 
cessado de existir entre os cristãos após a era apostólica (cessacionismo) ou, pelo contrário, manterem-se até aos 
dias de hoje (continuacionismo).

89  Esta organização mantém actividade, desde a sua fundação em 1953 até à presente data. Informações disponíveis 
no website https://www.fgbmfi.org/ (último acesso a 08-07-2020).
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sociedade que aderiam ao “fervor pentecostal”, este segundo movimento conhece sucesso também

entre  as  classes  médias  da  população.  A  Renovação  Carismática  teve  um  carácter

transdenominacional, o que, em certo sentido, operou a “pentecostalização” de igrejas protestantes

históricas,  católicas  e  até  ortodoxas.  Mais  uma vez  sublinhamos  as  diferentes  interpretações  e

categorizações  existentes  na  bibliografia  consultada.  Randall  Balmer,  por  exemplo,  segue  esta

mesma cronologia quanto à origem do Movimento Carismático na década de 1960, e também situa

a sua origem maioritariamente entre igrejas protestantes históricas.  Contudo, engloba dentro da

classificação de carismáticos os neopentecostais90, que outros autores separam muito claramente.

As Igrejas Carismáticas Independentes, Neocarismáticas ou Neopentecostais, características

da terceira fase do movimento pentecostal-carismático, começaram a surgir em força na década de

1970. São actualmente o grupo mais numeroso dentro do universo pentecostal-carismático, embora

o  último  a  surgir,  conhecendo  maior  expansão  na  América  Latina  e  em  África.  Algumas

características particulares das igrejas independentes são o facto de o dom de falar em línguas

(glossolalia) não ser assumido como necessário para que haja o baptismo no Espírito Santo, além de

que o processo de inculturação é mais notório aqui do que nas igrejas das duas fases anteriores. É

por isso relativamente comum exibirem traços culturais próprios das regiões onde surgem e/ou se

instalam. Incluem-se nesta designação as dezenas de milhar de igrejas e grupos espalhados por todo

o  mundo,  incluindo  muitas  das  igrejas  e  grupos  neopentecostais.  Elas  formam  um  universo

relativamente heterogéneo e por isso difícil de classificar. Ainda assim, todos mantêm a ênfase na

experiência directa com o Espírito Santo e nos dons espirituais. Uma característica que perpassa

várias destas congregações é a inclusão (por vezes a centralidade) da Teologia da Prosperidade (na

literatura anglófona é comum aparecer como Health and Wealth Gospel), aspecto no qual agora nos

deteremos um pouco mais.

2.1) Uma nova teologia no contexto de uma nova economia

«The prosperity gospel guaranteed a special form of Christian power to reach

into God’s treasure trove and pull out a miracle. It represented the triumph of

American optimism over the realities of a fickle economy, entrenched racism,

pervasive poverty, and theological pessimism that foretold the future as

dangling by a thread.»91

«The Health and Wealth (or Prosperity) Gospel, which in the 1990s might

90 BALMER, Randall – “Charismatic Movement”. In Encyclopedia of Evangelicalism…, pp. 149-150.
91  BOWLER, Kate – Blessed: A History of the American Prosperity Gospel. Nova Iorque: Oxford University Press, 

2013, p. 7.
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have been despised as a sort of 'McDonalds of religious life', now seems to be

the dominant force in Pentecostal expansion. This variant combines an

emphasis on witchcraft and exorcism (playing on indigenous themes of

possession and healing) with the promise of a healthy and prosperous

lifestyle. Among the urban poor it fills an institutional vacuum […].»92

A pequena introdução que fizemos no início deste capítulo tinha como objectivo conduzir-

nos  até  este  momento,  ou  até  esta  expressão  particular  dentro  do  movimento  pentecostal-

carismático:  a  da  Teologia  da  Prosperidade,  também  conhecida  como  Confissão  Positiva ou

Movimento da Fé.

Embora tenha sido reconhecida como conjunto doutrinário apenas a partir  da década de

1970, alguns dos princípios que fazem parte da Teologia da Prosperidade já eram defendidos e

seguidos por grupos evangélicos e carismáticos dos Estados Unidos da América na década de 1940.

Ainda que Kenneth E. Hagin (1917-2003)93 seja visto como o pioneiro deste movimento, é possível

recuar um pouco mais para encontrar alguns princípios que viriam a constituir o Movimento de

Fé.94 Gostaríamos  de  usar  aqui  a  síntese  cronológica  que  Kate  Bowler  propõe:  «[from]  the

movement's roots in the late nineteenth century to its flowering in the pentecostal revivals of the

World War II years and maturity in the ripe individualism of post-1960s America.»95 O Movimento

Novo Pensamento, surgido no século XIX, e as ideias defendidas pelo pastor norte-americano Essek

William Kenyon (1867-1948) são citados como as grandes influências para pregadores como os

emblemáticos  Kenneth  E.  Hagin,  Oral  Roberts  (1918-2009),  Kenneth  Copeland  (1936-),  Joel

Osteen  (1963-)  e  outros.  Ainda  que  esta  corrente  de  interpretação  não  tenha  sido  adoptada

exclusivamente pelo neopentecostalismo,  é  nele  que adquire  maior  expressividade e  relevância.

Somos informados, quer através dos meios mediáticos,96 quer dos meios académicos,97 da atracção

92  LEHMAN, David – “Religion and Globalization”. In WOODHEAD, Linda; KAWANAMI, Hiroko; PARTRIDGE, 
Christopher (eds.) – Religions in the Modern World. Traditions and Transformations. 2.ª ed. Londres: Routledge, 
2009, p. 418.

93  Foi dos primeiros pastores a pregar a Teologia da Prosperidade. Criou os Kenneth Hagin Ministries dos quais faz 
parte o famoso Rhema Bible Training College (RBTC) (fundado em 1973) que se mantém activo até hoje em vários
países de todos os continentes. Informação sobre o RBTC disponível no website https://www.rbtc.org/about/ 
(último acesso a 12-07-2020).

94  Cf. MARIANO, Ricardo – “Os Neopentecostais e a Teologia da Prosperidade”…; BALMER, Randall – 
“Prosperity Theology”. In Encyclopedia of Evangelicalism…, p. 562.

95  BOWLER, Kate – Blessed…, p. 7.
96  KINGSBURY, Katherine; CHESNUT, Andrew – “How Catholics are falling for the Prosperity Gospel”. Catholic 

Herald, 29 de Novembro de 2018, disponível em https://catholicherald.co.uk/the-liturgy-of-money/ (último acesso 
a 10-07-2020).

97  Sobre o contexto dos Estados Unidos da América, ver a obra já citada de Kate Bowler. Outras referências são feitas
em WILKINSON, Michael – “The Prosperity Gospel and the Globalization of American Capitalism”. In DREHER,
Sabine; SMITH, Peter J. (ed.) – Religious Activism in the Global Economy. Promoting, Reforming, or Resisting 
Neoliberal Organization?. Londres: Rowman & Littlefield International, Junho de 2016, p. 57, disponível em  
https://www.academia.edu/21607670/The_Prosperity_Gospel_and_the_Globalization_of_American_Capitalism 
(último acesso a 13-07-2020). No continente africano constata-se que «the prosperity gospel […] is one of the most 
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que esta cosmovisão exerce junto de um número crescente de pessoas em todo o mundo.

Começamos por reconhecer que é difícil – senão mesmo impossível – definir uma Teologia

da  Prosperidade,  e  concordamos  com  os  autores  que  entendem  ser  mais  adequado  falar  em

teologias da prosperidade.98 Estas são hoje quase tão diversas quanto os agentes que as difundem.

Existe, porém, um fio condutor em todas elas. Apesar do facto de Kate Bowler ter-se debruçado

sobre a realidade norte-americana, os quatro temas por ela identificados como “unificadores” da

Teologia da Prosperidade parecem estar presentes noutros contextos. Segundo a autora,  existem

entre os seguidores deste movimento expressões de soft prosperity ou de hard prosperity, mas todos

concentram-se nos temas da fé, riqueza, saúde e vitória. Resumidamente «(1) It conceives of faith

as an activator, a power that unleashes spiritual forces and turns the spoken word into reality. (2)

[…] Depicts faith as palpably demonstrated in wealth and (3) health […,] making material reality

the measure of the success of immaterial faith. (4) The movement expects faith to be marked by

victory. Believers trust that culture holds no political, social, or economic impediment to faith, and

no circumstance can stop believers from living in total victory here on earth.»99

Neste sentido, vemos a Teologia da Prosperidade acima de tudo como uma ideologia cristã

que tem como preocupações centrais os temas da prosperidade e riqueza materiais, e da saúde e

bem-estar  dos  crentes.  É  uma  interpretação  teológica  interdenominacional  que  foi  alcançando

aceitação e sucesso em todo mundo. Faremos um esforço para destacar alguns aspectos que são

comuns a diferentes expressões da Teologia da Prosperidade.

Partamos de  uma afirmação de  Helena  Vilaça:  «[O Evangelho de]  “sucesso”  resulta  da

construção de uma nova imagem e representação da figura de Cristo. […] Torna-se assim legítimo

ao crente almejar por recompensas terrenas. A ética protestante sempre foi pautada pelo ascetismo e,

nessa medida, os neo-pentecostais encontram-se nos antípodas do protestantismo da reforma».100 É,

portanto, baseados numa reinterpretação bíblica que os seguidores deste movimento apoiam as suas

crenças.

prominent features of charismatic Christianity in Africa […]. In many of the popular charismatic mega-churches in 
Ghana, Kenya, Nigeria, and Uganda, pastors preach the health and wealth gospel» (LAUTERBACH, Karen – 
“Fakery and Wealth in African Charismatic Christianity: moving beyond the Prosperity Gospel as Script”. In 
LAUTERBACH, Karen; VÄHÄKANGAS, Mika – Faith in African Lived Christianity. Bridging Anthropological 
and Theological Perspectives. Leiden, Boston: Brill, 2020, p.111).

98  ATTANASI, Katherine – “Introduction: The Plurality of Prosperity Theologies and Pentecostalisms”. In 
ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (eds.) – Pentecostalism and Prosperity: The Socio-Economics of the Global 
Charismatic Movement. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2012, p. 5; PERCY, Martyn – “Health and Wealth”. In 
CLARKE, Peter B. – CLARKE, Peter B. (ed.) – Encyclopedia of New Religious Movements. Abingdon/Nova 
Iorque: Routledge, 2006, pp. 260-263; NELSON, Alissa Jones – “Prosperity Gospel and Liberation Theology”. In 
PATTE, Daniel (ed.) – The Cambridge Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, 
pp. 1015-1016.

99  BOWLER, Kate – Blessed…, p. 7.
100 VILAÇA, Helena – Da Torre de Babel…, p. 195.
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Existem duas premissas teológicas que nos parecem bastante significativas e importantes: 1)

Jesus Cristo, afinal, não era pobre; 2) o sacrifício de Cristo permitiu a redenção da humanidade da

morte e do pecado, mas também da miséria e da doença. A imagem tradicional de Jesus Cristo,

partilhada  por  uma  grande  parte  das  denominações  cristãs,  veicula  as  ideias  de  abnegação,

frugalidade e simplicidade. Jesus nasceu num meio pobre e viveu como homem humilde. Não é esta

a imagem na qual os seguidores da Teologia da Prosperidade acreditam.101 Jesus Cristo, enquanto

filho de Deus, é “príncipe” porque é filho do Rei. Alguns pastores e pregadores viram sinais de

riqueza nos bens que supostamente Jesus possuía. Há também aqueles que usam certas personagens

bíblicas do Antigo Testamento como confirmação das recompensas que Deus atribui aos que Lhe

são fiéis. Por sua vez, para os seguidores da linha que Kate Bowler identifica como hard prosperity,

a pobreza constitui evidência da desobediência dos crentes.102

Quanto à questão da redenção da humanidade da pobreza e da doença, também aqui há uma

interpretação  muito  própria  dos  seguidores  da  Teologia  da  Prosperidade.  Após  a  queda  da

humanidade e expulsão do Paraíso, Satanás reinou sobre o mundo, expondo a humanidade à doença

e à  miséria.  Porém, os  seguidores  do Movimento da Fé entendem que  «Jesus's  death  paid  the

penalty for human sin, thereby breaking Satan's power over God's people. As a result, believers

have been redeemed from poverty, sickness, and eternal death. […] Christians must then procure

such blessing by faith, which is defined as more than just belief: faith means “acting on the word,

speaking into reality what does not exist, and dreaming and envisioning the desired goals.”»103

Uma questão muito importante é que, segundo esta corrente teológica, aqueles que aceitam

Jesus  Cristo podem e devem esperar  as  promessas bíblicas  de bem-estar  material  e  físico,  não

depois da morte, mas em vida “neste mundo”.104 Os fiéis são instados a confessar/decretar aquilo a

que têm direito (por isso o movimento é também conhecido por Confissão Positiva), segundo o que

foi prometido por Deus à humanidade. Quanto maior for a fé do crente, maior será a recompensa

divina.105

101  VILAÇA, Helena – “Reforma protestante: relação com o Estado e a sociedade em contextos de secularização e 
pós-secularização”. In CUNHA, Jorge Teixeira da (org.) – A Reforma aos 500 anos (1517-2017). Porto: Fundação 
SPES, 2018, p. 76. O bispo Edir Macedo declarou numa entrevista à revista Veja em 1990 que «Jesus nunca foi 
pobre. Ele disse: “Sou o senhor dos senhores, o rei dos reis”. Um rei nunca é pobre […]. Sendo rei dos reis, Jesus 
era rico. Ele veio ao mundo na pobreza, andou na pobreza para sentir na pele o que é ser pobre, o que é viver na 
condição mais insignificante do ser humano. Mas Jesus não era pobre». Cit. por RUUTH, Anders; RODRIGUES, 
Donizete – Deus, o Demónio e o Homem: o Fenómeno Igreja Universal do Reino de Deus. Lisboa: Colibri, 1999, p.
78.

102  BOWLER, Kate – Blessed…, pp. 96-97.
103 ATTANASI, Katherine – “Introduction…”, p. 5.
104  O princípio teológico de que os fiéis podem converter a sua fé em recompensas materiais, constituindo estas, por 

sua vez, evidência e medida da fé pessoal, afirma que a redenção individual começa aqui e agora. O teólogo 
Miroslav Volf designou este aspecto de materialidade da salvação (BOWLER, Kate – Blessed…, p. 77).

105  «Word of Faith teaching holds that God wants the faithful to be prosperous, in terms of finances, good health and 
good marriages and relationships. Its practicioners promise […] healing or prosperity for anyone who has the right 
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Helena  Vilaça  denota  bem  como  o  neopentecostalismo  está  “nos  antípodas  do

protestantismo da reforma”; aliás, está também distante do seu antecessor, o pentecostalismo. Ao

afirmar a legitimidade em poder e querer alcançar prosperidade material, manifestando-a até com

alguma exuberância através da aquisição de bens luxuosos (casas, carros, vestuário, etc.), o crente

neopentecostal abraça uma cosmovisão um tanto ou quanto materialista.106 Nesse sentido, despreza

a  noção  ascética  de  “rejeição  do  mundo”  e  distancia-se  dos  traços  de  seita  característicos  do

pentecostalismo clássico.

Outro aspecto de extrema relevância – e controvérsia – é a questão do dízimo e das ofertas.

Também neste  campo  existem diferentes  articulações  discursivas  por  parte  dos  pregadores  da

Teologia da Prosperidade. O que é que isto significa? Enquanto alguns líderes religiosos mantêm

apenas a necessidade de entregar o dízimo (a décima parte do rendimento do crente) porque este

consiste  num  mandamento  bíblico,  outros  vão  mais  longe  e  enveredam  por  explicações  mais

elaboradas.

Um exemplo paradigmático é o pregador e televangelista norte-americano Oral Roberts e a

sua concepção de  seed faith, «an idiom that infused the present with potential and purpose […].

Faith teachers subsequently dubbed each prayer, tithe, word, emotion, or action a “seed” whose

spiritual consequences […] had not come into season. (Unlike tithes given after income, seed faith

money added an element of risk by donating money on the hope of receiving more in return.)»107

Neste  excerto  vemos  as  nuances  existentes  entre  diferentes  figuras  carismáticas  do

Movimento  de  Fé,  reforçando  a  afirmação  que  anteriormente  fizemos  sobre  a  dificuldade  em

categorizar a Teologia da Prosperidade como um corpo de ideias sistematizadas e uniformes. Kate

Bowler verificou que na linha da hard prosperity, a lei de dar para receber segue uma lógica mais

agressiva e rígida. O dízimo, inquestionável, é acompanhado em algumas igrejas pelo pedido para

fornecer informações detalhadas das condições financeiras dos fiéis, chegando algumas igrejas a

belief-filled confession, in which believers have the power to speak things into being. The prosperity gospel is a 
particular offshoot of the Word of Faith movement, teaching that gifts of money are as important as visualization 
and positive confession». ERIKSEN, Annelin; BLANES, Ruy Llera; MACCARTHY, Michelle – Going to 
Pentecost: An Experimental Approach to Studies in Pentecostalism. Nova Iorque: Berghahn Books, 2019, p. 144 (o 
itálico na citação é nosso).

106  Alan B. Pieratt, teólogo com Doutoramento em Ciências da Religião, é profundamente crítico desta proposta 
teológica e considera-a mesmo uma “mensagem utilitarista”. Ele entende que «o ensino da prosperidade afirma[m] 
que o mundo é regido por forças espirituais que, por sua vez, são controladas por pensamentos humanos. […]  O 
que realmente está por trás da doutrina da prosperidade é uma mensagem utilitarista: é bem melhor controlar o 
grande poder da esfera espiritual, tendo o bem como alvo, e gozar daquilo que Deus colocou à nossa disposição em 
Cristo.» PIERATT, Alan B. – O evangelho da Prosperidade. 1.ª ed. São Paulo: Edições Vida Nova, 1993, p. 88.

107  BOWLER, Kate – Blessed…, p. 67. Este elemento de «giving in faith more than one can reasonably afford in order
to reap better returns» (JONES, Alissa – “Prosperity Gospel and Liberation Theology”.  In PATTE, Daniel (ed.) – 
The Cambridge Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, p. 1015), embora 
característico da noção de seed faith de Oral Roberts, está presente em inúmeras congregações, nomeadamente na 
Igreja Universal do Reino de Deus, o nosso objecto de estudo.
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pedir até algum tipo de relatório fiscal no sentido de confirmar se o pagamento do dízimo é feito na

íntegra. Algumas das figuras emblemáticas do Movimento da Fé justificam essa necessidade do

dízimo e das ofertas pelo facto de o dízimo ser um “contrato” entre Deus e os fiéis; se estes não

contribuírem financeiramente  para  a  obra  de  Deus,  ficam arredados  das  promessas  e  milagres

divinos. Por outro lado, ao contribuírem, «financial miracles [are] an everyday prospect».108

Ainda respeitante às reinterpretações bíblicas feitas segundo os seguidores da Teologia da

Prosperidade,  existe  a  questão  da  guerra  espiritual.  Como  outros  aspectos  já  mencionados,  a

narrativa em torno deste conceito não é  igual  em todas as igrejas nem denominações que nela

acreditam.  Como já  referimos,  é  entre  as  igrejas  carismáticas  independentes  que se verifica de

forma mais explícita o fenómeno de inculturação. O denominador comum é a cosmovisão de um

“mundo maligno” onde operam forças demoníacas cuja finalidade é a subjugação da humanidade.

Apenas  o  poder  de  Deus,  por  intermédio  dos  agentes  religiosos  que,  com  alguma  frequência

recorrem à prática de exorcismos, pode libertá-la desse jugo.109 A linguagem, os demónios e os

meios de libertação da influência do Diabo diferem de igreja para igreja. Ainda que o poder de Deus

seja  universal  e  comum  em  todos,  é  vulgar  que  as  entidades  demoníacas  assumam  nomes  e

características culturais próprias do país ou região onde a igreja surge ou se implanta.

Convém notar também que entre os seguidores da Teologia da Prosperidade a difusão da

mensagem – a evangelização – é feita em larga medida através de meios de comunicação modernos.

O “Evangelho de sucesso” é hoje anunciado na televisão, na rádio, em jornais e revistas, na Internet,

em  filmes  e  em  gravações  musicais  patrocinados  pelas  próprias  instituições  religiosas.  O

televangelismo norte-americano, que teve início nos meios evangélicos da década de 1950,110 foi

uma das expressões primordiais do que aqui falamos mas que, entretanto, extravasou largamente os

Estados Unidos da América e a difusão televisiva.

Por último mencionamos um aspecto que vários autores sublinham como um traço distintivo

do neopentecostalismo: a maior liberalização quanto às normas de conduta e de moralidade. Existe

uma  posição  tendencialmente  mais  relaxada  no  que  diz  respeito  aos  códigos  de  vestuário  e

apresentação, permitindo, por exemplo, o uso de maquilhagem e de calças ou saias mais curtas às

mulheres; algumas igrejas assumem uma posição mais tolerante relativamente ao consumo regrado

de bebidas alcoólicas e de tabaco.111 Um caso algo insólito é a própria Igreja Universal do Reino de

Deus que, pela voz do seu fundador e líder, o bispo Edir Macedo, demonstrou ter uma posição

108  BOWLER, Kate – Blessed…, p. 98.
109  KALU, Ogbu U. – “Charismatic and Pentecostal Movements: Methods for Studying”. In  PATTE, Daniel (ed.) – 

The Cambridge Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, pp. 185-186.
110  SCHULTZE, Quentin J. – “Televangelism and Western Culture”. In  PATTE, Daniel (ed.) – The Cambridge 

Dictionary of Christianity. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, pp. 1211-1212.
111 VILAÇA, Helena – Da Torre de Babel…, p. 195.
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ambígua  quanto  à  homossexualidade  e  às  questões  reprodutivas.  Manifestou-se  claramente

favorável ao aborto como medida para evitar o agravamento de situações de vida (referindo-se em

particular à dimensão financeira) já difíceis. Este posicionamento de Edir Macedo valeu-lhe críticas

de inúmeros grupos religiosos brasileiros.

Agora procuraremos delinear – ainda que de modo superficial – o contexto socio-económico

do período em que a Teologia da Prosperidade conheceu o  boom internacional.  Cremos que as

mudanças  que  se  foram operando  na  economia  mundial  e,  consequentemente,  o  impacto  que

tiveram nas sociedades, tiveram também influência neste fenómeno religioso.

A década de 1980 parece ter sido algo como a “época de ouro” para o neopentecostalismo

global. Nos Estados Unidos da América, país de origem do movimento, ainda que a conquista de

terreno tenha sido gradual, durante a era Reagan o Movimento de Fé ganhou enorme popularidade

entre os evangélicos.112 Numa análise feita por Paul Freston sobre a realidade brasileira, verificamos

que o protestantismo evangélico, em particular a sua expressão (neo)pentecostal,  conquistou nas

últimas quatro décadas um número impressionante de seguidores. O contexto deste crescimento,

segundo o autor,  é:  «the ‘lost  decade’ of the 1980s which bloated the informal  economy […].

Economic  crisis,  urban  growth  and  expectations  created  by  redemocratisation  [of  Brazil]  also

weakened urban patronage politics».113

A “década perdida” de 1980 foi também a década decisiva para a nova cultura económica

emergente:  o neoliberalismo.  Muitos dos autores que consultámos durante a  nossa investigação

procuram responder a questões que são pertinentes também nesta dissertação: existe algum grau de

influência  (recíproca)  entre  sistemas  económico-sociais  e  sistemas  religiosos?  Como  é  que  as

instituições religiosas se posicionam perante novas políticas económicas e sociais? O nosso foco é,

naturalmente,  muito  mais  reduzido  do  que  estas  questões.  Porém,  é  útil  partir  de  perguntas  e

cenários amplos antes de nos lançarmos na nossa micro-análise.

Segundo David Harvey, «neoliberalism is in the first instance a theory of political economic

practices  that  proposes  that  human  well-being  can  best  be  advanced  by  liberating  individual

entrepreneurial  freedoms  and  skills  within  an  institutional  framework  characterized  by  strong

private property rights, free markets, and free trade.»114 Ainda de acordo com Harvey, a afirmação

global desta nova política económica deve-se substancialmente à acção de quatro figuras cruciais115:

112  BALMER, Randall – “Hagin, Kenneth E(rwin), Sr. (1917–2003)”. In Encyclopedia of Evangelicalism…, p. 315.
113 FRESTON, Paul – Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America. Nova Iorque: Cambridge 

University Press, 2001, p. 24.
114  HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism. Nova Iorque: Oxford University Press, 2005, p. 2.
115  Gostaríamos apenas de deixar a ressalva que estas são fundamentalmente figuras icónicas, símbolos de uma 

ideologia político-económica que antecede largamente a acção destas quatro pessoas. A importância de Deng 
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Deng Xiaoping, líder da República Popular da China entre 1978 e 1992, Paul Volcker, presidente da

Reserva Federal  dos E.U.A. entre 1979 e 1987, Margaret Thatcher,  primeira-ministra do Reino

Unido de 1979 até 1990, e Ronald Reagan, presidente dos E.U.A. de 1981 até 1989. Todos estes

representam uma linha neoliberal bastante específica e mais recente.

Quinn Slobodian,  porém, consegue mostrar  que o projecto neoliberal  teve origem muito

antes das décadas de 1970-1980. A sua abordagem é bastante inovadora. Geralmente a bibliografia

sobrevaloriza  o  papel  de  figuras  como  Milton  Friedman  e  a  Escola  de  Chicago,  os  projectos

político-económicos da “Reaganomics”  ou do Thatcherismo,  e  as  recomendações  do designado

“Consenso de Washington” (1989).116

Longe de negar a sua importância e impacto na globalização económica, Slobodian recua ao

século  XIX,  a  era  do(s)  império(s),  para  explicar  as  raízes  ideológicas  do  que  constituiria  o

neoliberalismo. No início do século XX, especificamente no advento da Primeira Guerra Mundial, a

iminência  de  desintegração de alguns  dos  impérios  coloniais  europeus,  a  emergência  de  novos

Estados-nação e  nacionalismos,  processos,  por sua vez,  concomitantes à  formação da U.R.S.S.,

levantavam questões potencialmente problemáticas para a vitalidade do capitalismo. É importante

mencionar que, segundo a interpretação de Slobodian, faz todo o sentido pensar o neoliberalismo

como um projecto político e económico para desenhar e construir instituições, em quase constante

reconfiguração e actualização. Por isso Slobodian assume a tarefa de analisar apenas uma das várias

correntes de pensamento e actuação dentro do neoliberalismo, aquilo que ele designa como Escola

de Genebra.117

Neste  projecto  neoliberal  específico,  as  instituições  internacionais  e  supranacionais  (em

particular  o  Fundo  Monetário  Internacional,  o  Banco  Mundial,  a  Organização  Mundial  do

Xiaping, Volcker, Thatcher e Reagan consiste na sua actuação governativa no sentido de implementar políticas 
neoliberais, não apenas nos seus países de origem, mas também, “cavalgando” a onda da globalização, incentivando
a sua implementação a nível mundial. Isto permitiu pôr em prática ideias que estavam a ser formuladas há décadas e
que subsistem até hoje.

116  Segundo Marian Burchardt: «capitalism's late twentieth-century reincarnation [is] based on the infamous 
“Washington consensus” (liberalization, deregulation and privatization), now widely encapsulated in the notion of 
neoliberalism.» BURCHARDT, Marian – “Religion and Secularism in Neoliberal Capitalism”. In BURCHARDT, 
Marian; KIRN, Gal (eds.) – Beyond Neoliberalism: Social Analysis after 1989. Londres: Palgrave Macmillan, 2017,
p. 135. Para David Harvey, o Consenso de Washington consiste na articulação sistematizada da ortodoxia 
ideológica presente numa série de experiências e tentativas neoliberalizantes que aconteceram desde os anos 1970 
(HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 13).

117  O autor reúne debaixo desta proposta vários académicos do século XX cuja linha de pensamento esteve ou está 
orientada no sentido de elevar a ideia ordoliberal da “constituição económica” nacional para uma escala global. Os 
ideólogos neoliberais em que se concentra são: Wilhelm Röpke, Ludwig von Mises, Michael Heilperin, Friedrich 
von Hayek, Lionel Robbins, Gottfried Haberler (os três primeiros leccionaram no Institut de hautes études 
internationales et du développement em Genebra e os três últimos tiveram algum tipo de vínculo – ainda que 
temporário – à mesma instituição), Jan Tumlir, Frieder Roessler e Ernst-Ulrich Petersmann (estes últimos 
participaram na criação e/ou na definição de políticas para o Acordo Geral de Tarifas e Comércio). SLOBODIAN, 
Quinn – Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Cambridge, Londres: Harvard University 
Press, 2018, p. 8.
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Comércio,  entre  outras),  a  constituição  de  tratados  e  de  um corpo  legislativo  sobre  comércio,

investimento e direitos económicos à escala internacional, servem primordialmente «not to liberate

markets but to encase them, to inoculate capitalism against the threat of democracy, to create a

framework to contain often-irrational human behavior, and to reorder the world after empire as a

space of competing states in which borders fulfill a necessary function.»118 Correndo o risco de

simplificar uma questão altamente complexa, parece-nos que uma ideia essencial de Slobodian é de

que o neoliberalismo procuraria blindar o capital (propriedade privada, investimentos privados, etc.)

– aquilo que o autor designa como dominium – face a qualquer expropriação causada por políticas

económico-sociais redistributivas – parte integrante da esfera a que chama imperium.119

Voltando  a  David  Harvey,  encontramos  uma  narrativa  sobre  o  neoliberalismo  que,  não

partindo da mesma cronologia nem genealogia (Harvey concentra-se mais na linha neoliberal da

Escola de Chicago), conclui algo de semelhante à tese de Slobodian: a neoliberalização, mais do

que a garantir a existência de mercados de livre funcionamento, conseguiu a “destruição criativa”

de  poderes  institucionais  (nacionais),  da  organização  laboral,  das  relações  sociais,  de  políticas

redistributivas de riqueza e solidariedade social, inclusive de hábitos e estilos de vida.120

O autor entende que a teoria do neoliberalismo legitima-se como um projecto utópico para a

“reorganização  do  capitalismo  internacional”  e  com  o  objectivo  de  promover  crescimento  e

melhoria para todos. No entanto, as políticas da neoliberalização procuram concretizar um projecto

político para “restabelecer as condições para a acumulação do capital e restituir o poder das elites

económicas”.121 Para tal, os ideólogos e defensores deste modelo político-económico, procederam à

financeirização da economia e à comoditização de praticamente tudo: da mão-de-obra, da arte, da

religião, ou até do património cultural. João Rodrigues segue uma linha interpretativa análoga ao

afirmar que o objectivo último do neoliberalismo consiste em «controlling and reconfiguring the

state and cultivating the appropriate moral climate among the populace so that commodification is

deliberately pushed forward and accepted.»122

Independentemente  das  abordagens  que  possam  ser  feitas  às  várias  correntes  do

neoliberalismo, para todos os efeitos, a que maior relevância assume para esta investigação é aquela

118  SLOBODIAN, Quinn – Globalists…, p. 2.
119  SLOBODIAN, Quinn – Globalists…, pp. 16-17. Estes dois conceitos derivam do “imaginário global” elaborado 

por Carl Schmitt, dividido em imperium (esfera pública controlada por estados territoriais) e dominium (mundo da 
propriedade individual espalhada pelo globo). Segundo esta concepção, «the ideal neoliberal order would maintain 
the balance between the two global spheres through an enforceable world law, creating a “minimum of 
constitutional order” and a “separation of the state-public sphere from the private domain.”» (SLOBODIAN, Quinn
– Globalists…, pp. 10-11).

120  HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 3.
121  HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, pp. 19-21.
122  RODRIGUES, João – “Embedding Neoliberalism: The Theoretical Practices of Hayek and Friedman”. In 

CAHILL, Damien [et al.] – The SAGE Handbook of Neoliberalism. Londres: SAGE, 2018, p. 129.
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identificada como Escola de Chicago. A teoria e os princípios mais associados a esta vertente do

neoliberalismo  foram aquelas  que  ganharam terreno  na  década  de  1980.  Na  obra  conjunta  de

Manfred  Steger  e  Ravi  K.  Roy,  Neoliberalism:  A  Very  Short  Introduction encontramos  uma

descrição  e  explicação  bastante  elucidativa  do  neoliberalismo  enquanto  ideologia,  modo  de

governança,123 e um conjunto de políticas/medidas a implementar para garantir o funcionamento

livre  da  economia  de  mercado.  Nesta  linha  neoliberal  fortemente  marcada  e  influenciada  por

pensadores, instituições e interesses norte-americanos, surgiram os dez princípios orientadores do

Consenso de Washington:  disciplina fiscal  e  redução do défice;  contracção da despesa pública;

reforma  fiscal;  liberalização  financeira;  competição/competitividade;  liberalização  das  trocas

comerciais  (diminuição  de  impostos  e  tarifas);  promoção  do  investimento  estrangeiro  directo;

privatização  de  empresas  públicas;  desregulamentação  da  actividade  económica;  protecção  dos

direitos e da propriedade privadas.124

Esta  versão  particular  do  neoliberalismo  conseguiu,  assim,  cimentar  a  primazia  do

individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade individual, do consumo como fim em

si mesmo,125 em detrimento de formas tradicionais de solidariedade social como as organizações e

movimentos associativistas/sindicalistas, e o próprio Estado de bem-estar social. O optimismo que

subjaz  à  teoria  neoliberal  pressupõe  que  o  livre  funcionamento  dos  mercados  e  da  economia

conduziria ao contínuo crescimento económico o que, por sua vez, permitiria o acesso de todos os

indivíduos aos bens e serviços no sentido de melhorarem a sua condição pessoal. Esta visão teórica

tem  sido  regularmente  confrontada  com  as  evidências  empíricas.  O  plano  do  Consenso  de

123  Deixaremos apenas uma breve nota sobre este aspecto que é mencionado por vários autores. A teoria neoliberal, na 
sua origem, encarou com suspeição e receio o governo democrático, isto é, a decisão por voto popular das massas 
porque possibilita a exigência de justiça social e políticas redistributivas (SLOBODIAN, Quinn – Globalists…, p. 
264, 267, 271, 272). Isto porque, segundo entendiam os primeiros ideólogos neoliberais, fora precisamente o 
sistema democrático e os seus “excessos” que causaram os desequilíbrios e desastres do século XX: o fascismo e o 
comunismo, as duas guerras mundiais, etc. Para evitar novas disrupções no sistema económico, seria desejável o 
encapsulamento da democracia, e preferível o governo através das elites e tecnocratas. Fazendo a actualização para 
décadas mais recentes, David Harvey lembra como os governos neoliberais chamam a si as “parcerias público-
privadas”, por vezes actuando estas como “instituições quase-governamentais”, podendo participar no processo de 
elaboração de legislação e definição de políticas públicas. Assiste-se, por isso, ao «shift from government (state 
power on its own) to governance (a broader configuration of state and key elements in civil society) […] marked 
under neoliberalism» HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, pp. 76-77).

124  STEGER, Manfred B.; ROY, Ravi K. – Neoliberalism: A Very Short Introduction. Nova Iorque: Oxford University 
Press, 2010, pp. 19-20.

125  Quinn Slobodian, ao enumerar os princípios orientadores dos neoliberais da Escola de Genebra, aponta que 
«consumer sovereignty trumps national sovereignty» (SLOBODIAN, Quinn – Globalists…, p. 271). Na 
impossibilidade de cobrirmos uma vasta bibliografia sobre a sociedade de consumo, optamos por remeter para dois 
trabalhos onde os autores fazem a intersecção entre esta, o neoliberalismo e religião: GAUTHIER, François; 
MARTIKAINEN, Tuomas; WOODHEAD, Linda – “Introduction: Religion in Market Society”. In GAUTHIER, 
François; MARTIKAINEN, Tuomas (ed.) – Religion in the Neoliberal Age: Political Economy and Modes of 
Governance. Surrey: Ashgate, 2013, pp. 1-18; e GAUTHIER, François; WOODHEAD, Linda; MARTIKAINEN, 
Tuomas – “Introduction: Consumerism as the Ethos of Consumer Society”. In GAUTHIER, François; 
MARTIKAINEN, Tuomas (eds.) – Religion in Consumer Society: Brands, Consumers and Markets. Surrey: 
Ashgate, 2013, pp. 1-26.
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Washington,  implementado  em vários  países  por  todo  o  mundo  desde  a  década  de  1980,  não

produziu os resultados esperados e, não raras vezes, se não resultou em recessões económicas com

consequências  sociais  desastrosas,  ficou-se  por  estagnações  decepcionantes  das  economias

nacionais.126

 Na eventualidade de haver necessidade de resgate financeiro a uma economia em falência,

são instituições supranacionais como o Fundo Monetário Internacional (F.M.I.), o Banco Mundial,

ou, no caso específico dos países integrantes na União Europeia (U.E.), o Banco Central Europeu

(B.C.E.)  que  intervêm.  Os  empréstimos  financeiros  que  chegam pelos  “planos  de  ajustamento

estrutural”127 vêm  acompanhados  de  uma  série  de  cláusulas  definidas  pelas  instituições  atrás

mencionadas.128

Em suma,  no  Estado  e  sociedade  neoliberais  «each  individual  is  held  responsible  and

accountable  for  his  or  her  own  actions  and  well-being.  […]  Individual  success  or  failure  are

interpreted  in  terms  of  entrepreneurial  virtues  or  personal  failings  (such  as  not  investing

significantly enough in one’s own human capital through education) rather than being attributed to

any systemic  property (such as  the  class  exclusions  usually  attributed  to  capitalism).»129 Neste

sentido, são vários os investigadores e académicos que consideram que a reconfiguração neoliberal

operada em várias esferas produziu em décadas mais recentes efeitos contrários aos que seriam

proclamados. Os resultados visíveis com maior impacto traduzem-se em: privatização dos serviços

e bens públicos; encolhimento do Estado de bem-estar social; flexibilização do mercado de trabalho

que,  frequentemente,  significa  contratos  laborais  temporários  e/ou  precários,  retrocesso  na

legislação  destinada  à  protecção  dos  trabalhadores,  e  insegurança  laboral  crónica  vivida  pelo

126  HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 154. Do mesmo modo, o livro de Joseph E. Stiglitz 
continua a ser uma referência para perceber os efeitos dos “ajustamentos estruturais” nas economias nacionais 
resgatadas pelo Banco Mundial e pelo F.M.I. durante as décadas de 1980-1990. O autor entende que a ideologia 
neoliberal partira fundamentalmente de uma boa ideia que, em décadas recentes, degenerou num “fundamentalismo
de mercado” que as duas instituições atrás mencionadas procuraram “exportar” para todo o mundo. O cenário que 
Stiglitz deixava ao leitor não era promissor: «Despite repeated promises of poverty reduction made over the last 
decade of the twentieth century, the actual number of people living in poverty has actually increased by almost 100 
million. This occurred at the same time that total world income actually increased by an average of 2.5 percent 
annually» (STIGLITZ, Joseph E. – Globalization and Its Discontents. Nova Iorque: W. W. Norton & Company, 
2002, p. 5).

127  David Harvey informa como o essencial dos  “ajustamentos estruturais” foi primeiro ensaiado na cidade de Nova 
Iorque em meados da década de 1970 ( HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 48) e 
principalmente no México entre 1982-84, quando o país necessitou de ajuda financeira. Porém, Harvey mostra-nos 
um cenário de “ajuda externa” que permitiu ao F.M.I. estabelecer um plano de reestruturação da dívida mexicana 
sob a condição de que o país implementasse reformas neoliberais no país (reformas institucionais, particularmente 
no que diz respeito a cortes na despesa estatal, flexibilização do mercado de trabalho e privatização). No entender 
de Harvey, este momento marcou a “purga” do pensamento keynesiano no F.M.I. e Banco Mundial e aceitação do 
“fundamentalismo de mercado” (HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 29), algo que vai mais 
ou menos ao encontro do que Stiglitz também afirma.

128  Sobre a crise e plano de resgate portugueses falaremos noutro capítulo.
129 HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, pp. 65-66.
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“trabalhador descartável”130; e desregulamentação do sector económico-financeiro. O caminho fica

deste modo aberto para o aumento da fragilidade social e, em última instância, da anomia social.

Chega o momento de colocar a pergunta: serão o neopentecostalismo e o neoliberalismo

duas  cosmovisões  que  se  reforçam  mutuamente?131 Existem  numerosas  linhas  na  investigação

académica que apontam para a forte possibilidade de a ideologia político-económica neoliberal ter

(in)directamente intensificado o crescimento das igrejas neopentecostais.132 Não foi, afinal, nos anos

de 1970-1980 que se deu o boom do televangelismo norte-americano? Não foi a partir das décadas

de 1970-1980 que as igrejas carismáticas independentes proliferaram e promoveram a expansão

global  do  cristianismo pentecostal-carismático?  As  respostas  a  estas  questões  são,  obviamente,

muito mais complexas e densas do que nos é possível alcançar aqui.

Porém, no início deste capítulo começamos com um excerto de David Lehman, em que se

afirma  que  a  Teologia  da  Prosperidade  vai  ao  encontro  das  populações  urbanas  mais  pobres,

preenchendo  um “vazio  institucional”.133 David  Harvey  diz  algo  muito  semelhante  ao  notar  o

crescimento  de  grupos  religiosos,  nomeadamente  evangélicos,  entre  as  “caóticas  economias

informais”  que  a  neoliberalização  na  América  Latina  fomentou.134 A ansiedade  e  fragilidade

experienciadas por aqueles que constituem o tecido mais frágil da sociedade podiam encontrar na

mensagem optimista do Movimento de Fé uma panaceia.

Na investigação de Joanildo Burity encontramos uma reflexão mais aprofundada em torno

130 HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, pp. 168-170.
131  Em plena crise financeira mundial que teve origem nos E.U.A. em 2007-2008, alguns círculos da comunicação 

social norte-americana não só responderam afirmativamente a esta questão, como transpareceram a ideia de que o 
neopentecostalismo teria sido, em parte, responsável pela crise. Cf. VAN BIEMA, David – “Maybe We Should 
Blame God for the Subprime Mess”. Time, 3 de Outubro de 2008, disponível em 
http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1847053,00.html (último acesso a 11-07-2020); ROSIN, 
Hanna – “Did Christianity Cause the Crash?”. The Atlantic, Dezembro de 2009, disponível em 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/12/did-christianity-cause-the-crash/307764/ (último acesso a 
12-07-2020).

132  Para uma introdução aos problemas teóricos, metodológicos e autores de referência na discussão sobre religião e 
neoliberalismo vimos GAUTHIER, François; MARTIKAINEN, Tuomas; WOODHEAD, Linda – “Introduction: 
Religion in Market Society”. In GAUTHIER, François; MARTIKAINEN, Tuomas (eds.) – Religion in the 
Neoliberal Age: Political Economy and Modes of Governance. Surrey: Ashgate, 2013. pp. 1-18.

Um artigo de Birgit Meyer aponta para o enredamento entre as igrejas pentecostais-carismáticas africanas e os 
princípios e práticas do neoliberalismo (cf. MEYER, Birgit – “Pentecostalism and Neo-Liberal Capitalism: Faith, 
Prosperity and Vision in African Pentecostal-Charismatic Churches”. Journal for the Study of Religion. Pretoria. 
ISSN 2413-3027. Vol. 20, n.º 2 (2007). pp. 5-28, disponível em https://www.jstor.org/stable/24764190 [último 
acesso a 18-09-2020]). No caso concreto do neopentecostalismo iurdiano, alguns autores defendem mesmo que o 
crescimento deste movimento no Brasil só foi possível ou, pelo menos, beneficiou largamente com a marcha no 
sentido da neoliberalização durante a década de 1980. Cf. ABREU, Nayara dos Santos – “Magia” Neopentecostal e
“Espírito” Neoliberal…; CHESNUT, R. Andrew – Born again in Brazil: The Pentecostal boom and the pathogens 
of poverty. New Brunswick: Rutgers University Press, 1997; LIMA, Diana – “Alguns fiéis da Igreja Universal do 
Reino de Deus”. Maná. Rio de Janeiro. ISSN 1678-4944. Vol. 16, n.º 2 (2010). pp. 351-373, disponível em 
https://www.scielo.br/pdf/mana/v16n2/05.pdf (último acesso a 17-09-2020).

133 LEHMAN, David – “Religion and Globalization”…, p. 418.
134 HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 171.
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deste  assunto.  Analisando  as  respostas  de  várias  correntes  religiosas  cristãs  ao  neoliberalismo,

Burity  conclui  que  o  movimento  neopentecostal,  em particular  na  América  Latina,  apoiado  ou

familiarizado  com  valores  como  o  empreendedorismo,  investimento  e  uma  espiritualidade

transaccional e aquisitiva, constitui uma expressão religiosa do discurso neoliberal.135

Não acreditamos que a Teologia da Prosperidade seja fundamentalmente nem produto nem

resposta  ao  neoliberalismo.  São  movimentos  e  corpos  ideológicos  que  nascem  de  forma

independente; não são, no entanto, estanques e ambos desenvolvem-se e expandem-se comunicando

com as realidades em que se inserem. Não obstante, parece-nos bastante evidente a capacidade de o

Movimento da Fé acomodar ou até mesmo, segundo alguns autores, reverberar alguns princípios do

neoliberalismo.

Existe  nesta  concepção teológica uma larga margem de  flexibilidade,  capaz de fornecer

enquadramento e justificação em praticamente qualquer contexto: «Word of Faith teachings provide

nonrestrictive theological parameters within which practitioners may improvise. […] In periods of

plenty,  Word of  Faith  principles  explain  why life  is  good;  in  distressing  times,  Word of  Faith

principles  alleviate  anxiety  brought  by  uncertainty.»136 Amos  Yong  indica  uma  explicação

semelhante para compreender  a  adesão de segmentos sociais  mais  empobrecidos à  Teologia da

Prosperidade um pouco por todo o mundo. Esta operaria como fonte de esperança e adopção de

comportamentos  e  atitudes  que,  potencialmente,  auxiliariam  os  indivíduos  na  superação  da

condição de pobreza.137

Entendemos que há quatro eixos sobre os quais é possível encontrar de forma mais nítida

sobreposições  entre  o  habitus neoliberal  e  o  habitus neopentecostal:  1)  o  apelo/legitimação do

consumo enquanto finalidade em si mesma; 2) a lógica do investimento/risco; 3) o individualismo

vivido sob a  máxima da responsabilidade  individual;  4)  a  expectativa optimista  em relação ao

futuro; 5) a crença na meritocracia.

O mundo académico tem retomado e actualizado a questão explorada por Max Weber na sua

influente obra  A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de 1905. Hoje, as investigações

procuram  as  afinidades  entre  a  nova  ética  protestante  –  referindo-se  largamente  aos  grupos

neopentecostais – e ao novo espírito do capitalismo – o neoliberalismo. Na senda de investigadores

135  Cf. BURITY, Joanildo – “Entrepreneurial Spirituality and Ecumenical Alterglobalism: Two Religious Responses to
Global Neoliberalism”. In MARTIKAINEN, Tuomas; GAUTHIER, François (ed.) – Religion in the Neoliberal 
Age. Political Economy and Modes of Governance. Surrey: Ashgate, 2013. pp. 21-36.

136  ATTANASI, Katherine – “Introduction…”, p. 8.
137  YONG, Amos – “A Typology of Prosperity Theology: A Religious Economy of Global Renewal or a Renewal 

Economics?”. In ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (eds.) – Pentecostalism and Prosperity: The Socio-
Economics of the Global Charismatic Movement. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2012, p. 19.
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como David Martin138, John e Jean Comaroff139, Simon Coleman140, entre outros, Roberto Torres

percorre  este  caminho  na  sua  análise  do  contexto  brasileiro.  Diz-nos  Torres  que  «a  magia

neopentecostal constitui-se em um “novo espírito do capitalismo” na modernidade periférica […

que] exigiu a legitimação da desigualdade social sancionada pela competição no mercado […]. O

desafio  do  “novo espírito  do  capitalismo” na  modernidade  periférica  é  o  de  engajar  esta  “ralé

[estrutural]” na competição social lidando com a perspectiva de futuro que caracteriza uma classe

de pessoas “sem futuro”.»141

Kate Bowler interpreta a Teologia da Prosperidade como uma “deificação e ritualização” do

sonho  americano:  mobilidade  social,  acumulação  de  riqueza,  dedicação  ao  trabalho,  e  “fibra

moral”142; de resto, o sonho americano foi largamente exportado e adaptado à realidade de milhões

de pessoas em todo o mundo ao longo do século XX. Michael Wilkinson chega a uma conclusão

não muito diferente: a Teologia da Prosperidade é uma ramificação particular do pentecostalismo

norte-americano, centrada nos valores da fé, saúde, riqueza e vitória (os temas orientadores que

Kate Bowler propôs), perfeitamente inserida no contexto económico dos E.U.A. do século XX. Esta

“subcultura”  é  inovadora  e  consegue  ela  própria  adaptar-se  ao  eixo  neoliberal  produção-

distribuição-consumo:  muitas  igrejas  que  seguem  o  Movimento  de  Fé  são  produtoras  de

bens/serviços religiosos, distribuem-nos nos espaços físicos dos templos e através de marketing na

televisão, na rádio e na Internet, sendo os crentes “transformados” em consumidores.143

Jason Hackworth oferece-nos uma visão bastante incisiva sobre este movimento religioso.

Diz o autor que o Movimento da Fé confere legitimidade bíblica a uma série de pressupostos que

reforçam alguns princípios do neoliberalismo. Vejamos quais são: 1) acumulação de riqueza («It

softens,  contradicts,  and  muddies  the  notion  that  accumulation  is  the  disreputable  pursuit  that

138  Cf. MARTIN, David – Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America. Oxford: Blackwell, 
1990. 

139  Cf. COMAROFF, Jean; COMAROFF, John L. – “Millenial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming”. 
Public Culture. Durham. E-ISSN 1527-8018. Vol. 12, n.º 2 (2000), pp. 291-343.

140  Um artigo de Simon Coleman percorre algumas das teorias mais relevantes para esta discussão mas acrescenta 
algum grau de complexidade porque propõe analisar o crescimento das congregações neopentecostais não apenas à 
luz de factores económicos. Para Coleman é necessário ir além destes factores e repensar o modo como os conceitos
de racional/irracional foram tradicionalmente usados para interpretar a relação e o comportamento dos fiéis em 
relação à dimensão económica, em particular pecuniária. Neste sentido, o investigador entende que «these 
[prosperity rituals] are practices imbued with materiality, but not necessarily with materialism […]. Such action 
does not conform to secular assumptions of economic prudence but nonetheless is likely to contain a rationality of 
its own […]. Sacrifice […] is a productive and not merely a destructive act, bringing materiality and reciprocity 
together in creative ways.» COLEMAN, Simon – “Prosperity Unbound? Debating the «Sacrificial Economy»”. 
Research in Economic Anthropology. [s.l.]. ISSN 0190-1281. Vol 31 (2011), p. 41.

141  TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na modernidade periférica”. 
Perspectivas. São Paulo. E-ISSN 1984-0241. Vol. 32 (Jul./Dez. 2007), pp. 116-117, disponível em 
https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/981 (último acesso a 20-07-2020).

142  BOWLER, Kate – Blessed…, p. 226.
143  Cf. WILKINSON, Michael – “The Prosperity Gospel and the Globalization of American Capitalism”. In 

DREHER, Sabine; SMITH, Peter J. (ed.) – Religious Activism in the Global Economy. Promoting, Reforming, or 
Resisting Neoliberal Organization?. Londres: Rowman & Littlefield International, 2016. pp. 57-72.
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socialists and progressive theologians cast it to be»144); 2) responsabilidade individual pelo sucesso

material «and its darker corollary, individual responsibility for one’s failures – a key justification

for dissolving the welfare state»145; 3) inviolabilidade/santificação da propriedade privada («It not

only provides a rationale for focusing on your own wealth creation […] but also for ignoring the

poverty of others. If ‘God wants you to be rich’,[…] then it is not too much of a stretch to assume

that being poor is a form of justified punishment»).146

Mary V. Wrenn defende que a Teologia da Prosperidade, ao mesmo tempo que pretende

funcionar como uma resposta aos problemas sociais que podem resultar das políticas neoliberais,

está  extremamente  imbuída  da  ideologia  neoliberal.  A concepção teológica  oferece  um refúgio

espiritual para os que sofrem os dramas de desemprego, precariedade ou pobreza, assegurando que,

mais tarde ou mais cedo, Deus proverá a todas as necessidades daqueles que provarem ter uma fé

inabalável.  A prática  da fé  é  entendida  entre  os  neopentecostais  segundo princípios  fortemente

marcados pela ideologia neoliberal: responsabilidade individual e espírito empreendedor. Todavia,

segundo Wrenn,  a  Teologia da  Prosperidade «in some part  redresses  the  social  dislocation  and

distance that is consequent of the disembedding of the economic from the social sphere without

challenging  the  economic  sphere,  without  challenging  the  neoliberal  ideology which  guides  it.

Indeed, the Prosperity Gospel mimics and replicates neoliberalism.»147

Reiteramos que não estão esgotadas as perspectivas nem autores de referência  para esta

temática. A discussão sobre o confronto/encontro entre religião e neoliberalismo está longe de ver

uma conclusão, até pela constante renovação e actualização no campo religioso. Nós, porém, iremos

avançar para o movimento neopentecostal  – uma versão particular da Teologia da Prosperidade

entre muitas – que orienta a nossa investigação: a Igreja Universal do Reino de Deus.

2.2) A Igreja Universal do Reino de Deus: do Brasil para o Mundo

«L'adepte de l'Universelle est celui qui est parvenu à s'arracher au cycle

infernal de la misère. Pour l'Universelle, infernal n'est pas une métaphore.

C'est Satan qui maintient dans la misère; il faut chasser les démons de la

misère et de la maladie pour pouvoir jouir de la prospérité.»148

144  HACKWORTH, Jason – “Religious Neoliberalism”. In CAHILL, Damien [et al.] – The SAGE Handbook of 
Neoliberalism. Londres: SAGE, 2018, p. 332.

145  Ibid.
146  Ibid.
147  WRENN, Mary V. – “Consecrating Capitalism: the United States Prosperity Gospel and Neoliberalism”. Journal 

of Economic Issues. [s.l]. Vol. 53, n.º 2 (Jun. 2019), p. 431.
148  CORTEN, André – “Afrique du Sud”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (dir.) – Les 

nouveaux conquérants de la foi. L'Église universelle du royaume de Dieu (Brésil). Paris: Karthala, 2003, p. 124.
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«There is a very important prerequisite condition […]: the God-

believer relationship. In the vision of the Universal Church this is a contract,

expressed by the payment of tithes […] and offering […], two types of

contributions necessary to obtain a favourable response from God. Do ut des

– a barter in which money and spiritual salvation are the instruments of the

exchange.»149

Como vimos no início deste capítulo, a mensagem do pentecostalismo norte-americano foi

levada a todo o mundo por intermédio de missionários. Com o passar do tempo, foi sofrendo cisões

e mudanças, sendo adaptada às realidades e sensibilidades locais. A nós interessa-nos compreender

onde e como surgiu e se expandiu a Igreja Universal do Reino de Deus.

Noutro  capítulo  desta  dissertação  fizemos  referência  ao  modelo  das  três  ondas  do

pentecostalismo brasileiro proposto por Paul Freston.150 A Igreja Universal é talvez a expressão

exemplar  do  pentecostalismo  brasileiro  da  terceira  onda.  Na  verdade,  constitui  um  caso

paradigmático  a  nível  mundial.  Procuraremos  em  primeiro  lugar  expôr  o  essencial  dos  seus

princípios teológicos e doutrinários, assim como os traços institucionais desta igreja; num segundo

momento, abordaremos resumidamente a sua evolução histórica no Brasil e o seu alcance a nível

internacional.

– Fundamentos teológico-doutrinários

Segundo afirma Leonildo Silveira Campos, a Igreja Universal parece ser «una institución

que aparentemente no se preocupa con la reflexión teológica, que se pretende ser un movimiento

vuelto hacia la práctica, la utilidad e los resultados».151 Campos admite, contudo, que embora a

Universal declare querer uma vivência espiritual e não religiosa da fé, não foge à formação de um

149  RODRIGUES, Donizete – “Ethnic and Religious Diversities in Portugal: The Case of Brazilian Immigrants”. In 
VILAÇA, Helena [et al.] – The Changing Soul of Europe. Religion and Migrations in Northern and Southern 
Europe. Aldershot: Ashgate, 2014, pp. 142-143.

150  Apenas para relembrar e complementar: 1) a primeira onda consistiu na introdução do pentecostalismo norte-
americano no Brasil, fortemente marcado pela tónica na glossolalia e baptismo no Espírito Santo, através da acção 
de missionários/pastores italianos e suecos que fundaram a Congregação Cristã (1910) e as Assembleias de Deus 
(1911); 2) a segunda onda conferiu centralidade aos dons e rituais de cura, à utilização dos meios de comunicação 
(principalmente radiofónicos) na evangelização, e à organização institucional segundo uma certa lógica de “Igreja-
empreendimento” dos novos grupos que surgiam, como Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), Brasil para 
Cristo (1955) ou Deus É Amor (1962); 3) a terceira onda engloba, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de 
Deus (1977), Internacional da Graça de Deus (1980), Sara Nossa Terra (1980) e Renascer em Cristo (1986) – todas 
caracterizaram-se por colocar a tónica na Teologia da Prosperidade e na guerra espiritual, e investiram bastante nos 
meios de comunicação social (rádio, televisão, imprensa escrita e Internet), assim como em ganhar espaço e 
visibilidade na vida política brasileira. Cf. FRESTON, Paul – Protestantes e Política no Brasil: da Constituinte ao 
Impeachment. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1993. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais.

151  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado. Comunicación y marketing de los nuevos pentecostales 
en América Latina. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2000, p. 285.
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conjunto de princípios e crenças que constituem, no fundo, o seu corpo teológico-doutrinário. De

acordo com a informação que consta no website da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil, as

bases  doutrinárias  da  igreja  são:  1)  concepção  trinitária  (Deus-Pai,  Deus-Filho,  Deus-Espírito

Santo); 2) infalibilidade da Bíblia; 3) os dois sacramentos realizados são o baptismo e a Santa Ceia;

4) importância dos dízimos e ofertas.152

Cumpre dizer que existiu no Rio de Janeiro uma Faculdade Teológica Universal do Reino de

Deus (Faturd), embora desconheçamos a sua data de fundação e extinção. Ricardo Mariano diz-nos

que esta funcionou durante alguns anos, até o próprio bispo Macedo ter decidido encerrá-la porque,

«para  atingir  seus  ambiciosos  objetivos  expansionistas,  a  formação  teológica,  além  de  inútil,

provavelmente dissiparia o tempo dos pastores, diminuiria seu fervor e os distanciaria dos interesses

concretos  e  das  necessidades  imediatas  dos  fiéis».153 Pese  embora  este  aparente  abandono  da

teologia  por  parte  da  Igreja  Universal,  há  quem  procure  encontrar  os  seus  fundamentos  nos

discursos, publicações escritas, entrevistas ou sermões dos bispos e pastores. De acordo com Anders

Ruuth e Donizete Rodrigues, não existe uma sistematização do corpo doutrinário e teológico da

Igreja Universal em nenhum documento ou publicação.154 Contudo, este pode ser “reconstruído”

através  da análise  de  obras  publicadas  por  alguns dos  principais  bispos  da  Igreja,  e  muito em

particular as do bispo Edir Macedo e de José Vasconcelos Cabral.155 Ruuth e Rodrigues sublinham

ainda como é perceptível a influência do pensamento de pastores e televangelistas norte-americanos

nas publicações do bispo Edir Macedo.156

Na cosmovisão da Igreja Universal existem três planos: o Céu, a Terra e o Inferno. Seguindo

uma lógica maniqueísta, nela se imagina que o Céu e o Inferno “pertencem”, respectivamente, ao

domínio de Deus e dos anjos, do Diabo e dos demónios. É na Terra, espaço criado por Deus para a

Humanidade, que se trava o combate entre as forças do Bem e as forças do Mal.157 Daqui decorre o

152  UNIVERSAL – “Em que Cremos”. Informação disponível em https://www.universal.org/a-universal/home/ 
(último acesso a 05-08-2020).

153  MARIANO, Ricardo – “Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal”. Estudos Avançados. São 
Paulo. ISSN 1806-9592. Vol. 18, n.º 52 (Set./Dez. 2004), pp. 127-128, disponível em 
https://doi.org/10.1590/S0103-40142004000300010 (último acesso a 05-08-2020).

154  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 39.
155  Pelo que nos foi possível determinar, foi pastor e teólogo da Igreja Universal, director do jornal brasileiro Folha 

Universal (propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus) e do Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus, 
responsável pela formação de obreiros (não encontrámos um website para esta instituição). Segundo informação 
apontada num blogue, José Cabral morreu em 2002. Informações retiradas de MOLICA, Fernando – “Dízimo é de 
Deus, diz teórico da Universal”. Folha de São Paulo. 7 de Janeiro de 1996, disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/1/07/brasil/20.html (último acesso a 01-08-2020); e Anónimo – “J. Cabral 
o Ultimo teólogo da Universal e seu livro: ‘Religiões, Seitas e Heresias’”. 1 de Novembro de 2015, disponível em 
http://neopentecostalreformado.blogspot.com/2015/11/j-cabral-o-ultimo-teologo-da-universal.html (último acesso a 
01-08-2020).

156  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 39.
157  Cf. RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, pp. 39-79.
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conceito de guerra espiritual que é central na concepção teológica iurdiana.158 Nesta lógica, o Diabo

e o seu exército de demónios procuram aprisionar a criação humana, tentando-os e seduzindo-os por

inúmeras vias. A Humanidade, a quem Deus conferiu livre-arbítrio, fica assim vulnerável, a oscilar

entre a vitória e a derrota.159  A guerra entre Deus e o Diabo tem como fim último a “reconquista do

Reino  de  Deus”160 e  a  Igreja  Universal  assume-se  como  a  comunidade  de  fé  que  lidera  essa

(re)conquista.

No seguimento da concepção de guerra  espiritual  vem a importância  conferida por  esta

igreja aos rituais de  exorcismo e de  libertação. Todo o mal, sofrimento e injustiça existentes no

mundo são atribuídos pela Igreja  Universal  à acção demoníaca.  Porém, mesmo aqueles que de

algum  modo  foram  subjugados  pelo  Diabo  e  por  demónios  podem  ainda  ser  resgatados  do

sofrimento pelo poder de Deus. Os bispos, pastores e obreiros da igreja conseguem, através da

imposição de mãos, conduzir os exorcismos e libertar as vítimas de possessão demoníaca.161 É no

templo,  espaço  consagrado  por  Deus,  que  ocorrem as  sessões  de  exorcismo.  Surge  aqui  uma

advertência: o crente nunca pode descansar e negligenciar a permanente acção insidiosa do Diabo,

mantendo-se constante na fé (orando e participando com assiduidade nos rituais da igreja).162

Na linguagem iurdiana no Brasil,  é frequente encontrar a designação de “encosto” como

sinónimo de possessão.  A igreja  defende que  «contra  essa onipresença policêntrica,  cotidiana e

imanente das forças do mal, resta ao indivíduo duas saídas: financiar a “guerra espiritual” […] (o

que é uma das justificativas para a cobrança do dízimo) e estar sempre ritualisticamente protegido

através das idas constantes às “seções [sic] de descarrego”, ou usando objetos mágicos como o

chamado  “banho  do  descarrego”.»163 Aqui  vemos  quão  importante  é  a  dimensão  ritualista da

Universal, sendo que o exorcismo e as sessões de libertação ocupam aí um lugar proeminente.

158  Tomamos a liberdade de recorrer a esta adjectivação quando nos referimos a questões, pessoas, instituições ou 
práticas relativas à Igreja Universal do Reino de Deus.

159 Marcia Benetti realizou uma investigação sobre as formações discursivas da Igreja Universal do Reino de Deus em 
torno da derrota ou vitória do crente. No primeiro caso, geralmente antes de se tornar membro da Universal, o 
indivíduo (precisamente porque carece da mediação espiritual da instituição) sucumbe à influência demoníaca e é 
vítima de patologias físicas e mentais, toxicodependência e alcoolismo, problemas financeiros, dramas familiares e 
amorosos. A vitória é alcançada quando o indivíduo entende que apenas Deus – sendo a Universal a Sua verdadeira 
e fiel representante – pode salvar a humanidade. A vitória manifesta-se como prosperidade financeira, pela cura 
(restituição da saúde), pela libertação da depressão e dependências, na harmonia familiar e, enfim, na felicidade. 
BENETTI, Marcia – Deus vence o Diabo: o discurso dos testemunhos da Igreja Universal do Reino de Deus. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2000. Tese de Doutoramento em Comunicação e Semiótica. 
pp. 9-10.

160  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, p. 292.
161  Cf. CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…; RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – 

Deus, o Demónio e o Homem…; MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…
162  CAMPOS, Leonildo Silveira – “A Igreja Universal do Reino de Deus: um empreendimento religioso atual e seus 

modos de expansão (Brasil, África e Europa)”. Lusotopie. [s.l.]. N.º 6 (1999), p. 361.
163  TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na modernidade periférica”…, p. 111.
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Outra característica peculiar da doutrina iurdiana é o seu sincretismo. Ari Pedro Oro chama-

lhe uma “igreja religiofágica”.164 Isto porque, ao mesmo tempo que a narrativa iurdiana procura

denunciar  elementos  e  práticas  de  outros  grupos  religiosos  (particularmente  das  religiões  afro-

brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, mas também do catolicismo), pela sua exacerbante

obsessão com as mesmas, a Igreja Universal acaba por incorporá-las na sua doutrina e nos seus

rituais. O leque de influências que contribuem para esta “bricolagem” (termo utilizado por Patrícia

Birman)165 estende-se desde as religiões afro-brasileiras, o catolicismo e até o judaísmo.166

Clara  Mafra,  Ricardo  Mariano,  om  frequência,  nos  rituais  de  exorcismo  iurdianos  os

demónios manifestados são entidades do panteão religioso afro-brasileiro: orixás, caboclos, pretos-

velhos,  guias,  espíritos de luz,  etc.  As entidades  são as  mesmas,  simplesmente passam por um

processo de  ressignificação ou  ressemantização,167 adquirindo na Igreja Universal um significado

negativo,  sendo sempre agentes do Mal que conseguiram enganar e tomar posse do corpo e da

mente da sua vítima humana.168

A susceptibilidade dos indivíduos à dominação demoníaca torna imprescindível procurar a

protecção divina de forma constante. Para exigir o auxílio de Deus o fiel deve demonstrar a sua fé e

fidelidade aos mandamentos bíblicos.  Aqui entra o princípio  do ut des,  ou da  reciprocidade.  A

exigência do auxílio de Deus só é possível quando o cristão é fiel a Deus, provando-o mediante a

164  ORO, Ari Pedro – “O «neopentecostalismo macumbeiro»”. Revista USP. São Paulo. N.º 68 (Dez./Fev. 2005), pp. 
319-332, disponível em http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13505/15323 (último acesso a 04-08-2020).

165  Cit. por ORO, Ari Pedro – “O «neopentecostalismo macumbeiro»”…, p. 321.
166  O megalómano Templo de Salomão em São Paulo pretende ser uma réplica do antigo templo judaico em 

Jerusalém. Em celebrações no mesmo espaço encontramos símbolos judaicos como o menorah ou o kippah. Cf. 
MENESES, Jonatas Silva – “Igreja Universal do Reino de Deus (IURD): institucionalização e mudanças de 
paradigmas”. Revista Lusófona de Ciência das Religiões. [s.l.]. Vol. 1, n.º 20 (2017), pp. 433-434, disponível em 
http://hdl.handle.net/10437/8777 (último acesso a 06-08-2020).

167  ORO, Ari Pedro – “O «neopentecostalismo macumbeiro»”…, pp. 321-323.
168  Deixamos apenas uma nota quanto à adaptabilidade iurdiana relativamente às expressões religiosas e culturais 

locais. No caso português, por aquilo que nos foi possível apreender pela bibliografia e fontes escritas consultadas, 
os demónios iurdianos em Portugal não são identificados de forma tão explícita e frequente com as entidades dos 
cultos afro-brasileiros. Isso talvez se explique, em parte, por um processo mais avançado de laicização da sociedade
portuguesa, possivelmente menos receptiva a enquadrar os problemas do quotidiano pela acção do Diabo e 
demónios. Com base nas edições consultadas da Folha de Portugal, ficámos com a impressão de que a nomeação 
dos agentes do Mal nem sempre era feita, ficando apenas uma ideia vaga de que haveria algum tipo de influência 
maligna a operar na vida dos crentes. Quando era feita a nomeação das entidades ou agentes, pareceu-nos que os 
tormentos do crente são atribuídos com maior frequência a “trabalhos” de bruxaria ou resultantes da participação 
em sessões espíritas, embora tenhamos visto alguns testemunhos que falavam expressamente de sessões em 
terreiros, e aos problemas que surgiram após consultas com mães-de-santo e pais-de-santo. A influência e 
popularidade dos cultos afro-brasileiros, segundo Clara Saraiva, tem vindo a crescer em Portugal nas últimas três 
décadas [SARAIVA, Clara – “Afro-Brazilian religions in Portugal: bruxos, priests and pais de santo”. Etnográfica. 
[s.l.].  ISSN 0873-6561. Vol. 14, n.º 2 (Jun. 2010). pp. 265-288, disponível em http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?
script=sci_abstract&pid=S0873-65612010000200003&lng=pt&nrm=iso&tlng=en (último acesso a 05-08-2020)]. 
Para um estudo de caso sobre a programação televisiva da Igreja Universal em Portugal que aborda possessões e a 
influência do Mal na vida dos fiéis, aconselhamos SOUSA, Marco Túlio; RODRIGUES, Donizete – “O Sexto 
Sentido e a sexta-feira 13: narrativas da Igreja Universal em um programa televisivo da Rede Record em Portugal”. 
Palabra Clave. [s.l.]. ISSN 0122-8285. Vol. 18, n.º 2 (2015). pp. 563-587, disponível em 
http://dx.doi.org/10.5294/pacla.2015.18.2.10 (último acesso a 05-08-2020).
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obediência  aos  mandamentos  bíblicos  e  a  prática  de  sacrifícios.  O dízimo169 é  com frequência

indicado  como  a  principal  obrigação  do  fiel  para  com  Deus.170 O  incumprimento  enquanto

dizimistas é uma das principais falhas apontadas pelos bispos e pastores à sua assembleia de fiéis. O

dízimo e as ofertas-sacrifício são por isso essenciais para que o crente possa exigir a beneficência de

Deus. É em parte por este motivo que alguns autores apelidam os templos neopentecostais como

“prontos-socorro espirituais”.171

Para reforçar esta ideia pensemos na organização temática semanal dos cultos – chamados

correntes – nos templos da I.U.R.D.: 1) segunda-feira, “corrente da prosperidade” (material); 2)

terça-feira,  “corrente  da  saúde”;  3)  quarta-feira,  “corrente  dos  filhos  de  Deus”;  4)  quinta-feira,

“corrente da família”; 5) sexta-feira, “corrente da libertação”; 6) sábado, “corrente da grandeza de

Deus”; 7) domingo, “corrente do encontro com Deus”.172 Como vemos, existe um culto dedicado a

praticamente todas as dimensões da vida dos fiéis. Cada dia da semana oferece aos seguidores da

Universal uma orientação para solucionar os seus problemas quotidianos. Para Ruuth e Rodrigues, a

diversidade de soluções oferecida nas reuniões diárias segue invariavelmente a tríade “informar,

convencer e pagar”173: informar sobre que soluções existem para problemas concretos; convencer

que  a  Universal  é  a  “verdadeira”  representante  da  mensagem  de  Deus  e  a  sua  missão  de

evangelização é extremamente importante; pagar o dízimo e entregar ofertas porque «o dinheiro é

para a Igreja o que o sangue de Jesus Cristo é para vocês, dá vida a todos».174 Ou seja, aos crentes é

dito que é através da sua contribuição financeira que a Igreja pode continuar a obra de Deus.

Ricardo Mariano fala de um “regresso da magia” nas práticas e crenças da Igreja Universal.

No contexto religioso brasileiro, não é invulgar a procura de soluções mágico-religiosas para os

mais diversos problemas do dia-a-dia.  Consciente desse “mercado”,  «é justamente para atender

169  Ver apêndice, ilustração 1.
170  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 40-43.
171  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”. Revista USP. São Paulo. 

N.º 31 (Set./Nov. 1996), p. 125, disponível em https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i31p120-131 (último 
acesso a 04-08-2020); CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, p. 294.

172  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, pp. 62-63. A organização temática 
mantém-se a mesma na actualidade, tanto no Brasil, como em Portugal. A designação é que varia ligeiramente em 
cada contexto. No Brasil as “correntes” assumem os nomes de: 1) Nação dos 318; 2) Corrente dos 70; 3) Escola da 
Fé Inteligente; 4) Terapia do Amor; 5) Sessão do Descarrego; 6) Jejum das Causas Impossíveis; 7) Santo Culto. 
Informações disponíveis no website da Igreja Universal no Brasil: https://www.universal.org/siteagenda/ (último 
acesso a 04-08-2020). Em Portugal as correntes são: 1) Congresso para o Sucesso; 2) Dia da Cura; 3) Escola da Fé; 
4) Terapia do Amor; 5) Corrente de Libertação Espiritual; 6) Jejum Colectivo; 7) Santo Culto. Informações  
disponíveis no website da Igreja Universal em Portugal: https://www.igrejauniversal.pt/ (último acesso a 04-08-
2020).

173  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 64.
174  CABRAL, José cit. por MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra. Religião, conversão e liberdade pessoal em dois 

contextos nacionais. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2002, p. 52. Outras referências em CAMPOS, Leonildo 
Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, p. 350; e RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o
Homem…, p. 77.
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eficientemente a  tais  interesses e  necessidades  de sua clientela,  pródiga em demandar  soluções

mágicas, que ela organiza e racionaliza sua oferta de serviços religiosos.»175 Ao contrário de outras

igrejas do ramo protestante,  a Igreja  Universal  faz amplo uso de  objectos  sagrados,  rejeitando

críticas de que incorre em idolatria. Na verdade, esta é outra expressão do seu sincretismo. Mais

uma vez, a Universal vai buscar símbolos a outras religiões e confere-lhes novos sentidos para

bênção dos fiéis: rosa, azeite, sal, galho de arruda e água benta…176 Segundo a narrativa da Igreja,

os objectos que são consagrados por bispos e pastores depois ofertados ou vendidos aos fiéis, são

portadores de poderes sobrenaturais. O bispo Edir Macedo afirmou que estes têm como finalidade

despertar a fé pessoal. Isto porque algumas pessoas necessitam de «”pontos de contacto” […,] sinais

exteriores, de coisas concretas para fortalecer sua fé».177 Em alguns casos estes objectos sagrados

possibilitam também a libertação e/ou a protecção espiritual de quem os recebe.

Chegamos agora a uma das facetas centrais do neopentecostalismo iurdiano: a Teologia da

Prosperidade.  O  bispo  Edir  Macedo,  oriundo  de  uma  família  católica,  converteu-se  ao

pentecostalismo algures na adolescência, tendo começado a frequentar a Igreja Nova Vida. Terá

sido aí que Edir Macedo primeiro teve contacto com o Movimento da Fé.178 Correndo o risco de

simplificar uma questão que requer certamente uma análise mais profunda, uma afirmação do bispo

Edir Macedo parece-nos sintetizar o essencial: «o Deus desse mundo é o dinheiro. É toma lá, dá

cá!»179 Como já foi dito antes, na concepção doutrinária da Teologia da Prosperidade, a felicidade, o

sucesso e o bem-estar são a promessa (e o desejo!) de Deus para toda a humanidade. Esta é uma

teologia adequada e apropriada aos costumes e anseios do mundo laico: a privação ascética do

cristianismo primitivo e do próprio pentecostalismo clássico é ultrapassada e substituída pela vida

em e com abundância.180

A salvação não é, por isso, um plano para depois da morte; a salvação é aqui e agora. Por

isso mesmo, Campos entende que a Teologia da Prosperidade confere aos segmentos mais pobres e

frágeis de uma sociedade uma alternativa cristã à narrativa clássica da “religião dos pobres”.181

Segundo a Igreja Universal, deve rejeitar-se a postura paciente e passiva da acomodação à pobreza,

à  doença,  ao  insucesso.  Por  esse  motivo,  parece-nos  que  o  fiel  iurdiano  é  instigado  a  ser  um

175  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”…, p. 126.
176  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”…, pp. 126-130.
177  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 75.
178  ORO, Ari Pedro – “O «neopentecostalismo macumbeiro»”…, p. 321. Segundo Ari Pedro Oro, a Igreja Nova Vida 

foi uma das igrejas responsáveis por introduzir os ensinamentos de Kenneth Hagin no Brasil.
179  Cit. por TADVALD, Marcelo – “Prosperidade e libertação: Sobre a construção da identidade evangélica 

transnacional nos rituais argentinos da Igreja Universal”. 29.ª Reunião Brasileira de Antropologia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 3-6 de Agosto de 2014, p. 1.

180  MARIANO, Ricardo – “Os Neopentecostais e a Teologia da Prosperidade”…, pp. 26-28.
181  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, p. 310.
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revoltado182 mas não um revolucionário. Na visão doutrinária da Igreja Universal, não se concebe

uma alteração apocalíptica da vida dos cristãos no Fim dos tempos.183 Pelo contrário, o combate

pela salvação é neste mundo e é diário.184

Acrescenta-se ainda o facto de que a  Universal,  fundamentalmente,  aceita  as “regras do

jogo” do sistema sócio-económico contemporâneo. Os anseios legítimos e centrais na vida de um

cristão são, afinal, “deste mundo”: mobilidade social, o consumo como indicador da prosperidade e

bem-estar  material,  ser  saudável.  Relembramos  a  análise  de  Mariano,  Campos  e  outros

investigadores: o bem-estar e a prosperidade são promessas divinas, mas a relação entre Deus e a

humanidade deve ser afirmada por cada crente individualmente. Este é entendido como um sócio de

Deus, e a relação de reciprocidade entre ambos como um contrato. O cumprimento do dízimo é

fulcral nessa relação contratual: não entregar as primícias de Deus é sinónimo de estar a roubar de

Deus.185

As ofertas  voluntárias são talvez tão importantes quanto o dízimo porque consistem em

genuínos actos de fé e de amor, provando a confiança do crente em Deus. Isto está na origem de

uma boa parte das controvérsias envolvendo a Igreja Universal.186 Nos cultos os fiéis  são,  com

182  O tema da revolta surge com frequência nas edições do jornal Folha de Portugal. São numerosos os testemunhos 
de membros da Igreja que falam na sua revolta contra uma situação ou problema de vida. Um relato de uma mulher 
cujo filho tinha sido preso por furto diz: «não aceitei o problema, revoltei-me, participei na Fogueira Santa de 
Israel, em favor do meu filho, e Deus abençoou-nos. Ele saiu em liberdade condicional.» Folha de Portugal, n.º 
357, 24 de Outubro de 2010, p. 5i. Em alguns cultos e encontros os bispos e pastores incitam os fiéis a encarar os 
problemas da vida com “espírito forte, de revolta e de conquista” (Folha de Portugal, n.º 384, 1 de Maio de 2011, 
p. 6i). O bispo Júlio Freitas elogiou aqueles que, contra os seus problemas pessoais, assumem o espírito de “revolta 
que traz vida” (Folha de Portugal, n.º 386, 15 de Maio de 2011, p. 4i). O que nos parece interessante é que quase 
nunca há uma crítica ao sistema económico-financeiro geral que fomenta os problemas (desemprego, baixos 
rendimentos, ansiedade e depressão causadas pela insegurança laboral, etc.), focando-se a atenção unicamente na 
circunstância particular de alguém. A revolta deve ser dirigida ao seu problema pessoal e não à conjuntura que os 
fomenta.

183  Na tradição escatológica cristã prevê-se que o fim do mundo (e subsequente ressurreição dos mortos e vinda do 
reino de Deus) será antecedido por um período de grandes tribulações para a humanidade.

184  Embora teoricamente a Igreja Universal do Reino de Deus perfilhe a doutrina escatológica milenarista quanto ao 
Fim dos tempos, esta não assume a importância e centralidade que tem noutras igrejas e denominações evangélicas.
Na bibliografia consultada, de resto, este aspecto quase não é mencionado, provavelmente reflectindo a escassa 
atenção que lhe é dispensada pela I.U.R.D. Cf. CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, pp. 
372-377.

185  MACEDO, Bispo Edir – “O Temor nos Dízimos”. Universal, 21 de Maio de 2012, disponível em 
https://www.universal.org/bispo-macedo/post/o-temor-nos-dizimos/ (último acesso a 06-08-2020). Ver também 
MARIANO, Ricardo – “Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal”…, p. 129.

186  MARIANO, Ricardo – “Os Neopentecostais e a Teologia da Prosperidade”…, p. 37.
Grande parte da cobertura mediática e mesmo das investigações judiciais de que a Igreja Universal e alguns membros 

da liderança eclesiástica foram alvo nas décadas de 1990-2000, no Brasil e em Portugal, tinham no centro a 
suspeição profunda sobre os motivos por detrás da incitação, por parte dos pastores e bispos, para que os fiéis 
cumprissem o dízimo e ofertassem dinheiro e bens à igreja. Questionava-se fortemente se essas práticas não se 
destinariam, em primeiro lugar, a financiar os empreendimentos comerciais da I.U.R.D., nomeadamente para a 
compra da Record. Alguns exemplos: VARGAS, André – “Como a Universal lava o dinheiro doado pelos seus 
fiéis”. Veja, 13 de Setembro de 2011, disponível em https://veja.abril.com.br/politica/como-a-universal-lava-o-
dinheiro-doado-pelos-seus-fieis/ (último acesso a 01-10-2020); LITO, Raquel – “O império da IURD”. Sábado, 4 
de Maio de 2006, disponível em https://www.sabado.pt/vida/detalhe/reportagem-o-imperio-da-iurd (último acesso 
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frequência, incentivados pelo pastor ou bispo a fazerem sacrifícios187 – ofertas voluntárias – em prol

de um desejo ou para resolução de problemas específicos. A lógica subjacente é lançar um desafio,

“pôr Deus à prova”. Para que Deus conceda auxílio, o fiel deve demonstrar que a sua confiança no

poder  divino é  tão inabalável  que decide  “ficar  na dependência de Deus”.188 Isto  normalmente

significa que o crente doou uma quantia ou um bem do qual necessita para a sua subsistência.189 A

ideia defendida pela igreja é que dar o que não faz falta (as “sobras”) não é verdadeiramente um

sacrifício.

Na relação que a Igreja Universal (e demais igrejas que seguem teologias da prosperidade)

estabelece com o dinheiro, com a posse material, há uma exacerbação e centralidade que, de um

modo  geral,  não  se  verifica  ou,  pelo  menos,  está  menos  presente  noutras  tradições  cristãs.  A

Teologia da Prosperidade iurdiana acolhe sem desconforto a riqueza e o dinheiro, que «assume[m]

um sentido positivo, como símbolo que realiza a mediação privilegiada com o sagrado em espaços

de troca ritual. […] Não se trata de o fiel  simplesmente ofertar – dar – dinheiro para receber os

benefícios esperados mas, antes, de ofertar segundo parâmetros quantitativos nos quais prevalece a

crença de que dando mais, mais chances desfrutará ele de alcançar a graça».190

Há aqui um certo apelo a práticas e comportamentos entendidos, pelo menos nos meios mais

laicizados,  como  irracionais.  A doação  de  um  carro  que  se  usa  no  dia-a-dia,  a  oferta  dos

instrumentos que se utiliza no trabalho, o sacrifício da totalidade do salário mensal podem parecer

condutas  irracionais  para  quem está  fora  do  universo  iurdiano.  Mas  existe  uma  racionalidade

intrínseca  nesta  lógica:  a  reciprocidade,  do  ut  des.  Aceitando  que  o  (mundano)  princípio  da

reciprocidade é válido na dimensão espiritual e que se aplica na relação Deus-Humanidade, o crente

em 13-09-2020).
187  A doação voluntária é também entendida como medida da fé individual. Numa mensagem escrita pelo bispo Edir 

Macedo numa das edições do jornal Folha de Portugal diz o seguinte: «a oferta mede a fé, a dedicação e a 
consideração que a pessoa tem para com Deus. […] A razão de muitas pessoas estarem na Igreja a viver uma vida 
miserável é o facto de não estarem dispostas a dar o seu melhor para Deus. […] Se você quiser viver uma vida de 
comunhão e gozar dos Seus benefícios tem que dar» (Folha de Portugal, n.º 358, 31 de Outubro de 2010, p. 3i). O 
bispo Júlio Freitas afirmou que o sacrifício/ofertas revelam «o que trazemos no nosso interior» (Folha de Portugal, 
n.º 386, 15 de Maio de 2011, p. 4i). Há inúmeros testemunhos no jornal de fiéis que apenas alcançaram sucesso ou 
superaram dificuldades após fazerem sacrifícios nos cultos ou em campanhas específicas, sendo a Fogueira Santa 
de Israel aquela que é sem dúvida mencionada mais vezes. Depreende-se dos relatos que quanto maior ou 
angustiante for o problema, maior é a necessidade de o crente mostrar a Deus que confia no Seu auxílio. Uma 
mulher com historial de problemas de saúde conta a sua experiência de abuso às mãos do marido alcoólico e 
agressivo: «Graças a Deus […] fui aprendendo que tinha de usar a minha fé. Compreendi que tinha de sacrificar e 
todas as bênçãos maiores que alcancei até agora foi sempre na Fogueira Santa.» Folha de Portugal, n.º 357, 24 de 
Outubro de 2010, p. 6i. 

188  A expressão “ficar na dependência de Deus” é utilizada com frequência nos testemunhos dos membros da I.U.R.D. 
e pelos pastores e bispos da mesma igreja durante os cultos e em mensagens redigidas aos fiéis. No último capítulo 
desta dissertação apresentaremos alguns exemplos do que aqui é dito.

189  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”…, pp. 130-131.
190  ORO, Ari Pedro – “Neopentecostalismo: dinheiro e magia”. Ilha. Florianópolis. Vol. 3, n.º 1 (Nov. 2001), p. 82, 

disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/14957 (último acesso a 06-08-2020).
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iurdiano entra na esfera de uma “fé de resultados”.191 Cumprindo o fiel com a sua parte, Deus tem e

vai fazer a Sua.

– Organização institucional

Com as devidas reservas, podemos considerar a Universal como uma mega-igreja.192 Porém,

como qualquer outra denominação, a sua origem foi modesta. Campos afirma que, no momento em

que surgiu, o grupo liderado por Edir Macedo era essencialmente um  movimento religioso sectário.

Aliás, esta era a ideia veiculada pelo próprio Macedo aos pastores da Igreja Universal do Reino de

Deus:  um  movimento  religioso  que  assim  se  deveria  manter.193 No  entanto  o  movimento

rapidamente  se  transformou numa instituição  burocratizada,  enfim,  numa igreja.  Atentaremos a

nossa  análise  em  dois  eixos  que  nos  parecem  mais  relevantes  para  compreender  a  evolução

institucional da Universal:  a sua estrutura eclesiástica episcopal fortemente centralizada e a sua

lógica empresarial e empreendedora de actuação.

O modelo eclesiástico desta igreja é um tanto ou quanto invulgar nos meios neopentecostais.

A sua organização episcopal coloca os bispos no topo da cadeia hierárquica. Ruuth e Rodrigues

remetem para os Estatutos e Regimento Interno da Igreja Universal do Reino de Deus (aprovados

em 1980, mas que aparentemente nunca chegaram a ser publicados) para apresentar a estrutura da

igreja.194 O Secretário  Geral  é  Edir  Macedo  que  ocupa  o  cargo  de  forma  vitalícia,  preside  ao

Presbitério  Geral,  tem  plenos  poderes  e  controlo  sobre  as  actividades  da  igreja  (governo

centralizado).  O  Presbitério  Geral  «tem  o  poder  de  decisão  sobre  todos  os  assuntos  mais

191  Aqui volta a ser útil pensar nas categorias de hard prosperity e soft prosperity propostas por Kate Bowler: «Hard 
prosperity drew a straight line between life circumstances and a believer’s faith. Faith operated as a perfect law, and
any irregularities meant that the believer did not play by the rules. Specificity was the key to successful prayer. 
Participants were instructed to name their pleas, their wishes, and even their dollar amounts to command spiritual 
forces to their desired ends» (BOWLER, Kate – Blessed…, p. 97). Neste sentido achamos que a Igreja Universal do
Reino de Deus encaixa no modelo de hard prosperity.

192 «A megachurch is a Protestant congregation with 2,000 or more in attendance […] at services on an average 
weekend. However, these congregations and the larger global Megachurch Movement are far more complex and 
nuanced than an arbitrary size marker» (THUMMA, Scott – “Megachurches”. In PATTE, Daniel (ed.) – The 
Cambridge Dictionary…, p. 783). Outros indicadores são a complexidade organizacional da instituição, a 
diversificação de actividades e serviços religiosos que, geralmente, ocorrem diariamente acompanhados de música 
e fazendo largo uso de meios tecnológicos modernos. Virginia Garrard-Burnett identifica a I.U.R.D. como uma 
mega-igreja [GARRARD-BURNETT, Virginia – “Neo-pentecostalism and Prosperity Theology in Latin America: 
A Religion for Late Capitalist Society”. Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies.
Estocolmo. Vol. 42 (2013), p. 21, disponível em https://www.iberoamericana.se/articles/abstract/10.16993/ibero.32/
(último acesso a 23-07-2020)] e parece-nos correcta a utilização do termo se pensarmos nas grandes “Catedrais da 
Fé” existentes em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde os serviços religiosos têm lugar todos os dias da semana e 
mais do que uma vez por dia, e onde a afluência de crentes pode facilmente chegar aos milhares nas celebrações de 
Domingo. Porém, a Universal tem dezenas de templos de menor dimensão onde a afluência é significativamente 
mais modesta e não chega a alcançar uma centena de fiéis.

193  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, pp.
194  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, pp. 27-29. Os autores, infelizmente, 

não reproduziram parcial ou integralmente este documento. Pesquisámos pelos Estatutos mas não conseguimos 
recuperar o acesso aos mesmos.
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importantes:  criação de novas igrejas, ordenação de novos pastores,  processo de evangelização,

campanhas e meios de divulgação, assuntos de disciplina e até mesmo dissolver a própria Igreja».195

O Directório assume funções de administração económica da igreja. Os Departamentos fazem o

planeamento e execução de actividades. Cada divisão nacional da igreja está dividida em regiões

(com um responsável) e igrejas locais (dirigidas por pastores que reportam ao responsável regional).

Ainda segundo Ruuth e Rodrigues, os Estatutos e Regimento Interno da Igreja Universal do

Reino de Deus previriam duas ordens eclesiásticas: a ministerial, constituída por bispos e pastores, e

a leiga, composta dos obreiros e obreiras (agentes voluntários no auxílio ao trabalho dos pastores e

na  evangelização).196 É-nos  impossível  conferir  se  estas  nomenclaturas  prevalecem  mas,  no

essencial, o funcionamento orgânico da igreja ainda segue esta divisão hierárquica: bispos, pastores

(principais  e  auxiliares),  obreiros.  É  uma  instituição  vertical  fortemente  centralizada  na  figura

carismática de Edir Macedo. Clara Mafra menciona a existência do Conselho Episcopal Mundial,197

composto por um líder – Edir Macedo – acompanhado de 22 bispos.198

Os bispos iurdianos assumem com regularidade funções administrativas, sendo a estes que

compete  gerir  as  actividades  e  as  finanças  dos  templos,  assim  como  delinear  os  planos  de

evangelização. Os bispos definem as linhas-mestras e os pastores aplicam-nas. Ricardo Mariano

atribui a este modo organizacional “absolutamente anti-democrático” uma boa parte do sucesso

religioso,  político  e  económico da  Igreja  Universal  porque concentra  num número limitado de

indivíduos toda a capacidade de decisão estratégica (na gestão financeira, na evangelização, etc.).199

Esta linha de interpretação também é seguida por André Corten, Jean-Pierre Dozon e Ari

Pedro Oro, cuja opinião é que a Igreja Universal conseguiu de forma mais ou menos consistente

evitar  cisões  internas  (típicas  do  pentecostalismo)  que  pudessem  colocar  a  sobrevivência  da

instituição em causa.  Eles atribuem a pujança do crescimento institucional iurdiano à “máquina

narrativa do sucesso” e ao controlo exercido por um número restrito de bispos sobre os pastores da

igreja.200

Os pastores, por sua vez, são os que assumem múltiplos papéis em simultâneo: pregar, ouvir,

195  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 28.
196  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, pp. 29-33.
197  Paul Freston também o menciona num artigo científico [FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus 

na Europa”. Lusotopie. [s.l.]. N.º 6 (1999), p. 386, disponível em https://www.persee.fr/docAsPDF/luso_1257-
0273_1999_num_6_1_1279.pdf (último acesso a 07-08-2020)], remetendo em nota de rodapé para duas notícias da 
revista brasileira Veja de 1995 e de 1997 (às quais não conseguimos aceder online).
Da nossa parte, não conseguimos encontrar documentos ou publicações que confirmassem a existência deste 
organismo.

198  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 52.
199  MARIANO, Ricardo – “Brésil”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro – Les Nouveaux 

Conquèrants de la foi. L'Église universelle du royaume de Dieu (Brésil). Paris: Karthala, 2003, p. 48.
200  CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro – “Introduction”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-

Pierre; ORO, Ari Pedro – Les Nouveaux Conquèrants de la foi… p. 20.
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exorcizar, curar, arrecadar, gerir… Os pastores-actores (expressão de Leonildo Silveira Campos)

são  quem  estabelece  a  ligação  entre  a  liderança  eclesiástica  e  as  assembleias  locais  de  fiéis

iurdianos.201 Existem duas categorias: o pastor titular e o pastor auxiliar. O primeiro é quem assume

a responsabilidade administrativa máxima pelo(s) templo(s) que dirige. Isso significa que tem de

definir  planos  de  divulgação  e  articulação  da  igreja  com as  comunidades  locais.  Ao  segundo

compete ajudar o primeiro em todas as funções, principalmente na dinamização das actividades

eclesiásticas diárias e na orientação do corpo de fiéis.

A carreira pastoral na Igreja Universal não exige nenhum tipo de formação teológica ou

doutrinária formal.  A aprendizagem dos pastores é feita através do acompanhamento do pastor-

titular numa igreja local. É  on the job, na rotina do dia-a-dia, que um candidato ou um pastor-

auxiliar adquire o conhecimento essencial sobre a doutrina e o sistema ritual iurdianos; trata-se de

uma aprendizagem mimética.202 O candidato a pastor ou o pastor-auxiliar deve ser “posto à prova”,

devendo mostrar a sua resiliência, obediência e convicção nos princípios da igreja.

A narrativa da igreja sobre sacrificar para “tomar posse” das bênçãos divinas aplica-se na

carreira pastoral: o aspirante a pastor titular ou bispo tem de estar sempre disponível, submeter-se a

longas  horas  de  trabalho  (mal  ou  não-remuneradas),  não  dispôr  de  veículo  próprio,  viver  em

modestos anexos da igreja. Este será o “tempo para servir”203 antes de alcançar o estatuto digno do

pastor principal: residência e viatura própria garantidas pela Igreja, e rendimentos que permitem

prover ao sustento com abundância da sua família.

É importante mencionar que existe uma política de rotatividade em relação aos pastores. A

Universal fomenta-a, impedindo os pastores de aprofundar laços e identificar-se com a comunidade

local de tal modo que isso possa significar uma desvinculação da lealdade do pastor em relação à

hierarquia eclesiástica e à Igreja. Acima de tudo, o pastor serve a Igreja Universal, a sua estrutura e

os seus objectivos.204 Um bom pastor iurdiano é avaliado pelo seu desempenho, bons resultados e

capacidade de resposta a um método de trabalho altamente competitivo. A performance dos pastores

201  CAMPOS, Leonildo Silveira – “Cultura, liderança e recrutamento em organizações religiosas – o caso da Igreja 
Universal do Reino de Deus”. Organizações em Contexto. São Paulo. Ano 2, n.º 3 (Jun. 2006), p. 126, disponível 
em http://dx.doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v2n3p102-138 (último acesso a 07-08-2020). Ainda segundo 
Campos: «la sociedad pasó a exigir un nuevo perfil de pastor, en el cual se incluyese el conocimiento práctico del 
public relations, la simpatía del show man de los programas de auditorio de las redes de televisión, la especulación 
del administrador de empresas, la agudez del gerente de marketing, la capacidad de oír y orientar del terapeuta, la 
facilidad de representación de un actor profesional y la eficiencia de un mago» (CAMPOS, Leonildo Silveira – 
Teatro, Templo y Mercado…, p. 76).

202  Cf. CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…; MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…
203  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, pp. 181-182.
204  BRITO, Fabíola de Souza – “Para além do religioso: a Igreja Universal do Reino de Deus entre política e religião”.

Comunicação apresentada no “XVII Encontro de História da Anpuh-Rio: entre o local e o global”, Campus Nova 
Iguaçu – Rio de Janeiro, 8-11 de Agosto de 2016. p. 5, disponível em 
http://www.encontro2016.rj.anpuh.org/resources/anais/42/1465522989_ARQUIVO_ResumoparaAnpuhfinal.pdf 
(último acesso a 09-08-2020).

65

http://www.encontro2016.rj.anpuh.org/resources/anais/42/1465522989_ARQUIVO_ResumoparaAnpuhfinal.pdf
http://dx.doi.org/10.15603/1982-8756/roc.v2n3p102-138


é, em larga medida, avaliada mediante dois critérios: pelo número de fiéis que conseguem atrair e

manter nas reuniões do templo, sendo por isso importante garantir um “espectáculo da fé” dinâmico

e atractivo; pela colecta de fundos para a igreja.205

Por  último,  na  estrutura  institucional  iurdiana  temos  os  obreiros  e  obreiras.  Convém

mencionar  que  a  carreira  pastoral  está  vedada  às  mulheres,  sendo-lhes  apenas  permitido

desempenhar  papéis  mais  adequados  à  “feminilidade”:  obreiras,  evangelizadoras,  artistas,

esposas.206 O  corpo  de  obreiros  assegura  funções  extremamente  importantes  para  o  bom

funcionamento das actividades da igreja. É-lhes requerida uma formação doutrinária mínima por via

da  frequência  de  aulas  no  Instituto  Bíblico  Universal  do  Reino  de  Deus.207 Estes  voluntários

garantem o apoio logístico durante as reuniões diárias, sem os quais a organização e fluidez dos

cultos  seriam improváveis  ou mesmo impossíveis.  Os obreiros  auxiliam o pastor  ou o bispo a

identificar casos problemáticos entre a assembleia, nomeadamente pessoas que sejam vítimas de

possessão demoníaca e por isso requeiram intervenção do pastor. Recai também sobre eles a tarefa

crucial de dinamizar os grupos de evangelização e assistência comunitária; estes são fundamentais

para captar novos membros ou, pelo menos, conseguir atrair curiosos para os cultos.

Esta  organização  institucional  ecoa  uma  certa  racionalidade  empresarial.  Vários

investigadores já chamaram a atenção para o decalque que a Universal faz da cultura empresarial

contemporânea,  ajustando-a  à  sua  linguagem e  objectivos  particulares.  Parte  do  seu  sucesso  e

crescimento,  tanto  no  Brasil,  como  em todo  o  mundo,  pode  ser  atribuída  precisamente  à  sua

capacidade de adequação à lógica de mercado. Airton Luiz Jungblut defende que a Universal, no

momento da sua génese, já se orientava segundo este modelo.208 Para Campos, há indícios disto na

instituição  iurdiana  que  encontrou  um nicho  de  mercado  (as  pessoas  que  procuram  soluções

mágico-religiosas a problemas quotidianos), a sua organização institucional desenrolou-se segundo

parâmetros de produtividade e competitividade, instituiu a formação pastoral on the job tal como é

feito na actualidade por muitas empresas. Sobre a Igreja Universal, Campos fala numa «mistura de

religião  com  comércio,  de  negócios  com  fé,  de  administração  de  organizações  empresariais

lucrativas […] com movimentos religiosos. Consideramos ser essa movimentação e convergência

sociocultural muito típica do capitalismo mais avançado.»209

205  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, pp. 83-84.
206  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 180.
207  RODRIGUES, Emanuelle Gonçalves Brandão; DANTAS, José Guibson – “Horas de Consolo: o lugar da IURD na

madrugada televisiva brasileira”. Revista Anagrama. São Paulo. Vol. 6, n.º 2 (Nov. 2012), p. 4, disponível em 
http://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/48179 (último acesso a 05-08-2020).

208  JUNGBLUT, Airton Luiz – “Igreja Universal do Reino de Deus no contexto do emergente mercado religioso 
brasileiro: uma análise antropológica”. Cadernos IHU Idéias. São Leopoldo. ISSN 1679-0316. Ano 3, n.º 36 
(2005), pp. 10-12, disponível em 
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/036cadernosihuideias.pdf (último acesso a 06-08-2020). 

209  CAMPOS, Leonildo Silveira – “Cultura, liderança e recrutamento em organizações religiosas…”, p. 115.
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É  precisamente  por  essa  “mistura”  algo  confusa  entre  as  esferas  da  religiosidade  e  da

espiritualidade  e  da  economia  e  dos  negócios  que  alguns  autores  falam na  “multinacional  do

pentecostalismo”  ou  da  “Igreja-empresa”,  que,  em  paralelo  com  a  actividade  eminentemente

religiosa/espiritual, construiu um império mediático, difundiu a sua instituição e objectivos através

de  meios  e  técnicas  de  marketing,  e  até  estabeleceu  empresas-satélite  nas  mais  variadas  áreas

(entretenimento, assistência social, construção civil, etc.)210

Como e quando foi, então, possível o aparecimento de tão impressionante empreendimento

religioso? Veremos de seguida alguns eventos-chave para a edificação da Igreja Universal do Reino

de Deus no Brasil e para a sua expansão internacional.

 

– Do Brasil para o Mundo

Edir Bezerra Macedo nasceu no Rio de Janeiro em 1945 numa família católica numerosa.

Em 1963 converteu-se ao pentecostalismo na Igreja Nova Vida por incentivo de uma irmã sua.

Desavindo  com  “o  elitismo  de  classe  média”  da  liderança  eclesiástica  da  Igreja  Nova  Vida,

abandonou-a em 1975 e formou com outros ex-membros da Igreja Nova Vida a igreja Cruzada do

Caminho Eterno. Porém, em 1977, voltava a estar em desacordo com os seus correligionários e

fundou com Carlos Roberto Augusto Lopes, Carlos Alberto Rodrigues e Romildo Ribeiro Soares

(cunhado de Edir Macedo) a Igreja Universal do Reino de Deus.211

Num período inferior a vinte anos este movimento religioso conseguiu afirmar-se como uma

mega-igreja  e  distinguir-se  de  forma  espectacular,  não  apenas  no  Brasil,  mas  também  no

estrangeiro. Da origem modesta das suas pregações iniciais no espaço de uma antiga funerária no

bairro da Abolição (Rio de Janeiro), a Igreja Universal está hoje presente em todos os continentes.

Como já vimos anteriormente «ce rayonnement s'opère grâce à la manière dont l'Église utilise la

“machine  narrative  de  la  consolation”  à  travers  une  organisation  pyramidale  permettant

constamment de donner à cette machine de nouvelles variantes.»212

210  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”…, pp. 125-126; 
MARIANO, Ricardo – “Efeitos da secularização do Estado, do pluralismo e do mercado religiosos sobre as igrejas 
pentecostais”. Civitas – Revista de Ciências Sociais. Porto Alegre. Vol. 3, n.º 1 (Jun. 2003), pp. 119-121, disponível 
em https://doi.org/10.15448/1984-7289.2003.1.112 (último acesso a 07-08-2020); CAMPOS, Leonildo Silveira – 
Teatro, Templo y Mercado…, p. 83.

211  Existem dados contraditórios sobre o percurso de Macedo desde a saída da Igreja Nova Vida até à fundação oficial 
da I.U.R.D., assim como em relação às pessoas que tiveram um papel importante no momento fundacional. 
Algumas fontes não mencionam sequer a igreja Cruzada do Caminho Eterno, outras referem antes a igreja Casa da 
Bênção, um suposto projecto embrionário do que viria a ser a Universal. Quanto aos membros fundadores, há 
inúmeras versões, o que nos faz pensar numa certa aura de secretismo deliberada e falta de transparência nos relatos
das pessoas envolvidas. Cf. FRESTON, Paul – Protestantes e Política no Brasil…, pp. 95-97; MARIANO, Ricardo 
– “Expansão pentecostal no Brasil...”, p. 125; RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o 
Homem…, p. 27.

212  CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro – “Introduction”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-
Pierre; ORO, Ari Pedro – Les Nouveaux Conquèrants de la foi… p. 19.

67

https://doi.org/10.15448/1984-7289.2003.1.112


A consolidação da igreja no Brasil operou-se ao longo da década de 1980, quando se tornou

a igreja pentecostal com o crescimento mais acentuado no país.213 A posição de alguns autores214 é

de que não foi assim apenas por mero acaso, sorte ou por motivos directamente atribuíveis à própria

I.U.R.D.; a conjuntura sócio-económica brasileira assim o facilitou. Como vimos no início deste

capítulo,  a  “década  perdida”  de  1980  significou  crises  de  endividamento,  inflação  galopante,

elevada taxa  de  desemprego,  diminuição  do poder  de  compra  e  agravamento  generalizado das

condições  de  vida  para  milhões  de  pessoas  na  América  Latina,  e  o  Brasil  não  constituiu  uma

excepção.215

Contudo, o contexto sócio-económico marcado pelo aumento do desemprego ou do emprego

precário, a debilidade do Estado de bem-estar social, e o crescimento da violência e criminalidade

urbanas não são os únicos factores explicativos. Certos processos de transformação cultural, política

e religiosa também se revelaram favoráveis ao avanço do “fenómeno” Universal: o processo de

transição democrática do Brasil, a destradicionalização e modernização sócio-cultural, uma maior

abertura para o pluralismo religioso concomitantemente à diminuição da hegemonia católica e ao

avanço  da  laicização,  a  massificação  no  uso  de  novos  meios  de  comunicação  e,  por  fim,  a

manutenção de uma religiosidade popular (em especial entre os segmentos sociais mais pobres e

menos  escolarizados)  receptiva  a  práticas  e  crenças  religiosas  de  “tipo  mágico,  terapêutico  e

taumatúrgico”.216 A mensagem iurdiana  de  prosperidade  e  de  cura  assentou como uma luva  às

camadas  urbanas  mais  depauperadas.217 Nesse  sentido,  os  primeiros  templos  e  campanhas  de

evangelização fizeram-se nos principais centros urbanos e mais industrializados do Brasil (Rio de

Janeiro, São Paulo e Salvador), não raras vezes tendo as favelas ou zonas mais pobres como alvo

preferencial.

Ao longo dos anos 1980 a Igreja Universal conquistou terreno entre a população brasileira.

Segundo  Ricardo  Mariano,  em 1985  a  denominação  já  tinha  inaugurado  195  lugares  de  culto

distribuídos por 14 Estados brasileiros e o Distrito Federal de Brasília. No ano de 1987 o número

alcançara 356 lugares de culto. Segundo este autor, a taxa de crescimento de templos da I.U.R.D. no

Brasil entre 1980 e 1989 foi de 2600%.218

No final da década (1989-1990) a Igreja Universal, sob o comando do bispo Edir Macedo,

conduzia com sucesso as negociações para adquirir a Rede Record (emissora televisiva brasileira)

213  CHESNUT, R. Andrew – Born again in Brazil…, p. 47.
214  Cf. CHESNUT, R. Andrew – Born again in Brazil…; FRESTON, Paul – Protestantes e Política no Brasil…; 

MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra… 
215  Cf. TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na modernidade periférica”…
216  MARIANO, Ricardo – “Brésil”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro – Les Nouveaux 

Conquèrants de la foi… p. 45.
217  Cf. TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na modernidade periférica”…
218  MARIANO, Ricardo – “Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal”…, p. 125.
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pelo valor de 45 milhões de dólares.219 Este gigante mediático – hoje com a designação  Grupo

Record –  continuou a crescer  e  conta actualmente com vários  canais e  programas de televisão

(produzindo  inclusivamente  conteúdo  próprio  na  área  de  entretenimento),  estações  de  rádio,

imprensa escrita, websites, etc., no Brasil e em inúmeros outros países, incluindo Portugal.

Verificava-se então, já neste período, a “Igreja-empresa” em acção. De resto, a aquisição da

Rede Record foi alvo de suspeitas (inclusive judiciais), nomeadamente no que diz respeito à origem

do dinheiro usado para a compra.220 Alegadamente, a finalização da transação (o pagamento terá

sido feito em duas partes) chegou a estar ameaçada quando o anterior proprietário recuou e se

recusou a renegociar a dívida e as condições da venda. Segundo o próprio Edir Macedo escreveu na

sua autobiografia, foi o “poder da oração” que permitiu levar o negócio a bom porto.221 Pese embora

este avanço significativo da Igreja nos anos 1980, ele foi de longe mais discreto neste período do

que  seria  na  década  seguinte.  Dizemos  “discreto”  porque  os  episódios  polémicos  que  mais

marcaram a igreja tiveram lugar em meados dos anos 1990. 

Na última década do século XX a Igreja começava a captar muito interesse e atenção por

parte  dos  meios  mediáticos  (brasileiros  e  internacionais)  e  da sociedade em geral.  Esta  foi  em

muitos  aspectos  a  “época  dourada”  da  I.U.R.D.:  a  sua  consolidação  nacional  e  internacional

consagrou-se  neste  período.  Em  1990  organizou  mega-concentrações  para  celebrar  cultos  em

espaços públicos com grande visibilidade, uma das quais no emblemático estádio do Maracanã (Rio

de Janeiro) onde estiveram presentes cerca de 200 mil pessoas.222

Ao longo  dos  anos  1990,  a  Universal  conseguiu  marcar  presença  em todos  os  Estados

brasileiros, ascendendo o seu número de membros no Brasil (segundo dados de Ricardo Mariano) a

mais de 2 milhões no final da década. Isto significaria uma taxa de crescimento anual na ordem dos

25,7%. Nenhuma outra igreja evangélica brasileira conheceu ritmos de crescimento desta ordem.223

É  importante  referir  que  os  meios  de  comunicação  social  de  que  a  I.U.R.D.  dispõe

representaram uma peça-chave na sua expansão nacional e internacional. A análise de Alexandre

Brasil  Fonseca  sobre  o  império  mediático  da  Universal  aponta  no  sentido  de  que  o  conteúdo

proselitista difundido nos canais de comunicação da Universal talvez não funcione tanto como um

meio de conversão de novos membros. Antes, os programas e conteúdos de evangelização parecem

219  Idem.
220  Idem.
221  Em 2018 foi feita uma adaptação cinematográfica da autobiografia Nada a Perder do bispo Edir Macedo. Todo o 

filme tem um registo marcadamente apologético da figura de Edir Macedo. Sobre a questão da Rede Record, o 
objectivo por trás sua aquisição seria apenas difundir a mensagem de Jesus Cristo. Sobre a resolução do impasse na 
venda/compra da emissora, Macedo afirma ter sido o “poder da oração” que dirigiu a Deus para resolver o 
problema. Cf. Nada a Perder [registo vídeo]. Realização de Alexandre Avancini. Brasil: Paris Filmes/Record 
Filmes, 2018. (130 min.)

222  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p.
223  MARIANO, Ricardo – “Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal”…, p. 125.
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funcionar melhor como meio de difusão da mensagem iurdiana, e de “fidelização” daquelas pessoas

que já frequentavam ou estavam familiarizadas com a igreja.224

Não se  deve  menosprezar  a  capacidade  dos  órgãos  mediáticos  da  I.U.R.D.  em alcançar

novos públicos. Algumas pessoas podem ir pela primeira vez às reuniões nos templos depois de

terem visto ou ouvido um programa cujo conteúdo possa de algum modo encontrar eco na sua

experiência pessoal, necessidade ou interesse momentâneos. Essa é a opinião de Alexandre Brasil

Fonseca,  que afirma que a «IURD n'a pas  acquis  des médias  afin  d'en dégager  des  ressources

économiques, mais pour faire connaître ses “produits” et pour captiver de nouveaux adeptes. Ces

derniers  payeront  les  “services”  qu'ils  utilisent,  contribuant  ainsi  à  l'élargissement  des  listes  de

tributaires de l'Église.»225

Simultaneamente ao crescimento impressionante (ou talvez por causa dele), uma vaga de

suspeitas começaram a surgir na opinião pública e, muito em particular, nos meios de comunicação

laicos  brasileiros  (sem dúvida  destacando-se  a  Rede  Globo).  De  vários  sectores  da  sociedade

apareciam acusações de fraude, branqueamento de capitais, burla, charlatanismo e curandeirismo.

Estas denúncias eram amplamente divulgadas pelos principais canais mediáticos brasileiros que, de

um modo geral, assumiam um tom bastante crítico e negativo em relação à igreja.226

Vários episódios potencialmente incómodos para a posição da I.U.R.D. foram pisados e

repisados nos principais canais televisivos do Brasil. A prisão do bispo Edir Macedo, em 1992, foi

um dos  episódios  explorados  pelos  media brasileiros  para  questionar  a  idoneidade  pessoal  de

Macedo e a colectiva da Igreja Universal do Reino de Deus. O ano de 1995 foi palco de uma das

mais fantásticas polémicas: o “chute na Santa”. No dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do

Brasil,  um  bispo  bem  colocado  na  hierarquia  eclesiástica  da  Universal  (Sérgio  Von  Helder)

pontapeou a imagem da santa católica  em directo no programa da  Rede Record,  intitulado “O

Despertar da Fé”.227 O bispo tinha o intuito de denunciar a idolatria católica e mostrar a ineficácia

das estátuas e imagens sagradas.

Este acontecimento assumiu enormes proporções mediáticas. Inúmeros sectores religiosos,

políticos e sociais manifestaram publicamente o seu repúdio pela atitude do bispo iurdiano.228 Foi

224  BRASIL FONSECA, Alexandre – “Un empire médiatique”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari 
Pedro – Les Nouveaux Conquèrants de la foi… p. 226.

225  BRASIL FONSECA, Alexandre – “Un empire médiatique”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari 
Pedro – Les Nouveaux Conquèrants de la foi… p. 227.

226  Cf. MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra… 
227  FELTRIN, Ricardo – “Há 25 anos, bispo chutava imagem de Nossa Senhora Aparecida”. UOL, 12 de Outubro de 

2020, disponível em https://www.uol.com.br/splash/noticias/ooops/2020/10/12/ha-25-anos-bispo-chutava-imagem-
de-nossa-senhora-na-tv.htm (último acesso a 13-10-2020).

228  Cf. FUCABRASAECIA FBC – “Reportagem 61 Jornal Nacional Chute na imagem da Santa”. Youtube [registo 
vídeo]. 18 de Janeiro de 2016, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=N8tipx5Cw-c (último acesso a 13-
10-2020).
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talvez o maior pesadelo de relações públicas da I.U.R.D., levando mesmo o bispo Edir Macedo a

conceder uma entrevista onde condenou o acto de agressão e qualquer desrespeito por outros grupos

religiosos.  Outros  acontecimentos  fomentaram  polémicas  mediáticas,  tivessem  ou  não  fortes

fundamentos factuais.229

Este  clima  de  antipatia  (entre  a  I.U.R.D.  e  determinados  sectores  sociais  e  religiosos)

propiciou o aprofundamento daquilo que Clara Mafra intitula a “dialéctica da perseguição”.230 A

construção da identidade iurdiana baseou-se, quase desde os primórdios, numa lógica de confronto,

de oposição às identidades “rivais”: cultos afro-brasileiros, católicos, espíritas etc. Em meados da

década de 1990, os meios de comunicação social, ou melhor, a  Rede Globo, somou-se à lista de

agentes rivais, alvos das “teorias persecutórias” construídas nos templos, na rádio, na televisão e na

imprensa iurdianas.

Um dado importante neste desenrolar de eventos é a entrada da Igreja Universal do Reino de

Deus na vida política brasileira. Logo em 1986 – quando a igreja ainda nem contava dez anos de

existência  –  a  instituição  conseguiu  fazer  eleger,  respectivamente,  um deputado  federal  e  um

deputado  estadual  no  Rio  de  Janeiro.  Doze  anos  depois,  nas  eleições  de  1998,  os  candidatos

apoiados pela Igreja Universal já eram 17 deputados federais e 26 deputados estaduais distribuídos

por 16 Estados do Brasil.231

O artigo de Flávio Cesar Conrado, apesar de estar já bastante desactualizado, mostra como o

envolvimento  político  e  a  construção da  máquina  mediática  iurdiana  se  reforçam e  beneficiam

mutuamente.  É  interessante  verificar  que,  apesar  de  num momento  inicial  ter  optado  por  uma

229  Um número significativo das acusações de fraude, branqueamento de capitais e outras alegadas actividades ilícitas 
da Igreja Universal eram fundamentadas em denúncias de ex-membros, inclusivamente pastores e bispos. Um livro 
de um ex-pastor, Mário Justino, intitulado Nos Bastidores do Reino. A vida secreta na Igreja Universal do Reino de
Deus expôs supostos segredos da hierarquia eclesiástica iurdiana. Asseverava Justino que a liderança da igreja 
avaliava os seus funcionários apenas segundo parâmetros financeiros, tolerando quase todo o tipo de 
comportamentos e práticas condenadas pela doutrina (adultério, consumo de drogas, relações com prostitutas, etc.) 
desde que o pastor ou bispo fosse “rentável” para a instituição.

230  «Na Universal […] o contraste e o antagonismo com as outras instituições sociais estão na base da marcação dos 
seus tempos fortes, na forma de penetração no espaço da cidade e, certamente, no núcleo da vida ritual. […] 
Oferece, através de teorias persecutórias, alguns pontos de conexão facilmente reconhecíveis pelas pessoas que 
procuram alternativas sociais menos segmentadoras.» MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 54.

231  CONRADO, Flávio Cesar – “Política e Mídia: a Igreja Universal do Reino de Deus nas Eleições”. Religião e 
Sociedade. Rio de Janeiro. ISSN 0100-8587. Vol. 21, n.º 2 (Nov. 2001). p. 85, disponível em 
https://www.academia.edu/33084312/Pol%C3%ADtica_e_M
%C3%ADdia_A_Igreja_Universal_do_Reino_de_Deus_nas_Elei%C3%A7%C3%B5es (último acesso a 09-08-
2020). Sobre as estratégias iniciais e evolução da participação política da I.U.R.D. até 1993, consultar a já citada 
tese de Doutoramento de Paul Freston. Para uma cronologia mais recente destacamos ORO, Ari Pedro; MARIANO,
Ricardo – “Eleições 2010: Religião e Política no Rio Grande do Sul e no Brasil”. Debates do NER. Porto Alegre. E-
ISSN 1982-8136. Vol. 2, n.º 18 (Jul./Dez. 2010). pp. 11-38, disponível em https://doi.org/10.22456/1982-
8136.17634 (último acesso a 09-08-2020). Uma tese de Doutoramento recente lançou-se na investigação da 
capacidade de coordenação e influência eleitoral da Igreja Universal ao nível local (cf. NASCIMENTO, Claudia 
Cerqueira do – Igreja como Partido: capacidade de coordenação eleitoral da Igreja Universal do Reino de Deus. 
São Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2017. Tese de Doutoramento em Administração 
Pública e Governo.
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posição de demonização das forças políticas da esquerda brasileira,232 a I.U.R.D. veio a abandonar

este posicionamento em meados dos anos 1990,233 e apoiou Luiz Inácio Lula da Silva na eleição

presidencial de 2002.234

Algumas linhas de investigação sobre a relação entre política e religião no Brasil apontam

para uma estratégia bem definida e planeada por parte da Igreja Universal de modo a garantir a

prossecução dos  interesses  institucionais  junto  do poder  político.  Neste  sentido  torna-se menos

surpreendente  o  apoio  declarado  ao  candidato  presidencial  Jair  Bolsonaro  durante  a  campanha

eleitoral de 2018. Parece-nos bastante pertinente recorrer novamente a Paul Freston, que escreveu o

seguinte há quase vinte anos: «[it] raises the question whether the UC [Universal Church], whose

unique  combination  of  mass  popular  membership  plus  institutional  power  (hierarchical

organisation,  political  representation,  financial  wealth  and  media  empire)  is  the  secret  of  its

strength, allied to its growing social work which it says makes it aware of the need for change,

might not become a leading promoter of what some in Latin America are calling neopopulism.»235

O posicionamento tendencialmente favorável a candidatos e governos mais conservadores

na década no final da década de 1980 e até meados dos anos 1990 voltou-se, a partir de então, para

agentes políticos mais afectos à esquerda brasileira e às questões sociais. Nos últimos dois anos,

vimos a Universal a regressar às alianças conservadoras.236 O sucesso eleitoral dos candidatos da

Igreja Universal mereceria mais atenção do que nos será possível abordar neste estudo. Convém

apenas deixar a nota que o sucesso das estratégias eleitorais da Universal foi e é significativo, a tal

ponto que acabou por ter um efeito “mimético” noutras igrejas evangélicas.

Os grandes confrontos na década de 1990, mais do que desmoralizar ou produzir resultados

prejudiciais  à I.U.R.D.,  parecem ter produzido um “efeito  omelete”.  O bispo Edir Macedo, em

várias  ocasiões,  afirmou que “a Igreja  Universal  é  igual  omelete,  quanto  mais  batem mais  ela

cresce”.237

232  CAMPOS, Leonildo Silveira – “A Igreja Universal do Reino de Deus: um empreendimento religioso atual e seus 
modos de expansão (Brasil, África e Europa)”…, p. 366.

233  FRESTON, Paul – Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America. Nova Iorque: Cambridge 
University Press, 2001, pp. 55-56. A grande crítica que fazia então aos governos brasileiros era o seu fraco empenho
em políticas sociais públicas.

234  ORO, Ari Pedro – “A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e político brasileiros”. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo. ISSN 1806-9053. Vol. 18, n.º 53 (Out. 2003), p. 54, disponível 
em https://doi.org/10.1590/S0102-69092003000300004 (último acesso a 13-10-2020); ALMEIDA, Leonardo – 
ALMEIDA, Leonardo – Sistema partidário, representação e eleições presidenciais: uma análise sobre evangélicos 
e política no Brasil. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012. Dissertação de Mestrado em 
Ciências Sociais, pp. 84-85.

235  FRESTON, Paul – Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America…, p. 57.
236  AMADO, Guilherme – “Edir Macedo: barrado por Collor, aliado de Lula, afagado por Bolsonaro”. Época, 1 de 

Dezembro de 2019, disponível em https://epoca.globo.com/guilherme-amado/edir-macedo-barrado-por-collor-
aliado-de-lula-afagado-por-bolsonaro-24110710 (último acesso a 13-10-2020).

237  Cit. por MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 198.
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Ao mesmo  tempo  que  procurava  afirmar  a  sua  posição  no  contexto  religioso,  social  e

político  brasileiro,  a  Igreja  Universal  do  Reino de Deus começou muito  cedo a  mostrar  a  sua

vocação universal ao abrir templos noutros países. O processo de expansão internacional não teria

sido possível sem a rectaguarda do império financeiro, mediático e político previamente construída.

Mas este apoio talvez não tivesse sido suficiente se os agentes responsáveis por esse processo não

tivessem demonstrado alguma capacidade de adaptação (discursiva, litúrgica, etc.) aos contextos

culturais locais.238

A transnacionalização da  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  começou em 1985 com a

abertura do primeiro lugar de culto iurdiano no Paraguai. No ano seguinte chegou aos E.U.A., onde,

apesar das grandes esperanças depositadas em converter autóctones norte-americanos, a igreja teve

de longe mais sucesso entre as comunidades de imigrantes hispânicos.239 Em 1989 avançou para a

Argentina,  Uruguai  e  Portugal  (sobre  o  qual  falaremos  de  forma  mais  detalhada  no  capítulo

seguinte). O ritmo de crescimento internacional, inicialmente lento, intensificou-se na década de

1990; em meados da década a Universal já tinha 221 templos no estrangeiro.240 De certo modo, a

evolução a nível internacional seguiu moldes semelhantes àquela que conheceu no Brasil.  Mas,

contrariamente ao sucesso absoluto conquistado no país de origem, a transnacionalização foi um

processo mais complicado e heterogéneo. Ari Pedro Oro resume-o de forma eloquente em duas

categorias: 1) “uma igreja que prospera” (na Argentina, em Portugal e na África do Sul) e 2) “uma

igreja que patina” (no Uruguai, no México e em França).241

Eric Kramer também aborda em parte esta problemática e conclui que «the reasons why the

Universal Church expands in some places and not others are complex, having to do with historical,

cultural, and political factors that favour or hinder the activity of the church and the receptivity of

its message of prosperity.»242

Há mais de duas décadas que Leonildo Silveira Campos deixava em aberto a hipótese de, a

despeito da sua enorme capacidade centralizadora e unificadora, a Igreja Universal vir a enfrentar

dificuldades no estrangeiro. O peso burocrático, produto do “gigantismo da organização”, poderia

238  CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro – “Introduction”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-
Pierre; ORO, Ari Pedro – Les Nouveaux Conquèrants de la foi… p. 20.

239  ORO, Ari Pedro – “A presença religiosa brasileira no Exterior: o caso da Igreja Universal do Reino de Deus”.  
Estudos Avançados. São Paulo. E-ISSN 1806-9592. Vol. 18, n.º 52 (Set./Dez. 2004), pp. 139-155, disponível em 
https://doi.org/10.1590/S0103-40142004000300011 (último acesso a 08-08-2020); FRESTON, Paul – “A Igreja 
Universal do Reino de Deus na Europa”…, pp. 385-389.

240  ORO, Ari Pedro – “A presença religiosa brasileira no Exterior: o caso da Igreja Universal do Reino de Deus”…, p. 
140.

241  ORO, Ari Pedro – “A presença religiosa brasileira no Exterior: o caso da Igreja Universal do Reino de Deus”…, 
pp. 141-151.

242  KRAMER, Eric – “Making global faith universal: Media and a Brazilian prosperity movement”. Culture & 
Religion. [s.l.]. E-ISSN 1475-5629. Vol. 3, n.º 1 (2002), p. 29, disponível em 
https://doi.org/10.1080/01438300208567181 (último acesso a 09-08-2020).

73

https://doi.org/10.1080/01438300208567181
https://doi.org/10.1590/S0103-40142004000300011


impôr barreiras como a falta de iniciativa e de capacidade de decisão.243

A ideia geral que nos fica, contudo, é de sucesso. Em apenas 43 anos de existência a Igreja

Universal do Reino de Deus garantiu uma presença e impacto – simbólicos ou reais – em todos os

continentes do planeta.

243  CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, p. 355. Recentemente temos vindo a acompanhar uma
série de notícias que chegam de países africanos, onde a Igreja Universal enfrenta problemas internos (com pastores
locais), inclusive com com repercussões jurídico-legais. A título de exemplo veja-se: LUSA – “Instituto que legaliza
igrejas avalia queixa apresentada por bispos angolanos da IURD”, RTP Notícias, 29 de Junho de 2020, disponível 
em https://www.rtp.pt/noticias/mundo/instituto-que-legaliza-igrejas-avalia-queixa-apresentada-por-bispos-
angolanos-da-iurd_n1240994 (último acesso a 09-09-2020); TUMBA, Elias – “Fé, religião e luta de poder”, Angop,
25 de Julho de 2020, disponível em https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/sociedade/2020/6/30/religiao-luta-
poder,bfd2dfa4-bb98-4c62-8a0c-24de19c3cb5f.html (último acesso a 09-09-2020); “Parlamento são-tomense 
ameaça fechar a Igreja Universal do Reino de Deus no país”, Inforpress, 9 de Outubro de 2019, disponível em 
https://inforpress.cv/parlamento-sao-tomense-ameaca-fechar-a-igreja-universal-do-reino-de-deus-no-pais/ (último 
acesso a 09-09-2020).
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III. O NEOPENTECOSTALISMO IURDIANO EM PORTUGAL

«Le pentecôtisme de la troisième vague […] se présente

comme voulant conquérir le monde. Il ne se satisfait plus […]

d'un travail prosélyte discret dans les marges et d'un appel des

croyants à une plus grande pureté. Aujourd'hui, il agit au grand

jour, combinant le traditionnel et l'hypermoderne; il implante

ses pratiques dans une culture populaire branchée sur

l'individualisme urbain et sur le transnational. […] Il habitue

l'individu à se voir dans un

monde de conflits.»244

Vimos no capítulo anterior a pujança do movimento neopentecostal um pouco por todo o

mundo. Analisámos em particular o sucesso da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil: na

década  de  1980,  passou  de  um  movimento  espiritual  mais  ou  menos  obscuro  a  uma  mega-

instituição religiosa transnacional, com ramificações de sucesso no mundo empresarial e na vida

política brasileira.

Que números são possíveis apresentar para o os fiéis iurdianos em território nacional? Como

se operou a implantação da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal? Que estratégias de

evangelização  e  proselitismo  adoptou?  Qual  a  percepção  relativamente  à  Igreja  Universal

construída pela opinião pública nacional? Estas são algumas das questões que procuraremos cobrir,

cruzando a informação recolhida na consulta bibliográfica com outros dados que obtivemos através

de fontes primárias, destacando naturalmente o jornal Folha de Portugal. 

3.1)  A  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  em  Portugal:  a  quantificação  e  a

caracterização  possíveis

Até ao último quartel do século XX, o universo religioso português mantinha-se marcado

por um certo monolitismo católico. Não obstante o aumento de visibilidade de igrejas protestantes

históricas desde o início do século XIX em território nacional,245 Portugal mantinha-se quase até ao

final do século XX como uma nação católica e de católicos.

À semelhança do que aconteceu noutros países, o pentecostalismo constituiu logo a partir de

1913 um sopro de mudança dentro do campo protestante, e mais tarde também dentro do campo

244  CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro – “Introduction”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-
Pierre; ORO, Ari Pedro (dir.) – Les nouveaux conquérants de la foi…, pp. 15-16.

245  Para uma introdução à história dos grupos religiosos minoritários em Portugal ver SANTOS, Luís Aguiar – “A 
transformação do campo religioso português”. In CLEMENTE, Manuel; FERREIRA, António Matos (coord.) – 
Religião e Secularização. Vol. 3 de História Religiosa de Portugal, direcção de Carlos A. Moreira de Azevedo. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2002, pp. 419-489.
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católico português. Foi no ano de 1913 que José Plácido da Costa, emigrante português no Pará

(Brasil) que aí se converteu ao pentecostalismo, regressou à sua terra natal (Seia) com a família e

iniciou um trabalho missionário. Em 1921 regressava a Portugal Manuel José de Matos Caravela,

antes também ele emigrado no Brasil e aí convertido ao pentecostalismo. Ambos auxiliaram na

implantação e esforço missionário da primeira Assembleia de Deus em Portugal, fundada no Porto

em 1930 pelo sueco Daniel Berg.246

O  crescimento  do  pentecostalismo  em  território  nacional  foi  relativamente  rápido  e

beneficiou, entre outros factores, do facto de a sua linguagem e modelo de vivência religiosa serem

mais “igualitárias”. A centralidade da experiência carismática confere ao crente pentecostal uma

maior  liberdade  para  expressar  as  suas  emoções.  Ao  contrário  do  que  acontecia  nas  igrejas

protestantes históricas, onde era altamente valorizado possuir uma cultura bíblica letrada ou, como

também sucedia no catolicismo, onde o serviço religioso era mais introspectivo e contemplativo, o

pentecostalismo abriu espaço à emotividade e à expressão individual durante o culto.247

O pentecostalismo, nas suas mais diversas ramificações, foi crescendo em Portugal ao longo

do século XX248 mas o campo religioso português permaneceria mais ou menos rígido até ao fim do

regime  ditatorial.  A relação  preferencial  dada  à  Igreja  Católica  remeteria  os  demais  grupos

religiosos para uma posição minoritária e sem grande possibilidade de se afirmarem no espaço

público português. É apenas a partir de 1974, e em particular «na década de 80, que a relação de

forças dentro do campo religioso se altera devido à implantação de igrejas neopentecostais como a

Igreja do Maná e, principalmente, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).»249

3.1.1) Estimativa do número de membros250 da Igreja Universal

A Igreja Universal do Reino de Deus é, sem dúvida, a denominação neopentecostal com

maior visibilidade no contexto nacional. Na verdade, é dos grupos religiosos minoritários que maior

projecção  alcançou  junto  dos  meios  de  comunicação  social  e  da  opinião  pública.  Embora  os

motivos que tornam a Igreja Universal um assunto de debate nacional sejam, por norma, pouco

246  SANTOS, Luís Aguiar – “A transformação do campo religioso português”…, pp. 460-462.
247  SANTOS, Luís Aguiar – “A transformação do campo religioso português”…, p. 463.
248  Como curiosidade, apresentamos os dados fornecidos no The Cambridge Dictionary of Christianity: «The 

Pentecostal devotion […] collided with an increasingly secularized Enlightenment European culture with 
confidence in reason and science. […] Pentecostalism did not achieve a large presence in secular Western Europe. 
Only Portuguese Pentecostalism can claim more than 2% of the population. Charismatic churches fared better.» 
MACCHIA, Frank D. – “Charismatic and Pentecostal Movements in Europe: Western Europe”. In PATTE, Daniel 
(ed.) – The Cambridge Dictionary of Christianity…, pp. 193-194 (o itálico na citação é nosso).

249  MONTEIRO, Teresa Líbano – “Dinâmica social e religião”. In TEIXEIRA, Alfredo (org.) – Identidades Religiosas
em Portugal. Prior Velho: Paulinas, 2012, p. 71.

250  Entendemos aqui como membro todas as pessoas que frequentam/participam com regularidade os cultos da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Incluímos, portanto, aquelas que pertencem à hierarquia eclesiástica (bispos, pastores, 
obreiros/as) e os fiéis propriamente ditos.
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abonatórios para a instituição, ela recebe uma atenção desproporcional em relação aos restantes

grupos  minoritários.

Recordamos os episódios polémicos que a envolveram no ano de 1995, sendo um dos mais

mediáticos o que ocorreu no Porto e envolveu também o movimento popular designado “Todos pelo

Coliseu”.251 Alguns autores reforçam a importância dos meios de comunicação social nesta reacção

popular. A propósito disto, Miguel Farias notava em 1999 como os acontecimentos tensos entre

1995 e 1996 envolvendo membros da I.U.R.D. e populações locais não constituem manifestações

populares espontâneas e isoladas. Segundo Farias, a imagem fundamentalmente negativa ou cercada

de suspeições em relação à instituição religiosa foi sendo construída pelos canais mediáticos desde

1990 e fomentou a elaboração de uma opinião pública pouco favorável a este grupo religioso em

particular.252

Mas de que números estamos a falar? Quantos membros da I.U.R.D. é razoável aceitar que

existam em Portugal? Esta questão tem um problema metodológico logo à partida. O que podemos

entender como membro da Igreja Universal? O fiel assíduo que marca presença em pelo menos um

ou mais cultos semanais? O participante regular que vai uma ou duas vezes por mês às reuniões nos

templos? O indivíduo curioso que assiste esporadicamente às celebrações? Quais os limites que

devemos traçar para definir um perfil do membro da Igreja Universal?

Esta problemática complexifica-se quando trazemos para a discussão a noção de “trânsito

religioso”. Vários autores apontam para o número significativo de participantes253 nos cultos da

Universal no Brasil que transitam entre grupos e denominações religiosas.254 Podem, por exemplo,

identificar-se como católicos mas frequentar as reuniões nos templos da I.U.R.D. no sentido de

procurar resolver um problema premente. Podem ser praticantes da Umbanda ou do Candomblé que

vêem mais eficácia nos rituais iurdianos e por isso também os frequentam. Há ainda os que assistem

às  reuniões  na  Universal  mas  não se  vinculam a  uma identidade  iurdiana:  são  evangélicos  ou

simplesmente cristãos.

A própria liderança eclesiástica é um tanto ou quanto ambígua neste domínio. Lemos vários

artigos da autoria do bispo Edir Macedo no Folha de Portugal onde se reforça a importância, não

251  Relembramos uma notícia do arquivo da RTP já citada: NEVES, Andrea – “Manifestantes contra venda do Coliseu 
do Porto”, RTP Arquivos, 4 de Agosto de 1995.

252  FARIAS, Miguel H. –  “The Siege of Oporto's Coliseum: the Universal Church of the Kingdom of God and 
Portuguese Media”. CESNUR's 13th International Conference – Religious and Spiritual Minorities in the 20th 
Century: Globalization and Localization, Bryn Athyn College, 1999, disponível em 
https://www.cesnur.org/testi/bryn/br_farias.htm (último acesso a 14-10-2020).

253  Neste caso, os autores nem sempre assumem os participantes como sinónimo de membro da igreja. Consideram 
como participante todo e qualquer indivíduo que assista aos cultos, nem que seja apenas por uma vez.

254  Cf. ALMEIDA, Ronaldo de; MONTEIRO, Paula – “Trânsito religioso no Brasil”. São Paulo em Perspectiva. São 
Paulo. ISSN 1806-9452. Vol. 15, n.º 3 (Jul./Set. 2001), pp. 92-101, disponível em https://doi.org/10.1590/S0102-
88392001000300012 (último acesso a 22-09-2020).

77

https://doi.org/10.1590/S0102-88392001000300012
https://doi.org/10.1590/S0102-88392001000300012
https://www.cesnur.org/testi/bryn/br_farias.htm


do  vínculo  religioso  àquela  instituição  em  particular,  mas  do  vínculo  espiritual  à  fé  e  aos

ensinamentos bíblicos. Edir Macedo tece com regularidade críticas ao crente “religioso” que se

apega a rotinas e a uma “fé emotiva”. Embora nos artigos que lemos o bispo Macedo não nomeie os

“religiosos” a que se está a referir, suspeitamos que sejam fundamentalmente os católicos, uma vez

que a Igreja Católica é a grande instituição “rival” da Universal, tanto no Brasil, como em Portugal.

Ainda que em teoria desvalorize o vínculo institucional e apele apenas a uma fé sustentada

na Bíblia, a Igreja Universal do Reino de Deus assume-se como a única igreja capaz de orientar os

crentes para viver de acordo com a verdade bíblica. Ao criticar os “religiosos” e a “fé emotiva”, ao

condenar as práticas espíritas e das religiões afro-brasileiras, ao reclamar a sua interpretação bíblica

como sendo a mais fiel aos desígnios de Deus, entendemos que a Universal incita os seus membros

à exclusividade. Na prática e no dia-a-dia, porém, parece-nos conviver relativamente bem com o

“trânsito religioso”. A participação nos rituais é aberta a todos, quer sejam baptizados ou não, quer

sejam assíduos nas reuniões ou não.

Com efeito, «uma das peculiaridades da IURD […] está no fato de esta igreja não recusar

uma membresia flutuante. Ao contrário do modelo congregacional cristão clássico – que conta com

o princípio da conversão, abandono dos referentes de sociabilidade anteriores e reconstrução dos

laços de pertencimento a partir de um novo universo valorativo e simbólico […] –, a IURD parece

não apenas conviver, mas usufruir de uma adesão comunitária frouxa.»255

Também no  Folha de Portugal encontrámos relatos e testemunhos pessoais que apontam

para a mobilidade dos crentes entre grupos religiosos: os católicos desencantados que encontraram

na Universal uma fé mais alicerçada, os frequentadores de sessões espíritas ou os que recorriam a

“trabalhos” de bruxaria mas que descobriram na I.U.R.D. uma “fé de resultados”. Paulo Gracino

Junior coloca as mesmas interrogações metodológicas de fundo: é «nos estudos qualitativos que

percebemos a complexidade sincrônica do campo [religioso], que, para ser captada pelas análises

quantitativas, precisa inexoravelmente ser reduzida em categorias. Por exemplo, como  classificar

uma entrevistada  que,  depois  de  vinte  anos  frequentando a  Assembléia  de  Deus  e  observando

publicamente os preceitos doutrinais dessa denominação, ainda se afirma católica? Ou os milhares

de católicos nominais que se posicionam a favor do aborto ou do uso do preservativo e do sexo

antes do casamento?» 256

Colocam-se  aqui  algumas  questões:  a  mera  participação,  mesmo  que  esporádica,  em

255  MAFRA, Clara; SWATOWISKI, Claudia; SAMPAIO, Camila – “O projeto pastoral de Edir Macedo. Uma igreja 
benevolente para indivíduos ambiciosos?”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo. ISSN 0102-6909. 
Vol. 27, n.º 78 (Fev. 2012), p. 84, disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092012000100006 (último 
acesso a 22-09-2020).

256  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, p. 49.
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reuniões da Universal,  confere o estatuto de seguidor/membro da igreja?257 A exclusividade em

relação  à  igreja  é  requisito  fundamental?  Estas  perguntas  afastam-se  um  pouco  da  nossa

problemática central e por isso não nos foi possível dedicar-lhes o tempo e reflexão que merecem.

Regressemos então ao problema inicial: que estimativa é possível fazer para o número de

seguidores ou membros da Igreja Universal do Reino de Deus em território nacional? Há várias

fontes  que  podemos  considerar  para  tentar  encontrar  respostas.  Podemos,  em  primeiro  lugar,

procurá-las  na  própria  instituição  religiosa.  Em segundo lugar,  através  de  dados estatísticos  de

fontes oficiais (Instituto Nacional de Estatística, PORDATA, etc.) e, naturalmente, na bibliografia

consultada. Comecemos por comentar o que nos foi possível recolher junto de fontes da própria

Igreja.

O website actual da Igreja Universal em Portugal não fornece dados quanto ao número de

membros.  Assim,  não  podemos  apontar  um  valor  oficial  proveniente  da  própria  instituição.

Contudo, chegam-nos algumas sugestões através do semanário Folha de Portugal e de outras fontes

primárias e secundárias.

Alguns valores que retirámos da bibliografia são impressionantes. Paul Freston repetia em

1999 as  estimativas  feitas pela  imprensa brasileira  acerca do número de fiéis  da Universal  em

Portugal:  40  mil  fiéis  em  Julho  de  1993  e  de  200  mil  logo  no  ano  seguinte.258 Em  2003  a

investigadora Clara Mafra apresentara os mesmos valores espectaculares que eram reivindicados

pela Igreja Universal em Portugal: 200 mil fiéis. Cremos que a autora estava correcta ao dizer que,

na ausência de dados quantitativos fidedignos, isto é, que não sejam simplesmente afirmados pela

instituição, devemos duvidar da sua veracidade.259

Um artigo de 2006 na revista  Sábado trazia visibilidade sobre os números supostamente

reclamados pela instituição religiosa: «100 mil fiéis, 2500 obreiros (voluntários), 200 pastores e

bispos, 100 funcionários administrativos, 112 templos (42 dos quais na Grande Lisboa e 15 na zona

metropolitana do Porto)».260 Em 2008, enquanto era construído o grande templo da I.U.R.D. no

257  A socióloga Grace Davie propôs em 1994 o conceito de “acreditar sem pertencer” (cf. DAVIE, Grace – Religion in 
Britain Since 1945: Believing Without Belonging), o que tornaria esta discussão ainda mais complexa. Devemos 
considerar um participante nas reuniões da I.U.R.D. que não se identifique com a religião neopentecostal como 
membro da igreja? Consideramos como membro a pessoa que participa em campanhas ou reuniões específicas na 
I.U.R.D. (como as de terça-feira, dedicadas aos problemas de saúde) para enfrentar alguma dificuldade que vive 
num determinado momento, mas que se diz somente evangélica ou cristã? O que pensar dos frequentadores 
assíduos que podem nunca chegar a converter-se (baptizar-se)? Seria uma reflexão interessante mas extravasa o 
âmbito da nossa dissertação.

258  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, p. 389. Convém salientar que Paul Freston
refere a imprensa generalista brasileira como fonte para estes dados, pelo que é prudente não aceitar estes valores 
de forma acrítica.

259  MAFRA, Clara – “Portugal”. In CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre; ORO, Ari Pedro (dir.) – Les nouveaux 
conquérants de la foi…, p. 143.

260  LITO, Raquel – “O império da IURD”. Sábado, 4 de Maio de 2006, disponível em 
https://www.sabado.pt/vida/detalhe/reportagem-o-imperio-da-iurd (último acesso a 13-09-2020).
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Porto, o jornal  Público reproduzia a estimativa fornecida pela direcção da Igreja relativamente à

área do Grande Porto261: 15 lugares de culto e cerca de 10 mil fiéis. Naturalmente afirmava-se que o

valor não passava de uma estimativa porque «a igreja realça […] que não tem por hábito controlar o

número de pessoas que frequentam a instituição.»262 Um outro artigo no jornal Público, em 2012,

noticiava a construção do novo templo da Universal em Vila Nova de Gaia, e afirmava existirem

então cerca de 100 lugares de culto e 30 mil fiéis no território português.263 Estes números parecem-

nos bastante mais plausíveis.

Também  podemos  tentar  extrapolar  valores  baseando-nos  na  tiragem  do  jornal264 e  no

número  de  lugares  de  culto265 da  Igreja  Universal.  Contudo,  ressalvamos  que  os  números  não

passarão de conjecturas porque não dispomos de dados sólidos que nos permitam apontar valores

com um elevado grau de certeza.

Desde  1993,  a  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  em  Portugal  possuiu  dois  órgãos

informativos impressos: o Tribuna Universal (1993-2000) e o Folha de Portugal (desde 2003). Em

1994, a ficha técnica do Tribuna Universal indicava uma tiragem semanal de 100 mil exemplares266

mas em 1996 o número reduzira-se para 40 mil.267 Tendo em conta que o periódico contava em

1994 com um ano de existência, e o facto de a instituição responsável ser uma entidade religiosa

também  recém-chegada  a  Portugal,  uma  tiragem  semanal  de  100  mil  exemplares  parece-nos

261  Compreendia os concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Paredes, Espinho, Trofa, Gondomar, 
Penafiel, São João da Madeira e Póvoa do Varzim.

262  OLIVEIRA, Mariana – “IURD está a construir nova sede com oito pisos”. Público, 29 de Dezembro de 2008, 
disponível em https://www.publico.pt/2008/12/29/jornal/iurd-esta-a-construir-nova-sede-com-oito-pisos-289616 
(último acesso a 22-09-2020).

263  “IURD constrói templo em Vila Nova de Gaia e espera «oportunidade» em Lisboa”. Público, 16 de Julho de 2012, 
disponível em https://www.publico.pt/2012/07/16/sociedade/noticia/iurd-constroi-  templo-em-vila-nova-de-gaia-e-
espera-oportunidade-em-lisboa-1555062 (último acesso a 17-09-2020).

264  Para uma visualização simplificada ver tabela 1 do apêndice.
265  Para uma visualização simplificada ver tabela 2 do apêndice.
266  ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino de Deus: Tentáculos de um Polvo Monstruoso para

a Tomada do Poder. Lisboa: Hugin, 1996, p. 218. Este livro foi escrito por dois ex-funcionários de estações 
radiofónicas pertencentes à Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal. Gustavo Rosa era director de 
informação e José Martins desempenhava o cargo de director comercial; ambos cessaram essas funções a 6 de 
Novembro de 1995. É digna de nota a informação veiculada num artigo já citado da revista Sábado sobre José 
Martins: «conheceu bem a Igreja, mas nunca se converteu. Em 1992, tornou-se director comercial das rádios da 
IURD. Três anos mais tarde, foi convidado para a direcção do braço político da Igreja, o Partido da Gente. No 
congresso, discursou: "Espero que este partido faça cumprir Abril." A declaração caiu mal nos restantes dirigentes
e José demitiu-se no dia seguinte. Acabou por sair da IURD em 1996, depois de um diferendo com a direcção das 
rádios.» LITO, Raquel – “O império da IURD”. Sábado, 4 de Maio de 2006 (o itálico na citação é nosso).

Esta obra que redigiram em conjunto pretende ser uma denúncia das actividades e aquisições ilegais (ou pelo menos 
suspeitas) da I.U.R.D. em Portugal. Documentaram as inúmeras aquisições de estações radiofónicas e de outras 
empresas em variados sectores (turismo e lazer, contabilidade e consultadoria, sector alimentar, etc.), e as suas 
suspeitas quanto à origem do capital usado para a aquisição e manutenção dessas actividades. O recurso à 
informação contida neste livro requer particular atenção quanto à crítica metodológica e de fontes. Ainda assim, 
podemos encontrar nos numerosos anexos que aí incluíram (documentos legais, fotografias, cartas, etc.) alguns 
dados pertinentes para a nossa investigação. É o caso de uma fotografia da capa do Tribuna Universal de 4 de 
Dezembro de 1994, onde verificámos a tiragem semanal do jornal.

267  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, p. 389.
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notável.

Não podemos esquecer  que a  denominação chegou a Portugal  apenas  em Dezembro de

1989, iniciando os cultos num pequeno espaço em Benfica. Parece-nos duvidoso que no espaço de

quatro  anos  tenha  conseguido  assegurar  uma base  sólida  e  estável  de  100  mil  membros.  Isso

significaria que a Igreja Universal teria conquistado nesse curto espaço de tempo 1% do total da

população portuguesa porque,  usando dados fornecidos pelo Instituto Nacional  de Estatística,  a

PORDATA indica que Portugal tinha, em 1994, 9.991.500 habitantes.268 Se aceitarmos que a Igreja

Universal teria nesse ano 100 mil membros, eles representariam 1% da totalidade da população

então residente no país (inclui imigrantes que residam em Portugal há pelo menos um ano).

Uma vez que se trata de um jornal que era distribuído gratuitamente269, a circulação seria,

sem dúvida, superior ao número de leitores, tal como acontece noutras publicações gratuitas. Além

disso, é provável que o jornal fosse lido por pessoas que não frequentavam a I.U.R.D., ou seja, por

pessoas que não podemos considerar como sendo membros da igreja. Acreditamos, por isso, que o

elevado número de exemplares poderia ser uma forma de tentar alcançar potenciais fiéis. Sendo a

tiragem numerosa e a distribuição gratuita, a circulação poderia não ficar-se pelo círculo daqueles

que já frequentavam a igreja, procurando-se fazer chegar o jornal aos familiares, amigos, vizinhos

ou até mesmo a desconhecidos.

É nos períodos mais recentes, quando a Igreja Universal conta já com algumas décadas de

presença  em  Portugal  e  com  um  órgão  de  imprensa  reformulado270,  que  a  tiragem  assume

proporções  mais  moderadas.  Não  conferimos  o  volume  de  exemplares  desde  2003  mas  o  já

mencionado artigo da revista  Sábado de 2006 falava de uma tiragem de 30 mil exemplares por

semana.271 Embora não acreditemos que a tiragem corresponda exactamente ao número de membros

da igreja,  suspeitamos que a  drástica diminuição de exemplares em circulação entre  o  Tribuna

Universal e o Folha de Portugal reflectia as dificuldades que a denominação encontrou nos anos de

1995-1996.  Como vimos  anteriormente,  após  este  período  de  polémicas  e  confrontos,  a  Igreja

Universal apostaria numa estratégia de reconfiguração da própria instituição em Portugal. Isto leva

a crer que a fórmula com que chegaram ao país se esgotou ou provou não ser totalmente eficaz,

podendo  ter  estagnado  o  crescimento  da  instituição  ou  mesmo  conduzido  alguns  membros  a

268  Cf. “População residente, média anual: total e por sexo”. PORDATA, 15 de Junho de 2020, disponível em 
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente++m
%C3%A9dia+anual+total+e+por+sexo-6 (último acesso a 22-09-2020).

269  Os periódicos de distribuição gratuita geralmente são financiados pela publicidade neles contida. Contudo, a 
existência de anúncios publicitários no Folha de Portugal é relativamente escassa. Por norma, parecem-nos micro e
pequenas empresas e, portanto, afigura-se verosímil que seja a própria Igreja Universal do Reino de Deus a assumir 
uma parte (talvez a maior parte) dos encargos com a impressão e outros custos associados ao jornal.

270  O Tribuna Universal cessou de circular em 2000 e foi substituído em 2003 pelo Folha de Portugal. Não 
averiguámos se teve outro jornal oficial português a funcionar no hiato 2000-2003. 

271  LITO, Raquel – “O império da IURD”. Sábado, 4 de Maio de 2006.
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afastarem-se da igreja.

Um largo inquérito acerca das posições, valores e práticas religiosas em Portugal, realizado

no território  continental  em 1995,  foi  usado  como fonte  no  estudo  Identidades  Religiosas  em

Portugal. Os inquiridos eram questionados do seguinte modo: “em matéria de religião, com qual

das  posições  mais  se  identifica?”.  Estes  dispunham das  seguintes  categorias  para  seleccionar:

Católico, Protestante, Testemunha de Jeová, Evangélica, Adventista, Mórmon, Igreja Universal do

Reino de Deus, Igreja Baptista, Islâmica, Agnóstico, Ateu, Sem posição definida, Outra posição,

Não responde. Este relatório concluiu que a I.U.R.D. representava 0,3% da população inquirida, a

mesma percentagem para Testemunhas de Jeová e Evangélicos, superior aos Adventistas (0,0%),

Mórmons (0,1%), Baptistas (0,1%) e Islâmicos (0,0%). Porém, reconhece-se a margem de erro

neste  tipo  de  questão  sem filtro  (não  há  previamente  uma  interrogação  acerca  de  o  inquirido

pertencer ou não a uma religião). Teresa Monteiro afirma que «é importante ter consciência dos

efeitos da opção de realizar a pergunta sem filtro, quando se analisam os resultados, já que ela

implica uma sobrevalorização do universo católico que neste caso atinge os 91,4%. Ainda que os

estudos  empíricos  corroborem a  clara  maioria  católica,  se  for  colocado  um filtro  na  pergunta,

podem ser detetadas variações (neste caso, para menos) de cerca de 20%.»272

Na cronologia que em analisámos a tiragem semanal do Folha de Portugal, esta oscila entre

os 50 mil (até ao número 406, de 2 de Outubro de 2011)273 e os 56 mil exemplares (a partir do

número 407, de 9 de Outubro de 2011).274 Em 18 Fevereiro de 2018 a tiragem já era superior a 72

mil  exemplares  (número 739).275 Será  razoável  extrapolar  o  número de  membros com base  na

tiragem do jornal da instituição? Dada a importância que a instituição confere à evangelização e à

divulgação  das  suas  actividades  para  o  exterior  (numa  lógica  de  auto-legitimação  perante  a

sociedade portuguesa),  e de acordo com aquilo que acontece noutros periódicos de distribuição

gratuita, a tiragem será sempre feita por excesso e não por defeito relativamente ao número real de

membros da igreja.

Considerando a tiragem de 50 mil jornais em 2011, será admissível aceitar a existência de

cerca de 25 mil membros? Encontrámos no Folha de Portugal a indicação de que em 2011 a Igreja

Universal garantia ter em Portugal à volta desse número de membros.276 Este número tem de ser

ponderado com alguma reserva, dado que é o jornal da própria igreja que o afirma. Não temos

maneira  de  saber  como é  que  a  instituição  calculou este  valor,  nem tão  pouco de  cruzar  esta

informação com dados provenientes de outras fontes. De igual modo, não temos maneira de avaliar

272  MONTEIRO, Teresa Líbano – “Dinâmica social e religião”…, pp. 84-85.
273  Ver apêndice, ilustração 2.
274  Ver apêndice, ilustração 3.
275  Ver apêndice, ilustração 4.
276  DAMÁSIO, Sara – “Investir e crescer em Portugal”. Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011, p. 6.
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se a tiragem será ou não um bom indicador do número efectivo de membros. Podemos questionar-

nos se o facto da instituição ter aumentado a circulação do jornal entre 2006 e 2011 em 20 mil

exemplares277 poderá ter sido motivado por um aumento (mesmo que ligeiro) de participantes nos

cultos da igreja.

Outro indicador  do crescimento da Igreja  Universal  do Reino de Deus em Portugal é o

número de templos em funcionamento. Vários autores que consultámos recorrem a estes dados para

tecer considerações acerca deste assunto. A razão é simples: averiguar o número de locais de culto

da instituição não está aberto a suposições. Este é, portanto, um dado mais sólido e que é menos

susceptível  a  suposições ou extrapolações.  O número de templos,  infelizmente,  não nos  coloca

muito mais perto de descobrir quantos membros da Universal existem em Portugal. Dá-nos apenas

para visualizar o crescimento e distribuição da denominação no território nacional.

Paul  Freston  apontava  para  a  existência  de  50 templos  em 1995.278 Luís  Aguiar  Santos

afirmava que, «no final da década [1990], a IURD mantinha o seu vigor, passando, de princípios de

1998 a princípios de 1999, de 63 para 95 locais de culto de norte a sul do território continental e na

Madeira.»279 Em 2005, Paulo Gracino Junior indicava a existência de 100 lugares de culto iurdianos

em Portugal, valor que era fornecido pela própria instituição religiosa.280 Vemos, assim, claramente

que na década de 1990 a Igreja Universal assegurou uma implantação rápida e praticamente em

todo o território nacional (exceptuando o arquipélago dos Açores).

No  Folha  de  Portugal consta  quase  sempre  uma lista  dos  Centros  de  Ajuda  Espiritual

espalhados pelo país. Comparemos a evolução entre os 100 lugares de culto existentes em 2005 e os

que podiam encontrar-se em 2010-2012.281 O número 356 de 17 de Outubro de 2010 anunciava 110

lugares de culto no país.282 O número é elevado para 111 na edição 376 de 6 de Março de 2011 e já

encontramos registo de 3 centros no arquipélago dos Açores (nas ilhas de São Miguel, Terceira e

277  Aqui surgiu-nos a hipótese de o aumento da tiragem estar relacionado com o início da crise em Portugal. Até 2010, 
o clima económico em Portugal era relativamente optimista; a partir desse ano iniciaram-se sucessivos programas 
de austeridade e a economia nacional entrou numa espiral recessiva. Isso significou o aumento do desemprego, a 
diminuição dos rendimentos familiares e o agravamento das condições de vida. A Igreja Universal do Reino de 
Deus, antecipando um aumento da necessidade de as pessoas recorrerem a ajuda de instituições de solidariedade 
social, poderá ter-se “preparado” para actuar através das suas próprias instituições de beneficência (Coração de 
Ouro, Lar Universal, etc.), anunciando regularmente no seu jornal as actividades e o tipo de apoios dados por estes 
organismos. Poderá dar-se também o caso de as grandes dificuldades materiais e respectivas repercussões familiares
e psicológicas advindas da crise terem chamado mais pessoas a procurar na fé e na Igreja Universal em particular 
uma solução ou atenuação para os seus problemas. Contudo, salientamos que esta  é uma mera suposição da nossa 
parte.

278  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, p. 389.
279  SANTOS, Luís Aguiar – “A transformação do campo religioso português”…, p. 476 (o itálico na citação é nosso).
280  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, p. 152.
281  O ensaio Identidades Religiosas em Portugal dá conta de apenas 8 locais de culto da Igreja Universal do Reino de 

Deus em 2010, todos presentes em Lisboa (cf. MONTEIRO, Teresa Líbano – “Dinâmica social e religião”…, p. 
118). Não compreendemos muito bem a que se deve esta discrepância nos valores, dado que bibliografia anterior a 
2012 já refere a existência de muito mais templos da I.U.R.D., inclusive no Norte do país.

282  Folha de Portugal, n.º 356, 17 de Outubro de 2010, p. 16.
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Faial).283 A 17 de Julho de 2011 já existiriam 113 lugares de culto284, valor que se mantém até 1 de

Janeiro de 2012.285 No presente momento, em 2020, há 132 centros da Igreja Universal do Reino de

Deus em todo o país.286

Os templos de maior dimensão da I.U.R.D., como o Templo Maior em Chelas e o Cenáculo

do  Porto,  têm  capacidade  para  alguns  milhares  de  fiéis.287 Contudo,  alguns  dos  centros  mais

pequenos não terão sequer capacidade para uma centena de pessoas.288 Assim, por não dispormos de

dados oficiais que nos forneçam informações sobre a capacidade de cada um dos templos iurdianos,

é bastante difícil fazer qualquer tipo de estimativa a propósito do número de fiéis.

Dados  estatísticos  oficiais  fornecidos  por  organismos  como  o  Instituto  Nacional  de

Estatística  (recolhidos  através  dos  Recenseamentos  Gerais  da  População)  não  nos  permitem

acrescentar muito ao que dissemos até aqui. A indicação feita por Helena Vilaça em 2006 mantém-

se  válida:  «a  inexistência  de  uma  informação  oficial  desagregada,  relativamente  a  este  grupo

[“outros  cristãos”],  inviabiliza  a  individuação  das  muitas  organizações  religiosas  […].  Não  é

possível aferir, desta forma, pesos estatísticos e respectiva evolução de evangélicos […]. Contudo, a

vertente profundamente proselitista dos neopentecostais e a coincidência da sua temporalidade na

sociedade portuguesa com o período em análise  tornam bastante  plausível  a  hipótese de que a

expansão dos “outros cristãos” reflecte, fundamentalmente, o crescimento destas igrejas.»289

Voltando ao problema inicial: representariam os membros da Igreja Universal em Portugal

um número tão significativo que justificasse a sua popularidade mediática? Podemos analisar as

controvérsias em que se viu envolvida à luz de um crescimento absolutamente espectacular por

parte desta igreja em Portugal? Os dados que recolhemos levam-nos a concluir que a resposta é

simultaneamente negativa e afirmativa. É natural que, acompanhando os avanços e os recuos da

283  Folha de Portugal, n.º 376, 6 de Março de 2011, p. 8i. Esta edição tem uma lista detalhada de todos os Centros de 
Ajuda Espiritual e respectivas moradas no país (continente e ilhas).

284  Folha de Portugal, n.º 395, 17 de Julho de 2011, p. 8i.
285  Folha de Portugal, n.º 419, 1 de Janeiro de 2012, p. 8i. Tentámos fazer o levantamento do número até ao final do 

ano de 2012 mas devido a uma reformulação gráfica do jornal a partir do número 420, a lista completa dos Centros 
de Ajuda Espiritual já não aparece, tendo a direcção optado por incluir os nomes e moradas apenas das sedes 
regionais.

286  “Moradas”. Universal, informação disponível em https://www.igrejauniversal.pt/moradas/ (último acesso a 23-09-
2020).

287  O Cenáculo do Porto tem capacidade para receber 3 mil pessoas (cf. SILVA, Helena Teixeira da – “IURD inaugura 
Igreja no Porto para três mil fiéis”. Jornal de Notícias, 30 de Julho de 2010, disponível em 
https://www.jn.pt/sociedade/iurd-inaugura-igreja-no-porto-para-tres-mil-fieis-1630089.html [último acesso a 23-09-
2020]), e o Cenáculo do Espírito Santo em Vila Nova de Gaia pode ter 1500 pessoas na assistência (cf. DIAS, 
Pedro Sales – “IURD ergue templo de 12 milhões de euros em Vila Nova de Gaia”. Público, 17 de Dezembro de 
2012, disponível em https://www.publico.pt/2012/12/17/jornal/iurd-ergue-templo-de-12-milhoes-de-euros-em-vila-
nova-de-gaia-25760594 [último acesso a 23-09-2020]).

288  Pela nossa observação de alguns cultos no templo da I.U.R.D. em Matosinhos, o número de participantes não 
chegava, por norma, às 100 pessoas. Consultando as páginas de Facebook de alguns dos templos (à excepção das 
sedes regionais do Porto e de Lisboa), parece-nos que neles o número da assistência de fiéis será semelhante.

289  VILAÇA, Helena – Da Torre de Babel…, p. 166.
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instituição religiosa, tenha havido oscilações no número de seguidores da Igreja Universal desde

1989 até ao presente, mas acreditamos que este nunca terá ultrapassado 1% do total da população

em Portugal.

Em suma,  a  quantificação  da  membresia  iurdiana  é  extremamente  difícil  de  se  fazer  e

ultrapassa largamente os nossos objectivos e capacidade de investigação presentes. Reiteramos o

que vários  investigadores  já  fizeram notar:  os  primeiros  dez anos da  presença  da I.U.R.D.  em

Portugal foram os de maior crescimento, uma espécie de “época de ouro” para a instituição. A este

primeiro ímpeto seguiu-se uma segunda fase a partir de 2000 com um aumento dos lugares de culto

francamente mais lento. Contudo, não deixa de ser notável a quantidade de espaços com que a

Igreja Universal conta em Portugal. Ainda que em alguns casos suponhamos que a presença tenha

um propósito mais simbólico (estar presente em todo o território) e a participação nos cultos diários

não  alcance  sequer  a  meia  centena  de  indivíduos,  estamos  sem  dúvida  perante  números  não

negligenciáveis.

3.1.2) Caracterização dos fiéis iurdianos

Concordamos  em  absoluto  com  Helena  Vilaça  quando  diz  que  «há  que  cruzar  esses

elementos [de morfologia exterior] com uma caracterização sócio-demográfica afinada, que permita

identificar […] níveis de literacia, origens e pertenças sociais e estes com as atitudes e valores

religiosos e morais».290

Contudo,  neste  campo estamos  ainda  mais  limitados  do  que  no  anterior.  Isto  porque  a

natureza deste tipo de levantamento prende-se acima de tudo com dados qualitativos que requerem

uma análise mais fina da realidade. Para traçar um perfil sócio-demográfico dos membros da Igreja

Universal era necessário recolher dados sobre os indivíduos, nomeadamente através de inquéritos

ou entrevistas. Não fizemos esse tipo de investigação, dando preferência a uma análise documental.

Procurámos algumas informações sobre este tópico nas fontes secundárias, mas o que encontrámos

para a realidade portuguesa ainda é bastante incipiente. Ainda assim, faremos um esforço no sentido

de apresentar algumas ideias que conseguimos reunir.

No período democrático, quando o campo religioso português conheceu uma nova e mais

ampla  diversificação,  esteve  «novamente  associado  à  presença  de  imigrantes,  […]  [quando]

Portugal passa a acolher trabalhadores estrangeiros, originários dos PALOP, do Brasil  […]. São

imigrantes predominantemente empregados nos setores de mão de obra intensiva e com grande

precarização (construção, restauração, limpeza e trabalho doméstico), baixos salários e, em grande

290  VILAÇA, Helena – Da Torre de Babel…, p. 130.
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parte, baixa escolarização.»291

Recordamos  como,  nesta  segunda  fase  de  diferenciação  religiosa,  o  campo  protestante

cresceu  graças  em  grande  parte  ao  avanço  dos  carismáticos  e  neopentecostais.  Dentro  destes

últimos, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Cristã Maná «introduzem uma novidade no

campo religioso português: orientam-se segundo uma lógica de mercado e funcionam, por isso, de

um modo  bastante competitivo».292 Helena Vilaça e Maria João Oliveira evidenciam como estes

grupos religiosos estão associados ao fluxo de imigração293 e, por isso, contam com uma membresia

maioritariamente brasileira,  africana (dos P.A.L.O.P.),  mas também alguns portugueses,  entre os

quais indivíduos de etnia cigana.294

Uma grande parte dos autores em que nos apoiámos para a consulta bibliográfica sugerem

que a Igreja Universal do Reino de Deus chegou a Portugal com uma estratégia clara: converter

aqueles que estavam nas margens da sociedade portuguesa. Traduzindo, isto quer dizer que a igreja

pretendia  trazer  para  o  seu  seio  os  mais  pobres,  os  menos  escolarizados,  os  que  ocupam  as

profissões  com  salários  mais  baixos,  enfim,  aqueles  que  são  ou  estão  social,  económica  e

culturalmente mais  vulneráveis.  Isto  inclui  em primeiro lugar  a  população imigrante,  incidindo

especialmente na comunidade brasileira e africana dos P.A.L.O.P. dada a proximidade linguística

entre estas e os pastores e bispos, a maioria deles brasileiros e também, mas em menor escala,

portugueses.

A população  imigrante  é,  por  norma,  a  franja  social  mais  exposta  à  precarização  e  à

desprotecção nas áreas do emprego, da educação, da saúde, da justiça, etc. Sabemos que a tendência

é para que percentagem de imigrantes com baixos índices de escolarização seja elevada, impedindo

o acesso aos empregos mais qualificados, mais estáveis e com melhores salários.295 Com certeza que

não só o aspecto eminentemente económico tem manifestações negativas para este grupo social.

Não esqueçamos que «the immigrant accumulates all those dimensions of otherness: the racial, the

291  VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português…, p. 183.
292  VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português…, p. 197.
293  Outros autores abordam este assunto, a saber: FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na 

Europa”…; MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…; GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…; 
RODRIGUES, Donizete; SILVA, Marcos – “Imigração e pentecostalismo brasileiro na Europa: o caso da Igreja 
Universal do Reino de Deus”. Revista Angolana de Sociologia. Mangualde. ISSN 2312-5195. N.º 13 (2014). pp. 
97-113, disponível em https://doi.org/10.4000/ras.1001 (último acesso a 17-09-2020); RODRIGUES, Donizete – 
“Ethnic and Religious Diversities in Portugal: The Case of Brazilian Immigrants”. In VILAÇA, Helena [et al.] – 
The Changing Soul of Europe…, pp. 133-148. Embora versando sobre a realidade britânica, encontramos ideia 
semelhante em BURITY, Joanildo – “Glocalização e mudança de identidade: missionários brasileiros pentecostais e
carismáticos no Reino Unido”. Religião e Sociedade. Rio de Janeiro. ISSN 1984-0438. Vol. 38, n.º 1 (Jan./Abr. 
2018), pp. 14-35, disponível em https://doi.org/10.1590/0100-85872018v38n1cap01 (último acesso a 29-09-2020).

294  VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português…, p. 197.
295  PINTO, José Madureira – “New Economy, Migration and Social Change: The Impact on Religion”. In The 

Changing Soul of Europe…, pp. 27-28.
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ethnic, the religious, and the low social class».296

Obviamente que a denominação também terá tido sempre em vista conquistar a população

nacional. Ao contrário do que aconteceu noutros países europeus, onde a I.U.R.D. alcançou fraco ou

praticamente  nenhum  sucesso  entre  os  cidadãos  autóctones297,  em  Portugal  a  denominação

conseguiu captar uma membresia “nacional”.

Em 1999, Paul Freston colocava a hipótese de a Igreja Universal do Reino de Deus em

Portugal  ser  uma  igreja  “luso-brasileira”.298 Freston  denotava  que  a  liderança  eclesiástica  da

I.U.R.D. no país era composta essencialmente por pastores e bispos brasileiros.299 Dez anos após a

chegada da denominação ao país, Freston concluía que «a atração da IURD talvez tenha a ver com o

momento da entrada na União européia [sic] e o desenvolvimento brusco que, por um lado, cria

oportunidades para quem sabe aproveitá-las e, por outro, cria angústias em quem se sente deixado

para trás ou cujo estilo de vida tradicional está ameaçado. Isso cria uma brecha para a teologia da

prosperidade  […]  e  novas  aberturas  sociais  para  grupos  não  católicos.»300 A  estratégia  de

evangelização  dos  bispos  e  pastores  maioritariamente  brasileiros  –  que  Freston  diz  retirar

dividendos  do “abrasileiramento”  dos  cultos  –  focava-se  muito  na  população portuguesa  como

público-alvo. Porém, na fase inicial de implantação, seria fundamentalmente entre a classe popular

296  VILAÇA, Helena [et al.] – “Conclusion”. In VILAÇA, Helena [et al.] – The Changing Soul of Europe…, p. 251.
297  Cf. AUBRÉE, Marion – “Un néo-pentecôtisme brésilien parmi les populations immigrées en Europe de l’Ouest”. 

Anthropologie et Sociétés. Québec. ISSN 1703-7921. Vol. 27, n.º 1 (2003), pp. 65-84, disponível em 
https://doi.org/10.7202/007002ar (último acesso a 25-09-2020); ORO, Ari Pedro – “A presença religiosa brasileira 
no Exterior: o caso da Igreja Universal do Reino de Deus”… pp.150-151; e SILVA, Marcos de Araújo; 
MEDEIROS, Bartolomeu Tito Figueirôa de; RODRIGUES, Donizete – “A IURD e suas estratégias litúrgicas na 
Europa: reflexões a partir de Roma, Madri e Barcelona”. Religião & Sociedade. Rio de Janeiro. ISSN 1984-0438. 
Vol. 33, n.º 1 (2013), pp. 145-166, disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0100-85872013000100008 (último 
acesso a 25-09-2020).

Este último artigo inclui dados levantados através do trabalho de campo feito pelos investigadores que realizaram 
entrevistas com membros da I.U.R.D. em Espanha e Itália e observaram que a maioria destes era imigrante 
(africanos e sul-americanos).

O artigo de Marion Aubrée aborda a presença da Igreja Universal do Reino de Deus na Europa Ocidental. Aubrée 
mostra que no Reino Unido e em França, por exemplo, a denominação apenas conseguiu adeptos entre as 
populações imigrantes e, especialmente em França, a opinião pública nativa e mesmo certos órgãos políticos 
mostram-se bastante desfavoráveis à denominação. Este trabalho indica que, fora de Portugal e de Espanha, a 
I.U.R.D. ganhou adeptos apenas entre as populações imigrantes, não conseguindo conquistar os cidadãos nacionais.
Cruzando esta informação com o facto de a Universal ter alcançado grande sucesso em países com índices de 
desigualdade social mais elevados (Brasil, Angola, África do Sul, etc.), poderemos inferir que as condições 
materiais, o facto de existir nos estados europeus uma melhor rede de assistência e serviços públicos, contribuem 
para essa fraca adesão por parte dos cidadãos europeus? Poderemos compreender à luz deste argumento a presença 
diferenciada da I.U.R.D. no contexto europeu?

298  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, pp. 389-395.
299  Não dispomos de dados actualizados nesta matéria, pelo que não sabemos se a Igreja Universal apostou na 

formação de líderes religiosos portugueses. Se sim, não sabemos que percentagem representam nem onde estão 
presentes. Contudo, a visualização de programas na IURD TV (Europa) enquanto realizávamos a nossa investigação
mostrou-nos pastores a falar português europeu. É curioso que a maioria destes estava à frente de igrejas em França 
e na Suíça, e menos em Portugal. Dado que a presença da I.U.R.D. nestes países se faz sentir acima de tudo entre as
comunidades imigrantes, suspeitamos que a formação de pastores portugueses siga uma estratégia deliberada para 
que a instituição consiga mais facilmente singrar entre as comunidades de imigrantes portugueses na Europa.

300  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, pp. 389-390.
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e mais desfavorecida económica e culturalmente que a Universal ganharia terreno.

Algumas investigações posteriores de outros autores seguem a mesma linha de pensamento,

podendo  definir-se  que  o  público-alvo  da  I.U.R.D.  em  Portugal  são:  1)  imigrantes  pobres,

normalmente brasileiros ou africanos dos P.A.L.O.P.; 2) ciganos; 3) portugueses pobres, geralmente

mulheres  com  baixa  escolaridade,  católicos,  desempregados  e  pensionistas.301 Estes  são

precisamente os grupos sociais mais susceptíveis à exclusão.

Por  meio  de  observações  etnográficas,  investigadores  como  Clara  Mafra,  Donizete

Rodrigues e Ari Pedro Oro chegaram a conclusões muito semelhantes no que diz respeito ao perfil

social dos fiéis iurdianos:  predominam as «mulheres, pertencentes às camadas baixas, embora a

Universal  tenha também atraído um público pertencente às camadas médias-baixas.  Em termos

étnicos  trata-se  de  uma  membresia  variada,  formada,  sobretudo,  por  portugueses,  africanos  de

diferentes países, latino-americanos e brasileiros.»302 É curiosa a questão colocada por Clara Mafra

em 2003, que nos poderá dar pistas para as causas do relativo sucesso da Teologia da Prosperidade

iurdiana em Portugal:  «s'agirait-il  d'une banlieue – les pasteurs brésiliens nés en périphérie des

grandes capitales du Brésil  – qui organise une autre banlieue – les Portugais et  les immigrants

africains qui ne sont pas inclus dans le projet national [portugais] de modernisation?»303

Verificamos, portanto, que a Igreja Universal do Reino de Deus, não só no Brasil304, mas

também em Portugal305, conquistou terreno principalmente entre a população feminina.306 Isto talvez

301  RODRIGUES, Donizete – “Ethnic and Religious Diversities in Portugal: The Case of Brazilian Immigrants”…, p. 
141. Salientamos que estamos a seguir a listagem de categorias segundo o autor. 

302  ORO, Ari Pedro – “Transnacionalização evangélica brasileira para a Europa: significados, tipologia e 
acomodações”. Etnográfica. [em linha]. ISSN 0873-6561. Vol. 23, n.º 1 (Fev. 2019), p. 13, disponível em 
http://dx.doi.org/10.4000/etnografica.6229 (último acesso a 18-09-2020).

303  MAFRA, Clara – “Portugal”…, p. 144. 
304  Um estudo demográfico conduzido por um grupo de investigadores brasileiros baseou-se em relatos e testemunhos 

pessoais no jornal da igreja no Brasil, o Folha Universal. Concluíram que o perfil que aí predomina é o da mulher 
que chegou à Igreja Universal motivada por algum problema de saúde (próprio ou de um familiar) que procura 
solucionar. Cf. SANTOS, Mauro Augusto dos; SIVIERO, Pamila Cristina Lima; GUEDES, Gilvan Ramalho; 
MACHADO, Carla Jorge – Testemunhos de fieis publicados pela Igreja Universal do Reino de Deus no jornal 
Folha Universal: uma análise exploratória. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais/Cedeplar-
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, 2010, disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/241753765_Testemunhos_de_fieis_publicados_pela_Igreja_Universal_do
_Reino_de_Deus_no_jornal_Folha_Universal_uma_analise_exploratoria (último acesso a 25-09-2020).

De resto, também R. Andrew Chesnut salientou que esta predominância feminina na Igreja Universal – e no 
pentecostalismo em geral – pode dever-se ao facto de que, tradicionalmente, é à mulher que é atribuído o papel de 
cuidadora, a figura responsável pelo bem-estar da família, em particular dos filhos, mas também do marido e da 
família alargada.

305  Gustavo Rosa e José Martins afirmavam o mesmo no seu livro, indicando que a maioria dos fiéis da I.U.R.D. desde
1989 até 1996 (ano da publicação) eram mulheres (ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino 
de Deus…, p. 27).

Aqui entendemos ser pertinente a observação que David Harvey fez sobre a relação entre processos de neoliberalização,
agravamento da pobreza e género e etnia: «the lower classes are highly racialized and the increasing feminization of
poverty has been a notable feature of neoliberalization» HARVEY, David – A Brief History of Neoliberalism…, p. 
202.

306  Esta é, de resto, uma tendência verificada noutras denominações e igrejas cristãs. Cf. “Gender Composition”. Pew 
Research Center, disponível em https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender-composition/ (último 
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se  prenda  com  o  facto  de  as  mulheres,  tradicionalmente  responsáveis  pela  vida  doméstica,

assumirem  com  maior  frequência  o  papel  de  cuidadoras.  Perante  a  existência  de  problemas

familiares  de toda a ordem (por exemplo,  como pudemos ver no  Folha de Portugal,  o marido

alcoólico e/ou violento, o filho toxicodependente, a filha que sofre de uma doença crónica, etc.), são

por norma o primeiro membro da família a procurar o apoio espiritual para a solução de problemas

domésticos.

É  tentador  supor  que,  tal  como  acontece  noutros  países,  onde  a  Universal  consegue

conquistar mais mulheres do que homens, o mesmo aconteça no que diz respeito às qualificações

académicas. Alguns estudos apontam para que a maioria dos fiéis da denominação tenha uma baixa

escolarização, embora mais recentemente esta igreja tenha conseguido captar mais indivíduos com

uma  escolaridade  média.  Para  a  população  com  graus  académicos  superiores  (licenciatura,

mestrado, etc.), os valores são relativamente residuais.307 Embora não tenhamos dados concretos

sobre este aspecto, podemos supor que a mesma tendência observada noutras realidades possa ser

válida em Portugal também. Contudo, neste domínio, não podemos oferecer mais do que uma mera

presunção.

É  possível  tecer  ainda  alguns  comentários  quanto  à  possível  distribuição  da  membresia

iurdiana  no  território  português.  Paulo  Gracino  Junior  observou  uma clara  disparidade  entre  o

sucesso da denominação no Norte e no Sul do país (extensível à diversidade religiosa no geral),

sendo Lisboa o foco central.308 Estas indicações estão alinhadas com o que Stephen Hunt dizia em

2000 relativamente à distribuição de grupos neopentecostais na Europa Ocidental: «the evidence

suggests that in Western Europe, by and large, the Faith churches tend not to be situated in the more

prosperous suburban areas.  Rather,  they are to be found in inner-city areas or in  the run-down

neighbourhoods of  conurbations where they appeal  to  the more impoverished and marginalised

social groups […],  [and] those in working-class manual occupations.»309

Assim, a Igreja Universal em Portugal conseguiu alcançar sucesso nos meios sociais que a

Igreja Católica e as igrejas protestantes históricas têm agora dificuldade de cativar. É nos segmentos

acesso a 14-10-2020). 
307  Mais uma vez alertamos que esta é uma tendência observada noutros grupos cristãos. Cf. “Religion and Education 

Around the World”. Pew Research Center, 13 de Dezembro de 2016, disponível em 
https://www.pewforum.org/2016/12/13/religion-and-education-around-the-world/ (último acesso a 14-10-2020).

308  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, pp. 40-41. Os factores que Gracino Junior aponta como 
possíveis contribuições para esta assimetria são: um catolicismo popular mais arreigado na região nortenha, a 
existência de uma elite laica pouco favorável à influência e crescimento dos grupos religiosos, mas também 
fenómenos de xenofobia. Temos algumas reservas em relação à relevância dessa “elite laica” numa hipotética 
resistência em relação à I.U.R.D. De que elite se trata: política, intelectual, jornalística? De que modo entende 
Gracino Junior que essa elite age para impedir ou limitar a actividade da Igreja Universal?

309  HUNT, Stephen – “‘Winning Ways’: Globalisation and the Impact of the Health and Wealth Gospel”. Journal of 
Contemporary Religion. [s.l.]. ISSN 1469-9419. Vol. 15, n.º 3 (2000), p. 338, disponível em 
https://doi.org/10.1080/713676038 (último acesso a 23-09-2020).
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mais  marginais  da  sociedade  portuguesa  (imigrantes  das  ex-colónias  portuguesas  em  África,

residentes  em  "bairros  de  lata",  os  portugueses  mais  pobres  e  menos  escolarizados),  onde  os

problemas sociais se fazem sentir de forma mais dramática, que a Teologia da Prosperidade iurdiana

mais se faz presente.310

A cobertura  mediática  que  a  denominação  recebe  em Portugal  faz  dela  uma  das  mais

relevantes (pelo menos dentro do universo protestante) no debate público. Isto, como vimos, não

reflecte  necessariamente uma elevada importância  numérica dos seus membros,  mas sim o seu

papel simbólico, o seu percurso confrontativo e a sua proposta  destradicionalizante nos campos

social e religioso.

3.2) A inserção da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal

A denominação iniciou o seu percurso em Portugal em Dezembro de 1989. Conheceu duas

fases um tanto distintas: a primeira ocorreu desde a sua chegada até mais ou menos o ano 2000; a

segunda, teve início a partir de 2003.

Neste subcapítulo apoiar-nos-emos essencialmente em fontes bibliográficas. Procuraremos

sinalizar os episódios-chave para a evolução da Igreja Universal em território nacional, e explanar o

seu significado para a própria denominação e os impactos destes na sociedade portuguesa.

– Uma igreja em polémico crescimento (1989-1996)

Os anos iniciais  da presença da Universal em Portugal ficaram marcados por uma certa

turbulência e controvérsia. Estes foram os anos da afirmação da denominação no país.

A generalidade dos autores aceita que Portugal representava um bastião estratégico no plano

de internacionalização da Igreja  Universal  do Reino de Deus.311 Portugal  era  ao mesmo tempo

importante para, a partir daí, entrar nos países africanos de língua portuguesa, e a porta de entrada

para a Europa, seguindo, numa primeira fase, os fluxos emigratórios nacionais para as principais

capitais  europeias.  Marion  Aubrée  notou  a  existência  «des  migrants  d'origine  portugaise  dans

presque toutes les capitales d'Europe de l'ouest et c'est à travers cette filière migratoire que l'IURD a

commencé à se développer dans cette région du monde».312

A  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  chegou  a  Portugal  em  Dezembro  de  1989,

310  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, p. 149.
311  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, p. 395; MAFRA, Clara – Na Posse da 

Palavra…, p. 61; ORO, Ari Pedro – “A presença religiosa brasileira no Exterior: o caso da Igreja Universal do 
Reino de Deus”… p. 142; RODRIGUES, Donizete; SILVA, Marcos – “Imigração e pentecostalismo brasileiro na 
Europa: o caso da Igreja Universal do Reino de Deus”…, p. 6; ORO, Ari Pedro – “Transnacionalização evangélica 
brasileira para a Europa: significados, tipologia e acomodações”…, p. 12.

312  Cit. por ORO, Ari Pedro – “A presença religiosa brasileira no Exterior: o caso da Igreja Universal do Reino de 
Deus”…, p.142.
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sensivelmente uma década após a sua fundação no Brasil. A liderança eclesiástica iurdiana contaria,

supostamente, com uma implantação facilitada pela proximidade linguística e até mesmo cultural.

Contudo,  o  processo  conheceu  inúmeras  resistências  por  parte  de  variados  sectores  sociais

nacionais. É aceite de forma mais ou menos unânime que, entre as causas para as objecções que lhe

eram  feitas,  estão  «o seu  forte  proselitismo,  associado  à  prática  agressiva  de  arrecadação  de

dinheiro, através de dízimos e ofertas dos fiéis, [que] tem causado discriminações, especialmente

por uma certa elite intelectual e pela Igreja Católica. É pertinente lembrar que, historicamente, a

sociedade portuguesa é profundamente católica.»313

A chegada foi discreta. Nesse momento a instituição contava apenas com o pastor Paulo

Roberto Guimarães que vinha acompanhado do seu pastor auxiliar. Ambos terão contado com o

apoio de António Joaquim Fernandes,  conhecido pelo seu nome artístico Roberto Leal,  para se

fixarem no país e iniciarem o trabalho missionário num armazém arrendado na Estrada da Luz em

Lisboa. O primeiro culto da denominação no país teria aí lugar a 18 de Dezembro de 1989.314 Os

primeiros pastores da Universal iniciaram logo a celebração de vários cultos diários em Benfica e a

assistência foi crescendo com rapidez. Pouco tempo depois abriam outros espaços no Porto e em

Almada.

A denominação foi crescendo em número de fiéis e na sua dispersão geográfica. A primeira

transmissão radiofónica dos programas da igreja foi  feita na  Rádio Mais na Amadora; a 10 de

Março de 1992, a Igreja Universal adquiria a sua primeira estação, a Rádio Placard, da cidade do

Porto.315 No mesmo ano conseguiu comprar a  Rádio Miramar e a  Rádio Audisintra. No ano de

1993,  o  pastor  Paulo  Roberto  Guimarães  já  alcançara  o  estatuto  de  bispo e  foi  incumbido  de

implantar em Madrid a primeira sede da I.U.R.D. sob a designação de Iglesia Cristiana del Espíritu

Santo.  Para  assumir  as  suas  funções  no  território  português  veio  um  outro  pastor,  João  Luiz

Urbaneja, então também elevado a bispo. Talvez se deva a este último a estratégia mais agressiva e

decididamente mais mediatizada da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal.316

A hipótese não é inconcebível. O momento a partir do qual o bispo Urbaneja assumiu a

liderança da denominação em Portugal coincidiu com uma fase de grande crescimento da I.U.R.D.

313  RODRIGUES, Donizete; SILVA, Marcos – “Imigração e pentecostalismo brasileiro na Europa: o caso da Igreja 
Universal do Reino de Deus”…, p. 7. Os autores deste artigo seguem uma interpretação semelhante à de Paulo 
Gracino Junior, destacando a hipotética resistência de uma “certa elite intelectual” à I.U.R.D. Infelizmente, não fica
claro para o leitor quem comporia essa elite e de que modo procuraria travar o crescimento da igreja.

314  ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino de Deus…, p. 21.
315  ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino de Deus…, p. 36. Pelo que os dois autores dão a 

entender, as aquisições eram feitas, num primeiro momento, por cidadãos portugueses ligados à Igreja Universal do 
Reino de Deus – alguns obreiros – que, depois, cediam a sua propriedade à instituição religiosa.

316  Gustavo Rosa e José Martins defendem abertamente esta tese, caracterizando a actuação do bispo Urbaneja como 
um plano ardiloso e até maquiavélico. Este tipo de juízo de valor não poderá ter espaço num trabalho científico, 
mas assentimos que o bispo Urbaneja terá desempenhado um papel crucial na estratégia de expansão e proselitismo 
da Igreja Universal em Portugal.
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em Portugal. Esse avanço era afirmado pela igreja e,  dado o mediatismo e atenção que lhe era

conferida pelos meios de comunicação social, seria relativamente perceptível por outros sectores

sociais.

Em 1993, a I.U.R.D. fundou em Portugal o órgão de imprensa Tribuna Universal. No ano de

1995 continuaria  a comprar  outras estações  de rádio um pouco por todo o país,  acrescentando

empresas de outros sectores: uma agência de viagens, uma consultora e empresa de contabilidade,

uma livraria, entre outras.317

Foi a partir de meados da década de 1990 que a denominação começou a ocupar manchetes

na imprensa nacional.  A denominação ganhara a atenção da comunicação social  nacional.  Aqui

convém situar o posicionamento da igreja na sociedade portuguesa. Clara Mafra foi das primeiras

investigadoras a evidenciar que, tal como fizera na década de 1980 no Brasil, a Igreja Universal

adoptou uma retórica, segundo define a autora, persecutória. A adjectivação parece-nos um tanto ou

quanto excessiva. Segundo Mafra, a I.U.R.D. procurava, simultaneamente, denunciar as práticas

“satânicas”  dos  cultos  afro-brasileiros,  espíritas  e  até  da  própria  Igreja  Católica,  e  afirmar-se

perseguida  por  determinados  sectores  sociais  (incluindo  os  meios  de  comunicação  social)  que

estariam a querer impedir a Igreja Universal de “mostrar a verdade” às pessoas. No continente sul-

americano,  esta  estratégica  rendera  dividendos  para  a  Universal:  taxas  de  crescimento  anual

espantosas, uma base sólida de fiéis, a entrada na política no final da década.

Este tipo de retórica persecutória colocava a Igreja Universal como um agente de libertação

dos esquecidos, dos marginalizados, dos injustiçados… Oferecia-lhes, por meio da participação nos

cultos e fidelidade aos preceitos bíblicos, a saída da sua condição difícil, uma alternativa feita de

prosperidade, de abundância e de felicidade que está teologicamente justificada. Do lado oposto

estavam todos os que se opunham, rejeitavam ou criticavam a I.U.R.D.: os descrentes, os católicos,

os membros de cultos afro-brasileiros, a imprensa que levantava suspeições sobre a legalidade (ou

moralidade) das actividades ou das ligações empresariais e comerciais da Universal. Na explicação

do mundo que os rodeava, os pastores e bispos transformavam a concorrência religiosa e a inserção

da igreja na vida pública numa lógica de “nós contra eles”, Deus contra o Diabo.

Entendemos,  contudo,  que  para  o  contexto  português  será  mais  apropriado  falar  numa

retórica  confrontacional  ou vitimista. Segundo Mafra, em Portugal «as “teorias persecutórias” só

vieram à tona depois de a IURD ter alcançado uma rede institucional razoavelmente extensa, já

entre 1994 e 1995, quando passou a disputar abertamente espaços nobres nos  media televisivos e

em cidades como Lisboa e o Porto. Às tentativas infrutíferas de formação de uma frente de aliados –

através do Partido da Gente, por exemplo – seguiu-se uma acirrada disputa e posterior estabilização

317  ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino de Deus…, pp. 167-234.
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através da exclusão da IURD do espaço público.»318 Seguindo a lógica de Mafra, a abordagem

confrontacional teria a vantagem de penetrar com alguma facilidade em determinados segmentos da

“sociedade  de  risco”:  os  mais  pobres,  os  imigrantes,  os  mais  expostos  à  exclusão  social.  Os

infortúnios da vida de cada eram lidos na igreja à luz da guerra espiritual: foi o diabo que tomou

conta da sua vida. A influência demoníaca era observável na pessoa que ficara sem trabalho ou vira

os  seus  rendimentos  diminuírem drasticamente,  ou na  pessoa que  sofria  de uma doença  que o

sistema público de saúde não conseguia ou podia solucionar, ou tantas outras situações em que a

economia e o país que se iam globalizando não conseguiam endereçar de uma forma eficaz.

Em meados da década de 1990, a Universal ganhava terreno e o próprio bispo Edir Macedo,

fazendo uso das ferramentas mediáticas ao dispor da instituição,  incentivava no jornal  Tribuna

Universal os fiéis portugueses a terem “uma atitude mais ousada”.319 Interpretamos isto como um

apelo a “façam-se notar e façam conhecer a Igreja Universal”. Simultaneamente foi crescendo a

desconfiança e a aversão de uma boa parte dos meios de comunicação social,  construindo uma

imagem e uma opinião pública fundamentalmente negativa de tudo o que envolvesse a Universal.

Não será alheio a esta suspeição o facto de a igreja ter procurado enveredar também pela

vida política. A proposta inicial para formar um partido político com ligações à Universal, o Partido

Social Cristão, foi chumbada pelo Tribunal Constitucional dada a sua evidente vinculação religiosa.

Em 1995, ficaria oficializada a criação do Partido da Gente que concorreu às eleições legislativas

desse mesmo ano. As primeiras reuniões do partido terão ocorrido em lugares de culto da própria

instituição religiosa em Vila Nova de Gaia, no Porto e em Lisboa, aqui na sede de empresas afectas

à Igreja Universal do Reino de Deus.320 Num congresso do partido em 1995, onde o bispo João Luiz

Urbaneja terá estado presente, o mesmo terá dito num discurso que aí proferiu: «estou aqui porque

existem dúvidas se este Partido é de direita, de centro ou de esquerda. Em resposta a essa dúvida eu

direi  que  se  Jesus  Cristo  estivesse  vivo  seria  a  favor  dos  pobres  e  por  conseguinte  seria  de

esquerda, mas nós o que somos é o Partido da Verdade».321 Não obstante ser notável a organização

e criação de um partido com inúmeras ligações à denominação, então presente em Portugal há

menos de uma década, os resultados eleitorais foram decepcionantes. O Partido da Gente reuniu,

nas eleições legislativas de 1995, apenas 0,14% dos votos (um total de 8279 votos)322 e, em 1999,

acabaria por ser dissolvido.323

318  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 22.
319  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, p. 270.
320  ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino de Deus…, pp. 75-80.
321  Cit. por ROSA, Gustavo; MARTINS, José – Igreja Universal do Reino de Deus…, p. 78 (o itálico na citação é 

nosso).
322  Comissão Nacional de Eleições, disponível em http://eleicoes.cne.pt/raster/index.cfm?

dia=01&mes=10&ano=1995&eleicao=ar (último acesso a 28-09-2020).
323  “Partido da Gente”, Comissão Nacional de Eleições, disponível em http://www.cne.pt/partido/partido-da-gente 
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Sensivelmente a partir de 1993 a situação polarizou-se: de um lado, a igreja e respectivos

membros,  e,  do outro,  a  comunicação social  que  arrastava  atrás  de si  uma parte  da  sociedade

portuguesa.324 A relação tornou-se especialmente turbulenta nos anos de 1995 e 1996.

Em 1995, foi tornada pública a intenção de compra por parte da I.U.R.D. de um imóvel de

grande  importância  simbólico-cultural  para  a  cidade  do  Porto:  o  Coliseu.  O  objectivo  seria

reconverter a sala de espectáculos num templo da denominação. O edifício reunia uma série de

características apelativas para a igreja: grandes dimensões, podendo servir como lugar de culto,

sede  regional  onde  pudesse  desenvolver  várias  actividades  ligadas  à  vida  eclesial;  localização

central, conferindo à igreja grande visibilidade e projecção na comunidade local.325

Um movimento de origem popular – “Todos pelo Coliseu” – surgiria para resistir à possível

venda  do  edifício.  Uma  grande  manifestação  deste  movimento  ocorreu  em  Agosto  de  1995,

contando  com  o  apoio  de  algumas  figuras  públicas,  nomeadamente  Rui  Reininho  e  Pedro

Abrunhosa. As pessoas que se reuniram à porta do Coliseu recusavam que um local de elevado

valor patrimonial e cultural da cidade do Porto pudesse ser convertido em local de culto religioso e,

cremos, sobretudo por ser da I.U.R.D., instituição sobre a qual se vinham a levantar suspeitas desde

há algum tempo. Porém, as justificações e observações aí feitas por alguns dos participantes levam

a crer  que o levantamento popular  tinha outros  motivos  que não apenas a  preocupação com o

património cultural municipal.

A indignação perante a possibilidade de alienação do imóvel aumentava pelo facto de ser a

“seita”  religiosa  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  a  poder  vir  usufruir  em  exclusivo  do

património. A designação de “seita”, como muitos autores já observaram, geralmente (en)cobre um

profundo desconhecimento e desconfiança em relação a grupos religiosos minoritários. Neste caso

acrescia  que  a  “seita”  era  um  produto  da  imigração  brasileira,  portanto,  representava

cumulativamente várias dimensões de alteridade na sociedade portuguesa. Porém, não queremos

alongar-nos num assunto que já foi profundamente debatido por outros investigadores.

Outro incidente ocorreu na cidade de Matosinhos em Novembro de 1995, quando vários

fiéis da Igreja Universal foram «sitiados dentro da igreja por horas a fio, só conseguindo sair com

auxílio policial,  mesmo assim sob uma chuva de ovos e tomates e aos sons de gritos de “fora

(último acesso a 29-09-2020).
324  Relembramos a propósito do papel da comunicação social o artigo de FARIAS, Miguel H. –  “The Siege of 

Oporto's Coliseum: the Universal Church of the Kingdom of God and Portuguese Media”…
325  Um bom artigo sobre as estratégias da Igreja Universal do Reino de Deus no sentido de ganhar protagonismo no 

espaço público é ORO, Ari Pedro; TADVALD, Marcelo – “A Igreja Universal do Reino de Deus  no espaço público
religioso global”. Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto. Vol. XXXVI (Dez. 
2018), pp. 51-69. Aqui os autores exploram a construção de mega-templos – as “catedrais da fé” – em pontos 
estratégicos de cidades no Brasil e um pouco por todo o mundo, como método da I.U.R.D. para se inserir no espaço
e vida públicas dos países.
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brasileiros, voltem para o seu país, não os queremos aqui”.»326 Aqui já não há engano: a “seita”

brasileira não era bem-vinda em Portugal.

No entender de Paulo Gracino Junior, «as manifestações contra a IURD em Portugal […]

representam duas faces da atitude dos portugueses frente ao movimento de globalização. De um

lado, temos uma classe média educada e anticlerical que vê o crescimento de uma seita religiosa de

origem brasileira como um retrocesso diante das perspectivas abertas a Portugal com sua entrada na

União Europeia. De outro, toda uma sorte de pessoas que, frustradas com os rumos da economia

portuguesa, veem nos brasileiros uma ameaça a seus empregos e sua cultura».327 Aqui, achamos que

Paulo Gracino Junior (assim como outros investigadores) atribui excessiva importância ao suposto

sentimento  anti-religioso  da  “classe  média  educada e  anticlerical”  portuguesa.  Não estamos  de

pleno acordo com esta visão de que, em Portugal, a classe média “educada” (refere-se àqueles que

possuem  escolarização  acima  da  média  nacional?)  perfilharia  necessariamente  um  sentimento

anticlerical em meados da década de 1990.

Tal como evidenciado por Miguel H. Farias, não podemos negligenciar a participação dos

meios de comunicação social neste processo de confronto. Ao longo da década de 1990 a imprensa

portuguesa ecoava os episódios polémicos da Universal no Brasil. Trazia ao público português os

desenvolvimentos mais recentes, tais como o “chute na santa”, quando o bispo Sérgio von Helder

pontapeou a imagem da santa padroeira do Brasil durante um programa da RecordTV em Outubro

de 1995. Mas a comunicação social portuguesa não esquecia também as investigações judiciais à

instituição no Brasil, as suspeitas de evasão fiscal e de burla, ou a prisão temporária de Edir Macedo

em 1992.328

A Igreja  Universal  do Reino de  Deus em Portugal,  tal  como fizera  no Brasil,  procurou

capitalizar esses episódios em benefício próprio. O bispo Edir Macedo falava no “efeito omelete”

que as críticas tinham para a igreja: quanto mais batiam (criticavam), mais a igreja crescia. Portanto,

à medida que o ataque da comunicação social aumentava, intensificava-se também a dialéctica da

perseguição da igreja. Em parte, e durante algum tempo, parece que o bispo Edir Macedo tinha

razão. A denominação cresceu bastante mais em Portugal entre 1995 até cerca de 2000. Mas, apesar

disto, a estratégia confrontacional da igreja não trouxe os mesmos resultados que trouxera no Brasil:

o crescimento de membros não alcançou de maneira nenhuma a mesma proporção que tivera no

326  GRACINO JUNIOR, Paulo – “«Jesus made in Brazil»: notas sobre a transnacionalização do pentecostalismo 
brasileiro para Portugal”…, p. 437.

327  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, p. 272.
328  Não só os casos no Brasil eram noticiados. A imprensa portuguesa desde relativamente cedo lançou dúvidas sobre 

a idoneidade da instituição religiosa, como notou a antropóloga Claudia Wolff Swatowiski. Cf. SWATOWISKI, 
Claudia Wolff – “Igreja Universal em Portugal: tentativas de superação de um estigma”. Intratextos. Rio de Janeiro.
ISSN 2176-6789. Número Especial 01 (2010), pp. 173-174, disponível em 
https://doi.org/10.12957/intratextos.2010.416 (último acesso a 28-09-2020).
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Brasil. A imagem pública da I.U.R.D. ficaria abalada de modo mais ou menos irreversível.

Além da profunda diferença nas sensibilidades religiosas entre as sociedades brasileira e

portuguesa329,  a questão do dízimo e das ofertas voluntárias incentivadas pelos líderes religiosos,

constituíam um choque, quer para os sectores religiosos tradicionais, quer para o segmento mais

laicizado da sociedade portuguesa. De facto, julgamos que a questão do dízimo e da acumulação de

bens por parte da Igreja Universal (incluindo empresas no sector comercial) são mais relevantes

para compreender a resistência de uma parte da sociedade portuguesa em relação à I.U.R.D., do que

propriamente a existência de um sentimento anti-religioso ou anticlerical.  Pelo facto de que os

«pastores  de  igrejas  como  a  Universal  […]  tendem  a  manter  na  Europa  o  mesmo  discurso

reproduzido no Brasil, que defende a equivalência entre o montante da oferta e o tamanho da fé»330,

a credibilidade atribuída à igreja ficou assim seriamente comprometida. Embora a Igreja Universal

tenha  procurado  inserir-se  e  aliar-se  a  outros  organismos  e  agentes  religiosos  evangélicos

nacionais331, o sucesso foi quase nulo.

Não obstante, convém lembrar que  «o fenómeno IURD teve […] a virtude de  interpelar,

pela primeira vez, a sociedade portuguesa em termos do pluralismo de crenças, promovendo a sua

discussão, quer nos círculos religiosos institucionalizados, políticos, intelectuais e científicos quer

na sociedade civil, fortemente mobilizada pelos meios de comunicação. De modo inesperado, este

grupo teve um evidente sucesso ao nível da captação de fiéis e uma projeção nunca antes conhecida

por outro movimento religioso ou confissão não católica.»332 Na verdade, a polarização de opiniões

e sentimentos na sociedade portuguesa causados por este fenómeno religioso promoveram o debate

sobre o lugar da religião na vida pública, a hegemonia católica e o direito das minorias religiosas a

um tratamento equitativo por parte do Estado.

Em Abril de 1996 seria formada uma Comissão de Reforma da Lei da Liberdade Religiosa

e, alguns anos mais tarde, entraria em vigor a nova Lei de Liberdade Religiosa (Lei n.º16/2001, de

22 de Junho). Embora tenha contribuído largamente para o debate, a Igreja Universal ficou excluída

329  A liturgia e culto iurdianos representavam uma grande novidade para a sensibilidade tradicionalmente católica de 
muitos portugueses. Os cultos muito expressivos, onde se realizam exorcismos, onde os crentes cantam, gritam, 
choram e, de uma forma geral, adoptam uma relação muito diferente (e mais aberta) com o corpo, constituem 
formas litúrgicas estranhas à tradição religiosa católica portuguesa.

330  ORO, Ari Pedro – “Transnacionalização evangélica brasileira para a Europa: significados, tipologia e 
acomodações”…, p. 19.

331  Foi o caso da Aliança Evangélica Portuguesa (A.E.P.), órgão representativo de inúmeras igrejas e comunidades 
evangélicas nacionais perante terceiros. Cf. “Quem Somos”, Aliança Evangélica Portuguesa, disponível em 
https://aliancaevangelica.pt/site/sobre/ (último acesso a 27-09-2020). A Igreja Universal procurou entrar na A.E.P. 
em 1992 mas o pedido foi rejeitado no ano seguinte. O organismo justificou a decisão pelo facto de alguns dos 
princípios centrais, a hierarquia rígida adoptada pela I.U.R.D., e as práticas “mágico-sacramentais” da Universal se 
afastarem da esfera tradicional evangélica (cf. FRESTON, Paul – “A Igreja universal do reino de Deus na 
Europa”…, pp. 393-394).

332  VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português…, pp. 196-197 (o itálico na 
citação é nosso).
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das novas deliberações legais porque a nova lei só previa a inclusão nas “relações privilegiadas com

o Estado português” os grupos religiosos presentes no território nacional há 30 anos ou mais, ou

cuja existência no estrangeiro fosse superior a 60 anos.333

O  discurso  vitimista,  estratégia  que  se  pretendia  eficaz  na  conquista  da  sociedade

portuguesa, ainda que «tenha surtido efeito nos primeiros momentos da IURD em Portugal, nos

quais a igreja ganhou uma intensa visibilidade, em momento posterior, a intensidade das oposições

fez a igreja mudar sua estratégia […e] tem procurado uma inserção menos contrastante com a

sociedade  portuguesa».334 Concordamos  com Ruuth  e  Rodrigues  que  viram em 1995  o  annus

horribilis da  Igreja  Universal  em Portugal.  A partir  daí,  a  denominação  começou  a  encontrar

barreiras na aquisição de novas salas de culto, a ser alvo de discriminação e mais escrutínio por

parte  da  sociedade  portuguesa.335 Para  conseguir  ultrapassar  os  estigmas  construídos  acerca  da

instituição, foi necessário operar mudanças.

É sobre esta reformulação estratégica que falaremos de seguida.

– Uma instituição à procura de legitimidade: o reposicionamento a partir de 2003

O crescimento polémico ao longo dos anos 1990, no qual o bispo João Luiz Urbaneja terá

tido  um  papel  preponderante,  terá  colocado  sérios  desafios  à  instituição  a  partir  do  final  da

década.336 O bispo foi inclusivamente enviado para Espanha, em Fevereiro de 1996, para coordenar

os demais templos da I.U.R.D. na Europa Ocidental, e foi substituído em Portugal pelo bispo Carlos

Alberto  Rodrigues  «para  melhorar  a  imagem  da  Igreja  Universal  portuguesa  e  acabar  com  a

polémica  nos  mass-media e  os  conflitos  com  os  católicos».337 Meio  ano  depois,  uma  nova

substituição colocava o bispo Marcello Brayner na liderança da I.U.R.D. em Portugal; este terá

seguido uma linha de actuação semelhante ao seu antecessor, procurando manter a igreja afastada

333  VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português…, pp. 38-39.
334  GRACINO JUNIOR, Paulo – A Demanda por Deuses…, p. 270.
335  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 121.
336  O bispo João Luiz Urbaneja, ao contrário do bispo que o antecedera e daquele que o viria a substituir, não evitava 

declarações polémicas junto da imprensa nacional, totalmente imbuídas da lógica de vitimização. Citamos um 
exemplo que a investigadora Clara Mafra recolheu no jornal Público de 1996, a propósito das reacções anti-
I.U.R.D. no ano anterior: «eu vejo estes casos como uma coisa programada, premeditada. Uma agitação bem 
preparada por um grupo de pessoas hostis […] Os políticos têm dito que nós estamos ilegais, que estamos a fazer 
coisas ilegais. E isso não é verdade: há legalidade tanto na constituição como em relação aos locais de culto. 
Estamos dentro da lei na questão comercial e imobiliária, nas relações com as câmaras e com o governo» (cit. por 
MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 63). Outro exemplo disto e do questionamento que a Universal fez 
sobre pluralismo religioso e igualdade para as minorias religiosas no país pode ser encontrado num texto do bispo 
Urbaneja no jornal Tribuna Universal em Dezembro de 1995: «enquanto não se der de facto a desvinculação 
efectiva do conceito Igreja-Estado, continuaremos condenados às perseguições, ao mesmo tempo que os 
portugueses, católicos ou não, vão assistindo às missas televisivas do clero romano que os antigos hábitos 
institucionalizaram» (cit. por MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 65).

337  RUUTH, Anders; RODRIGUES, Donizete – Deus, o Demónio e o Homem…, p. 125.
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de polémicas e dos meios de comunicação social nacionais.338

Ainda que a denominação tenha aumentado o número de templos e de fiéis na década de

1990 em Portugal, a relação tensa com os demais actores sociais poderia colocar entraves no futuro.

Na bibliografia consultada, a maioria dos autores supõe que os anos tensos de 1995 e 1996

(mas  com  sinais  anteriores  e  repercussões  posteriores  a  este  período)  deixaram  uma  marca

profundamente  negativa  na  igreja.  A aura  de  suspeições  levantada  –  uma  igreja  à  procura  de

extorquir dinheiro, prática de burla e charlatanismo por parte de uma igreja que promete curar e

assegurar a felicidade a troco de dinheiro, etc. – terá provocado uma resistência generalizada por

parte da sociedade portuguesa.

Assim, mais ou menos a partir dos anos 2000, a Igreja Universal do Reino de Deus encetou

um plano de reformulação. Os investigadores Marco Túlio de Sousa e Carlos Alberto Carvalho

destacam a colocação do novo bispo Carlos Rodrigues como um prelúdio na nova estratégia da

Universal.  O  bispo  tinha  nacionalidade  portuguesa,  o  que  poderia  amenizar  os  episódios  de

xenofobia,  e,  segundo  os  autores,  teria  um  “perfil  conciliador”  comparativamente  ao  seu

antecessor.339 A segunda estratégia na gestão da crise que a Universal enfrentou em Portugal após as

tensões de 1995-1996 foi a reformulação dos lugares de culto que, em 2003, passaram a designar-se

Centros de Ajuda Espiritual.

Perfilhamos  a  interpretação  da  antropóloga  Claudia  Wolff  Swatowiski  que  entende  que

«after resistance from public opinion and increased pressure from local authorities, the Universal

Church retreated and revised its position in Portugal.»340 A substituição, nos lugares de culto, do

nome “Igreja Universal do Reino de Deus” para este tipo de nomenclatura parece ter tido como

objectivo  distanciar-se  dos  estereótipos  em  volta  da  denominação  e  retirar-lhe  a  dimensão

eminentemente  religiosa.  A  nova  designação  aproxima-se  mais  da  ideia  de  uma  instituição

terapêutica, um lugar para aconselhamento e orientação espiritual mas não só. Os centros de ajuda

destinam-se para a resolução de problemas financeiros, de saúde, familiares, entre outros; o seu

âmbito de aconselhamento é muito alargado.341

Assistimos,  portanto,  a  uma  tentativa  clara  por  parte  da  Igreja  Universal  de  conseguir

reposicionar-se  perante  a  sociedade  portuguesa.  Abandonou  a  abordagem  polémica,  marcando

338  Idem.
339  SOUSA, Marco Túlio de; CARVALHO, Carlos Alberto de – “Narrar, lembrar, esquecer: Os 35 anos da Igreja 

Universal na Folha Universal e na Folha de Portugal”. Estudos em Comunicação. [s.l.]. ISSN 1646-4974. N.º 17 
(Dez. 2014), p. 147, disponível em http://ec.ubi.pt/ec/17/pdf/n17a07.pdf (último acesso a 26-09-2020).

340  SWATOWISKI, Claudia Wolff – “Avoiding Stigmas and Building Bridges. The Universal Church of the Kingdom 
of God in Portugal”. In BALKENHOL, Markus; BLANES, Ruy Llera; SARRÓ, Ramon – Atlantic Perspectives: 
Places, Spirits and Heritage. Nova Iorque, Oxford: Berghahn Books, 2020. p. 113.

341  SWATOWISKI, Claudia Wolff – “Avoiding Stigmas and Building Bridges. The Universal Church of the Kingdom 
of God in Portugal”…, pp. 117-118.
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presença e alimentando o debate no espaço público, assim como moderou enormemente as críticas

abertas à Igreja Católica. A partir dos anos 2000, procurou uma expansão mais discreta, não apenas

dos lugares e actividades religiosas propriamente ditas, mas de organismos-satélite da denominação.

O jornal da igreja também foi alvo de reestruturações. Em 2003, surgia o Folha de Portugal,

juntamente com o suplemento Folha do Centro de Ajuda, com uma nova equipa de redacção. Além

dos órgãos de imprensa de que já dispunha, a I.U.R.D. continuou a somar durante este período

outros empreendimentos, alguns de âmbito comercial. Não nos foi possível aferir a totalidade das

organizações  e  empresas  associadas  à  Igreja  Universal  em  território  nacional,  algumas  com

actuação num contexto europeu mais amplo. As informações que recolhemos vêm largamente da

nossa fonte primária. Alertamos, por isso, para o facto de que a exposição que faremos poder estar,

muito provavelmente, incompleta.

O tema da capa na edição de 28 de Agosto de 2011 do Folha de Portugal tinha o título “A

investir há mais de duas décadas em Portugal”.342 Eram dedicadas duas páginas a esta reportagem,

contando  com  uma  entrevista  ao  bispo  Júlio  Freitas  (então  já  responsável  pelo  trabalho  de

evangelização em Portugal e na Europa).343 No jornal destacava-se o papel da Igreja Universal na

sociedade portuguesa, pelo seu trabalho de evangelização e de investimento em infra-estruturas que

davam apoio a quem precisava, referindo-se, naturalmente, aos Centros de Ajuda Espiritual.

No balanço que o jornal fazia dos 20 anos (aproximadamente) em que a Universal estava

presente no país, retomava-se um pouco a narrativa de vitimização empregue uns anos antes: as

críticas  que  eram  endereçadas  à  I.U.R.D.  seriam  produto  da  ignorância,  do  preconceito  e  do

extremismo de alguns actores sociais (que não nomeia). Em vez de abraçar esta discussão, o jornal

orientava  o  leitor  para  os  sinais  positivos  que  a  igreja  tinha  dado  à  sociedade  portuguesa.  Os

Centros de Ajuda constituíam «um trabalho contínuo e que tem marcado o crescimento da Igreja.

Com este investimento interno, para além de ajudar no reaproveitamento do território abandonado

de várias zonas nacionais, também tem criado novos postos de trabalho.»344

Na mesma reportagem referia-se ainda a inauguração do mega-templo iurdiano na cidade do

Porto, em 2010. Na cerimónia inaugural terá estado presente o bispo Edir Macedo, que dissera à

assembleia de fiéis: «não somos fracos, somos fortes e aqui está a prova: a primeira Catedral da Fé

na Europa, construída de raiz. A primeira de muitas!»345 A Engiurd terá sido a empresa responsável

342  Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011.
343  A revista semestral IURDNews (também de distribuição gratuita) retoma muitos dos aspectos abordados nesta 

reportagem, nomeadamente o papel relevante da Igreja Universal do Reino e Deus em Portugal como instituição 
que investe no país e na sociedade, uma organização preocupada com o bem-estar e a melhoria das vidas dos 
portugueses. Cf. IURDNews, Dezembro de 2011.

344  DAMÁSIO, Sara – “Investir e crescer em Portugal”. Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011, p. 6 (o 
itálico na citação é nosso).

345  Idem.
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pelo projecto de construção do edifício. O director da empresa, Tone Fraga, foi entrevistado nessa

edição para falar sobre os projectos da Igreja Universal no país.346 Nesta edição, Fraga era apenas

identificado como director da Engiurd, mas num número anterior encontramo-lo mencionado como

pastor da Igreja Universal.347 Sabemos que hoje é bispo e está encarregado do Departamento de

Engenharia  da I.U.R.D. no Brasil.348 A denominação apostou,  portanto,  na constituição de uma

empresa-satélite  que  assegurasse os  projectos  de construção,  melhoria  e  manutenção de todo o

património da igreja no sector imobiliário.

No sector dos meios de comunicação social – onde a Universal apostou largamente e desde

muito cedo com a aquisição da TV Record no Brasil em 1989 –, pudemos verificar que a Universal

continuou a investir no alargamento deste ramo em Portugal. Acompanhando a própria evolução do

meio, catapultou a sua visibilidade através da aposta nos canais e meios televisivos e da presença

online.349

Criou, por exemplo, a IURDTV, um canal televisivo online com uma transmissão diária de

24 horas.350 Aqui, a programação restringe-se ao universo eclesial: os “casos verídicos” de membros

da igreja, a mensagem diária do bispo Edir Macedo (que é transmitida várias vezes por dia),  a

transmissão dos cultos diários (em directo emite apenas os cultos das 20h de quarta-feira e 9h30 de

domingo),  os bispos ou pastores responsáveis  de determinadas  áreas  geográficas falam para os

telespectadores  no  sentido  de  dar-lhes  orientação  e  conforto,  convidando-os  a  dirigirem-se  ao

Centro de Ajuda Espiritual mais próximo da sua localidade.

A RecordTV Internacional tem desde 2014 uma nova sede em Lisboa.351 No momento de

inauguração esteve presente o  Secretário-Adjunto (anunciado pela  RecordTV como Secretário de

Estado) do Desenvolvimento Regional, Pedro Lomba, então membro do governo de Pedro Passos

Coelho. O representante político afirmou na entrevista que «a Record soube conquistar muitos fiéis

espectadores portugueses».352

A RecordTV Europa é um canal que pertence ao  Grupo Record, e que, segundo a própria

empresa,  em Portugal  «expandiu consideravelmente em visibilidade,  audiência e solidez.  Desde

346  DAMÁSIO, Sara – “Investir e crescer em Portugal”. Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011, p. 7.
347  DAMÁSIO, Sara – “Segurança e conforto como prioridade no novo CdAE de Setúbal”. Folha de Portugal, n.º 

398, 7 de Agosto de 2011, p. 7i.
348  “Acompanhe o andamento das obras da Universal pelo Brasil”. Universal, 2 de Agosto de 2020, disponível em 

https://www.universal.org/noticias/post/acompanhe-o-andamento-das-obras-da-universal-pelo-brasil/ (último acesso
a 25-09-2020).

349  Não abandonou os meios radiofónicos e conta hoje com mais uma estação de rádio, a Record FM.
350  Pode assistir-se acedendo à página da IURDTV, disponível em https://www.igrejauniversal.pt/iurdtv/ (último acesso

a 29-09-2020).
351  “Record Internacional ganha nova sede em Portugal”. Jornal da Record, 10 de Maio de 2014 (actualizado a 6 de 

Outubro de 2018), disponível em https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/record-internacional-ganha-nova-
sede-em-portugal-06102018 (último acesso a 09-07-2020).

352  Idem.
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2006 até à presente data (2020), a Record TV tem vindo a registar um crescimento exponencial de

audiência, afirmando-se hoje no mercado como uma das estações de televisão mais vistas do país.

No ano de 2019, [em] Portugal atingiu […] um aumento de 4% de  rating em relação ao ano de

2018.  Companhia  diária  de centenas  de  milhares  de telespectadores  em Portugal,  a  Record TV

reforçou a  sua  posição  entre  os  canais  generalistas  mais  vistos  em todo o  país,  com 1,9% do

consumo total dos canais exibidos exclusivamente na plataforma cabo».353

As ideias-chave  do  vídeo  divulgado  pela  RecordTV Europa apontam para  uma  enorme

expansão e elevado prestígio internacional da emissora. O ano de 2019 teria sido “sinónimo de

sucesso”; este teria sido o terceiro canal mais visto durante o período em que emitia a série “Jesus”;

o programa “Fala Portugal” seria visto como “uma referência jornalística em Portugal”. O conteúdo

programático é emitido no Reino Unido e Suíça, destacando-se que este último é o terceiro país

com a maior comunidade de língua portuguesa em todo o mundo.354 É muito interessante que o

canal dê grande importância à proximidade e unidade do mundo lusófono.355 Segundo a mesma

entidade, o ano de 2019 terá sido “sinónimo de orgulho” para a RecordTV Europa, a “embaixadora

da língua portuguesa pelo mundo”. Mais uma vez relembramos como um dos públicos-alvo da

Igreja  Universal  em Portugal  são  as  comunidades  imigrantes  brasileiras  e  africanas  (de  língua

portuguesa). No resto da Europa, a expansão da denominação acompanhou, e temos razões para

acreditar  que  ainda  acompanha,  os  fluxos  da  imigração  brasileira,  africana  dos  P.A.L.O.P.  e

portuguesa.

Segundo uma referência que encontrámos numa página  online, a I.U.R.D. terá constituído

em 2009 uma nova agência de viagens em Lisboa, a Record Travel – Agência de Viagens S.A., mas

não pudemos averiguar a veracidade desta informação.356

Contudo,  o  domínio  que  assume  maior  relevância  no  âmbito  desta  dissertação  é  o  da

beneficência ou solidariedade social, onde a Universal investiu largamente a partir dos anos 2000.

353  “Empresa”. RecordTV Europa, [s.d.], disponível em https://recordeuropa.com/empresa/ (último acesso a 29-09-
2020). O itálico na citação é nosso.

354  O canal não faz referência à fonte destes dados, que nos parecem altamente improváveis. Estará com certeza a 
referir-se à grande comunidade imigrante portuguesa existente na Suíça mas, ainda assim, esta não é 
definitivamente a terceira maior comunidade de língua portuguesa no mundo.

355  “Vem aí a nova campanha da Record TV Europa”. Record TV Europa, 3 de Julho 2020, disponível em 
https://recordeuropa.com/noticias/planeta-record/vem-ai-a-nova-campanha-da-record-tv-  europa-03-07-2020/ 
(último acesso a 09-07-2020). Esta notícia pretende dar conhecimento da campanha “Vamos dar valor ao que é 
nosso”, uma iniciativa da RecordTV Europa para a promoção do turismo interno português no contexto da crise 
causada pela pandemia Covid-19 de 2020. É sensível ao facto de que «Portugal e o resto do mundo estão a 
atravessar uma situação jamais imaginada. Por isso chegou a altura de pensar e apostar no futuro e acreditar que, 
com força e empenho, o melhor ainda está para vir. A Record TV Europa, importante veículo da Lusofonia e uma 
das mais prestigiadas televisões internacionais […], associa-se ao esforço dos portugueses».

356  LOPES, Paulo – “Grupo do Edir Macedo abre agência de viagens em Lisboa”. PAULOLOPES, 8 de Abril de 2009,
disponível em https://www.paulopes.com.br/2009/04/grupo-de-edir-macedo-abre-agencia-de.html (último acesso a 
26-09-2020).
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Pelas implicações directas que pode ter na vida dos portugueses, em particular em contextos de

dificuldade económica ou em momentos em que a rede de assistência social pública não funciona

ou é ineficaz, parece-nos oportuno dedicar-lhe uma análise mais aprofundada.

3.3) A beneficência institucional iurdiana como mecanismo de afirmação social

Na página portuguesa online da Igreja Universal do Reino de Deus encontrámos a seguinte

descrição sobre a obra social da denominação: «a Igreja Universal tem uma participação ativa na

sociedade  e  procura  atender  a  todas  as  necessidades,  que  a  mesma apresenta.  Acreditamos  no

crescimento sustentável, isto é, apoiando projetos sociais alicerçados nos valores éticos, morais e

humanos.  Desde  que  deu  início  às  suas  atividades  em  1977,  a  Igreja  Universal  tem  vindo  a

fortalecer a sua responsabilidade social».357 Assim, tomámos conhecimento dos vários grupos que

intervêm na esfera social. A Unisocial, ramo social da I.U.R.D., tem como lema: “a Universal a

ajudar as pessoas”, e os grupos que a compõem são parte integrante da denominação, sendo que a

sua actuação depende inteiramente de verbas da instituição religiosa.358

Os “Anjos da Noite” têm como missão «deslocar-se aos locais onde se encontram os mais

sofridos e desamparados da sociedade».359 Definindo que “ajudar é a nossa missão”,  este grupo

actua  sobretudo  no  apoio  à  população  sem-abrigo,  distribuindo  géneros  alimentares  e  «uma

mensagem de conforto e ânimo, […] para que os visados tenham força para se levantar e lutar pela

vida».

O “Grupo Calebe Universal” – cujo  slogan é “cuidando da melhor idade” – «desenvolve

atividades com os mais velhos, promove apoio psicológico e terapia de grupo de forma a eliminar a

solidão  nesta  faixa  etária».360 Para  uma  intervenção  mais  personalizada  e  alargada  junto  da

população idosa, a I.U.R.D. conta desde 2002 com o “Lar de Idosos Universal”.361

O “Grupo  de  Evangelização”  é  constituído  por  um corpo de  voluntários  que  procuram

sensibilizar  a  população para  os  ensinamentos  e  mandamentos  bíblicos.  Pode ler-se  na  página:

357  “Unisocial”. Universal, disponível em  https://www.igrejauniversal.pt/obra-social/ (último acesso a 09-07-2020).
358  Não cobriremos todas as associações da Unisocial, apenas aquelas cuja actuação ultrapasse a membresia da igreja, 

e possa operar de forma mais directa como meio de intervenção social. Por isso ficam excluídas a Escola Bíblica 
Infantil, os grupos Força Jovem Universal e Força Teen Universal, assim como o Godllywood e o Intellimen.

359  Cf. “Anjos da Noite”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/anjos-da-noite/ (último 
acesso a 09-07-2020).

360  Cf. “Grupo Calebe Universal”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/grupo-calebe-
universal/ (último acesso a 09-07-2020).

361  “Lar de Idosos Universal”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/lar-de-idosos-universal 
(último acesso a 09-07-2020). Este lar de idosos, supostamente projectado para albergar 60 pessoas, até ao 
momento só terá autorização da Segurança Social para receber 40 idosos. Uma reportagem do jornal Público de 
2010 sobre o lar afirma que todos os utentes da instituição nesse momento eram fiéis da Igreja Universal. Cf. 
OLIVEIRA, Mariana – “Maria Emília diz que o lar da IURD na Azambuja é a «vila de Jesus»”. Público, 8 de 
Agosto de 2010, disponível em https://www.publico.pt/2010/08/08/jornal/maria-emilia-diz-que-o-lar-da-iurd-na-
azambuja-e-a-vila-de-jesus-19964286 (último acesso a 30-09-2020).
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«quando você vê alguém a distribuir o jornal Folha de Portugal pelas ruas das cidades portuguesas e

de outros países, é bom que saiba: ali  não está somente um mero distribuidor de folhetos, mas

alguém que já passou pelos mesmos problemas pelos quais você possa estar a passar – ou até piores,

em muitos casos».362

Existem dois projectos que de destinam exclusivamente à população feminina: a “Escola de

Mães” e  o “Projeto  Raabe”.  Segundo informação no  website da  igreja,  o  primeiro «tem como

finalidade ajudar e acompanhar mães nesta caminhada em que muitas delas acabam por perder a

força para lutarem e até mesmo a esperança. Infelizmente não podemos mudar os nossos filhos, mas

podemos mudar as nossas atitudes. […] As auxiliadoras deste Projeto também organizam o “Mães

em Ação”, um movimento que leva até as mães a assistência médica e jurídica que necessitam e

ainda realizam um atendimento personalizado às mães presentes.»363 O segundo, o “Projeto Raabe”,

cujo slogan é “rompendo o silêncio”, «foi criado para valorizar mulheres que passam por violência

Doméstica e familiar».364

Por  último,  parece-nos  relevante  o  programa  “Universal  nos  Presídios”. Novamente

apoiando-se em voluntários da igreja, este projecto pretende chegar à população prisional e às suas

famílias, no sentido de oferecer-lhes uma “palavra amiga” e sensibilizá-los para os ensinamentos

362  “Grupo de Evangelização”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/evangelizacao/ (último 
acesso a 09-07-2020).

363  “Escola de Mães”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/escola-de-maes/ (último acesso a
09-07-2020).

364  “Projeto Raabe”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/projecto-raabe/ (último acesso a 
09-07-2020). Achamos pertinente incluir aqui uma parte da descrição deste grupo (o itálico na citação é nosso): «A 
mulher por mais que queira alcançar objetivos, não pode esquecer que ela é mulher, feminina, delicada, que gosta 
de se cuidar. A natureza do homem é prática e resistente, por ser homem a sua criação é de ser provedor. Quando 
homem e mulher entenderem seu devido lugar, criarão dentro de si uma força de apoio e não uma muralha de 
problemas. O projeto Raabe estende sua força a lares que também passaram a violência doméstica e hoje contam, 
como sobreviventes, como superaram, a maneira de não se igualar aos homens, mas sim somar com eles as suas 
diferenças, porém nunca serem desiguais.»

Fomos verificando através das fontes secundárias que, nos últimos anos, a Igreja Universal tem vindo a construir uma 
narrativa em torno das questões de género que podem colocar em xeque a noção de que, enquanto igreja 
neopentecostal, é mais liberal na esfera da moralidade, hábitos e costumes. Embora mantenha a aceitação de certos 
aspectos do “mundo moderno”, há uma construção narrativa que procura disciplinar comportamentos, delimitar a 
“essência” feminina (cuidadora, delicada, mulher e mãe), e a “essência” masculina (provedor, activo e dinâmico). 
Para um estudo sobre o Projecto Raabe e uma reflexão sobre as questões de género associadas a este e outros 
grupos da Igreja Universal, ver MARTINEZ, Monise – “A Igreja Universal do Reino de Deus e as «Raabes 
Modernas» no contexto português: uma (des)construção de violências?”. Gênero & Direito. Paraíba. ISSN 2179-
7137. Vol. 6, n.º 2 (Dez. 2017), pp. 95-113, disponível em https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-
7137.2017v6n2.33145 (último acesso a 30-09-2020). Outros títulos de interesse neste tópico: BRONSZTEIN, Karla
Patriota; RODRIGUES, Emanuelle Brandão – “O Ethos da Mulher V: consumo e construção da identidade 
feminina na Igreja Universal”. Lumina. Juiz de Fora. ISSN 1981-4070. Vol. 10, n.º 1 (Abr. 2016), pp. 1-19, 
disponível em https://doi.org/10.34019/1981-4070.2016.v10.21161 (último acesso a 30-09-2020); SÁ, José Felipe 
Rodriguez de – O Mito Familiar da Igreja Universal do Reino de Deus. Salvador: Universidade Católica do 
Salvador, 2018. Dissertação de Mestrado em Família na Sociedade Contemporânea. Disponível em 
http://ri.ucsal.br:8080/jspui/handle/prefix/422 (último acesso a 30-09-2020); ALTIVO, Bárbara Regina – “Dever e 
prazer no casamento-empresa: transações regulares de controle do amor segundo a Igreja Universal”. Galáxia. São 
Paulo. ISSN 1982-2553. N.º 32 (Ago. 2016), pp. 176-187, disponível em  http://dx.doi.org/10.1590/1982-
25542016224434 (último acesso a 30-09-2020).
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bíblicos.365

Os públicos-alvo dos grupos que enumerámos até aqui coincidem sensivelmente com os da

própria Igreja  Universal:  mulheres,  em particular  as que estão inseridas em meios sociais  mais

empobrecidos e problemáticos, e cuja rede de apoio será limitada; pessoas idosas, nomeadamente

reformados, mais susceptíveis ao abandono e solidão; a população prisional e respectivas famílias;

os sem-abrigo; em suma, os grupos sociais mais vulneráveis e nas “margens”. Nas descrições de

todos os projectos confirmamos a preocupação com situações de pobreza, violência, solidão, enfim,

de fractura e de exclusão.

Entendemos que o investimento nestes projectos e noutras instituições-satélite dedicadas à

beneficência social constitui um outro pilar da reformulação estratégica da I.U.R.D. em Portugal.

Poderemos analisar este compromisso social da igreja como uma alternativa privada às políticas

públicas de solidariedade social? Estamos conscientes de que a acção da Universal neste campo não

representa  uma  novidade;  aliás,  historicamente,  a  função  assistencial  foi  em  primeiro  lugar

assumida por entidades religiosas. Só mais recentemente o Estado – e não apenas o português –

veio a assumir o apoio nas mais diversas áreas como um dever público.

As políticas públicas para a educação, para a saúde, para a justiça, para a habitação, entre

outras,  constituem pilares  fundamentais  na elaboração de sociedades  mais  equitativas  e  coesas.

Num cenário  em  que  essas  políticas  possam ser  inexistentes  ou  insuficientes  para  atenuar  as

assimetrias sociais, os agentes privados – a caridade religiosa, a filantropia, etc. – podem preencher

essas lacunas. Esta questão torna-se ainda mais premente quando pensamos nos desafios que são

colocados ao Estado-providência num contexto de crise económico-financeira como aconteceu de

2008  em  diante.  Uma  afirmação  do  sociólogo  Enzo  Pace  parece-nos  sintetizar  muito  bem  a

problemática: «if the State reduces the weight of welfare because of the fiscal crisis that is gripping

the country, this creates a new paradox. We are in fact coping with the new roles of churches and

religions; it becomes more and more important precisely in an area of social life that the welfare

state replaced the traditional power of the churches. But, on the other hand, the churches are forced

to go back to being the medical institution of capitalism».366

365  “Universal nos Presídios”. Universal, [s.d.], disponível em https://www.igrejauniversal.pt/universal-nos-presidios/ 
(último acesso a 09-07-2020). Na apresentação deste grupo na página online diz que os voluntários «entendemos 
que não apenas o preso sofre com a sua reclusão, mas a família também, que, para além de ficar abalada, também 
fica com a sua estrutura comprometida. […] Desde que o grupo de Evangelização da Igreja Universal ultrapassou 
as barreiras da exclusão e iniciou um trabalho social, em pouco tempo, a mudança de comportamento dos internos, 
que participam ativamente nos encontros da Igreja Universal dentro da unidade, chamou a atenção dos diretores 
que, por sua vez, observaram que, gradativamente, os presidiários começaram a comportar-se de outra forma.»

366  PACE, Enzo – “Religion in Motion: Migration, Religion and Social Theory”. In VILAÇA, Helena [et al.] – The 
Changing Soul of Europe…,  p. 10.

104

https://www.igrejauniversal.pt/universal-nos-presidios/


Assim, poderemos reflectir sobre as instituições de beneficência social iurdianas como parte

de uma nova estratégia de legitimação da igreja perante a opinião pública portuguesa.  O nosso

exercício não surge num vácuo: vários investigadores já analisaram partes desta questão.

Paul Freston foi dos primeiros a sinalizar que «em Portugal,  a obra social [da I.U.R.D.]

parece  ser  […]  uma  maneira  de  reivindicar  a  legitimidade  negada  por  importantes  setores

sociais.»367 Também Clara Mafra abordou o posicionamento da I.U.R.D. na questão da caridade. Na

concepção  iurdiana  da  Teologia  da  Prosperidade,  a  caridade  dos  membros  não  é  uma  acção

encorajada pela instituição, não constitui uma virtude. Como vimos no capítulo anterior, a Teologia

da Prosperidade aplaude antes a auto-suficiência e a independência pessoal: da família, de amigos,

do Estado. A Igreja Universal está perfeitamente alinhada com esta leitura e, por isso,  Clara Mafra

constatou que, na concepção iurdiana, «a rede de relações que envolvem noções de dependência e

solidariedade  deve  encolher,  restringindo-se  aos  membros  de  um  modelo  de  família  burguês

restrito: pai, mãe e filhos. Com os “de fora” deve valer sobretudo a linguagem da auto-suficiência e

competitividade. Na IURD a caridade é uma qualidade eminentemente institucional».368

A socióloga Nina Rosas, seguindo a linha de pensamento de Clara Mafra, demonstrou como

a Igreja Universal, após a resistência e estigma que enfrentou a partir do final dos anos 1990 em

Portugal, teve de redefinir estratégias para manter-se competitiva no campo religioso português. A

intervenção  social  seria  um  dos  pontos-chave:  «na  época  da  inserção  no  país,  os  pastores

missionários utilizaram a retórica de que os políticos portugueses não se importavam efetivamente

com idosos,  presos,  desempregados  e  indivíduos  sem estudo.  Ressaltaram que  Portugal  era  a

“cauda da Europa” enquanto podia ser a cabeça […]. Assim, a IURD se voltou para a tentativa de

reivindicar certa legitimidade que supostamente estava sendo negada àqueles atores sociais».369

Num artigo conjunto de Marco Túlio de Sousa e Carlos Alberto Carvalho podemos avaliar

como a  Universal  recorre  às  suas  ferramentas  mediáticas  para  promover  as  suas  iniciativas  no

âmbito  social.  Deste  modo,  o  que  a  instituição  procura  alcançar  é  a  sua  auto-legitimação,

informando  os  membros  da  igreja  mas  outros  sectores  sociais  também.  Sousa  e  Carvalho

pretendiam examinar,  através do conteúdo dos  jornais  Folha Universal e  Folha de Portugal,  a

367  FRESTON, Paul – “A Igreja Universal do Reino de Deus na Europa”…, p. 389.
368  MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, p. 79 (o itálico na citação é nosso).
369  ROSAS, Nina – “A Igreja Universal do Reino de Deus: ação social além-fronteiras”. Ciências Sociais Unisinos. 

São Leopoldo. ISSN 2177-6229. Vol. 52, n.º 1 (Jan./Abr. 2016), p. 24, disponível em 
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/csu.2016.52.1.03 (último acesso a 25-07-2020). O
itálico na citação é nosso.

Este artigo de Nina Rosas oferece uma visão bastante ampla sobre as estratégias de legitimação da igreja sustentadas na 
assistência social um pouco por todo o mundo. Além de Portugal, a autora aborda estes mecanismos de intervenção 
social iurdianos na Namíbia, na África do Sul, em Angola e em Moçambique.
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construção narrativa que a instituição faz acerca dela própria no momento em que celebrava 35 anos

de existência (2012). No editorial da edição 446 (8 de Julho de 2012) pode ler-se:  «em muitos

casos,  [a IURD] tem chegado mesmo a substituir-se ao Estado, através da doação de alimentos,

roupas, e, acima de tudo, de uma palavra de esperança».370 Neste excerto parece-nos inequívoco o

esforço de auto-legitimação da igreja porque nele «enfatiza-se a importância social da IURD […]

dizendo  que  a  Universal  tem ajudado milhares  de  pessoas  a  saírem da  pobreza  e  se  tornarem

empresários e saúda a IURD pela sua história».371

Embora  o  nosso  foco  de  pesquisa  no  jornal  Folha  de  Portugal não  fosse  a  dimensão

assistencial da igreja, encontrámos (quase por acidente) numerosos exemplos desta estratégia auto-

legitimadora nas edições que consultámos.

Algumas instituições-satélite da Igreja Universal do Reino de Deus são trazidas com alguma

regularidade às páginas do  Folha de Portugal. Os dois exemplos mais recorrentes são a  Casa de

Acolhimento Mão Amiga372 e a instituição Coração de Ouro. Quase sempre o jornal inclui anúncios

a estas instituições – também ao Lar de Idosos Universal –, solicitando doações para a manutenção

destas iniciativas sociais.

A Coração de Ouro constituía em 2011 o “braço social da Igreja Universal do Reino de

Deus”.373 Este projecto faz a promoção de variadas iniciativas: recolha de bens alimentares, roupa,

produtos de higiene, móveis e electrodomésticos para distribuir a pessoas e/ou famílias carenciadas.

É a instituição que faz organiza e faz a gestão destas actividades, desde a recolha ao “rastreio”

daqueles que serão contemplados com a ajuda, e por fim a distribuição dos bens e serviços durante

os encontros religiosos ou em visitas ao domicílio.

Supomos que haja monitorização desses apoios, uma vez que «a mídia da igreja ressalta que

as ajudas são mantidas apenas por um tempo, até que os carentes consigam prover seu próprio

sustento  e  disponibilizem  a  “vaga”  para  outros  que  precisem  ser  ajudados».374 Pelo  que

averiguámos, a Coração de Ouro promovia também com frequência dádivas de sangue, acções de

sensibilização  na  área  da  saúde e  bem-estar  físico  e  psicológico,  contando com a  presença  de

profissionais técnicos como enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Ocasionalmente também

370  Cit. por SOUSA, Marco Túlio de; CARVALHO, Carlos Alberto de – “Narrar, lembrar, esquecer: Os 35 anos da 
Igreja Universal na Folha Universal e na Folha de Portugal”…, p. 159 (o itálico na citação é nosso).

371  Idem.
372  Ver apêndice, ilustração 5.
373  DAMÁSIO, Sara – “Almada solidária”. Folha de Portugal, n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 7i.
Somos levados a crer que esta organização já não funciona ou mudou de nome para “Coração Universal”. Procurámos 

referências mais recentes na página online da igreja e na imprensa generalista mas as únicas referências à “Coração 
de Ouro” têm já alguns anos ou dizem respeito à instituição social da I.U.R.D. em Cabo Verde.

374  ROSAS, Nina – “A Igreja Universal do Reino de Deus: ação social além-fronteiras”…, p. 24.
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fornecia serviços de barbearia e cabeleireiro.375 Na quadra natalícia de 2011, o Folha de Portugal

tinha em destaque as principais instituições de assistência: “Lar de Idosos Universal”, “Casa de

Acolhimento Mão Amiga”376 e “Coração de Ouro”. A propósito desta última, louvava a iniciativa

social da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal: “mais um ano a ajudar o próximo”. 377 O

título da notícia enfatiza a solidariedade, a assistência e cuidado ao próximo que a “Coração de

Ouro” dedicou ao longo de 2011.

Até  2018  a  Casa  de  Acolhimento  Mão  Amiga ainda  estava  em  funcionamento;378 não

conseguimos  aferir  se  permanece  operacional  no presente.  Esta  instituição  acolhia  crianças  em

situações  de  risco  e  acompanhava-as  no  processo  de  reintegração  nas  famílias  biológicas  ou

eventual  adopção.379 Esta  iniciativa  em  particular  estava  registada  como  I.P.S.S.  (Instituição

Particular  de  Solidariedade  Social).  Além  do  já  referido  Lar  de  Idosos  Universal,  a  I.U.R.D.

instituiu também o programa de alfabetização “Ler e Escrever”.380

A estes exemplos devemos acrescentar a rede de apoio diário que os  Centros de Ajuda

Espiritual constituem. Aí, os pastores e bispos fornecem orientação e auxílio espiritual através de

orações e palestras. Os  centros,  e não necessariamente as  igrejas iurdianas,  estão ao serviço da

sociedade portuguesa, e não é apenas a imprensa da Universal a atestar esta dimensão assistencial.

A reportagem do jornal  Público de 2013 sobre a inauguração do templo em Vila Nova de

Gaia contém testemunhos de membros da igreja. «“A minha vida estava muito difícil quando aqui

cheguei. Vim procurar ajuda”, diz Ana Ruas à entrada. Pouco depois, Lisete Silva sublinha que ali

encontrou “a  força  para  viver”.  “Estava  desempregada quando vim pela  primeira  vez  à  Igreja.

Passei momentos muito difíceis e foi aqui que encontrei a estabilidade”, explica.»381 O presidente da

I.U.R.D.,  João  Filipe,  confirmava  ao  Público a  orientação  assistencial  da  denominação:  «“nos

últimos dois anos, mais pessoas recorreram à Igreja para pedir ajuda, alimentos e roupa. Temos um

movimento que ajuda muitos jovens que estavam na droga, um projecto que ajuda mulheres vítimas

de violência doméstica, trabalho de apoio a idosos e um lar de terceira idade na Azambuja”».382

375  DAMÁSIO, Sara – “Ajuda todo o ano”. Folha de Portugal, n.º 417, 18 de Dezembro de 2011, p. 7i.
376  “Uma «Mão Amiga»”. Folha de Portugal, n.º 418, 18 de Dezembro de 2011, p. 9; “Nunca é tarde para ser feliz”. 

Folha de Portugal, n.º 418, 18 de Dezembro de 2011, p. 9.
377  DAMÁSIO, Sara – “Mais um ano a ajudar o próximo”. Folha de Portugal, n.º 418, 25 de Dezembro de 2011, p. 8.
378  Segundo dados em “Casa de Acolhimento Mão Amiga”. Mapa Social, disponível em https://mapasocial.pt/pt/casa-

de-acolhimento-mao-amiga/I6929 (último acesso a 30-09-2020), actualizado a 31 de Janeiro de 2018.
379  BARBOSA, Isabel – “Tudo em prol das crianças”. Folha de Portugal, n.º 402, 4 de Setembro de 2011, p. 3.
380  ROSAS, Nina – “A Igreja Universal do Reino de Deus: ação social além-fronteiras”…, p. 24.
381  DIAS, Pedro Sales – “IURD ergue templo de 12 milhões de euros em Vila Nova de Gaia”. Público, 17 de 

Dezembro de 2012.
382  Idem. O líder da igreja foi questionado sobre a origem das verbas que permitiram a construção do novo templo, 

que afirmou ter sido necessário recorrer a um empréstimo bancário, «cujas mensalidades são, entretanto, 
asseguradas por “donativos espontâneos” dos fiéis. “Doze milhões podem chocar em tempo de crise, mas isto tem 
um objectivo", […] referindo-se aos vários projectos de intervenção social da sua igreja. "E temos aqui a prova de 

107

https://mapasocial.pt/pt/casa-de-acolhimento-mao-amiga/I6929
https://mapasocial.pt/pt/casa-de-acolhimento-mao-amiga/I6929


O artigo “Investir e crescer em Portugal” no jornal da igreja (2011) faz um auto-elogio às

suas iniciativas sociais.383 Enfatiza o trabalho assistencial que a I.U.R.D. iniciou logo no momento

da sua chegada ao país. Estando a sociedade portuguesa a passar um período de dificuldades, o

objectivo da instituição religiosa é «proporcionar o bem-estar a todos aqueles que anseiam por uma

ajuda emocional, física e espiritual», e continuar a crescer para auxiliar cada vez mais pessoas. Não

ficam esquecida a enumeração das vantagens da presença da I.U.R.D. para o país:  a revitalização

dos espaços públicos e a criação de postos de trabalho, sendo que este último aspecto em particular

parece-nos ter  um potencial  impacto  favorável  nos  leitores  mais  afectados pela  crise.  Na linha

daquilo que Sousa e Carvalho observaram, este artigo do Folha de Portugal projecta a imagem de

uma instituição solidamente instituída no território nacional (destaca a inauguração da monumental

primeira  “Catedral  da  Fé”  europeia,  no  Porto),  respeitada  e  admirada  pela  opinião  pública

portuguesa.384

A inauguração de novos  Centros de Ajuda Espiritual é noticiada no jornal.385 Geralmente

destaca-se a presença de “centenas” de pessoas, o conforto dos novos espaços, as possibilidades que

oferecem à comunidade local para obtenção de ajuda espiritual e material. A vertente assistencial

dos templos iurdianos é um aspecto muito reforçado e valorizado pelo jornal. Em determinados

momentos, a redacção do periódico socorre-se inclusivamente de figuras públicas ou de agentes

externos para demonstrar como a Igreja Universal do Reino de Deus coopera com as entidades

políticas e sociais no sentido de melhorar os espaços públicos e a vida das comunidades locais.

Quando,  por  exemplo,  inaugurou  o  novo  Centro  de  Ajuda  Espiritual  em  Santarém,  o  então

presidente da Câmara Municipal, Francisco Moita Flores, esteve presente ao lado de Manuel Ramos

(nessa altura presidente da I.U.R.D.  em Portugal)  e foi  entrevistado pelo  Folha de Portugal.386

Questionado sobre o papel social das igrejas e, em particular, da Universal, Moita Flores mostrava-

que o dinheiro serviu para isto”».
383  DAMÁSIO, Sara – “Investir e crescer em Portugal”. Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011, pp. 6-7.
384  A cobertura mediática da demais imprensa não permite corroborar esta auto-representação da I.U.R.D.; apesar de 

ter ultrapassado o clima de tensões dos anos 1990, a igreja não parece ter conquistado a simpatia e confiança da 
imprensa nacional. Ainda que a cobertura mediática sobre a Universal passasse a ser mais discreta e o tom mais 
moderado, continuaram a surgir artigos onde de forma mais ou menos implícita estava a ideia de estranheza dos 
cultos iurdianos (o barulho, a “gritaria” e os exorcismos de que os vizinhos se queixavam), a falta de transparência 
em determinados empreendimentos envolvendo a igreja e, mais recentemente, a polémica voltou a assombrar o 
grupo religioso. A reportagem transmitida no canal televisivo TVI em 2017 – com o título “O Segredo dos Deuses” 
– realizada pelas jornalistas Alexandra Borges e Judite França, trouxe de novo a Igreja Universal para o centro do 
debate público nacional. Durante a sua investigação, as jornalistas crêem ter descoberto uma rede ilegal de 
adopções de crianças (através do lar de acolhimento infantil da própria  igreja) por parte de bispos e pastores. 
Apesar de o Ministério Público ter arquivado o inquérito sobre este assunto, a igreja não escapou ao escrutínio 
público (e popular) e de renovadas suspeições acerca do seu funcionamento e das suas práticas.

385  DAMÁSIO, Sara – “Setúbal com novo CdAE”. Folha de Portugal, n.º 397, 31 de Julho de 2011, p. 7i.
386   DAMÁSIO, Sara – “10 Perguntas a Francisco Moita Flores”. Folha de Portugal, n.º 360, 14 de Novembro de 

2010, p. 3;  DAMÁSIO, Sara – “Santarém tem um novo espaço”. Folha de Portugal, n.º 360, 14 de Novembro de 
2010, pp. 6i-7i.

108



se favorável e acolhedor da ideia de que estas instituições assumam um papel de assistência social.

Portanto, no momento marcante em que abre um novo e moderno centro, a Igreja Universal, através

do seu periódico, procura alcançar mais bases de apoio e de legitimação. Decide – achamos que

com  um  intuito  estratégico  –  entrevistar  o  presidente  da  Câmara  Municipal,  que  deixava

publicamente um voto de confiança ao trabalho social desenvolvido pela(s) igreja(s).

Prosseguiu a mesma estratégia de legitimação aquando da inauguração do novo Centro de

Ajuda Espiritual em Setúbal. A directora do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de

Setúbal foi entrevistada nessa ocasião e afirmou para os leitores do  Folha de Portugal: «quando

surge, nesta altura, em que há uma recessão, uma instituição que recupere uma parte da cidade é

sempre muito bem acolhida.  Fiquei  de  alguma maneira  agradada,  porque desconhecia  que esta

instituição tivesse uma componente social. É sempre muito bem visto pela câmara e pela cidade,

que  pessoas se instalem e criem postos de trabalho que é o que nós precisamos neste momento,

para além da ajuda social».387

A I.U.R.D.,  proponente  da  Teologia  da  Prosperidade,  defensora  da  auto-suficiência  e

independência  financeira  de  cada  um,  crítica  daqueles  que  se  “deixam  derrotar”  e  ficam

“acomodados” em situações difíceis, não rejeita uma auto-promoção da caridade institucional. Nos

textos que cobrem as reuniões nos templos, não encontrámos este tipo de abordagem nos discursos

de bispos e pastores. O que predomina aí é a instigação à recusa de situações de dependência, seja

da  família,  de  amigos  ou  do  Estado.  Necessitar  da  ajuda  de  terceiros  para  sobreviver  é,

fundamentalmente, uma situação vergonhosa e desonrosa para a pessoa que a ela recorre.

Por  isso,  questionamo-nos  se  esta  abordagem  que  o  jornal  fez  sobre  os  programas  de

assistência da igreja não terá constituído uma necessidade para melhorar a imagem da I.U.R.D. na

sociedade portuguesa. Apesar de ser um grupo religioso que incita cada um, individualmente, a

recusar apoios de terceiros,  assume-se,  através das suas instituições de solidariedade,  como um

organismo que tem um papel e lugar importante a desempenhar colectivamente, isto é, junto da

sociedade portuguesa.

Mais de 30 anos após a sua chegada a Portugal, a Igreja Universal do Reino de Deus conta

com uma  presença  sólida  no  país.  A resistência  que  enfrentou  e  as  polémicas  em que  se  viu

envolvida na década de 1990 e, mais recentemente, em 2017, não parecem ter sido sinónimos de

fragilização  da  igreja  no  país.  Apesar  da  opinião  pública  nacional,  de  um  modo  geral,  ter

387  DAMÁSIO, Sara – “Segurança e conforto como prioridade no novo CdAE de Setúbal”. Folha de Portugal, n.º 
398, 7 de Agosto de 2011, p. 7i (o itálico na citação é nosso).
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cristalizado  a  ideia  de  que  as  «“seitas”  dos  brasileiros  –  independentemente  de  serem ou  não

neopentecostais –, são […] uma espécie de praga que capta os mais incautos e incultos e que tem

como único propósito ludibriar e extorquir dinheiro»388, a I.U.R.D. conseguiu não só sobreviver,

mas, em determinados momentos, capitalizar essa animosidade em proveito próprio. Na verdade,

dentro do universo pentecostal português, a Universal é hoje uma das igrejas mais importantes em

número de fiéis e dispersão geográfica.389

388  VILAÇA, Helena; OLIVEIRA, Maria João – A Religião no Espaço Público Português…, p. 191.
389  RODRIGUES, Donizete; SILVA, Marcos – “Imigração e pentecostalismo brasileiro na Europa: o caso da Igreja 

Universal do Reino de Deus”…, p. 7.
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IV.  A RETÓRICA DA PROSPERIDADE NUM PAÍS EM CRISE E SOB O REGIME DE

AUSTERIDADE

«Deus […] quer que você viva em casas que não edificou; que coma

da vinha que não plantou; que dirija o carro que não idealizou, mas

que é de luxo e o melhor; que vista não a roupa que pode, mas a que

quer; que coma não o que pode, mas o que quer. […] Deus quer o

melhor para si […] para que haja uma diferença entre aqueles que O

servem e os que não O servem; entre o justo e o injusto, o verdadeiro e

o mentiroso.»390

«Word  of  Faith  teachers  are  in  a  win-win  situation  […].  When

economic times are good, this is evidence that the core principles of

the Word of  Faith  movement  work.  And when economic times are

bad, the same principles assist persons in allaying and alleviating the

anxieties  that  come  with  economic  uncertainty  and  financial

fragility.»391

O nosso objectivo neste capítulo é procurar reconstituir a narrativa da Igreja Universal do

Reino de Deus em Portugal, por meio do seu semanário Folha de Portugal, sobre a crise financeira

e económica no período entre Outubro de 2010 e Agosto de 2012.392

Como foi já mencionado, a Igreja Universal é proponente de uma versão da Teologia da

Prosperidade. Sendo uma denominação imbuída de certezas quanto às promessas divinas de bem-

estar, felicidade e prosperidade materiais e espirituais, afigura-se curioso indagar como respondeu

às  dificuldades  e  incertezas  colocadas  aos  portugueses  por  um contexto  económico-financeiro

recessivo.

No momento de partida, questionámo-nos sobre o que poderíamos encontrar no  Folha de

390  Citação do bispo Júlio Freitas numa celebração no Cenáculo do Espírito Santo em Chelas. Folha de Portugal,  n.º 
395, 17 de Julho de 2011, p. 6i.

391  WALTON, Jonathan L. – “Stop Worrying and Start Sowing! A Phenomenological Account of the Ethics of «Divine
Investment»”. In ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (eds.) – Pentecostalism and Prosperity: The Socio-
Economics of the Global Charismatic Movement. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2012, p. 122.

392  Deixamos a ressalva que a análise sistemática de todas as edições disponíveis em formato digital foi feita apenas 
para o período entre Outubro de 2010 e Outubro de 2011, compreendendo todos os números disponíveis entre a 
edição 354 e a 406. Por análise sistemática entendemos a leitura integral da publicação semanal, fazendo o 
levantamento exaustivo dos temas abordados nesse número. Contudo, considerámos pertinente consultar outros 
números do semanário fora desta cronologia, a saber: ainda relativos ao ano de 2011 vimos alguns números nos 
meses de Novembro e Dezembro; no ano de 2012, vimos edições de Janeiro, Junho e Agosto. Uma vez que a 25 de 
Junho de 2012 foi efectivada uma alteração ao Código do Trabalho português, através da promulgação da Lei n.º 
23/2012, pareceu-nos importante procurar notícias relativas a este assunto no Folha de Portugal. Nestas edições a 
nossa consulta foi mais “cirúrgica”, no sentido em que procurámos apenas artigos que versassem temáticas muito 
específicas, nomeadamente sobre questões laborais.
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Portugal. Vivendo então o país um momento de grande dificuldade e incerteza, evitaria a redacção

do jornal abordar a conjuntura de austeridade e de crise financeira e económica? Esta posição não

nos parecia provável, uma vez que esse assunto estava na ordem do dia e, por isso, seria difícil de

evitar. Teria optado por fazer uma cobertura noticiosa esporádica das questões relacionadas com a

crise ou, pelo contrário, seria essa cobertura frequente e ampla? Que tipo de leitura sobre a crise e as

medidas de austeridade seria feita? Seria expectável encontrar críticas ferozes às alterações nos

planos  económico,  laboral  e  social,  ou  encontraríamos  um  acolhimento  compreensivo  dessas

mudanças? Este capítulo pretende ser uma resposta às nossas interrogações iniciais.

Começamos  por  referir  que  iremos  debruçar-nos  fundamentalmente  em  três  categorias

temáticas  bastante  amplas:  crise  e/ou  medidas  de  austeridade,  empreendedorismo  e  questões

laborais. Optámos por fixar-nos apenas nestas três uma vez que, dentro do universo temático que

encontrámos no jornal Folha de Portugal, estas são as que maior relevância directa apresentam para

o nosso estudo de caso e em particular para o presente capítulo.

Num  corpo  documental  de  51  edições  analisadas393,  apenas  14  não  contêm  artigos  ou

notícias que versem directa e expressamente a crise e/ou medidas de austeridade394. Isto significa

que 72,55% dos números do  Folha de Portugal no período analisado fazem pelo menos uma ou

mais  referências  a  estes  assuntos.  Já  sobre  empreendedorismo395,  apenas  9  edições  não  fazem

referência  a  casos  reais  de  pessoas  com  “espírito  empreendedor”,  às  vantagens  da  iniciativa

empreendedora e  ao empreendedorismo em geral.  Temos portanto uma ampla dedicação a este

tema, presente em 82,35% dos números analisados. Sobre (des)emprego e/ou precariedade laboral

existem 17 edições que não mencionam directamente nenhum destes assuntos. Nota-se assim uma

menor incidência nas questões laborais, presentes em apenas 66,67% das 51 edições. Parece-nos

contudo que, na globalidade dos assuntos tratados no jornal da Igreja Universal do Reino de Deus,

as questões relacionadas com a crise económico-financeira e a política de austeridade mereceram

uma profusão de notícias e artigos.

4.1)  A crise  portuguesa  e  o  plano  de  austeridade  enquanto  “economia  política  do

retrocesso”

Antes de nos lançarmos sobre a análise daquilo que encontrámos nas nossas fontes, parece-

393  Lembramos que isto não representa a totalidade dos números que consultámos mas, para apresentar valores 
percentuais mais fidedignos, optámos por considerar apenas os dados relativos às edições compreendidas entre os 
números 354 e 406. Neste conjunto, tínhamos em falta o número 359 que não conseguimos encontrar em formato 
digital e não nos foi possível consultar presencialmente num arquivo ou biblioteca.

394  Nesta categoria englobámos notícias sobre origem, causas e impactos (políticos, económicos e sociais) da crise 
financeira e económica e medidas de austeridade.

395  Agrupámos de uma forma genérica na categoria empreendedorismo qualquer texto que abordasse a iniciativa 
privada, a criação de empresas (privadas) e o “espírito” inovador e dinâmico associado aos empreendedores.
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nos  necessário  fazer  uma  breve  contextualização  da  origem  e  impactos  da  crise  financeira  e

económica que Portugal enfrentou sensivelmente entre 2010 e 2014396, e correspondente plano de

“ajustamento estrutural”. Não será possível abordar todos os aspectos relevantes nesta questão; de

qualquer modo, o nosso problema de fundo não é a crise ou a austeridade em si, mas o discurso

construído pela Igreja Universal acerca destas. Para este capítulo decidimos restringir a atenção a

determinados aspectos, decisões e problemas em torno da crise que, de forma mais frequente, foram

levantados no Folha de Portugal. Interessa-nos acima de tudo compreender os impactos da crise na

economia e sociedade portuguesas, principalmente no que ao (des)emprego, relações e políticas

laborais, e ao funcionamento do Estado de bem-estar social diz respeito.

Reconhecendo a posição crítica e discordante de um grupo de investigadores que citaremos

em relação  às  medidas  de  austeridade  implementadas  em Portugal,  parece-nos  muito  válida  a

caracterização que fizeram:  «o ponto  de  partida  [da  austeridade]  é  uma economia  em situação

desfavorável,  com fragilidades  produtivas,  […]  dependente  de  outras  e  inserida  num contexto

institucional externo que lhe retirou todas as margens de manobra internas […]. O ponto de chegada

é  uma  intensa  desvalorização  interna,  com  a  desvalorização  salarial  no  centro  da  política.  A

mecânica da austeridade assenta também numa lógica de coação moralista».397

Na interpretação deste grupo de investigadores, a crise que se instalou em Portugal exige

uma leitura que não se limite a observar os comportamentos e decisões a nível nacional. Ainda que

reconheçam o papel desempenhado por agentes políticos, económicos e sociais portugueses (alguns

acolhendo um “excesso ideológico subserviente”398), quer na origem, quer na tentativa de solucionar

o problema,  são peremptórios  em atribuir  parte  da responsabilidade  à  “arquitetura  institucional

europeia”, nomeadamente à União Económica e Monetária.399

O  processo  de  integração  europeia,  que  contou  quase  sempre  com  a  coexistência  de

realidades  económicas  e  sociais  profundamente  assimétricas,  permitiu  a  consolidação  de  uma

396  A bibliografia consultada para esta questão remete essencialmente para o período entre 2010-2013 e, de qualquer 
modo, para esta dissertação interessam os acontecimentos ocorridos entre 2010 e 2012.

397  REIS, José; RODRIGUES, João; SANTOS, Ana; TELES, Nuno – “Compreender a crise: a economia portuguesa 
num quadro europeu desfavorável”. In REIS, José (coord.) – Economia Política do Retrocesso: Crise, Causas e 
Objectivos. Coimbra: Almedina, 2014, p. 79. Esta obra colectiva resultou da investigação em torno da crise 
portuguesa (causas, medidas e impactos na economia e sociedade portuguesas) levada a cabo por vários 
investigadores associados ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Foi inclusivamente feita uma 
apresentação pública prévia em Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian, 11 de Dezembro de 2013) e somente 
depois publicada a sua versão final.

398  REIS, José et al. – “Sete propostas alternativas para reconstituir a economia, a sociedade e a política”. In REIS, 
José (coord.) – Economia Política do Retrocesso…, p. 309.

399  «O movimento de conjunto gerado na economia e na sociedade por uma arquitetura institucional europeia que 
privilegia a moeda e a circulação e valorização dos capitais na esfera financeira, ao mesmo tempo que desconsidera 
a capacidade produtiva e a qualificação das economias periféricas e opta por processos de “ajustamento” em que se 
desvalorizam os ativos internos – a começar e a acabar no trabalho –, é demasiado poderoso para que não se lhe dê 
um papel primordial.» REIS, José et al. – “Sete propostas alternativas…”, p. 309.
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espécie de Europa a duas velocidades: uma Europa do centro, excedentária e fornecedora de capital

financeiro, e uma Europa da(s) periferia(s), que viria a ser o elemento com maiores fragilidades

produtivas e, por isso, mais facilmente susceptível a problemas de endividamento externo.400 Não

obstante as tentativas de uniformização, a integração de diferentes economias europeias não foi

acompanhada da criação de “instrumentos de compensação adequados”.

No processo de integração europeia não houve implementação de regras fiscais ou de uma

dívida pública comunitárias. A instituição do euro limitou-se a estabelecer «um orçamento residual

e com transferências, sob a forma de fundos europeus, cada vez menos capazes de contrariar as

forças  do  desenvolvimento  desigual».401 Crêem  estes  investigadores  que,  para  além  de  uma

sobredeterminação  externa  na  trajectória  económico-social  portuguesa,  é  importante  considerar

«que o crescente peso da esfera financeira e do endividamento externo permitiu adiar a evidência da

incompatibilidade  entre  desenvolvimentos  progressivos  no  campo  social  e  a  economia  em

construção, permitindo temporariamente a incrustação do neoliberalismo».402

Deste  modo  deve-se  considerar  a  crise  em  Portugal  numa  lógica  mais  ampla  de  um

“contexto europeu desfavorável”, que antecede em larga medida a crise propriamente dita de 2010-

2014. A crise financeira internacional de 2007-2008 (que teve nos Estados Unidos da América o seu

epicentro) foi vista pela União Europeia como a causa exógena da crise no espaço europeu. Porém,

Ana Costa e José Castro Caldas dizem-nos que mesmo o reconhecimento dos problemas associados

a esse hipotético “choque exógeno” – nunca os assumindo como fruto de assimetrias europeias – foi

tardio e inconsistente.403

Numa fase inicial, as instituições europeias procuraram minorar os efeitos negativos da crise

400  Um artigo no Folha de Portugal reconhece justamente a condição frágil das periferias, e os consequentes impactos 
no desenvolvimento e na competitividade económicas. A notícia ressalta o baixo nível de escolarização e dos 
rendimentos dos portugueses quando comparados com os de outros países da União Europeia. Particularmente 
incisiva é a constatação que faz acerca do facto de muitos trabalhadores, ainda que aufiram um salário mensal, não 
conseguem sair de situações de pobreza. A conclusão é que o baixo nível de escolaridade tem implicações directas 
sobre a competitividade e o desenvolvimento nacionais. Cf. DAMÁSIO, Sara – “Sabemos menos e ganhamos 
pouco face ao resto da Europa”. Folha de Portugal, n.º 367, 2 de Janeiro de 2011, p. 10.

401  REIS, José; RODRIGUES, João; SANTOS, Ana; TELES, Nuno – “Compreender a crise…”, p. 23. Uma vez que 
não dedicaremos uma discussão à questão da moeda única, deixamos apenas a título de curiosidade a opinião do 
editor do Folha de Portugal sobre a relação custo-benefício da moeda única em Portugal e de uma hipotética saída 
do Euro, à qual se mostra desfavorável: «seria muito complicada para cada pessoa, assim como para a dívida 
soberana da República portuguesa. Logo tal mudança não seria muito boa para solucionar os problemas financeiros 
e económicos do país, uma vez que a nossa moeda teria menos valor do que o euro, ficando assim a nossa dívida 
mais cara. A verdade é que a volta ao escudo teria um custo elevado para o nosso país». FILIPE, João – “Continuar 
ou não continuar, eis a questão!”. Folha de Portugal,  n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 11.

402  REIS, José; RODRIGUES, João; SANTOS, Ana; TELES, Nuno – “Compreender a crise…”, p. 22.
403  Esta ideia está mais ou menos subjacente em toda a obra colectiva: «a Europa que não reconheceu as debilidades e 

os defeitos da sua organização macroeconómica (ausência de instrumentos que contrariassem a acumulação 
assimétrica de saldos da balança corrente, ausência de políticas fiscais ou sociais comuns, regras orçamentais 
rígidas, definhamento das formas de integração institucional que transcendessem a UEM) foi (…) [a] principal 
instigadora de uma economia política da austeridade, com desvalorização interna e empobrecimento desiguais, 
especialmente na periferia.» REIS, José et al. – “Sete propostas alternativas…”, p. 312.
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financeira através de políticas de estímulo orçamental; por um lado, para evitar o colapso do sistema

financeiro, transferindo capitais públicos para resgates bancários (Março-Dezembro de 2008), e, por

outro,  admitindo  o  agravamento  do  estado  da(s)  economia(s)  europeia(s),  encetando  “políticas

orçamentais expansionistas” (Dezembro de 2008 até inícios de 2010). Numa segunda fase, a partir

de Março de 2010, a abordagem mudou radicalmente. A prioridade dada ao “estímulo orçamental”

passou para a  “consolidação orçamental”,  cujo alvo eram os défices  e  as dívidas  públicas,  e  o

objectivo  principal  passava  por  recuperar  a  “confiança  dos  mercados”.  Esta  fase  consistiria  na

introdução das políticas de austeridade.404

A  austeridade  em  Portugal  foi  implementada  através  de  sucessivos  Programas  de

Estabilidade e  Crescimento  (PEC) propostos pelo XVIII  Governo Constitucional  (liderado pelo

socialista José Sócrates), e aprovados pela Assembleia da República: PEC I (Março de 2010), PEC

II (Junho de 2010), PEC III (Setembro de 2010) e, finalmente, PEC IV (Março de 2011). Este

último programa foi rejeitado pela Assembleia da República e conduziu à demissão do Primeiro-

Ministro socialista e à convocação de novas eleições para Junho de 2011. Boa parte das medidas

previstas no PEC IV viriam, contudo, a ser efectivadas em Maio de 2011 através da sua inclusão no

Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica.

Este  acordo  foi  celebrado  entre  o  Governo  português  e  as  três  instituições  –  Fundo

Monetário  Internacional,  Banco  Central  Europeu  e  Comissão  Europeia  –  que  integravam  a

denominada  Troika e  que  concederam um empréstimo  de  78  mil  milhões  de  euros  (em parte

destinado à recapitalização do sistema bancário) a Portugal. As contrapartidas desse empréstimo

previam a adopção de um conjunto de “reformas estruturais” no sentido de controlar o défice e a

dívida públicas, assim como aumentar a competitividade em Portugal.

Chamamos  aqui  a  atenção para  o  título  deste  ponto:  a  austeridade  enquanto  “economia

política do retrocesso”. Esta é a expressão a que o grupo de investigadores de Coimbra recorre para

caracterizar a política de austeridade introduzida em Portugal. A análise que fizeram destas medidas

ia contracorrente da opinião (que ganhou numerosos adeptos) de que a crise nacional se devia

exclusivamente à «incapacidade dos agentes económicos nacionais, em especial do Estado […],

tributária[s] de uma narrativa autoculpabilizadora».405 Este tipo de leitura autoculpabilizadora que,

entre os vários erros e culpas apontadas, destacou sempre a ideia de que, em Portugal (Estado e

cidadãos), se teria vivido nas últimas três décadas “acima das possibilidades”; por isso o plano de

austeridade seria agora inevitável para corrigir esses desregramentos.406

404  COSTA, Ana; CALDAS, José Castro – “A União Europeia e Portugal entre os resgates bancários e a austeridade: 
um mapa das políticas e das medidas”. In REIS, José (coord.) – Economia Política do Retrocesso…, pp. 87-88.

405  REIS, José; RODRIGUES, João; SANTOS, Ana; TELES, Nuno – “Compreender a crise…”, p. 22.
406   Embora não tenha sido o XIX Governo Constitucional (liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho) a 

firmar o acordo com a Troika, ele assumiu por completo a filosofia da consolidação orçamental, da necessidade de 
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Assim, instituiu-se (ou procurou instituir-se) a noção da inevitabilidade e necessidade de um

plano de austeridade – fazendo lembrar a máxima de Margaret Thatcher “There Is No Alternative”

–, sobre o qual José Reis e demais autores da obra citada suspeitam e discordam. Interpretam a

austeridade não como a única solução possível, tal como foi afirmado por alguns agentes nacionais

e  europeus,  mas  como  uma  opção  política.407 Como  já  vimos,  a  actuação  mais  prolongada  e

agressiva (a partir de Março de 2010), quer por parte de instâncias nacionais, quer por parte de

instâncias europeias, deu-se na resposta a uma suposta “crise de confiança dos mercados”. Ou seja,

partindo  de  pressupostos  ideologicamente  favoráveis  à  neoliberalização,  os  organismos

responsáveis  pela  gestão  da  crise  optaram deliberadamente  pela  austeridade  em detrimento  de

outras soluções possíveis.

O  plano  de  austeridade  para  combater  a  dívida  e  défice  públicos  e  aumentar  a

competitividade nacional actuou em vários níveis. No plano económico-financeiro, optou-se pelo

agravamento  fiscal  para,  em primeiro  lugar,  cumprir  com as  obrigações  financeiras  junto  dos

credores,  quando poderia ter-se dado primazia (segundo José Reis) a uma lógica redistributiva,

nomeadamente através do emprego.408 A reforma laboral concretizada pela Lei n.º 23/2012, vista e

defendida  na óptica da  austeridade  como uma necessária  flexibilização de um mercado laboral

demasiado  rígido,  é  antes  «entendida  [por  Reis  et  al.]  essencialmente  como  fragilização  das

condições  negociais  dos  trabalhadores  e  redução  dos  seus  salários.»409 No  sentido  de  tornar  a

economia  portuguesa  mais  competitiva,  o  método  operante  foi  a  desvalorização  interna:  do

trabalho, dos trabalhadores e dos salários. Para se alcançar a consolidação orçamental, perseguiu-se

uma lógica de aumento da receita pública (em larga medida por meio do aumento da carga fiscal) e

um plano de austeridade e de reformas estruturais para solucionar a crise portuguesa que, em boa parte, também viu
como sendo responsabilidade de agentes nacionais e resultado de décadas a “viver acima das possibilidades”. 
Apenas a título de curiosidade, citamos um artigo sobre Vítor Bento, economista português e ex-membro do 
Conselho de Estado. Este professor de Economia (Universidade Nova de Lisboa e Universidade Católica 
Portuguesa), que terá sido a primeira opção de Pedro Passos Coelho para ocupar o cargo de ministro das Finanças 
(mas que recusou), seria a escolha ideal para conduzir o programa de austeridade previsto. Uma vez que o próprio 
«defendeu a teoria da desvalorização interna, que esteve subjacente ao programa acordado com a troika. […] O 
melhor seria haver descidas de salários, não só por uma questão de competitividade mas porque seria a única forma 
de combater o desemprego […]. E disse […] que em Portugal se vive acima das possibilidades, forma coloquial 
como os economistas tipicamente definem défice externo. Na sua repetida opinião, Portugal não tinha alternativa de
política macroeconómica.» Cf. GUERREIRO, Pedro Santos – “O fã n.º 1 da expressão «viver acima das 
possibilidades»”. Expresso, 4 de Julho de 2014, disponível em https://expresso.pt/economia/o-fa-n-1-da-expressao-
viver-acima-das-possibilidades=f879334 (último acesso a 02-09-2020).

407  A este respeito parece-nos pertinente referir um artigo no Folha de Portugal onde o editor tece críticas à actuação 
governativa (nomeadamente de José Sócrates) que, segundo o jornal, teria procurado evitar reformas e medidas 
impopulares mas necessárias para o país. As reformas de fundo – na economia, na justiça, no campo laboral, etc. – 
não poderiam mais ser adiadas e agora (2010) seria o momento ideal para concretizá-las. É curiosa uma pergunta 
lançada nesse artigo: «será a liberalização da lei laboral o motor que falta para relançar a nossa economia?» Cf. 
FILIPE, João – “Poderá demorar 10 anos para sair da crise”. Folha de Portugal, n.º 366, 26 de Dezembro de 2010, 
p. 11. Um ano e meio mais tarde a Lei n.º 23/2012 viria a responder a esta questão.

408  REIS, José – “Apresentação”. In REIS, José (coord.) – Economia Política do Retrocesso…, p. 15.
409  Idem.
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diminuição da despesa pública (que em boa parte se fez pela retracção na provisão de serviços e

protecção sociais públicos).410

Este conjunto de medidas, ao invés de colmatar a recessão em Portugal, terá fomentado o

seu agravamento.  Os efeitos recessivos da austeridade fizeram-se sentir  entre a generalidade da

população  portuguesa  e  em  diversos  planos:  aumento  do  desemprego  e  precariedade  laboral

(particularmente  entre  os  jovens),  redução  dos  salários  e  consequente  diminuição  do  poder  de

compra  e  procura  interna,  resultando  em situações  insustentáveis  para  centenas  de  pequenas  e

médias empresas, o que agravaria ainda mais o problema de (des)emprego. Ao mesmo tempo que as

condições  económicas  se  iam deteriorando,  a  rede  de  serviços  públicos  e  de protecção sociais

também sofria reduções e restrições, não conseguindo responder de forma eficaz às necessidades

crescentes dos portugueses.

O  balanço  da  austeridade  como  solução  para  a  crise  nacional  feito  pelo  conjunto  de

académicos do Centro de Estudos Sociais já citados aponta, por tudo o que atrás foi mencionado, no

sentido do fracasso. Salientam que todo o rigor e austeridade penosas introduzidas em Portugal não

produziram os resultados esperados: conter o défice e a dívida públicas portuguesas. Este insucesso

ter-se-á devido, em parte, ao impacto recessivo que o próprio programa de austeridade gerou.411

Este,  ao  invés  de  contrariar, terá  permitido  o  agravamento  generalizado  –  na  verdade,  o

empobrecimento – das condições de vida da população portuguesa.

O empobrecimento seria, aliás, uma das premissas da política de austeridade, assumida pelo

próprio Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que reiterou em várias ocasiões que, para sair da

crise, o país teria de empobrecer.412 Assim, a austeridade cristaliza esta ideia de que «é preciso

sujeitar a economia a uma regressão […]. Hostiliza ou, pelo menos, desconhece a ideia básica de

que uma economia, se necessitar de ajustamentos, os pode e deve fazer num quadro de salvaguarda

do que se adquiriu. O empobrecimento é o instrumento privilegiado da austeridade, a sua obsessão

ideológica e o único dos objetivos que sabe alcançar.»413

Veremos agora como se posicionou o  Folha de Portugal em momentos e acontecimentos-

chave  da  crise  portuguesa.  Percorreremos  as  interpretações  e  opiniões  que  teceu  em torno  da

política  de austeridade,  focando-nos em primeiro lugar  na identificação que fez dos  problemas

existentes na economia e sociedade portuguesas e, em segundo lugar, nas soluções que propôs para

410  REIS, José – “Apresentação”…, pp. 15-17.
411  COSTA, Ana; CALDAS, José Castro – “A União Europeia e Portugal entre os resgates bancários e a 

austeridade...”, p. 125.
412  Cf. DINIS, Rita; PEREIRA, Helena – “Pedro e os mitos. O que Passos disse e não disse – em oito frases 

polémicas”. Observador, 19 de Junho de 2015, disponível em https://observador.pt/2015/06/19/7-frases-polemicas-
passos-coelho-disse-mesmo-isto/ (último acesso a 02-09-2020).

413  REIS, José; RODRIGUES, João; SANTOS, Ana; TELES, Nuno – “Compreender a crise…”, p. 80.
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se conseguir ultrapassar a crise.

4.2) Na ausência de Deus: os problemas e as dificuldades

De maneira a que pudéssemos apresentar uma amostra de artigos e notícias do  Folha de

Portugal que fosse minimamente relevante, optámos por abordar neste ponto apenas quatro temas.

Como já mencionámos, é bastante significativa a diversidade de temas relacionados com a crise e o

impacto que teve nas áreas da Economia, da Saúde, da Justiça, da Educação, entre outras.

Focar-nos-emos  aqui  fundamentalmente  na  esfera  económica  e  nos  seguintes  aspectos:

endividamento  (público  e  individual  e/ou  familiar),  as  debilidades  competitivas  da  economia

portuguesa,  desemprego  e  precariedade  laboral  e  o  impacto  causado pela  crise  e  a  política  de

austeridade nos rendimentos das famílias e nos apoios sociais do Estado.

4.2.1) Endividamento (público e individual)

Entre os muitos tópicos possíveis de analisar, escolhemos este em particular não só pelas

numerosas referências que obteve no Folha de Portugal durante o período analisado, mas por ser

um assunto que encheu igualmente as páginas da restante imprensa. À questão do défice e da dívida

pública  nacionais  (do  Estado)  somavam-se  com  frequência  as  notícias  a  propósito  do  sobre-

endividamento das empresas e das famílias portuguesas. Este era geralmente apontado como um

dos principais factores na origem da crise. Apesar dessa persistente publicitação em vários meios,

José  Reis  e  o  grupo  de  investigadores  que  levaram  a  cabo  o  estudo  Economia  Política  do

Retrocesso:  Crise,  Causas  e  Objectivos afirmam que  «dificilmente  se  pode  argumentar  que  o

endividamento do Estado tenha sido a principal causa do endividamento da economia portuguesa –

uma característica que […] distingue Portugal da Grécia.»414

Alguns registos no Folha de Portugal, porém, replicam em larga medida o que era veiculado

noutros órgãos da comunicação social, normalmente de cariz mais sensacionalista: “o povo poupa e

o Estado gasta” ou “nós pagamos, eles esbanjam”.415 Nesta peça jornalística são reproduzidas parte

das denúncias lançadas por Carlos Moreno – juiz do Tribunal de Contas jubilado em 2010 – sobre

as despesas excessivas do Governo português que ainda era liderado pelo primeiro-ministro José

Sócrates. Neste artigo, as despesas, os rendimentos e os “luxos” do primeiro-ministro José Sócrates

e respectivo Gabinete recebem um destaque especial. Ainda na mira das críticas feitas pelo juiz (e

que o  jornal  mimetiza)  estavam as  Parcerias  Público-Privadas,  as  “derrapagens”  permitidas  no

sector  empresarial  do  Estado  graças,  por  exemplo,  a  «más  decisões  políticas,  a  falta  de

414  REIS, José; RODRIGUES, João; SANTOS, Ana; TELES, Nuno – “Compreender a crise…”, p. 65.
415  Cf. DAMÁSIO, Sara – “O povo poupa e o Estado gasta”. Folha de Portugal,  n.º 358, 31 de Outubro de 2010, pp. 

10-11.
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monitorização dos projetos e a não-análise de custo/benefício».416 Até mesmo o Estado-providência

não escapa da lista que Carlos Moreno fez das áreas em que o Estado «gasta o dinheiro do povo».

Logo para começar, a escolha de palavras parece-nos bastante expressiva: um Estado central

que, não raras vezes, é associado de forma limitada e errónea apenas ao Poder Executivo (Governo),

é  apresentado como uma enorme máquina  irresponsavelmente despesista.417 Afigura-se bastante

relevante a afirmação de que o Estado «gasta o dinheiro do povo». Esta afirmação assume a lógica

de que o Estado não é o conjunto dos cidadãos (o “povo”), e também deixa implícito que o dinheiro

dos  contribuintes  é  com  frequência  canalizado  para  servir  os  interesses  da  classe  política.  A

repetição de notícias com este cariz não permite ao leitor esquecer “os milhões (de recursos) para as

empresas  públicas”  que  agravam substancialmente  as  contas  do Estado (assumidas,  claro,  pelo

conjunto da sociedade), constituindo «uma situação que contribui bastante para a dívida pública e

que torna ainda mais difícil a execução orçamental».418 Este tipo de afirmações relembra o discurso

político e económico sobre os problemas causados pelo défice e dívida estruturais portuguesas; por

extensão,  relembra  a  necessidade  de  reformas  estruturais  em  Portugal  para  se  alcançar  uma

consolidação orçamental.

Retomando a questão de que o Estado e os recursos públicos serviriam em boa parte aos

interesses e necessidades partidárias, um outro artigo traz a lume a alteração à Lei de Financiamento

dos Partidos (Lei n.º 55/2010 de 24 de Dezembro) cujo título simplista sintetiza a ideia: “o Estado

paga multas dos partidos”.419 A alteração a que o artigo se refere previa a inclusão das coimas

aplicadas  a  dirigentes  partidários  nas  despesas  do  próprio  partido.  Uma  vez  que  as  despesas

partidárias são em parte (mas não só) financiadas por subvenções estatais, as multas a serem pagas

pelos grupos ou dirigentes partidários poderiam assim ser saldadas parcial ou integralmente através

de recursos públicos.420 Este enquadramento não é feito de forma cristalina, uma vez que no jornal

se afirma, por exemplo, que «as multas aplicadas aos partidos e aos dirigentes partidários vão passar

a ser pagas com os dinheiros públicos». Na verdade, esta alteração à Lei de Financiamento dos

Partidos de Dezembro de 2010 apenas previa que as multas aplicadas aos dirigentes dos partidos

416  Idem.
417  Um editorial de Julho de 2011 recordava os excessos financeiros públicos com o Euro 2004. Dizia que «apesar de 

não sermos um país que gera muita riqueza, temos os tiques de uma família endinheirada» e, por isso, era 
absolutamente necessário quebrar esse tipo de comportamento e tornar Portugal um país que produtor de riqueza. 
FILIPE, João – “Os «elefantes» do Euro”. Folha de Portugal, n.º 396, 24 de Julho de 2011, p. 2.

418  DAMÁSIO, Sara – “Os milhões para as empresas públicas”. Folha de Portugal,  n.º 416, 11 de Dezembro de 2011,
p. 10. Este artigo trata sobre uma auditoria conduzida pelo Tribunal de Contas que revelou as despesas públicas na 
ordem dos 634,9 milhões de euros no período entre 1993 e 2005, e dos 339 milhões de euros entre 2006 e 2009.

419  BARBOSA, Isabel – “O Estado paga multas dos partidos”. Folha de Portugal,  n.º 368, 9 de Janeiro de 2011, p. 8.
420  LOURENÇO, Nuno Sá – “O chefe prevarica, o partido paga, o Estado devolve”. Público, 27 de Dezembro de 

2010, disponível em https://www.publico.pt/2010/12/27/jornal/o-chefe-prevarica-o-partido-paga-o-estado-devolve-
20906596 (último acesso a 04-09-2020). Salientamos que numerosos trechos deste artigo do jornal Público foram 
copiados na íntegra e publicados no artigo do Folha de Portugal sem qualquer referência quanto à origem da 
informação. Neste sentido, cremos estar perante um caso evidente de plágio jornalístico.
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pudessem constar como despesas dos órgãos partidários. A inclusão das multas como despesas dos

partidos já havia anteriormente sido feita noutra alteração legislativa.421

As considerações  tecidas  no  Folha de Portugal sobre as razões  para a  dívida estrutural

portuguesa são, por norma, superficiais. Ficamos com a impressão de que a preocupação maior é

identificar problemas, denunciar situações que comprovem justamente a sua existência e de lhes

atribuir  os  (possíveis)  responsáveis.  Neste  último  campo  existe  uma  clara  tendência  para

culpabilizar o Estado, isto é, a Administração Pública. O problema da má gestão de recursos no

sector público422 recebe uma atenção desproporcional em relação ao sector privado. A “lógica de

coação moralista” de que nos falam José Reis et al. penetra algumas exposições feitas no jornal.423

Em Agosto de 2011, numa notícia teciam-se críticas à quebra de promessas eleitorais feita

pelo  novo  Governo  PSD/CDS-PP.  A promessa  era  reduzir  o  número  de  cargos  de  chefia  nas

empresas  e  serviços  públicos,424 e  a  actuação  governativa  não  estava  a  assegurar  o  seu

cumprimento.425 No entanto, dizia-se que uma auditoria convocada pelo Governo de Pedro Passos

421  O debate provocado por esta alteração à Lei de Financiamento dos Partidos e que deu origem a esta notícia teve no 
centro as figuras de Jerónimo de Sousa e Francisco Silva, dois dirigentes do Partido Comunista Português a quem 
foram aplicadas multas pelo Tribunal Constitucional. Já vimos como o próprio assunto foi analisado de forma 
incompleta pelo Folha de Portugal. Embora seja apenas um detalhe, a fotografia no centro da notícia destaca os 
dois dirigentes do Partido Comunista Português, cujas multas o periódico situa nos 30 mil euros. Porém, ainda 
segundo informação do mesmo jornal (retirada de um acórdão do Tribunal Constitucional), os dois partidos 
maioritários (PS e PSD) somavam juntos 115 mil euros, e somente o CDS-PP contava com 65 mil euros de coimas. 
Sobre estes partidos e estas multas não tece qualquer comentário.

422  Encontramos outro exemplo em FILIPE, João – “Incrível!”. Folha de Portugal,  n.º 360, 14 de Novembro de 2010,
p. 2. Antes do anúncio do Orçamento Geral do Estado para 2011 que previa o congelamento salarial na Função 
Pública, a Câmara de Elvas aprovou o aumento salarial dos seus funcionários. Perante as decisões do OGE para 
2011, esses aumentos ficariam sem efeito e os trabalhadores poderiam mesmo ter de devolver os aumentos 
concedidos que já tivessem sido pagos. O editor não se retrai minimamente ao declarar: «este episódio caricato vem
mostrar muito bem como funcionam os organismos públicos no nosso País, ou seja, fica no ar a sensação de que é 
cada um por si e de que os dinheiros públicos são geridos ao belo [sic] prazer de cada um. Mais uma vez, se prova 
que: “o que não custa a ganhar, não custa a gastar”.» O itálico na citação é nosso.

423  Não só por via da opinião dos membros da redacção manifestada em artigos, mas por via de terceiros. O 
entrevistado da semana na edição n.º 377 era Aires Lopes, deputado municipal do CDS-PP em Santarém (em 2013 
seria candidato à presidência municipal). Convidado a comentar sobre a situação actual do país, demonstra-se muito
apologista de melhorar as condições para o investimento e iniciativa privada, apoiando as pequenas e médias 
empresas, para se dinamizar o mercado laboral e conseguir sair da crise. Foi questionado se se lembrava da 
intervenção do F.M.I. em Portugal em 1982, ao que respondeu: «se não houver outra saída alguém tem que colocar 
o país na ordem. Caso seja necessário e como último reduto… o que é que podemos fazer?» FILIPE, João – “10 
perguntas a Aires Lopes”. Folha de Portugal, n.º 377, 13 de Março de 2011, p. 3 (o itálico na citação é nosso).

424  Realçamos que, poucos números antes, o Folha de Portugal tecia elogios ao novo Executivo por estar já a cumprir 
alguns dos pontos que prometera durante a campanha eleitoral, nomeadamente formar um Governo de pequena 
dimensão. «Pedro Passos Coelho prometeu e para já cumpriu, pois, tinha dito que queria um Governo pequeno e 
assim foi.» FILIPE, João – “O Governo mais pequeno desde 1974”. Folha de Portugal,  n.º 392, 26 de Junho de 
2011, p. 11.

425 FILIPE, João – “Mudam-se os Governos, mantém-se os «tachos»”. Folha de Portugal,  n.º 398, 7 de Agosto de 
2011, p. 11. Não obstante a crítica, é curioso que logo de seguida afirme que «o novo Governo do PSD e CDS-PP, 
desde o início teve que contrariar algumas das suas promessas eleitorais. As mudanças ficam a dever-se à situação
real em que se encontraram as finanças públicas, o que exige medidas impopulares, mas necessárias» (itálico é 
nosso). Não fica totalmente claro o que está a sugerir, mas parece-nos apontar para uma posição compreensiva e 
complacente quanto à quebra de promessas feitas durante o período eleitoral. A situação financeira do país seria 
pior do que era assumido pelo anterior Governo e, por isso, novo Executivo em funções, agora na posse de todos os 
dados, teria de modificar a sua estratégia (quebrando promessas eleitorais) para solucionar o problema. 
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Coelho pretendia avaliar as nomeações feitas pelo seu predecessor. Segundo o Folha de Portugal, o

objectivo dessa auditoria era «trazer alguma moralidade ao setor público,  que sempre foi visto

como um “ninho” que alberga os amigos, colegas de partido e familiares.»426

A insistência no problema do endividamento público assume-o acima de tudo como produto

da irresponsabilidade governativa nacional. Com certeza devemos ter em conta que se trata de um

periódico generalista, propriedade de uma instituição religiosa, e não de uma publicação técnica

especializada.  Ainda assim, parece-nos que as explicações ou o enquadramento feito para essas

questões  carecem muitas  vezes  de  profundidade.  A crise  portuguesa  raramente  é  situada  num

contexto supranacional427; é lida e decifrada num quadro nacional isolado. Esse é justamente o erro

que José Reis et al. apontam às teses convencionais sobre a crise e a austeridade.

Constatamos que o endividamento e a despesa estatais são temas recorrentes no  Folha de

Portugal.  A  interpretação  que  é  feita  de  ambos  culmina  com  frequência  nas  ideias  de

irresponsabilidade428, ineficácia governativa,429 assim como de má gestão pública.430 Procura-se de

426  Idem (o itálico na citação é nosso).
427  As escassas excepções ao que dissemos são: FILIPE, João – “Grande dependência dos mercados”. Folha de 

Portugal,  n.º 372, 6 de Fevereiro de 2011, p. 11; DAMÁSIO, Sara – “Portugal cada vez menos autossustentável”. 
Folha de Portugal,  n.º 375, 27 de Fevereiro de 2011, p. 10: FILIPE, João – “Produzir mais, importar menos”. 
Folha de Portugal,  n.º 387, 22 de Maio de 2011, p. 2. O segundo artigo é menos incisivo do que os outros dois na 
análise e conclusão a que chega. Todos versam o problema da dependência portuguesa em relação ao exterior, mas 
os do editor João Filipe dão como exemplo o sector primário. O artigo de 22 de Maio de 2011 ressalta como a 
desvalorização monetária foi uma ferramenta útil para combater crises económico-financeiras anteriores; tendo 
Portugal aderido à moeda única, esse recurso já não é possível. Nota também que, em Portugal, os sectores primário
e secundário estão sub-desenvolvidos, algo que teria sido em boa parte determinado por acordos comunitários. 
Neste sentido alinha-se perfeitamente com as observações feitas pelo economista João Rodrigues, consciente dos 
constrangimentos colocados à produção industrial de cada Estado-membro no contexto da União Económica e 
Monetária (cf. RODRIGUES, João – “A crise é sempre uma oportunidade: o caso da zona euro”. 4.ª comunicação 
do Ciclo de Conferências O neoliberalismo não é um slogan – histórias de uma ideia perigosa. Lisboa: Culturgest, 
28 de Março de 2014, 15'41-18'38, disponível em https://vimeo.com/90535058 [último acesso a 03-09-2020]). A 
avaliação feita nestes artigos do Folha de Portugal pode resumir-se à seguinte afirmação: «os campos votados ao 
abandono […] é um dos reflexos da entrada do nosso país na então CEE, atual UE, pois todos nos lembramos dos 
muitos milhões de escudos e agora euros que chegaram até cá para o desinvestimento nesse setor […]. Mas será que
esta mudança de paradigma foi benéfica para o nosso país? Pelos números do endividamento externo podemos 
chegar rapidamente a uma resposta […]: não!»

428  DAMÁSIO, Sara – “Dívida do Estado deixa empresa em crise”. Folha de Portugal,  n.º 416, 11 de Dezembro de 
2011, p. 8. Esta peça jornalística relata situações em que a acção irresponsável de instâncias estatais prejudicava 
não só a própria Administração Pública mas agentes externos também. Estava em causa o facto de o Estado tardar 
em saldar dívidas junto de várias empresas privadas (nomeadamente farmacêuticas como a PMH-Produtos Médicos
Hospitalares, situada em Famalicão), que ficavam assim em situações debilitadas e corriam o risco de não ter 
liquidez para pagar aos seus próprios trabalhadores.

429  BARBOSA, Isabel – “Menos postos de trabalho, mais despesa”. Folha de Portugal,  n.º 401, 28 de Agosto de 
2011, p. 8. O conteúdo desta página refere-se aos aumentos dos encargos autárquicos com funcionários, pese 
embora o facto de as autarquias mencionadas (a maioria no Norte do país) terem despedido ou dispensado centenas 
de pessoas. Os municípios não escapam ainda à crítica implícita de que dirigem serviços públicos ineficientes. Os 
“milhões de dias [de trabalho] perdidos” nas autarquias do Norte seriam causados por uma elevada taxa de 
absentismo, superior à média do sector público nacional, e muito superior à média verificada no sector privado. 
Encontramos mais uma vez a correlação entre os encargos com as empresas públicas e o défice português.

430  FILIPE, João – “Baixas fraudulentas”. Folha de Portugal,  n.º 378, 20 de Março de 2011, p. 11. Analisa-se aqui a 
questão da fiscalização das baixas médicas por doença apenas dos funcionários do sector público, porque entre 
estes trabalhadores o número de baixas médicas seria superior ao dos trabalhadores do sector privado; a acusação 
carece, no entanto, de dados comparativos concretos. O editor continua dizendo que «o mais importante é que o 
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igual  modo  demonstrar  que  as  famílias  e  cada  português  individualmente  tendem  também  a

encontrar-se em situações de sobre-endividamento. Há uma abundância de pequenas notícias que

informam  o  leitor  que  em  Portugal  se  faz  uso  corrente  de  diversos  créditos  bancários:  para

habitação,  para  compra  de  automóvel  e  para  consumo  de  bens  e  serviços  (electrodomésticos,

viagens,  equipamentos  electrónicos).431 Em várias  ocasiões,  o  recurso  ao  crédito  e,  portanto,  o

endividamento, além de serem assumidos como uma prática pouco responsável e generalizada entre

a população portuguesa, apresentam-se como uma evidência de que em Portugal se vivia acima das

possibilidades.

No período natalício  de 2010 não se  procura  esconder  o tom acusatório  em relação ao

consumismo e outros “hábitos” dos portugueses. Para alicerçar a sua defesa da poupança, o jornal

cita  o economista João Duque que dizia:  «“gastar  dinheiro é bom, porque aumenta o consumo

interno, mas o mais provável é que a maioria dos produtos adquiridos sejam importados […], é

melhor mesmo reduzir o consumo e aumentar a poupança”».432 O apelo à moderação no consumo

associado à quadra festiva desemboca na seguinte caracterização: «a nossa mentalidade, a mesma

que organiza greves que fazem parar o País, continua a viver estas épocas como sempre viveu, com

o consumismo exacerbado que lhe é característico».433 Não nos escapa o facto de ter sido um ano

marcado por  sucessivas  medidas  de  austeridade  financeira  e  económica,  contestadas  por  largos

sectores sociais, e em particular organismos sindicais e laborais. O Folha de Portugal aproveitava

assim o momento de reflexão em torno do consumismo e das dificuldades prementes para, de forma

mais ou menos implícita, apontar o dedo à contestação dos trabalhadores por via das greves.

emprego dos dinheiros públicos deve ser mais rigoroso, para que, […] o défice da República portuguesa possa, de 
facto, diminuir pelo lado certo, ou seja, no da despesa, e assim deixe de ser necessário o aumento da já pesada carga
fiscal». O argumento dado neste exemplo tem, do nosso ponto de vista, algumas fragilidades. Controlar de forma 
mais eficaz as baixas médicas poderá ter impacto na qualidade dos serviços públicos, uma vez que, garantindo que 
há menos funcionários públicos injustificadamente ausentes do local de trabalho, pode prever-se uma melhoria na 
qualidade dos serviços públicos. Quanto à questão de ser um factor que possa directamente contribuir para a 
redução do défice, afigura-se questionável; na verdade, um trabalhador por conta de outrem que esteja de baixa 
médica recebe apenas entre 55% a 75% do seu rendimento mensal bruto. 

431  A notícia “Mais de 28 mil falham pagamento” (Folha de Portugal, n.º 375, 27 de Fevereiro de 2011, p. 4) informa 
que em 2010 mais de 28 mil famílias não amortizaram os respectivos créditos contraídos juntos dos bancos. Num 
universo de 4,6 milhões de devedores, 636 mil (13,8%) falharam as suas amortizações de dívida nesse ano. Um 
outro artigo (BARBOSA, Isabel – “Milhares pedem socorro para dívidas sem fim”. Folha de Portugal,  n.º 396, 24 
de Julho de 2011, p. 10) dá destaque ao aumento de funcionários públicos que, afectados pelos cortes salariais de 
2010, deixaram de conseguir pagar dívidas. Encontramos no anexo do jornal – Folha do Centro de Ajuda – uma 
quantidade enorme de relatos e testemunhos pessoais sobre situações de endividamento e incapacidade de cumprir 
com a amortização de dívidas. Para alguns exemplos ver: “Dívida de 60 mil euros desceu para 1.500 euros”. Folha 
de Portugal, n.º 374, 20 de Fevereiro de 2011, p. 6i; DAMÁSIO, Sara – “A Igreja é a minha mãe”. Folha de 
Portugal,  n.º 392, 26 de Junho de 2011, p. 2i; “Fim da dívida”. Folha de Portugal,  n.º 392, 26 de Junho de 2011, 
p. 6i; “O capítulo 29 do Livro de Atos”. Folha de Portugal,  n.º 394, 10 de Julho de 2011, p. 5i; DAMÁSIO, Sara – 
“A coragem que mudou uma vida”. Folha de Portugal,  n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 2i.

432  DAMÁSIO, Sara – “Consumismo sobrevive à crise”. Folha de Portugal,  n.º 364, 12 de Dezembro de 2010, pp. 6-
7. O artigo assume que o recurso ao crédito para consumo é generalizado, mesmo entre as pessoas mais pobres, não
havendo qualquer tentativa de documentar quem efectivamente recorre ao crédito ao consumo.

433  Idem.
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Na mesma quadra  do ano seguinte  (2011) voltava-se à  mesma exortação para poupar  e

mudar comportamentos na sociedade: «não vejo muitas pessoas a dizerem que de facto temos de

mudar radicalmente de hábitos e de deixar o consumismo desenfreado, ou seja, de sermos mais

comedidos,  de  sermos  uma  sociedade  “muito”  menos  dependente  do  Estado  e  que  chegou  o

momento de provarmos que somos capazes de nos reinventar e de reconstruir um país mais justo.

[…] E, digo mais, estes tempos difíceis […] são os melhores para se criar uma empresa ou abrir um

comércio. […] Portanto, vamos “arregaçar as mangas” e lutar para mudar a situação, em vez de

criticar tudo o que “mexe”!»434

Em muitos números do  Folha de Portugal que analisámos é constante a ideia de que os

portugueses gastavam mais do que deviam e mesmo do que tinham, abraçando a hipótese de que se

vivia  acima  das  possibilidades.435 Em  determinado  momento,  o  editor  do  periódico  aproveita

inclusive a secção noticiosa desportiva para afirmá-lo: «que o país está a viver acima das suas

possibilidades é uma verdade; que as famílias, o Governo e os clubes portugueses vivem acima das

suas posses também já se sabe».436

Estas críticas ao endividamento pessoal – implícitas e explícitas – são intensificadas em

artigos  do  Folha  do  Centro  de  Ajuda.  Contudo,  aqui  elassão  enquadradas  numa  linguagem

assumidamente religiosa. Numa reunião de segunda-feira na Igreja Universal (dia das “Conquistas

Financeiras” sobre o qual falaremos mais adiante), o bispo Júlio Freitas dizia à sua assembleia de

fiéis: «Deus sabe que uma pessoa que está endividada, desempregada e na miséria é desonrada e

envergonhada. Afinal, Deus só é louvado com a sua fartura, abundância e sucesso, ou seja, quando

você tem o suficiente para si mesmo, para os seus e para proporcionar o mesmo a outros. Tal como

a  vida  próspera  tem  o  poder  de  louvar  a  Deus,  uma  vida  miserável  tem  o  poder  de  O

envergonhar».437 Vemos aqui, portanto, uma narrativa sobre endividamento (qualquer que seja) que

o faz equivaler de forma absoluta a uma situação negativa, adversa, vergonhosa e desonrosa.

4.2.2) Uma economia pouco competitiva

O  Folha  de  Portugal também  reflecte  sobre  o  problema  da  baixa  competitividade  da

economia portuguesa. Mostra-se bastante consciente desse facto que, de resto, o  Memorando de

434  FILIPE, João – “Ano de mudanças”. Folha de Portugal, n.º 420, 8 de Janeiro de 2012, p. 2.
435  Embora não muito relevante do ponto de vista científico, gostaríamos de fazer aqui referência a um interessante 

artigo de opinião que defende precisamente o contrário: em Portugal vive-se abaixo das possibilidades e o maior 
problema é “o défice de igualdade”. Cf. OLIVEIRA, Daniel – “Não vivemos acima das nossas possibilidades”. 
Expresso, 29 de Junho de 2010, disponível em 
https://expresso.pt/blogues/opiniao_daniel_oliveira_antes_pelo_contrario/nao-vivemos-acima-das-nossas-
possibilidades=f590862 (último acesso a 05-09-2020).

436  FILIPE, João – “SAD's com passivo elevado!”. Folha de Portugal, n.º 368, 9 de Janeiro de 2011, p. 13.
437  VAZ, Carla – “Conquistar, triunfar e desfrutar”. Folha de Portugal,  n.º 402, 4 de Setembro de 2011, p. 6i. O itálico

na citação é nosso.
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Entendimento deixou bem claro na sua avaliação da economia nacional.

Sobre as razões para essa fraca competitividade o jornal dá algumas pistas. Por exemplo: a

maioria do tecido empresarial português tem um carácter de pequena e média dimensão, até mesmo

familiar. Considera que muitas destas empresas não acompanharam o desenvolvimento tecnológico

mais recente e perderam capacidade competitiva, resultando amiúde em processos de insolvência.

Entende,  por  isso,  que  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (publicidade,  estudos  de

mercado,  etc.)  são  cruciais  para  que  as  empresas  portuguesas  prosperem;  a  modernização

tecnológica não só é incontornável, como é um processo que permite a redução de encargos para as

mesmas.438 Apesar do diagnóstico negativo, o Folha de Portugal revela-se optimista em relação ao

futuro: «diante da situação que Portugal está a viver, ainda é possível uma empresa prosperar? Claro

que sim! Este momento de crise é, na opinião de muitos economistas, a melhor altura para crescer,

uma vez que fazê-lo numa fase muito complicada traz mais força […]. E uma das melhores formas

de se superar momentos mais difíceis passa por modernizar a estrutura da empresa, para que, desta

forma, se possam reduzir os custos.»439

Em várias ocasiões explora a ideia de que «a maioria dos negócios em Portugal continua a

ser pouco sofisticado e de baixo valor acrescentado».440 Já anteriormente mencionámos um outro

artigo que indicava o reduzido nível de escolarização dos portugueses como um impedimento para a

competitividade e para o desenvolvimento. Porém, ressaltamos mais uma vez que são escassos os

artigos que contextualizem o problema da fraca competitividade numa óptica supranacional.  As

causas são, por norma, internas. Questões como a integração económica europeia assimétrica e os

desenvolvimentos  económicos à  escala  mundial,  ou são ignorados,  ou recebem,  na  melhor  das

hipóteses, atenção incipiente. O foco está nos agentes e nos acontecimentos nacionais.

No  período  analisado,  o  Folha  de  Portugal demonstra  preocupação  com  determinados

aspectos que considera prejudiciais à competitividade económica de Portugal. Estes aspectos foram

focos de polémica, principalmente durante a vigência do XIX Governo Constitucional.

O primeiro diz respeito às perdas económicas que representariam os feriados e os fins-de-

semana. A quantificação dessas perdas apontava, em Dezembro de 2010, para “37 milhões de euros

por cada dia de descanso”.441 A obsessão com indicadores de produtividade, competitividade e com

o que se perdia  para  a  economia  com os  dias  de  férias,  feriados,  ou  fins-de-semana,  não  tem

438  FILIPE, João – “As novas tecnologias ao serviço do desenvolvimento”. Folha de Portugal, n.º 412, 13 de 
Novembro de 2011, p. 11.

439  Idem.
440  DAMÁSIO, Sara – “Emprego (des)ajustado”. Folha de Portugal,  n.º 405, 25 de Setembro de 2011, p. 10. Neste 

artigo que aborda a suposta falta de licenciados em áreas de engenharia e ciências exactas em Portugal, reproduz 
esta ideia da fraca sofisticação e valor acrescentado dos negócios que é sustentada pelas conclusões de um estudo 
(não especificado) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

441  “37 milhões de euros por cada dia de descanso”. Folha de Portugal,  n.º 364, 12 de Dezembro de 2010, p. 4.
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paralelo com a atenção (arriscamos a dizer inexistente) dada à questão do direito dos trabalhadores

ao descanso.442 Volta ao mesmo raciocínio em Maio de 2011. Apoiando-se nos cálculos feitos por

um «professor português,  que está  a trabalhar  na Universidade Simon Fraser,  no Canadá»,443 o

editor estima que o valor dos prejuízos resultantes dos feriados e tolerâncias de ponto (relativos ao

ano de 2010) esteja na ordem dos 680 a 850 milhões de euros.

Evidenciamos um aspecto que aqui  nos parece interessante:  afirma-se logo no início do

artigo que a tolerância de ponto (no feriado 1 de Maio) concedida aos funcionários públicos pelo

Governo  pode  criar  uma  imagem  problemática  junto  dos  elementos  da  Troika presentes  em

Portugal. Mostra-se solidário com um certo espírito de sacrifício destes representantes, «pessoas

que  estão  a  trabalhar  para  ajudar  o  nosso  país  [e]  que  não  tiveram direito  a  essa  regalia.»  A

impressão que fica é: do lado oposto a estes funcionários exemplares estão os funcionários públicos

portugueses, cujo gozo de tolerância de ponto implicou uma perda económica para o país de 20

milhões de euros. Esta afirmação tem um viés claramente favorável à presença da Troika e a todas

as mudanças que acarretou em Portugal, e crítico em relação ao Governo de José Sócrates que

permitiu a tolerância de ponto, «algo que não deveria sequer ter acontecido».

O segundo assunto diz respeito aos direitos dos trabalhadores, nomeadamente ao direito à

greve. Em determinado momento, o periódico opina que a realização de greves em plena recessão

económica não é oportuna.444 Não desvirtuando a importância do direito à greve, o jornal invoca

mais uma vez as perdas económicas que as paralisações acarretam. Sugere mesmo que as greves

(para além de prejudicarem os utentes dos serviços), uma vez que podem implicar reduções na

facturação  das  empresas,  abrem  a  possibilidade  de  estas  virem  a  ter  problemas  de  liquidez,

ameaçando o pagamento de salários dos próprios trabalhadores. Aqui notamos, um tanto ou quanto

velada,  uma  lógica  de  chantagem.  O  exercício  do  direito  à  greve  é  aqui  apresentado  como

potencialmente  contrário  aos  interesses  dos  trabalhadores.  Cruzando  com  o  discurso  presente

noutras instâncias, lembramos a consideração feita dois anos depois pelo Primeiro-Ministro Pedro

442  As medidas de austeridade atentaram também nesta questão,que viria a ser “domada” com a reforma laboral de 
2012. Esta alteração ao Código do Trabalho autorizou mudanças que o relatório Economia Política do Retrocesso 
designa por “medidas de desvalorização económica”. Elas incidiram no aumento do tempo de trabalho não pago, na
redução do valor pago por certas prestações de trabalho e na redução dos encargos com despedimentos ou extinção 
de contratos. Cf. LEITE, Jorge; COSTA, Hermes Augusto; SILVA, Manuel Carvalho da; ALMEIDA, João Ramos 
de – “Austeridade, reformas laborais e desvalorização do trabalho”. In REIS, José (coord.) – Economia Política do 
Retrocesso…, pp. 142-149.

443  FILIPE, João – “Tolerância de ponto, uma prática corrente”. Folha de Portugal, n.º 384, 1 de Maio de 2011, p. 10. 
O texto em nenhum nenhum momento identifica esse professor, mas cremos tratar-se de Álvaro Santos Pereira, 
doutorado e docente na Universidade Simon Fraser, e mais tarde ministro da Economia (2011-2013) no governo 
liderado por Pedro Passos Coelho (cf. “Álvaro Santos Pereira”. Governo de Portugal, disponível em 
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/os-
ministerios/mee/conheca-a-equipa/ministro/alvaro-santos-pereira.aspx [último acesso a 13-10-2020]).

444  FILIPE, João – “As greves são um direito, mas podem não ser a solução”. Folha de Portugal, n.º 420, 8 de Janeiro 
de 2012, p. 11.
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Passos Coelho sobre o “direito inalienável” à greve: «o país precisa menos de greves e mais de

trabalho e de rigor».445

Usando este mote, veremos de seguida o que encontrámos sobre o trabalho propriamente

dito e, em concreto, sobre o desemprego e a precariedade laboral.

4.2.3) Desemprego e precariedade laboral

O facto de o Folha de Portugal se concentrar menos nos problemas de emprego do que nas

questões  de  endividamento  e  competitividade  é  revelador.  Quando  aborda  estes  assuntos  é

geralmente para informar acerca da evolução dos números de emprego ou desemprego. Não nos

passou despercebida uma insistência maior nas implicações deste assunto para a população jovem,

que terá sido mais fustigada pelo desemprego e a precariedade.

Um retrato geral que Sara Damásio fez sobre a situação de emprego em Portugal446 coincide

com o que era dito por organismos internacionais (refere que as informações são provenientes de

um estudo – que não cita devidamente – da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Económico): existiria um “desajustamento crónico” entre as qualificações e os cargos profissionais

desempenhados  pelos  portugueses.  Neste  artigo,  concebe-se  Portugal  como  um  país  com  um

elevado número de licenciados, um país de sobrequalificações447 ou com qualificações em “áreas

incompatíveis” com as necessidades do mercado (das empresas), como a Psicologia ou as Línguas.

Por outro lado, entende haver uma falta de profissionais em domínios como a Engenharia ou as

“ciências  exactas”,  embora  não  apresente  dados  concretos  que  sustentem  essa  afirmação.  A

sobrequalificação em domínios pouco compatíveis com a procura das empresas é ainda apontada

como uma razão para os elevados índices de desemprego de longa duração.

Denotamos que a atenção dada às questões de emprego parece intensificar-se no primeiro

trimestre  de  2011448 e  em  vários  momentos  revela  preocupação  com  o  aumento  da  taxa  de

desemprego.449 Como  indicámos  previamente  neste  capítulo,  pretendia-se  que  as  alterações

445  “Passos Coelho: «País precisa menos de greves e mais de trabalho»”. Público, 26 de Junho de 2013, disponível em 
https://www.publico.pt/2013/06/26/politica/noticia/passos-coelho-pais-precisa-menos-de-greves-e-mais-de-
trabalho-1598481 (último acesso a 05-09-2020).

446  DAMÁSIO, Sara – “Emprego (des)ajustado”. Folha de Portugal,  n.º 405, 25 de Setembro de 2011, p. 10.
447  Esta ideia parece-nos contrariar em parte o que é afirmado noutros números do jornal e que já aqui foram 

mencionados: Portugal como um país sub-qualificado, onde o reduzido nível de escolarização constitui um entrave 
à competitividade e ao desenvolvimento.

448  A cobertura de temas relacionados com emprego e/ou precariedade laboral é relativamente esporádica em 2010 
(recorde-se que começámos a analisar as edições a partir de Outubro de 2010), com uma breve excepção nos 
números compreendidos entre 5 de Dezembro de 2010 (Folha de Portugal, n.º 363) e 2 de Janeiro de 2011 (Folha 
de Portugal, n.º 367). Torna-se mais notória ao longo de 2011 e em particular a partir de 27 de Fevereiro (Folha de 
Portugal, n.º 375). Desde esse número e até 13 de Novembro (Folha de Portugal, n.º 412) há referências a estes 
tópicos em quase todas as edições.

449  DAMÁSIO, Sara – “Mais de metade perdeu o subsídio de desemprego”. Folha de Portugal, n.º 406, 2 de Outubro 
de 2011, p. 10.
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introduzidas pela Lei n.º  23/2012, de 25 de Junho, fomentassem o crescimento de emprego, da

produtividade e da competitividade em Portugal. Um dos caminhos para lá chegar seria por via da

flexibilização laboral. Esta estratégia aparentemente inócua possibilitou, segundo  António Monteiro

Fernandes, a «rarefacção dos dispositivos limitadores do poder de decisão de quem chefia ou gere

as organizações, e também no sentido do seu “embaratecimento” [do trabalho], ou seja, da redução

de vantagens económicas para os trabalhadores».450

O plano de reforma antecedia a intervenção externa em Portugal e o Folha de Portugal já

sinalizava essa questão em Dezembro de 2010, dando destaque à possibilidade de se vir a tornar

mais fácil despedir trabalhadores.451 Em Junho de 2012 concretizou-se essa reforma. A bibliografia

que consultámos aponta de forma unânime para o facto de a revisão ao Código do Trabalho ter

revertido alguns direitos adquiridos pelos trabalhadores a partir de 1974. Sob o pretexto do fomento

económico, reforço da produtividade e  aumento da competitividade,  as medidas implementadas

visavam a desvalorização interna dos salários e, consequentemente, dos próprios trabalhadores.

Por isso esperávamos encontrar um número elevado de referências à reforma laboral, assim

como um posicionamento crítico. Todavia, o que encontrámos foram comentários esporádicos com

um  carácter  essencialmente  informativo.  No  dia  anterior  à  introdução  da  Lei  n.º  23/2012,  o

periódico  registava  apenas  a  mudança  iminente,452 não  se  pronunciando  sobre  as  hipotéticas

vantagens ou desvantagens da reforma que se antecipa, aludindo apenas à inflexibilidade e rigidez

das normas do Código do Trabalho ainda vigentes.  Ecoa o exame feito  pela  Troika,  atribuindo

responsabilidade às leis laborais portuguesas na manutenção de uma elevada taxa de desemprego.

No  fim  do  artigo,  indaga-se  apenas  como  iria  o  governo  PSD/CDS-PP  resistir  a  mais  uma

expectável contestação popular.

No mês de Agosto do mesmo ano retoma-se o assunto da reforma laboral, após a entrada em

vigor  da  nova  lei.453 Aqui,  pese  embora  o  facto  de  reconhecer  nas  alterações  introduzidas  um

potencial  penalizador  para  os  trabalhadores,  cita-se o ministro da Economia  para evocar  o seu

potencial na dinamização da economia nacional. Quanto às medidas propriamente ditas, limita-se a

listá-las de forma sintética e não tece comentários críticos sobre as mesmas. No corpo documental

consultado não nos deparámos com artigos que relacionassem a revisão do Código do Trabalho com

desemprego e precarização laboral. Em nenhum momento no Folha de Portugal emerge a ideia que

450  FERNANDES, António Monteiro – “A «Reforma Laboral» de 2012. Observações em torno da Lei n.º 23/2012”. 
Revista da Ordem dos Advogados. [s.l.]. Ano 72 (Abr./Set. 2012), pp. 545-546. Encontramos na mesma linha de 
pensamento um artigo de Jorge Leite (um dos autores do relatório Economia Política do Retrocesso): LEITE, Jorge 
– “A reforma laboral em Portugal”. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto. Porto. 
Vol. 3, n.º 3 (2013). pp. 2-37.

451  BARBOSA, Isabel – “Despedir vai ficar mais barato”. Folha de Portugal, n.º 366, 26 de Dezembro de 2010, p. 9.
452  FILIPE, João – “Leis do trabalho vão mesmo mudar”. Folha de Portugal, n.º 444, 24 de Junho de 2012, p. 11.
453  BARBOSA, Isabel – “Nova lei já entrou em vigor”. Folha de Portugal, n.º 451, 12 de Agosto de 2012, pp. 8-9.
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o contexto económico recessivo,  aliado a  uma alteração legislativa mais  permissiva quanto aos

despedimentos, à fragilização dos vínculos laborais e à efectiva penalização do trabalhador (redução

salarial,  do tempo de descanso, etc.),  contribuem directamente para o aumento ou (pelo menos)

manutenção da elevada taxa de desemprego.

Parece-nos  que  o  posicionamento  em  relação  aos  desempregados  e  aos  precários  mais

raramente se reveste de complacência. Ainda que se reconheça as dificuldades e constrangimentos

na procura de emprego, algumas observações feitas no Folha de Portugal são um tanto ou quanto

implacáveis. Existe uma tendência para analisar o problema do desemprego não dando prioridade às

condicionantes externas, fora do controlo do indivíduo, como o contexto económico recessivo, a

diminuição do poder de compra e, por isso, da procura interna, entre outros factores. Ao opinar

sobre esta questão, o jornal prefere colocar a ênfase na responsabilidade, no empenho, na escolha

individuais.

O editorial e um artigo da edição de 12 de Junho de 2011 constituem bons exemplos dessa

abordagem. Vejamos um excerto: «O trabalho temporário é visto, de uma maneira geral, como uma

forma de precariedade laboral, o que não deixa de ser uma verdade! […] Num mercado de trabalho

muito mais competitivo, […] se um trabalhador não desenvolver bem o seu trabalho existem, no

mínimo, dez pessoas prontas para ocupar o seu lugar. [… ] E embora ter um trabalho temporário

não seja uma boa solução, sempre é melhor do que estar em casa no desemprego, já que neste caso

a pessoa acabará por se acomodar […]. Afinal, tudo está na forma como se encara a situação! Se

preferir  ficar  a lamentar-se e  a  viver à base de subsídios,  então,  com certeza,  dificilmente irá

conseguir progredir e acabará por culpar o Mundo pelo seu insucesso.»454

Portanto, a marcha da precarização é reconhecida e concede-se que talvez seja indesejável,

mas, ainda assim, preferível ao desemprego. Este é caracterizado como o ponto mais baixo – na

linguagem religiosa da igreja dir-se-á que representa o “fundo do poço” – na situação de cada

indivíduo, uma escolha que apenas alguém acomodado, pouco empenhado, se permite fazer. Aliás,

noutro  artigo  da  mesma  edição,  a  questão  é  justamente  colocada  nos  seguintes  termos:

“Desempregado ou temporário? A escolha é sua!!!”455 Neste artigo procura-se incutir uma imagem

do  trabalho  temporário  (tantas  vezes  sinónimo  de  precário)  como  uma  oportunidade  de

aprendizagem, uma categoria adequada especialmente aos mais jovens e recém-licenciados, um tipo

de trabalho com um “papel dinamizador” da economia e “gerador de emprego”. Pelo destaque dado

à oportunidade e à flexibilidade que o trabalho temporário possibilita, atribui-se uma aura positiva à

454  FILIPE, João – “Trabalho temporário: bom ou mau?”. Folha de Portugal, n.º 390, 12 de Junho de 2011, p. 2 (o 
itálico na citação é nosso).

455  VAZ, Carla – “Desempregado ou temporário? A escolha é sua!!!”. Folha de Portugal, n.º 390, 12 de Junho de 
2011, pp. 6-7.
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condição  fundamentalmente  frágil  daquele  que  é,  na  verdade,  o  “trabalhador  descartável”  das

sociedades neoliberais.

4.2.4) O impacto nos rendimentos das famílias e nos apoios sociais do Estado

No Folha  de  Portugal não  se  ignora  a  deterioração  dos  rendimentos  e  das  condições

materiais dos portugueses, nem tão pouco se mostra desinteresse nos desafios colocados ao Estado

de bem-estar social. Revela-se preocupação com o aumento de famílias endividadas, da pobreza e

da exclusão social.456

O sentimento transmitido regularmente é o de um Estado-Providência em apuros, quer pela

falta de liquidez do Estado dada a opção por reduzir  a despesa pública,  quer pelo aumento do

número de pessoas que requerem ajuda. Amiúde deparamo-nos com notícias ora sobre a diminuição

ou mesmo perda  de  apoios  sociais  (aqueles  que  mais  vezes  são  mencionados  são  o  abono de

família, o Rendimento Social de Inserção e o subsídio de desemprego), ora relativas à sobrecarga a

que os serviços públicos em geral, e os de assistência social em particular, estão sujeitos, muitas

vezes resultando na sua incapacidade de resposta.457 Retomando o que já foi discutido no segundo

456  Alguns exemplos: as reduções na elegibilidade e atribuição de apoios sociais são destacadas em BARBOSA, Isabel
– “Medidas de austeridade: Função pública, pensões e IVA a 23% pagam défice”. Folha de Portugal, n.º 355, 10 de 
Outubro de 2010, pp. 8-9; o aumento da pobreza infantil em “Cada vez mais alunos com fome”. Folha de Portugal,
n.º 356, 17 de Outubro de 2010, p. 5; “9º país mais pobre da UE”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 
2010, p. 4; BARBOSA, Isabel – “IPSS em dificuldades”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 9; 
sobre as 280 mil pessoas que precisaram de recorrer à ajuda do Banco Alimentar em 2010, destaca o dado 
preocupante de haver já indivíduos e famílias de classe média que não conseguem fazer face às despesas correntes: 
“Classe média já procura a «sopa dos pobres»”. Folha de Portugal, n.º 360, 14 de Novembro de 2010, p. 5; “Ajuda 
das câmaras leva a perda de apoios sociais”. Folha de Portugal, n.º 369, 16 de Janeiro de 2011, p. 5; “2010 o ano 
mais pobre”. Folha de Portugal, n.º 380, 3 de Abril de 2011, p. 5.

457  Não teremos oportunidade de dedicar um capítulo inteiro às questões relacionadas com a Saúde mas não podemos 
deixar de referir que este campo ocupa longos textos no Folha de Portugal. Em algumas edições ficamos com a 
sensação de que há uma articulação entre o conteúdo noticioso do jornal e os relatos e testemunhos pessoais no 
suplemento Folha do Centro de Ajuda. No primeiro surgem em catadupa informações sobre a falta de profissionais 
de saúde nas instituições públicas (hospitais centrais e centros de saúde locais), as longas listas de espera para os 
utentes do Serviço Nacional de Saúde, as reduções nas comparticipações estatais para determinados fármacos, o 
elevado número de portugueses que sofrem de certas patologias. Algumas das que são referidas com periodicidade, 
tais como depressão, ansiedade, insónias e stress, são sintomáticas de um contexto de crise e recessão (cf. 
SEQUEIRA, Carlos; SÁ, Luís; CARVALHO, José Carlos; SAMPAIO, Francisco – “Impacto da crise financeira e 
social na saúde mental”. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental. Porto. ISSN 1647-2160. N.º 14 
(Dez. 2015), pp. 72-76, disponível em http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0108 [último acesso em 07-09-2020]). No 
Folha do Centro de Ajuda lemos os relatos de quem as experienciou pessoalmente: os desenganados da Medicina, 
pessoas que foram vítimas de negligência ou cuidados médicos de fraca competência; os que padeceram de doenças
crónicas ou simplesmente “misteriosas” para as quais a Medicina não descobriu causas ou cura; os que sofreram 
dos mais variados males de corpo e espírito e que, por fim, encontraram em Deus e na Igreja Universal a sua 
libertação (isto é, a cura) e a salvação. Andrew Chesnut fez uma análise perspicaz sobre a relação entre as curas 
espirituais (exorcismos) entre fiéis (neo)pentecostais em Belém (Brasil) e as condições sociais e materiais desses 
mesmos fiéis. Apoiado em entrevistas a membros de congregações pentecostais e neopentecostais, Chesnut 
defendia que o ímpeto do pentecostalismo no Brasil residia justamente no seu poder – real ou imaginado – de 
exorcizar “os demónios da pobreza”. Nas décadas de 1980 e 1990, a população nas margens mais fragilizadas e 
empobrecidas da sociedade brasileira sofria os efeitos provocados pelas alterações económicas e sociais de um país 
em transição democrática e neoliberalizante: salários baixos, desemprego e precariedade laboral, má-nutrição e 
doenças resultantes de uma rede pública de cuidados médicos incipiente ou, em algumas regiões, inexistente. Ainda
que a privação material seja objectivamente igual para crentes e não-crentes, os crentes analisam a sua carência à 
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capítulo,  o  Folha de  Portugal serve também o propósito  de  publicitar  (não  será exagero  dizer

mesmo propagandear) o braço social  da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal.  Num

contexto  de  degradação  das  condições  de  vida  dos  portugueses,  amplamente  noticiadas  nas

publicações semanais, instituições como a Coração de Ouro ou a Casa de Acolhimento Mão Amiga

aparecem no jornal dando conta do trabalho social que desenvolvem e da quantidade de pessoas que

ajudam por todo o país. Em contrapartida, o Estado Social emerge no periódico com muitas mais

fragilidades do que estas instituições.

A questão da sustentabilidade do Estado de bem-estar social é alvo de discussão em Outubro

de 2010. A propósito de declarações feitas pela então ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, que

mencionou o “colapso iminente do Estado social”,458 lia-se no jornal: «foi uma novidade absoluta

no discurso deste Governo. […] Mas se uma pensão de 1607 euros mensais brutos vai pagar mais

IRS; se um agregado familiar que tenha um rendimento de 800 euros e um filho perde o direito a

apoios […]; se as frutas e os legumes, mais as conservas e as margarinas passam a ter uma taxa de

IVA de 23%; não há dúvida de que temos um Estado social morto e enterrado.» Uma caixa em

destaque  nesta  página  contém uma analogia  histórica  para  a  actual  crise  do  Estado  social:  «o

Império Otomano estava enorme, oco e podre quando caiu. Sem reforma, o Estado social terá o

mesmo destino.»459 Enumera algumas causas possíveis para o presumido colapso do sistema social:

1) uma suposta tendência expansionista do Estado, que «consome mais recursos do que aqueles que

a economia gera»; 2) o envelhecimento da população; 3) a globalização («os “descamisados” estão

a chegar aos mercados e ameaçam a vida dos ricos, porque são muito mais competitivos»).

Em geral, o Folha de Portugal traça um cenário geral da situação económico-financeira do

país neste período que nos parece estar de acordo com a realidade. São as interpretações e juízos

que faz  quanto  à  origem da  crise  e  plano estratégico  de saída  por  via  da  austeridade  que  nos

parecem radicar em determinados pressupostos ideológicos. Nas previsões que fazia para o ano de

2011 dizia: «o que nos espera para o ano de 2011, em termos fiscais e financeiros, não é animador,

luz da “guerra espiritual”: viviam miseráveis e/ou doentes porque deixaram o Diabo entrar nas suas vidas (cf. 
CHESNUT, R. Andrew – Born again in Brazil…, pp. 51-91). As igrejas dão-lhes a orientação de que necessitam: 
usar o dinheiro que até então estava destinado a consumir drogas ou álcool para melhorar a alimentação da família 
em casa; não se deixar levar por tentações adúlteras que possam destruir a união do lar e, em tantos casos, resultam 
na mulher abandonada, sem emprego, e com muitos filhos para sustentar; cuidar da higiene e, assim, prevenir certas
doenças infecciosas; entre outras questões (CHESNUT, R. Andrew – Born again in Brazil…, pp. 92-125). A fome, 
as doenças, o alcoolismo, a toxicodependência, a violência doméstica e tantos outros são, segundo Chesnut, 
largamente produto da pobreza ou, pelo menos, por ela intensificados.

458  Embora a ministra se estivesse a referir ao “colapso” no conjunto de países europeus e não especificamente ao 
Estado português. Além do mais, as suas declarações visavam as implicações deste fenómeno no financiamento na 
área da Cultura. Cf. RATO, Vanessa – “Ministra da Cultura fala em «colapso» do Estado social”. Público, 15 de 
Setembro de 2010, disponível em https://www.publico.pt/2010/09/15/jornal/ministra-da-cultura-fala-em-colapso-
do-estado-social-20205503 (último acesso em 06-09-2020).

459  BARBOSA, Isabel – “Alguém viu por aí o Estado Social?”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 
10.
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mas  tem  de  ser  feito!  E  a  nossa  opção  é  arregaçar  as  mangas  e  batalhar  para,  de  uma forma

individual, invertermos esta situação.»460 Nesta proposição, conquanto se compreenda o clima geral

de desânimo, manifesta-se concordância com a ideia da inevitabilidade do que ainda está por vir:

mais austeridade económica e financeira.

Em relação a 2012, no jornal assume-se uma abordagem mais institucional e conjectura-se

que os problemas resultantes da crise económico-financeira mundial «irão modificar os Estados tal

como os conhecemos».461 Neste artigo reflecte-se sobre as possíveis alterações que a crise trará para

a  Europa,  mas  não  percebemos  claramente  a  que  modificações  se  pretende  referir:  ao  modelo

político vigente em cada um dos Estados-membros da União Europeia? À formação de uma Europa

federal? Ao fim do modelo europeu de Estado Social? Embora o editorial não responda de forma

inequívoca a estas questões, tendo em conta a linha geral desta publicação, cremos que o que aí se

quer dizer é: nenhum país sairá da crise sem a introdução de reformas estruturais. Porque, afinal,

segundo a análise do Folha de Portugal, a crise que se vive «é de estrutura e não de conjuntura».462

Mas então que soluções são propostas no semanário? Como antevê a saída de Portugal do

plano de austeridade? Que mensagem deixa para cada um dos leitores individualmente? É sobre isto

que reflectiremos de seguida.

4.3) “Tomar posse” das promessas de Deus: as soluções

Neste momento, apoiaremos a nossa análise nos textos do Folha do Centro de Ajuda com

maior frequência do que até aqui. Para entender as soluções para sair da crise, além da abordagem

que se pretende laica (isto é, que não assume directamente o vínculo institucional à Igreja Universal

do Reino de Deus), é incontornável mergulhar na esfera da crença religiosa para aí encontrar a

chave da questão.

Começaremos pelas duas recomendações feitas no Folha de Portugal com um carácter mais

ambivalente,  isto  é,  que  poderão  ser  válidas  para  crentes  e  não-crentes.  Não  constituem

necessariamente explicações ou atitudes de cariz religioso-espiritual, embora estejam incorporadas

na lógica e no discurso da Igreja Universal. Os dois últimos tópicos que trataremos inserem-se na

argumentação e vivência religiosas propriamente ditas.

Mais uma vez, deixamos a ressalva: apesar do nosso esforço no sentido de organizar as

nossas  conclusões  por  tópicos  diferentes,  não  conseguiremos  evitar  na  totalidade  alguma

sobreposição de temas. Na verdade, encontramos essa interpenetração de ideias nos próprios textos

460  FILIPE, João – “Austeridade, cortes e aumento de impostos”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, 
p. 11. O itálico na citação é nosso.

461  FILIPE, João – “A Europa em mudança”. Folha de Portugal,  n.º 412, 13 de Novembro de 2011, p. 2.
462  FILIPE, João – “Austeridade e mais austeridade!”. Folha de Portugal, n.º 354, 3 de Outubro de 2010, p. 2.
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do jornal. Por isso, alertamos novamente para a necessidade de tentar interpretar as questões que

abordaremos de seguida no seu conjunto. Isto porque, no nosso entender, este corpo de ideias forma

um posicionamento,  se  não  totalmente  favorável  à  neoliberalização,  pelo  menos  alinhado  com

determinados princípios neoliberais.

4.3.1) Empreendedorismo e iniciativa privada, ou a “crise como oportunidade”

Recordemos o diagnóstico feito pelo Folha de Portugal sobre a crise em Portugal: um país

sobre-endividado (Administração Pública, famílias e empresas), que viveu durante décadas acima

das suas possibilidades e que, mesmo pouco competitivo, permitia-se consumir mais recursos do

que aqueles que gerava internamente. Um país onde o sector público não teria feito uma gestão

eficiente dos seus recursos, onde o peso do Estado é claramente superior àquele que deveria ter.

Deixando-se  entrar  numa  espiral  de  má  gestão,  corrupção  e  endividamento,  o  país  teria  sido

conduzido  ao  inevitável:  uma  política  de  austeridade.  Reconhece-se,  contudo,  que  as  medidas

políticas por si só podem não ser o antídoto necessário; caso contrário, porque se manteria, então,

uma taxa elevada de desemprego? Não,  aguardar  por melhorias  alimentadas  apenas  pela  acção

governativa é insuficiente. Cada um tem de fazer a sua parte. Cada um é responsável por si, pela

melhoria da sua situação pessoal, pelo seu sucesso.

Num editorial  de Novembro de 2010, no jornal  Folha de Portugal meditava-se sobre o

seguinte: «pior do que a situação externa é o interior de cada indivíduo. Só que a alteração de

atitude  apenas  o  próprio  indivíduo  a  pode  fazer  acontecer!  Mudar  custa,  dói  e  é  difícil,  mas,

normalmente, traz muitas alterações à vida de quem o faz! Por norma, só se costumar [sic] noticiar

o fecho de fábricas, o número de desempregados que aumenta e as famílias que estão cada vez mais

pobres, o que não deixa de ser verdade! Porém,  esquece-se, muitas vezes, aquelas pessoas que

conseguiram vencer e que, apesar de terem perdido o emprego, deram a volta por cima, começando

os seus próprios negócios e passando de desempregados a empresários de sucesso.»463

Podemos  fazer  várias  leituras  do  excerto  acima.  A primeira,  logo  no  início,  é  a  da

responsabilidade  individual.  Vive-se  uma  crise?  Sim.  O  clima  de  recessão  económica  é

desfavorável?  Sim.  A situação  de  vida  de  cada  um depende  largamente  destas  condicionantes

externas? Não. Atribui-se com frequência aquilo que acontece a cada indivíduo à sua atitude pessoal

e não ao contexto social, político ou económico. A adversidade só permanece para aqueles que não

estão motivados ou empenhados em ultrapassá-la.464 A segunda, directamente relacionada com o

463  FILIPE, João – “Ficar ou mudar?”. Folha de Portugal, n.º 361, 21 de Novembro de 2010, p. 2 (o itálico na citação 
é nosso).

464   Gostaríamos de deixar outros exemplos sobre a responsabilidade individual. Num primeiro caso, o editor refere-se
às medidas implementadas pela Troika em Portugal. Voltando novamente à ideia da sua inevitabilidade, procura 
atenuar o peso que estas decisões políticas têm na vida dos cidadãos, optando por focar-se na importância do 
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que acabámos de dizer,  é a crença na  meritocracia.465 Ao consentir  que a acção individual é o

grande motor na vida de cada um – ignorando ou recusando a enorme influência de factores e

agentes externos –, aprova a ideia de que todos conseguem alcançar os seus objectivos, desde que

ajam, tomem atitudes, trabalhem nesse sentido. Cada um recebe o que merece. A terceira é o elogio

do empreendedorismo e da figura do empresário.466

É muito perceptível a admiração pelos empreendedores no Folha de Portugal. Na óptica do

jornal, esta característica parecia estar infelizmente em falta em Portugal,467 o que também poderia

explicar a situação económico-financeira premente. Porém, esta seria uma excelente oportunidade

para se avaliar a qualidade dos projectos empresariais, dado que «é na fase em que os países ou

modelos  económicos  passam por  crises  que  se  conseguem [sic]  uma de  duas  hipóteses:  ou  as

empresas se tornam mais fortes ou “desaparecem”. Sendo nessa altura […] que é feita a verdadeira

avaliação  do trabalho  desenvolvido  até  ao  momento.  […]  Sendo  o  mercado  de trabalho,  mais

competitivo  e  com mais  limitações,  o  que  obriga a  que se invista  mais  no emprego por  conta

própria.»468 A sugestão que se faz é que é numa conjuntura de crise (neste caso recessiva) que se

pode realmente avaliar a solidez das empresas. Se forem más, não terão capacidade de prolongar a

sua existência; se forem boas, vão sobreviver, independentemente das circunstâncias.

A crença na “crise como oportunidade” surge noutros momentos. Em Setembro de 2011, o

editor  mostrava-se  exasperado  com  os  meios  de  comunicação  social  –  aparentemente  não

compromisso individual de cada cidadão em ultrapassar a crise. Escrevia o seguinte: «embora estas medidas sejam 
pesadas, são, de facto, necessárias. Mas, para além das medidas do lado da receita, também é necessário apresentar
cortes na despesa (…) [que] também passa pelos benefícios que os portugueses recebem […] No entanto, o mais 
importante, neste momento difícil para o nosso país, é que cada pessoa tente mudar o rumo da sua vida, não 
ficando à espera que os governantes o façam por elas. Chegou, então, o momento de todos “arregaçarem as 
mangas” para assim podermos levar o país para a frente!» FILIPE, João – “Troika começa a doer!”. Folha de 
Portugal, n.º 402, 4 de Setembro de 2011, p. 2 (o itálico na citação é nosso).

465  Na sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais, Nayara Abreu mencionava esta questão, e demonstrava como 
na retórica religiosa da Igreja Universal do Reino de Deus, «ao proclamar que “nada é impossível”, legitima-se a 
meritocracia, a recompensa virá para quem merecer. Com isso, não se leva em conta os problemas estruturais que 
dificultam (impossibilitam) a realização da mobilidade social desejada por muitos.» ABREU, Nayara dos Santos - 
“Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…, p. 111.

466  Apenas como curiosidade mencionamos uma dissertação de Mestrado realizada na Universidade Federal de São 
Carlos (Brasil), da autoria de Yara Saragoça (orientada por Paul Freston). Saragoça investigou as estratégias 
evangelizadoras de organizações paraeclesiásticas evangélicas no Brasil junto de pessoas das camadas sociais 
médias, em particular aquelas ligadas ao mundo empresarial. Em suma, demonstra como certas igrejas pentecostais,
formando ou integrando-se em organizações paraeclesiásticas orientadas para o networking empresarial, 
conseguiram evangelizar e penetrar no mundo dos negócios em simultâneo. A participação nessas instituições 
facilitaria a conversão ou ingresso numa denominação evangélica, porque o membro é progressivamente 
familiarizado com preceitos bíblicos e constitui-se uma interdependência entre todas as esferas da sua vida 
(profissional, familiar e espiritual). Além disso, muitos dos que foram entrevistados por Saragoça manifestaram 
sentir maior segurança e confiança perante a possibilidade de um cenário de crise porque estavam “amparados 
espiritualmente”. Cf. SARAGOÇA, Yara Cristina Bernejo – Evangelizando “homens de negócios”: o 
pentecostalismo e o empresariado. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2003. Dissertação de Mestrado
em Ciências Sociais apresentada à Universidade Federal de São Carlos, p. 105.

467  FILIPE, João – “Empreendedorismo: faltam pessoas com esta qualidade”. Folha de Portugal,  n.º 411, 6 de 
Novembro de 2011, p. 11.

468  Idem.
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identificando o periódico que dirige como tal – por assustarem a população, noticiando apenas o

lado negativo da crise e não as oportunidades que aí residem.469 Assegurava ele que, com esforço e

dedicação, todos podiam conseguir a mobilidade na carreira, talvez até a aquisição ou criação de

uma empresa, entre outros. Ainda no mesmo número, um artigo intitulado “Crise: a ferramenta para

o sucesso” fornece dicas sobre como aproveitar a crise para melhorar a vida profissional. Nele se

diz que «a crise pode ser sinónimo de oportunidade, mas tudo depende de como a viver. Afinal, as

crises quando surgem alteram a perceção do mercado em quase todas as áreas, que vão desde exigir

novas  competências,  a  uma  maior  adaptabilidade e  flexibilidade».470 Uma  caixa  de  texto  em

destaque neste artigo é bastante sugestiva: “a crise criou mais 600 milionários em Portugal”…

Em  Novembro  de  2011  temos  outro  exemplo  da  argumentação  em  torno  do  contexto

recessivo  e  da  crise,  não  como entraves  para  o  crescimento/desenvolvimento  profissional,  mas

como o caminho aberto para o sucesso. Os trabalhadores e as empresas podem aprender com a crise

as melhores estratégias e práticas para enriquecimento próprio, porque «este momento de crise é, na

opinião de muitos economistas, a melhor altura para crescer, uma vez que fazê-lo numa fase muito

complicada traz mais força, já que para se conseguir superar as dificuldades têm [sic] de se criar

raízes mais fortes, as quais permitirão ultrapassar qualquer solavanco futuro.»471

Ainda que em várias ocasiões o jornal dedique atenção às oportunidades disponíveis para

aqueles que trabalham por conta de outrem, o foco incide sem dúvida nos benefícios do trabalho por

conta própria.472 Relembramos a entrevista feita ao deputado municipal de Santarém pelo CDS-PP,

Aires  Lopes,  que  enfatizava  a  necessidade  de  se  melhorar  as  condições  do  investimento  e  da

iniciativa privada em Portugal. Estes são os principais veículos para relançar a economia nacional e

criar  emprego.473 O  elogio  ao  empreendedorismo  não  é  sinónimo  da  exaltação  da  figura  do

empresário. O empreendedorismo é uma característica daqueles que trabalham por conta própria,

469  FILIPE, João – “Crise, o fim ou o início?”. Folha de Portugal, n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 2.
470  DAMÁSIO, Sara – “Crise: a ferramenta para o sucesso”. Folha de Portugal, n.º 404, 18 de Setembro de 2011, pp. 

6-7.
471  FILIPE, João – “As novas tecnologias ao serviço do desenvolvimento”. Folha de Portugal, n.º 412, 13 de 

Novembro de 2011, p. 11. Deixamos apenas mais um exemplo desta lógica que nos parece bastante frontal. Num 
editorial, João Filipe abordava o endividamento das famílias, cruzando-o com o crédito bancário fácil e abundante 
para consumo, habitação, etc., que terá contribuído para a crise de 2010, concluindo que o «síndrome de “crisite 
aguda”» não tem de ser norma, pois a crise «não deixa de ser um momento de oportunidade pois, muitos 
empresários veem nas alturas de adversidade o ponto de viragem e progressão. […] É nestes momentos que 
aumenta o número de milionários e fortunas. […] Há tempos ouvi que Portugal precisa de uma revolução e eu digo
que é verdade, mas esta deverá ser de mentalidade e postura, pois sem estas ninguém poderá fazer nada por si!» 
FILIPE, João – “Mudança de mentalidade”. Folha de Portugal, n.º 444, 24 de Junho de 2012, p. 2 (o itálico na 
citação é nosso).

472  Provando a atenção que estas questões recebem no Folha de Portugal, a coluna “A sua carreira” fornece 
semanalmente uma espécie de aconselhamento profissional aos leitores, desde dicas para se tornar mais produtivo, 
como gerir conflitos no local de trabalho, passando por estratégias de melhoria pessoal para se destacar numa 
equipa, até às recomendações e exemplos sobre os benefícios do trabalho por conta própria.

473  FILIPE, João – “10 perguntas a Aires Lopes”. Folha de Portugal, n.º 377, 13 de Março de 2011, p. 3.
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que  podem  ser  o  empresário  propriamente  dito  (que  fundou  ou  comprou  uma  empresa),  o

freelancer,  ou simplesmente o trabalhador versátil que realiza muitos trabalhos sem, no entanto,

ficar  “subalterno”  em  relação  a  terceiros.  As  vantagens  que  se  apresentam  a  todos  estes  são

geralmente transversais:  1) “ganha mais  e gere tudo”;  2) “investimento reduzido”; 3) “dinheiro

fácil”; 4) não vive “às ordens de terceiros”.474

Esta ênfase dada no jornal em relação à criação do próprio emprego funciona como uma

proposta  para  ultrapassar  situações  de  desemprego  ou  de  precariedade  laboral.  Num  clima

económico recessivo, o conselho pode ser arriscado, mas o optimismo está sempre presente. Aliás,

como já vimos, defende-se mesmo que para quem está desempregado, qualquer situação alternativa,

mesmo que precária ou pouco satisfatória, é preferível.

No Folha do Centro de Ajuda deparamo-nos com a aspiração – muitas vezes assemelhando-

se mais a uma obsessão – à virtude empreendedora de uma forma mais sistemática. Os textos com

testemunhos  e  relatos  pessoais  (nas  reportagens  “O  poder  do  sacrifício”,  nas  colunas  “Casos

Verídicos”,  “Histórias  de Sucesso” e  “Eu voltei!”)  fornecem extraordinários  exemplos  disso.  O

sonho  de  ser  empresário  ou  passar  de  empregado  a  patrão  é  partilhado  por  inúmeros  fiéis.475

Independentemente da veracidade destes relatos, parece-nos óbvia a tentativa de motivar os leitores

no sentido de se tornarem trabalhadores independentes, de não se acomodarem, não dependerem de

outros nem aceitarem a adversidade, a derrota.476

Sintetizando:  está  desempregado?  Recebe  um  salário  pouco  satisfatório?  Não  gosta  do

trabalho  que  faz?  Então  mude,  arrisque,  comece o  seu  próprio  negócio.  “Culpar”  a  crise  pelo

desemprego  ou  pela  precariedade  é  “queixar-se”  e  essa  é  a  atitude  dos  conformados,  dos

perdedores,  dos  fracos.  Os  inconformados,  os  campeões,  os  vitoriosos  são  sempre  espíritos

revoltados que não aceitam viver com menos do que aquilo que desejam.

4.3.2) Privatizações

Embora não nos tenhamos deparado com uma profusão de textos sobre este tema, alguns dos

que encontrámos são suficientemente reveladores para que possamos tecer algumas considerações.

Uma área que merece particular reflexão por parte do editor do Folha de Portugal é a Saúde.

474  “A sua carreira: o lado bom de ser freelancer”. Folha de Portugal, n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 5. Não 
citámos todas as vantagens apresentadas no artigo, apenas aquelas que nos parecem mais relevantes e com maior 
potencial para apelar o interesse dos leitores do jornal.

475  Alguns exemplos: “De empregada a patroa”. Folha de Portugal, n.º 403, 11 de Setembro de 2011, p. 5i; “Do 
mínimo ao máximo”. Folha de Portugal, n.º 403, 11 de Setembro de 2011, p. 6i; “Mais do que tinha pedido”. Folha
de Portugal, n.º 367, 2 de Janeiro de 2011, p. 5i; “Deus supera expetativas”. Folha de Portugal, n.º 356, 17 de 
Outubro de 2010, p. 2i; “De funcionária a dona”. Folha de Portugal, n.º 356, 17 de Outubro de 2010, p. 6i.

476  Os discursos dos pastores e bispos insistem com regularidade nestas questões, como podemos verificar em 
DAMÁSIO, Sara – “A sua vida tem que subir”. Folha de Portugal, n.º 363, 5 de Dezembro de 2010, pp. 4i-5i.
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Em Outubro de 2010, ele debruçava-se (como faria numerosas outras vezes) sobre as fragilidades

do Sistema Nacional de Saúde.477 A crise e as medidas de austeridade expuseram de forma mais

gritante  as  falhas  no  serviço  público.  Milhares  de  pessoas  não  recebiam acompanhamento  ou

tratamento médico em tempo útil,  as queixas dos utentes aumentavam e os problemas de saúde

mantinham-se e, potencialmente, agravavam-se. Por isso, João Filipe compreendia o recurso que

muitos  portugueses  começavam a  fazer  de  seguros  de  saúde  privados  (assim como de  Planos

Poupança Reforma).  Questiona-se sobre a  sustentabilidade do Sistema Nacional  de Saúde e  do

próprio sistema de Segurança Social e, na continuação desta ideia, deixa a questão aos leitores:

«não seria melhor que cada um pudesse escolher para qual dos sistemas gostaria de descontar?»478

A mesma discussão é retomada no mês seguinte.479 O director do Folha de Portugal regressa

à mesma lógica de enumerar os problemas existentes no Sistema Nacional de Saúde: longas listas

de espera, tanto em centros de saúde como em unidades hospitalares; suposta falta de qualidade nos

serviços públicos de saúde; um SNS muito debilitado e com muitas falhas (de rigor e de qualidade).

Isto  estaria  a  levar  muitas  pessoas  a  investir  em  seguros  de  saúde  privados,  uma  vez  que  o

atendimento prestado nas unidades privadas é mais rápido e supostamente de melhor qualidade. De

certo modo, estas pessoas ficam numa situação de dupla contribuição porque, mesmo pagando por

um seguro de saúde privado, não ficam isentas de efectuar descontos para a Segurança Social. Outra

vez, o jornal faz a mesma pergunta: não deveriam as pessoas que optam por um seguro de saúde

privado poder escolher contribuir ou não para a Segurança Social?

A lógica  custo-benefício  (pessoal)  é  o  que  está  aqui  em operação.  Estes  dois  excertos

parecem-nos  assumir  uma  posição  ideológica  clara:  se  os  cidadãos  não  obtêm a  qualidade  de

serviço desejada no sector público, então devem poder escolher não contribuir financeiramente para

o serviço público (via  Segurança Social)  e  optar antes por contribuir  para um sistema privado.

Esquece-se – ou ignora-se deliberadamente – a natureza universal da Segurança Social e do Sistema

Nacional  de  Saúde  portugueses.  No  jornal  analisa-se  ambas  de  uma  perspectiva  meramente

contributiva, e esquece-se – ou ignora-se propositadamente – que as contribuições para a Segurança

Social servem para cobrir despesas variadas na Educação, com pensões e reformas, com apoios

sociais para pessoas em situações de desemprego, de invalidez, de viuvez, entre outras. Esquece-se

– ou ignora-se deliberadamente – que este sistema contributivo pretende dotar o país de justiça

social,  onde  todos  contribuem  de  acordo  com  os  seus  rendimentos  para  a  sustentabilidade  e

funcionamento do sistema «que pretende assegurar direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de

oportunidades,  bem  como,  promover  o  bem-estar  e  a  coesão  social  para  todos  os  cidadãos

477  FILIPE, João – “E assim vai o nosso Portugal!”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 2.
478  Idem.
479  FILIPE, João – “SNS vs Privados”. Folha de Portugal, n.º 360, 14 de Novembro de 2010, p. 11.
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portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou residam no território.»480

Num texto que antecipa uma futura intervenção do F.M.I. em Portugal, o destaque vai mais

uma vez para a Saúde, uma área que absorve milhões de euros do erário público e que continuará a

exigir um aumento do investimento estatal.481 A notícia informa o leitor das “recomendações” feitas

pelo F.M.I. para os países que devem controlar a despesa pública e melhorar a alocação de recursos

públicos.482 Os conselhos apontavam no sentido de privatizar os sistemas de saúde, liberalizar o

mercado da saúde e reduzir o investimento público em “programas não prioritários”.

Já depois da introdução do plano de ajustamento estrutural da Troika no país, em Julho de

2011, o periódico reportava as prioridades que o novo Executivo deveria perseguir: 1) cumprir o

programa de austeridade; 2) reduzir o défice público de 9,1% para 5,9% do PIB, nomeadamente

através da revisão da taxa do IVA e das tributações fiscais no geral; 4) cortes na despesa pública.

Quanto às indicações no sentido de privatizar empresas públicas, afirma que «é uma das medidas

mais importantes presentes no memorando da  troika, tudo para que desta forma seja diminuído o

peso do Estado na Sociedade».483

Não se retira destes artigos um posicionamento concreto sobre de que modo e quais as

empresas/serviços é aconselhável privatizar.   No entanto,  podemos inferir  a aprovação geral do

processo de privatizações em relação a empresas ou serviços públicos caso estes sejam “ineficazes”

ou pesem “excessivamente” nas contas do Estado.

Embora não esteja totalmente inserido no tópico aqui em questão (mas está sem dúvida

relacionado), gostaríamos de fazer uma breve reflexão sobre dois artigos do Folha de Portugal que

se ligam, entre outros aspectos, à questão da redistribuição de riqueza.

Não podemos afirmar  que a  redacção do jornal  se  mostre  contrária  à  ideia  de políticas

redistributivas484, mas o posicionamento em relação a determinadas propostas de medidas afigura-se

480  Citação retirada do website da Segurança Social: “Objetivos e princípios”, informação actualizada em 14 de Março
de 2012, disponível em http://www.seg-social.pt/objectivos-e-principios (último acesso em 08-09-2020).

481  BARBOSA, Isabel – “Gastos com a saúde vão aumentar até 2030”. Folha de Portugal, n.º 374, 20 de Fevereiro de 
2011, p. 10.

482  As orientações no sentido da austeridade são, de resto, tema recorrente. Em Março de 2011, no rescaldo da 
demissão do primeiro-ministro José Sócrates, o director do jornal asseverava a necessidade das medidas austeras 
para «diminuir o “monstro” da máquina de Estado». O essencial que se pretendia alcançar era: 1) reduzir a despesa;
2) acabar com a “subsídio-dependência”; 3) fim dos “tachos”; 4) reduzir as chefias nas empresas públicas e o 
número de ministérios. Cf. FILIPE, João – “A queda anunciada”. Folha de Portugal, n.º 379, 27 de Março de 2011, 
p. 2. No início da campanha eleitoral de 2011, João Filipe reforça esta ideia novamente, escrevendo que as medidas 
da Troika «são medidas estruturais que já há muito que faziam falta ao nosso país, das quais todos falam, mas que 
nunca ninguém teve a coragem de levar a cabo em todos estes anos de democracia» (FILIPE, João – “Começou a 
corrida eleitoral”. Folha de Portugal, n.º 386, 15 de Maio de 2011, p. 2).

483  FILIPE, João – “Contra um programa austero e o défice, «marchar, marchar…»”. Folha de Portugal, n.º 394, 10 de
Julho de 2011, pp. 10-11.

484  O editor escrevia a determinado momento que o combate à evasão fiscal é muito importante para que haja melhor 
redistribuição de riqueza no país, mas ao mesmo tempo diz que «o problema do nosso país não passa apenas por 
uma melhor cobrança de impostos e um combate mais eficaz à evasão fiscal, mas, acima de tudo, por diminuir 
muito a despesa pública, para que desta forma o défice seja […] combatido e eliminado» FILIPE, João – “Quer 
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pouco  sensível  à  questão  da  justiça  social.  Nm  editorial  de  Agosto  de  2011,485 João  Filipe

comentava o desafio lançado por Warren Buffett  ao governo norte-americano para que este lhe

retirasse benefícios fiscais e aumentasse a carga fiscal dos seus cidadãos milionários. O editor do

jornal  considerava  essa  proposta  como  uma  espécie  de  estratégia  cínica  por  parte  dos  mais

afortunados para conter a insatisfação das classes mais pobres. Surpreendentemente, pensando na

possibilidade de uma medida semelhante em Portugal, sustenta que a classe muito rica portuguesa é

muito reduzida, e esse tipo de medida teria pouco impacto na redução do défice público… Neste

caso, estaremos perante uma recusa ou uma indiferença perante medidas redistributivas porque são

entendidas como ineficazes?

João Filipe retoma este debate pouco tempo depois,486 na sequência da decisão governativa

de implementar uma taxa suplementar487 de 2,5% para pessoas com rendimentos superiores a 153

mil euros e 3% para o IRC de empresas cujos lucros anuais fossem superiores a 1,5 milhões de

euros.488 Não  baseia  a  sua  análise  desta  medida  numa  lógica  de  justiça  social  mas  segundo

parâmetros de eficácia e mostra-se pouco acolhedor desta proposta, questionando: «será que vão ser

estes  impostos  a ajudar a resolver  os  problemas do défice  português? Não,  uma vez que  esta

tributação suplementar irá gerar uma receita de quase 100 milhões de euros, representando isto

apenas 0,06% do Produto Interno Bruto português, servindo assim de muito pouco para abater ao

défice público.»489

Esta afirmação deixou-nos surpreendidos. Parece-nos inusitada se considerarmos os muitos

artigos e editoriais da autoria de João Filipe que defendem veementemente a redução dos encargos e

despesa públicos no sentido de controlar o défice. Estas afiguram-se como as maiores preocupações

do editor do jornal. Quase sempre estes artigos revelam aquiescência perante a  necessidade das

medidas de austeridade mas esta medida em particular é vista como irrelevante. O autor analisa esta

proposta como uma medida isolada e não a pondera como uma peça necessária ou adicional num

conjunto de soluções que podem ajudar na criação de receita pública.

fatura ou pode ser sem fatura?”. Folha de Portugal, n.º 377, 13 de Março de 2011, p. 11 (o itálico na citação é 
nosso).

485  FILIPE, João – “Quando a esmola é demais…”. Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011, p. 2.
486  FILIPE, João – “Imposto sobre os ricos poderá não render o desejado”. Folha de Portugal, n.º 403, 11 de Setembro

de 2011, p. 11.
487  Ainda que não identifique que taxa é, cremos estar a referir-se à taxa de solidariedade de 2,5% sobre os 

rendimentos mais elevados.
488  Estes dados veiculados no jornal estão parcialmente incompletos porque existiam mais escalões e valores de 

tributação e, por isso, os cálculos que apresenta no artigo provavelmente carecem também de exactidão e talvez não
considerem a totalidade daquilo que era esperado alcançar com a medida. Para um guia mais detalhado das medidas
ver COSTA, Ana; CALDAS, José Castro – “A União Europeia e Portugal entre os resgates bancários e a 
austeridade: um mapa das políticas e das medidas”…, pp. 87-126.

489  FILIPE, João – “Imposto sobre os ricos poderá não render o desejado”. Folha de Portugal, n.º 403, 11 de Setembro
de 2011, p. 11 (o itálico na citação é nosso).
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Convém dizer que no campo das soluções e dos conselhos a preponderância da lógica e do

discurso religioso é sem dúvida maior do que no dos problemas. Contudo, recordamos a advertência

feita noutras partes desta dissertação: é necessário ler o conteúdo do Folha de Portugal e do Folha

do Centro de Ajuda não como duas partes herméticas, mas sim dialogantes. Logo para começar pelo

facto de o discurso religioso não estar totalmente ausente do  Folha de Portugal490; também pelo

facto, já mencionado noutro capítulo, do director de o jornal, João Filipe, ser também (com um

elevado grau de certeza), o presidente da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal.491

Aceitando  o  Folha  de  Portugal como  uma  ferramenta  mediática  ao  serviço  da  Igreja

Universal, não poderia deixar de espelhar a lógica própria da denominação, a sua linguagem, os

seus  objectivos  e  interesses.  É  na secção do  Folha do Centro de Ajuda que  encontramos essa

vinculação  de  forma  mais  evidente,  notória  na  cobertura  semanal  que  faz  de  dois  cultos  da

Universal em particular: domingo, dia da “Cruzada de Poder e Milagres”, e segunda-feira, dia das

“Conquistas Financeiras”. É sobre este último que nos concentraremos.

4.3.3) O “Congresso para o Sucesso”: reuniões para espíritos lutadores

Todas as segundas-feiras, nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o

mundo, são dedicadas aos problemas e questões financeiras: dívidas, desemprego, estratégias para

melhoria das finanças pessoais e/ou familiares, orientações para a criação de um negócio próprio,

enfim,  encontros  espirituais  totalmente  vocacionados  para  a  orientação  e  aconselhamento

490  No editorial da edição n.º 375, que fala sobre o abandono e negligência da população idosa, o editor desabafa e 
deixa transparecer a sua leitura religiosa: «os 10 mandamentos serviram de base para colocar ordem na Sociedade 
[…]. Só que o único mandamento a ter promessa é o seguinte: “Honra teu pai e tua mãe […]” […] Afinal, um 
mandamento tão simples de cumprir, mas tão difícil de viver! Mais uma prova de que o ser humano se tem afastado
cada vez mais de Deus!» FILIPE, João – “A terceira idade”. Folha de Portugal, n.º 375, 27 de Fevereiro de 2011, p.
2. Numa apreciação da realidade actual, faz um paralelo com os acontecimentos e profecias bíblicas e deixa no ar a 
ideia de que estamos perante o fim dos tempos. «A realidade parece um retrato fiel do livro bíblico de Apocalipse, 
onde são mencionados desde terramotos e guerras, a tsunâmis [sic] e violência entre famílias. Bastará, então, uma 
breve análise do que se passa no planeta para poder constatar que o livro de Apocalipse está cada vez mais presente 
no nosso quotidiano.» FILIPE, João – “Violência!”. Folha de Portugal, n.º 380, 3 de Abril de 2011, p. 2. Um 
editorial que muito se assemelha a um texto motivacional diz aos leitores: «O espírito deverá estar alimentado com 
coisas espirituais, só que como o ser humano está cada vez mais distante do Criador torna-se difícil este estar forte; 
[…] não precisa ser religioso(a), pois, basta buscar a força divina para o fortalecimento do seu espírito» FILIPE, 
João – “Espírito Fraco vs Espírito Forte”. Folha de Portugal, n.º 382, 18 de Abril de 2011, p. 2.

491  Informação retirada de DAMÁSIO, Sara – “Ele fez a Sua parte, faça você agora a sua”. Folha de Portugal, n.º 387,
22 de Maio de 2011, pp. 4i-5i; e BARBOSA, Isabel – “Quer andar em paz?”. Folha de Portugal, n.º 388, 29 de 
Maio de 2011, pp. 4i-5i. No primeiro aparece uma fotografia de João Filipe juntamente com o bispo Júlio Freitas 
numa celebração da Igreja Universal no Cenáculo do Espírito Santo em Lisboa. A legenda diz: «João Filipe, 
presidente da IURD, entregou um cheque no valor de 60 mil euros a Conceição Pereira, diretora da casa de 
acolhimento Mão Amiga». No segundo, novamente uma fotografia de João Filipe num serviço religioso da 
Universal em Lisboa, com a legenda: «João Filipe, presidente da IURD em Portugal, entregou um cheque no valor 
de 66 mil euros a Anabela Frazão, diretora do Lar de Idosos da Azambuja. Resultado das doações feitas através do 
jornal “Folha de Portugal”, e referentes ao primeiro trimestre de 2011».

Contudo, não conseguimos obter referências biográficas de João Filipe em nenhum documento consultado. Procurámos,
sem sucesso, informações no website da I.U.R.D.; em algumas das publicações da imprensa nacional que 
analisámos onde João Filipe é mencionado, não consta qualquer tipo de referência biográfica do director.
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profissional e empresarial.492

Conforme a caracterização do próprio jornal, «o Congresso Financeiro tem como objetivo

fulcral ensinar todos os seus participantes a serem grandes. Contudo, “não dá o peixe, mas ensina a

pescar”.  Durante  a  palestra,  o  Bispo  ensinou  aos  empresários,  assalariados,  independentes  e

profissionais  sobre  a  importância  de  se  tomar  atitudes  ousadas».493 Estas  são  reuniões  que

pretendem dar resposta a dificuldades concretas vividas pelos fiéis e, de resto, por uma boa parte da

população portuguesa durante esse período. O impacto recessivo causado pela crise e pelas medidas

de austeridade trouxe para muitos o drama do desemprego, da diminuição dos rendimentos nos

agregados  familiares,  a  incapacidade  de  cumprir  com  determinadas  obrigações  financeiras,  a

insolvência das próprias empresas… Estas atribulações são equiparadas a um cenário bélico.494 A

recessão ou a crise são sintomas da guerra espiritual que se enfrenta e todos são actores nesse

combate. Por isso é importante que cada um encontre a orientação espiritual adequada.495

O pastor Rodrigo Silva informava a sua assembleia,  numa das reuniões das “Conquistas

Financeiras”, em Maio de 2011, de que «eu convoquei-os para virem aqui hoje para […] saírem

desse regime 'em que tudo dá errado' e passar para o do 'em que tudo dá certo',  do regime do

prejuízo para o do lucro, do regime da crise e da escassez para o da fartura e da abundância».496 O

mesmo pastor  era  citado no jornal  noutra  ocasião  para informar  os  leitores  dos  objectivos  dos

encontros de segunda-feira nos templos da Universal: «levantar uma nação de conquistadores, de

pessoas que nunca vão olhar para trás».497

Embora nem sempre formulado, o mote “Deus ajuda a quem trabalha” ou “Deus ajuda os

empreendedores” encontra-se em quase todas as entrelinhas dos discursos pastorais nas reuniões das

492  Ver apêndice, ilustração 6.
493  BARBOSA, Isabel – “Congresso Financeiro desperta empreendedores”. Folha de Portugal, n.º 358, 31 de Outubro

de 2010, p. 6i.
494  Alguns exemplos onde as analogias bélicas são utilizadas pelos bispos e pastores da Igreja Universal: FREITAS, 

Bispo Júlio – “A falta de constância impede a vitória”. Folha de Portugal, n.º 366, 26 de Dezembro de 2010, p. 4i;  
FREITAS, Bispo Júlio – “Comprometa-se consigo mesmo!”. Folha de Portugal, n.º 367, 2 de Janeiro de 2011, p. 
4i; BARBOSA, Isabel – “Não fuja dos desafios!”. Folha de Portugal, n.º 387, 22 de Maio de 2011, p. 6i;  
FREITAS, Bispo Júlio – “Valente Guerreiro Revoltado”. Folha de Portugal, n.º 388, 29 de Maio de 2011, p. 4i; 
FREITAS, Bispo Júlio – “Fazer ou deixar de fazer?”. Folha de Portugal, n.º 390, 12 de Junho de 2011, p. 4i; 
BARBOSA, Isabel – “Perseverar porquê?”. Folha de Portugal, n.º 391, 19 de Junho de 2011, p. 1i; em BARBOSA,
Isabel – “Não corra em vão!”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 5i, pode ler-se «na guerra da 
fé, a lei é: ou se vence ou se é vencido! Por isso, o Senhor adverte que o reino dos céus é tomado por esforço e que 
só os valentes se apoderam d'Ele [sic]» (itálico na citação é nosso).

495  A Igreja Universal organiza eventos temáticos em determinadas alturas do ano. Na madrugada do dia 24 de Junho 
de 2011 teve lugar a “Vigília dos Valentes” que contou com a direcção do Bispo Edir Macedo. O “espírito” 
subjacente a este encontro é sumariado na descrição em destaque na notícia: «o meu nome é ÓDIO, o meu 
sobrenome é VALENTE e a minha profissão agora é GUERREIRO» (cf. DAMÁSIO, Sara – “A força da «Vigília 
dos Valentes»”. Folha de Portugal, n.º 393, 3 de Julho de 2011, p. 1i).

496  VAZ, Carla – “Um outro regime, uma nova pessoa e uma vida transformada”. Folha de Portugal, n.º 384, 1 de 
Maio de 2011, p. 9i.

497  DAMÁSIO, Sara – “Se não quer viver de migalhas seja corajoso/a!”. Folha de Portugal, n.º 386, 15 de Maio de 
2011, p. 6i.
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“Conquistas Financeiras”. Numa exortação ao trabalho, ao esforço e ao sacrifício, o bispo Júlio

Freitas afirmava-o textualmente em Janeiro de 2011:  «parado não combate nem supera a crise,

parado nem Deus o ajuda, Deus ajuda a quem trabalha».498 Portanto, a guerra contra a crise é para

ser ganha por espíritos lutadores, por pessoas dedicadas ao trabalho e dispostas a fazer sacrifícios. O

“espírito” de quem acredita verdadeiramente e está do lado de Deus tem de ser o da força,  da

valentia, da coragem, da ousadia, da perseverança.499 Em contrapartida, o “espírito” de quem tem

uma fé frouxa ou, pior ainda, está sob influência do Diabo, é o do esmorecimento, do medo, da

dúvida, da resignação.500

Nas reuniões de segunda-feira encontramos várias ideias a confluir para o lema “Deus ajuda

a quem trabalha”. O empreendedorismo, a dedicação profissional, a centralidade do trabalho e da

produtividade são fundamentais para alguém que deseje alcançar sucesso e prosperidade na vida.501

Qualquer insegurança, receio ou hesitação constituem sinais de fraqueza: um fiel iurdiano não se

retrai perante nada.502

498  DAMÁSIO, Sara – “As cinco classes psicológicas. Qual é a sua?”. Folha de Portugal, n.º 370, 23 de Janeiro de 
2011, p. 6i.

499  Ver apêndice, ilustração 7.
500  Um editorial de Outubro de 2010 faz uma observação generalizadora que devemos referir: «algumas pessoas 

passaram a viver à sombra do subsídio, sem quererem batalhar para mudar a sua difícil situação» (FILIPE, João – 
“E assim vai o nosso Portugal!”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 2 [o itálico na citação é 
nosso]). A “subsídio-dependência” (abordada noutras edições já citadas) aparece como um facto, um modo ou estilo
de vida escolhido por algumas pessoas. Isto parece-nos altamente discutível por várias razões. Em primeiro, 
afigura-se contraditória a posição crítica que assume (quer a redacção do jornal, quer o corpo pastoral da Igreja, 
Universal) em relação à suposta “subsídio-dependência” quando se reconhece em tantos momentos a deterioração 
real e crescente das condições de vida dos portugueses em momento de crise. Havendo cada vez mais 
desempregados, cada vez mais precários, estando os rendimentos familiares a diminuir, como pode não reconhecer 
a inevitabilidade de muitos portugueses recorrerem a apoios sociais? Em segundo, a afirmação da “subsídio-
dependência” no Folha de Portugal como uma evidência carece (como aliás, em muitos outros órgãos e agentes 
políticos e sociais portugueses que fizeram e fazem a mesma crítica) de dados concretos que sustentem essa ideia. A
própria ideia é apenas um conceito vago, mal definido e explicado: o que é ser “subsídio-dependente”? Toda e 
qualquer pessoa que dependa em determinado momento de apoios ou subsídios para garantir a sua sobrevivência? 
Alguém que usufrui demasiado tempo dessa ajuda? Se sim, o que se entende por “demasiado tempo”? Umas 
semanas, uns meses, uns anos, a vida toda? Em terceiro lugar, a ideia que transmite é que é possível viver-se em 
Portugal de subsídios/apoios sociais por escolha. Fica a impressão de que se alguém decidir que não pretende 
trabalhar, pode solicitar ajudas e com elas permanecer por tempo indeterminado. Assim, ignora-se o facto de existir 
um conjunto de requisitos necessários para ser elegível a apoios financeiros estatais, que não são simplesmente 
atribuídos por capricho dos candidatos.

501  Na sua tese de Doutoramento em Linguística, Erik Martins analisou os «nichos metafóricos presentes na retórica 
neopentecostal, como FÉ, PROSPERIDADE, CONSUMO e INVESTIMENTO, para observarmos como se agencia
a presença de outros de relevância ao neoliberalismo, como PRODUTIVIDADE, RIQUEZA, ABUNDÂNCIA, 
RECIPROCIDADE» (MARTINS, Erik Fernando Miletta – Aspectos referenciais e sociocognitivos dos frames 
neoliberais na retórica neopentecostal. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2015. Tese de 
Doutoramento em Linguística, p. 10, disponível em http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/270611 
[último acesso em 11-09-2020]). A premissa do investigador é que «os nichos metafóricos, enquanto formalização 
de aspectos linguístico-cognitivos da argumentação, permitem a observação de um percurso sociocognitivo 
possibilitado pelo recurso às recategorizações metafóricas na construção de sentidos próprios à retórica promovida 
pelos líderes destas igrejas» (MARTINS, Erik Fernando Miletta – Aspectos referenciais e sociocognitivos…, p. 24).

502  «”Toda a pessoa que é fraca quando passa por uma dificuldade afunda-se, esmorece e desanima. Já quando a 
pessoa é forte, ela passa pela dificuldade e ganha forças para seguir em frente”, foi desta forma que o orador, Pr. 
Walber Barboza, deu início a mais um Congresso Financeiro […]. “O seu nome pode ser associado ao sucesso ou 
ao fracasso. E quem é que constrói a sua fama? Você mesmo”» (VAZ, Carla – “Nunca aceitar a derrota!”. Folha de 
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As  “Conquistas  Financeiras”  assemelham-se  em  quase  tudo   a  palestras  motivacionais

orientadas  para  a  vida  financeira  e  profissional.  O  ponto  de  partida  dos  participantes  é

invariavelmente o das dificuldades, das carências materiais, dos constrangimentos que enfrentam no

dia-a-dia: as dívidas, as insolvências, os salários em atraso, o desemprego, a falta de bens essenciais

à  sobrevivência.  O  ponto  de  chegada  pretende-se  ser  o  da  abundância  e  do  consumo,  da

independência, do sucesso e da prosperidade: criar um negócio e não trabalhar para nenhum patrão,

saldar as dívidas, comprar casa própria, ter um carro e roupas de luxo, consumir o que há de melhor

no mercado. A chave para o caminho a percorrer para aí chegar está nas “Conquistas Financeiras”.

Numa  clara  demonstração  do  seu  papel  enquanto  director  do  instrumento  mediático  da

Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal, João Filipe escreveu um artigo sobre as palestras

motivacionais503 realizadas no âmbito das reuniões das “Conquistas Financeiras” ao longo de 2011.

Estas foram “lições de confiança e coragem” e sobre como ter a atitude que «tem faltado a muitos,

permitindo  que  continuem apenas  a  lamentar-se  contra  tudo  e  todos,  quando  uma boa  atitude

poderia fazer toda a diferença».504 A ideia subjacente do artigo é de que a “força interior” de cada

um é o único elemento necessário para o sucesso, porque «pouco nos importa como o mercado

financeiro e a economia se irão comportar em 2012, pois, independentemente disto alcançaremos as

nossas metas e objetivos».505 Não podemos deixar de observar como é insólito que o artigo faça

uma crítica aos meios de comunicação social onde «só se ouve dizer […] que as coisas ainda vão

piorar mais, [e assim] não é nada fácil reagir», uma vez que o registo editorial do Folha de Portugal

segue  exactamente  a  mesma  lógica  de  “negatividade”  ao  noticiar  a  crise,  a  austeridade,  o

desemprego, a corrupção, a pobreza, etc., com enorme frequência.

Em  Agosto  de  2012,  o  artigo  intitulado  “Os  segredos  para  o  sucesso!”506 trazia  uma

mensagem do Centro de Ajuda Espiritual (isto é, da Igreja Universal) para os leitores. Estes centros

diziam-se sensíveis ao facto de a população europeia estar a enfrentar dificuldades económicas e

financeiras motivadas pela crise. Preocupados com o bem-estar das pessoas num mundo cada vez

mais competitivo e com pessoas que não olham a meios para atingir os seus objectivos, os Centros

de Ajuda Espiritual realizavam às segundas-feiras palestras motivacionais para dar força e coragem

Portugal,  n.º 354, 3 de Outubro de 2010, p. 6i [o itálico na citação é nosso]).
503  É curioso como a equipa de redacção do jornal não as assume enquanto reuniões espirituais ou celebrações 

religiosas, optando antes por uma designação mais “laica” de “palestras motivacionais”, e menos vinculativa com 
uma confissão religiosa. Neste sentido concordamos com as conclusões de Claudia Swatowiski que procuram 
mostrar como, desde 2003, a Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal reformulou a sua estratégia de 
legitimação no país, procurando «[to] dissociate the image of the denomination from the pretension of being a 
church, and indicates it is a location for providing spiritual services.» SWATOWISKI, Claudia Wolff – “Avoiding 
Stigmas and Building Bridges…”, p. 117.

504  FILIPE, João – “Num mar de muitos problemas e negatividade, as mensagens positivas são um oásis!”. Folha de 
Portugal, n.º 41, 25 de Dezembro de 2011, pp. 10-11.

505  Idem.
506  FILIPE, João – “Os segredos para o sucesso!”. Folha de Portugal, n.º 451, 12 de Agosto de 2012, p. 16.
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para o quotidiano dos seus participantes. O jornal informava os leitores de que «estas palestras têm

representado um oásis num meio de tantas palavras negativas. […] Atualmente, está-se a realizar

um curso motivacional com a finalidade de ensinar aos que desejam os segredos do homem mais

rico do mundo. […] O primeiro tem como palavra chave: “Esforça-te” – […] fazer uma força extra

em  relação  à  concorrência  no  mundo  empresarial  e  o  mesmo  no  caso  dos  trabalhadores  que

trabalham por conta de outrem. No segundo segredo a expressão chave foi: “Seja homem” – […] a

virtude infalível, RESPONSABILIDADE».507

Os  pastores  e  bispos  regressam  persistentemente  à  advertência  da  responsabilidade

individual e de que “tudo depende de si!”508 Para se ter sucesso na vida é fundamental ter objectivos

bem definidos mas, acima de tudo, ter «espírito para enfrentar todos os desafios que vão surgir […]

porque esse é o espírito do crescimento. Ou seja, é fazer o que os outros pensam que está errado, é

acreditar numa coisa ainda que os outros digam que não vai dar certo».509 No âmbito destas reuniões

eram realizadas palestras temáticas, muitas vezes relacionadas com o empreendedorismo (como ser

empreendedor, estratégias empreendedoras, etc.) e liderança profissional.510

No registo editorial do Folha de Portugal, as figuras do empresário e do líder/chefe estão

impregnadas de uma certa reverência. É dada grande importância às características atribuídas ao

líder: audacioso, corajoso, assertivo, ter iniciativa, entre outros. A postura própria de alguém que

lidera não se deixa limitar pelas dívidas, pelo desemprego ou pela injustiça; além disso, um líder

nunca se permite ter medo, duvidar, acomodar, ser tímido ou ansioso.511

Somos confrontados com a aspiração frequente – quer pelos discursos pastorais, quer pelos

relatos  pessoais  dados  nas  reuniões  de  segunda-feira  –  ao  trabalho  autónomo,  à  condição  de

empresário, à posição de liderança profissional.512 Trabalhar por conta de outrem não é a situação

ideal. Esta convicção não é, de resto, exclusiva do conteúdo do Folha de Portugal nem do discurso

pastoral no nosso país. Nas entrevistas feitas a membros da Igreja Universal do Reino de Deus no

507  Idem (o itálico na citação é nosso).
508  VAZ, Carla – “Tudo depende de si!”. Folha de Portugal, n.º 367, 2 de Janeiro de 2011, p. 6i.
509  Idem.
510  DAMÁSIO, Sara – “Os «ingredientes» para ser um líder”. Folha de Portugal, n.º 397, 31 de Julho de 2011, p. 6i; 

BARBOSA, Isabel – “A visão do líder”. Folha de Portugal, n.º 398, 7 de Agosto de 2011, p. 6i; BARBOSA, Isabel 
– “Decidir: sabe como?”. Folha de Portugal, n.º 399, 14 de Agosto de 2011, p. 6i; DAMÁSIO, Sara – “Use o sexto 
sentido do líder”. Folha de Portugal, n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 6i.

Um bom artigo que relaciona directamente o processo de neoliberalização no Brasil com o crescimento da Igreja 
Universal do Reino de Deus é LIMA, Diana Nogueira de Oliveira – “«Trabalho», «mudança de vida» e 
«prosperidade» entre fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus”. Religião & Sociedade. Rio de Janeiro. ISSN 
1984-0438. Vol. 27, n.º 1 (Jul. 2007). pp. 132-155, disponível em https://doi.org/10.1590/S0100-
85872007000100007 (último acesso a 15-09-2020).

511  DAMÁSIO, Sara – “Os «ingredientes» para ser um líder”. Folha de Portugal, n.º 397, 31 de Julho de 2011, p. 6i.
512  A acrescentar a exemplos já citados, destacamos ainda: “De desempregada a patroa”. Folha de Portugal, n.º 405, 

25 de Setembro de 2011, p. 6i; “O poder do sacrifício”. Folha de Portugal, n.º 402, 4 de Setembro de 2011, p. 6i; 
“De toxicodependente a empresário”. Folha de Portugal, n.º 360, 14 de Novembro de 2010, p. 1i.
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Brasil, Nayara Abreu concluiu que, ainda que os fiéis iurdianos ocupem as mais diversas categorias

profissionais  (empresários,  trabalhadores  independentes,  trabalhadores  por  conta  de  outrem,

desempregados, etc.), o seu desejo de uma vida próspera passa, de preferência, pelo trabalho por

conta própria.

Não podemos evitar reflectir sobre essa aspiração à “independência” tal como outros autores

já fizeram: «todos esses empregos – de autônomos – opera [sic] em um mercado de trabalho que

não garante direitos trabalhistas. Ou seja, o discurso do empreendedorismo tem consequências na

esfera dos direitos. Os fiéis da Universal estão migrando para um mercado de trabalho muito mais

opaco em termos de direitos sociais, ainda que guiado por exigências claras na questão do mérito e

empreendedorismo.»513 Em alguns textos do Folha de Portugal encontramos evidências de como a

Igreja Universal do Reino de Deus, através de uma sensibilidade e linguagem religiosas, «fomenta

padrões de cidadania ajustados à rarefação do Estado de bem-estar social.»514 Lembramos como em

Portugal se operava neste período, seguindo uma lógica de flexibilização do mercado de trabalho,

um  retrocesso  nos  direitos  laborais  e  sociais.  A  retórica  pastoral  sobre  as  virtudes  do

empreendedorismo, da autonomia e da flexibilidade laboral esconde ou codifica  de forma positiva

aquilo que são na verdade as fragilidades e inseguranças laborais impostas aos trabalhadores pelas

mudanças em curso.

Estas  reuniões  tratam-se,  no  nosso  entender,  de  encontros  que  pretendem dotar  os  seus

participantes – os membros da Igreja Universal – de ferramentas para o seu quotidiano profissional.

Pensando no que alguns investigadores concluíram em relação ao que se verifica noutros países,515

talvez possamos compreender as “Conquistas Financeiras” segundo uma lógica de empoderamento

de pessoas com um acesso limitado a capital e a recursos para poderem prosperar.516

513  ABREU, Nayara dos Santos – “Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…, p. 91.
514  SALGADO, Julia; SANTOS, Leandro De Paula – “Usos da «fé inteligente»: a hermenêutica empreendedora da 

Iurd”. Comunicação Mídia Consumo. São Paulo. ISSN 1983-7070. Vol. 15, n.º 43 (Mai./Ago. 2018), p. 349, 
disponível em http://dx.doi.org/10.18568/cmc.v15i43.1613 (último acesso a 11-09-2020)

515  Cf. ABREU, Nayara dos Santos – “Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…; BENETTI, Marcia – Deus 
vence o Diabo…; CHESNUT, R. Andrew – Born again in Brazil…; MARTINS, Erik Fernando Miletta – Aspectos 
referenciais e sociocognitivos dos frames neoliberais…; SARAGOÇA, Yara Cristina Bernejo – Evangelizando 
“homens de negócios”: o pentecostalismo e o empresariado…; TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o 
novo espírito do capitalismo na modernidade periférica”…

516  Investigadores que se dedicam ao Movimento de Fé afirmam esta dimensão capacitadora dos indivíduos: «the 
more obvious source of empowerment is found in the messages of self-help in which congregants are encouraged to
be proactive in their quest for prosperity. With regard to employment this might mean quitting a dead end job to 
start a business or going back to school to acquire new skills or sharpen existing ones. […] Again the emphasis on 
self-help meshes with the global zeitgeist. In much of the developing world where the majority of followers of the 
health and wealth gospel live, there is nothing resembling the welfare state in which a government safety net exists 
for the most impoverished citizens. […] The situation is by no means as extreme in the United States, Canada, and 
Europe, but after years of budget cuts in social services the welfare state is but a shadow of its former self.» 
CHESNUT, R. Andrew – “Prosperous Prosperity: Why the Health and Wealth Gospel is Booming across the 
Globe”. In ATTANASI, Katherine; YONG, Amos (eds.) – Pentecostalism and Prosperity…, p. 219 (o itálico na 
citação é nosso).
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Encontramos um exemplo disto numa coluna (“História de superação”) de Junho de 2012,

onde se inclui o testemunho de uma mulher que expõe as dificuldades que seriam sentidas por

tantas  outras  pessoas.  Sofia  e  o  marido  estavam  frequentemente  desempregados,  acumularam

dívidas, tinham dificuldade em prover todas as necessidades das suas duas filhas, e o marido acabou

por emigrar. Sofia terá inclusivamente recorrido a bruxas para tentar pôr fim aos seus problemas

mas estes acabaram apenas por agravar-se. Finalmente, através da participação assídua nas reuniões

das  “Conquistas  Financeiras”  (e  a  realização  de  sacrifícios  monetários)  onde  recebeu  dicas  e

instruções práticas para a vida profissional, conseguiu abrir uma empresa (salão de cabeleireiro) e

saldar as dívidas. Sofia afirmava que, ao contrário de muitas pessoas que conhecia, não tinha receio

da crise porque «as palestras [“Conquistas Financeiras”] (…) são muito úteis, uma vez que absorvi

todos  os  ensinamentos  e  coloquei-os  em  prática  no  meu  dia  a  dia.  As  mensagens  que  são

transmitidas têm um cariz prático que que se adequa a cada empresário ou comerciante e até mesmo

para quem trabalha por conta de outrem.»517

Num contexto em que provavelmente muitos dos frequentadores das reuniões de segunda-

feira  nos  Centros  de  Ajuda  Espiritual estariam  em  situações  profissionais  (e  pessoais)  muito

adversas, estes encontros fornecer-lhes-iam, ao mesmo tempo, o conforto espiritual e emocional de

que  necessitavam,518 e  os  conselhos  práticos  para  melhorarem ou,  pelo  menos,  suportarem os

desafios  profissionais  diários.519 Por  isso  consideramos  encontrar  nas  reuniões  das  “Conquistas

Financeiras” talvez o melhor exemplo da retórica da prosperidade iurdiana em funcionamento.

517  BARBOSA, Isabel – “Estava desempregada e cheia de dívidas”. Folha de Portugal, n.º 444, 24 de Junho de 2012, 
p. 2i.

518  Vários autores mencionam o poder catártico dos rituais iurdianos (MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…; 
CHESNUT, R. Andrew – Born Again in Brazil…; CAMPOS, Leonildo Silveira – Teatro, Templo y Mercado…, p. 
307), e em particular os de libertação (exorcismo). Estes têm o potencial de operar como uma espécie de catarse 
individual e colectiva dos mais variados sofrimentos e angústias. Durante o serviço religioso o indivíduo que sofre 
de algum problema espiritual (podendo manifestar-se nas mais variadas formas, desde uma doença ao desemprego, 
de um vício ao divórcio, etc.) é acolhido pelos seus irmãos na fé que, juntamente com o pastor ou bispo e grupo de 
obreiros, dirigem as suas orações no sentido de libertá-lo. O sentimento de pertença a um grupo de pessoas 
solidárias com o seu problema e a reiteração de que Deus cura e providencia tudo, possibilitam experiências 
terapêuticas. Mesmo que o culto não solucione o problema propriamente dito, propicia a adopção de uma postura 
mais positiva e de esperança.

519  Em Agosto de 2009 Jonathan L. Walton conduziu entrevistas e trabalho de campo durante o Southwest Believers' 
Convention, em Fort Worth (Texas, E.U.A.), organizado anualmente pelo Kenneth Copeland Ministries. Este evento
juntava milhares de líderes e seguidores de diversas denominações e congregações cristãs alinhadas com a Teologia
da Prosperidade, e realizava-se num ano em que os efeitos da grande crise financeira internacional se faziam sentir 
de forma dramática nos E.U.A. Walton sintetiza aquilo que observou de uma forma incisiva: «[Word of Faith] 
principles provide persons […] the conceptual tools to avoid making peace with unemployment, economic 
disenfranchisement, and overall existential angst. Nevertheless, these same principles also condition and thus 
contain adherents’ conceptual capacity to call into question the established rules and rhythms of the habitus. In this
regard, Word of Faith teachers are in a win-win situation […]. When economic times are good, this is evidence that 
the core principles of the Word of Faith movement work. And when economic times are bad, the same principles 
assist persons in allaying and alleviating the anxieties that come with economic uncertainty and financial fragility.» 
WALTON, Jonathan L. – “Stop Worrying and Start Sowing!...”, pp. 121-122 (o itálico na citação é nosso).
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4.3.4) A fé inteligente, a revolta e o sacrifício: dízimo, propósitos e Fogueira Santa

Num editorial de Julho de 2011, o director do Folha de Portugal evidencia claramente a sua

posição religiosa: «muitas pessoas continuam a pensar que não precisam de ter uma aliança com

Deus, pois a sua experiência, estudos ou qualquer outra coisa irão fazê-las chegar à vitória. Só que,

na maior parte das vezes, estas coisas não chegam […] porque as lutas passam a ser num plano

espiritual!»520 Para ter sucesso na vida, além da dedicação ao trabalho, a fé é imprescindível.

Pela análise que fizemos do periódico da Igreja Universal em Portugal, cremos conseguir

agrupar  as  características  que o fiel  iurdiano teoricamente deve ter  em três  categorias:  1) deve

apoiar-se na “fé inteligente”, em oposição à fé emotiva; 2) deve encarar as dificuldades com um

espírito de revolta; 3) como consequência destes dois últimos, deve compreender a necessidade do

sacrifício. Veremos de seguida em que consistem estes atributos.

As admoestações pastorais  mencionam com frequência a importância de se cultivar a fé

inteligente. Os pastores e bispos afirmam que o crente da Universal não deve ser “religioso”, isto é,

não deve viver a fé sentimental, uma fé guiada pela emotividade. Numa reunião das “Conquistas

Financeiras”,  o  pastor  Carlos  Champin  falava  como em momentos  de crise,  quando muitos  se

acomodam e cruzam os braços, é importante que cada um procure fazer a diferença. O pastor dizia à

sua assembleia de fiéis: «não queremos que ore por um milagre, pelo contrário, a fé inteligente

mostra que toda a ação de Deus na sua vida é fruto de uma ação sua, ou seja, a ação de Deus é uma

reação».521

Fazer uso da fé inteligente é, no fundo, agir com a certeza de que, cumprindo os preceitos da

fé  (que  abordaremos  com maior  detalhe  um pouco  mais  à  frente),  tudo  aquilo  que  se  deseja,

acontece. Por isso, não vale a pena pedir, rogar, suplicar, ansiar, esperar; estas são atitudes próprias

de quem tem apenas uma fé emotiva ou uma postura religiosa. Este tipo de crente, o “religioso”, é

guiado pelas emoções: pelo desespero de estar sem dinheiro, pela aflição de ter uma doença, pela

tristeza de um casamento prestes a terminar. Na ânsia de pôr fim a esses sentimentos ou situações

negativas, o crente instrumentaliza a fé, espera que Deus lhe conceda um milagre. Segundo a Igreja

Universal, isto é errado porque Deus «não faz magia, faz milagres e só faz a Sua parte, depois que

[o fiel]  faça a  sua.»522 Portanto,  a  lógica que podemos depreender daqui  é muito simples:  para

alcançar o que se deseja, o fiel tem de agir primeiro, tomar a iniciativa de “fazer a sua parte”, e

então tudo surgirá no devido momento.

Aliado ao uso da fé inteligente temos o espírito de revolta. Como já mencionámos noutro

520  FILIPE, João – “A revolta!”. Folha de Portugal, n.º 393, 3 de Julho de 2011, p. 2.
521  DAMÁSIO, Sara – “Use o sexto sentido do líder”. Folha de Portugal, n.º 404, 18 de Setembro de 2011, p. 6i.
522  FREITAS, Bispo Júlio – “7 coisas que ninguém pode fazer por si!”. Folha de Portugal, n.º 391, 19 de Junho de 

2011, p. 4i.
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momento  desta  dissertação,  o  fiel  da  Igreja  Universal  deve  ser  um  revoltado  mas  não  um

revolucionário. Não é instigado a questionar os condicionalismos sociais, políticos ou económicos

que impactam o seu percurso pessoal.523 A compreensão daquilo que o rodeia, em particular dos

acontecimentos negativos, é feita no quadro conceptual da guerra espiritual. São a acção do Diabo

ou a  fraqueza  do  espírito  e  da  fé  que trazem todo o mal  para  a  vida  dos  crentes,  e  apenas  a

participação assídua nas reuniões da Igreja Universal pode dar-lhes as ferramentas para ficarem

protegidos  dessa  contingência.524 Por  isso  é  preciso  que  se  revoltem,  que  não  aceitem  essa

negatividade,  assumam uma postura proactiva e  exijam de Deus aquilo que Ele prometeu.525 A

Universal  defende  que  o  milagre  não  é  uma  graça  divina;  pelo  sacrifício  de  Jesus  Cristo,  a

Humanidade foi liberta de todo o pecado e miséria.  Nesse momento,  Deus concedeu a todos a

abundância, a saúde, a prosperidade. Não se trata, por isso, de pedir ou merecer um milagre. O fiel

tem simplesmente de cumprir aquilo que Deus espera – fé, fidelidade, obediência e sacrifício – e

tomar posse daquilo que, por direito, já era seu.526

Aqui entra em acção a lógica do sacrifício, o catalisador da acção divina.527 Apesar de a

523  Uma observação de Abreu relacionada com este aspecto que parece-nos pertinente: «Pela teoria do capital humano,
todos os indivíduos são donos do meio de produção, pois […] o meio de produção é o sujeito em sua totalidade. E, 
nesse contexto, o indivíduo também se responsabiliza pelo possível fracasso, pois se não consegue prosperar na 
vida é por falta de investimento em si mesmo; e não por problemas estruturais que deveriam ser solucionados por 
políticas públicas provindas do Estado. […] A estratégia para conduzir os indivíduos na governamentalidade 
neoliberal instaurada não é mais a de mudar a mentalidade dos sujeitos, mas sim alterar a regra do jogo». ABREU, 
Nayara dos Santos – “Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…, p. 53 (o itálico na citação é nosso).

524  «O que os pastores demandam dos fiéis é a adesão a uma certa postura existencial. […] O exercício da fé […] é a 
condição do crescimento do cristão. Assim como os atletas devem dedicar-se aos exercícios físicos para estarem em
boa forma, o desenvolvimento da fé depende da participação ritual e do envolvimento nas campanhas. Nelas os 
fiéis aprendem a valorizar e a deixar permanentemente viva uma certa postura de inquietação perante a vida, uma 
recusa de acomodação perante o “sofrimento”, uma busca de desafogo perante as pressões conjunturais. Neste 
meio, portanto, o quietismo é uma das maiores provas do poder demoníaco.» MAFRA, Clara – Na Posse da 
Palavra…, p. 105.

525  Numa celebração no Templo de Salomão (São Paulo, Brasil), o bispo Edir Macedo relatou um episódio da sua 
vida. Um dia em que a sua mulher Ester lhe terá pedido dinheiro para comprar bens de primeira necessidade para a 
família e Macedo não tinha o dinheiro necessário, em vez de se humilhar perante Deus e pedir misericórdia, 
assumiu um “espírito de revolta” e fez um desafio a Deus. Macedo dizia aos membros da sua igreja: «Eu falei com 
raiva… Eu falei irado, eu falei revoltado com aquela situação! […] Se o Senhor é verdadeiro, se essa [aponta para a
Bíblia] Palavra é verdadeira, […] então eu quero resposta amanhã! Porque amanhã eu tenho que trazer dinheiro p'ra
casa p'ra comprar comida… E a Ester […], ela ficou apavorada […] porque ela ficou com medo da minha oração…
'Ei vai cair fogo do céu aqui e agora!'. Caiu fogo, sim! Mas de revolta! […] Por aquilo que eu tinha direito e que 
não estava vendo, entendeu o que eu estou falando? Quando você tem uma fé alicerçada na Palavra de Deus, você 
não aceita a derrota! Você não aceita ficar p'ra baixo! […] Isso é fé o quê? [assembleia de fiéis responde] 
Inteligente, racional. Porque você cobra de Deus o que Ele prometeu.» Transcrevemos este discurso a partir de 
BISHOP JOSHUA – “Bispo Macedo: Revolta – Dízimo”. 28 de Outubro de 2017. (3m05s). Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=BA6Ry4efOgk (último acesso a 12-09-2020).

526  MARIANO, Ricardo – “Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada”…, pp. 130-131; 
MARIANO, Ricardo – “Os Neopentecostais e a Teologia da Prosperidade”…, pp. 26-28.

527  «A noção do sacrifício está colada ao Velho Testamento e tem sido lida no sentido de se reforçar a ideia de 
reciprocidade hierárquica: primeiro, o ser humano deve oferecer, para depois pedir; em seguida, é certa a resposta 
de Deus. […] [A fé] demanda a interiorização da confiança em algo que está no futuro, […] instrumento que, 
quando efectivamente incorporado, resulta em milagres. […] De certa forma, a Igreja cria meios pedagógicos para 
que as pessoas aprendam a usar a sua fé, mas não carrega institucionalmente este poder». MAFRA, Clara – Na 
Posse da Palavra…, pp. 100-101.
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Igreja  Universal  reforçar  sistematicamente  a  noção  de  fé  inteligente,  uma  fé  sustentada  na

racionalidade,  não  deixa  de  incorporar  elementos  quase  mágicos.  Aceita-se  que  o  sacrifício

(geralmente monetário) é a moeda de troca na relação contratual do fiel com Deus.528 Por isso faz

todo o sentido a afirmação de Paul Freston: «a ética da IURD […] encarna uma versão religiosa da

ética yuppie, o enriquecimento súbito através de jogadas audaciosas».529 Na receita iurdiana para a

prosperidade,  o sacrifício recebe,  aliás,  o mesmo destaque que os dois requisitos anteriormente

mencionados.530 No Folha de Portugal encontramos a articulação desta ideia também segundo uma

linguagem laica, dizendo-se que no mundo «se instalou um conceito da “lei do menor esforço”,

como se tudo o que acontece na nossa vida tivesse de acontecer apenas porque sim e que cabe

sempre aos outros suprir as nossas próprias necessidades. Mas, de facto, só se consegue conquistar

algo  de  valor  quando existe  um sacrifício!  […] Cada  um receberá  na  justa  proporção  do que

sacrificar. Esta é, afinal, uma lei natural da vida.»531 O Folha do Centro de Ajuda confere inúmeras

explicações religioso-espirituais a esta argumentação.

Na linguagem iurdiana, o sacrifício pode com frequência implicar “ficar na dependência de

Deus”. No fundo, isto consiste na situação em que o crente, no sentido de alcançar um objectivo,

torna visível a sua fé através de um sacrifício – uma doação voluntária – que o deixa sem margem

de manobra financeira no imediato ou até mesmo durante algum tempo.532 No evento de final do

ano de 2010, o bispo Júlio Freitas assegurou aos presentes que «Deus quer dirigir a sua vida. O

sacrifício faz-nos dependentes de Deus, mas independentes dos homens».533 O dízimo não entra na

categoria do sacrifício; este é um mandamento bíblico, uma obrigação “contratual” do fiel para com

Deus.534 Nesta  categoria  entram  essencialmente  os  propósitos  de  fé  realizados  em  campanhas

528  «A “cultura do perigo” é constantemente agenciada pela IURD, pois tal denominação religiosa, ao explicar a 
distribuição desigual das bênçãos no mundo pela luta eterna entre o bem e o mal, requer dos seus fiéis uma 
vigilância constante em relação aos riscos presentes no cotidiano: o vício, a doença, o desvio moral, todos 
potencialmente manifestações do diabo. Para além da vigilância, ela incita ações constantes dirigidas à prevenção 
do maléfico. Nesse processo, a doação é a ação por excelência» ABREU, Nayara dos Santos – “Magia” 
Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…, p. 72 (o itálico na citação é nosso).

529  FRESTON, Paul – Protestantes e Política no Brasil…, p. 107.
530  A relação que os pastores e bispos estabelecem com a lógica do sacrifício, do “dar para receber”, está na origem de 

muitas das polémicas e preconceitos associados à Igreja Universal do Reino de Deus um pouco por todo o mundo, e
em Portugal não é excepção. Cf. MAFRA, Clara – Na Posse da Palavra…, pp. 51-52.

531  FILIPE, João – “A lei da vida”. Folha de Portugal, n.º 418, 25 de Dezembro de 2011, p. 2.
532  Terá sido o caso, por exemplo, de Fernanda, uma mulher que relatou a sua experiência de sucesso ao Folha de 

Portugal. Para conseguir conquistar os seus objectivos financeiros, sacrificou tudo o que tinha nesse mês, tendo 
ficado incapacitada para pagar as despesas mensais com a habitação, a electricidade e a água. A resposta de Deus 
terá chegado sob a forma de um cheque de 16 mil euros de uma indemnização que tinha a receber. Este valor 
permitiu-lhe iniciar uma empresa (pastelaria). Cf. “De 6 a 16 mil euros”. Folha de Portugal, n.º 370, 23 de Janeiro 
de 2011, p. 6i.

533  DAMÁSIO, Sara – “11 mil terminaram 2010 no CdAE”. Folha de Portugal, n.º 368, 9 de Janeiro de 2011, p. 4i (o 
itálico na citação é nosso).

534  O não-pagamento do dízimo surge algumas vezes como uma explicação para situações negativas na vida dos 
crentes. Uma mulher (Maria José) que era membro da Igreja Universal havia vários meses continuava sem ver 
melhorias na sua vida, apesar de ter fé e de ser assídua nas reuniões. O marido (que tinha vício do jogo) e o filho 
continuavam desempregados. Maria José confessou que «tinha medo de fazer algumas coisas que o Pastor dizia, 
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específicas, sendo que aquela que é mais vezes mencionada é a Fogueira Santa de Israel.535

Esta campanha realiza-se duas vezes por ano, uma na altura do Verão, e outra pelo final do

ano.536 Os fiéis são incentivados a definir com clareza qual é o seu maior propósito, isto é, o maior

objectivo ou desejo que pretendem alcançar. Têm de focar-se em algo concreto, como comprar um

carro, encontrar um emprego, abrir a própria empresa, e não em ambições vagas como “ser feliz” ou

“viver bem”. Cada propósito tem de ser trabalhado individualmente e exige sacrifícios para cada um

deles.  Nas  campanhas  da  Fogueira  Santa  de  Israel537 os  crentes  devem  fazer  um  sacrifício

extraordinário, colocando-o num envelope no Altar do templo com uma mensagem. Posteriormente

os pastores e bispos levam estes “votos” ao Monte Sinai (Israel) para apresentá-los a Deus. O Folha

do Centro de Ajuda fornece valiosos testemunhos de participantes nesta campanha. É-nos possível

perceber a diversidade de problemas que afectam as pessoas e o que pretendem alcançar. Estes

testemunhos  fornecem  também  uma  enorme  lista  do  que  é  “sacrificável”  para  se  obter  a

prosperidade:  o  salário  mensal,  o  carro,  as  jóias  (até  mesmo  a  aliança  do  casamento),  os

instrumentos de trabalho, ou uma poupança que se fez para outra finalidade.538

No raciocínio iurdiano, a “fé inteligente” só é verdadeiramente provada se for posta em

prática através de sacrifícios (espirituais e materiais). Os inúmeros relatos pessoais no  Folha do

Centro de Ajuda sobre fiéis que só alcançaram a prosperidade depois e por causa do sacrifício,539

por causa do meu marido. E a minha vida só começou a mudar ao fim de um ano, quando me tornei dizimista». Na 
leitura de Maria José, por ter compreendido a obrigatoriedade do dízimo, o seu marido abandonou o vício do jogo 
algum tempo depois. BARBOSA, Isabel – “Quem crê, não foge!”. Folha de Portugal, n.º 364, 12 de Dezembro de 
2010, p. 2i.

Uma das mensagens semanais do bispo Edir Macedo em Outubro de 2010, deixava a pergunta: «porque é que Deus 
instituiu os dízimos e as ofertas […]? Fez isso para que coloquemos aquilo que é precioso e valioso fisicamente em 
segundo plano e para que Ele se mantenha em primeiro lugar» (MACEDO, Bispo Edir – “Deus em primeiro lugar”.
Folha de Portugal, n.º 358, 31 de Outubro de 2010, p. 3i). Em Agosto de 2011 exortava ao cumprimento do dízimo 
numa outra mensagem. A ideia subjacente aí é de que quem guarda os bens dados por Deus e não os devolve, é 
infiel (cf. MACEDO, Bispo Edir – “Servos e talentos (I)”. Folha de Portugal, n.º 401, 28 de Agosto de 2011, p. 3i).

535  Segundo o website da Universal: «Durante o período da campanha, quem participa concretiza a fé, aplicando toda a
força em oferecer a Deus um excelente sacrifício – tanto espiritual como material –, para que, da mesma forma, 
haja a manifestação das promessas Divinas em sua vida. […] A Fogueira Santa do Monte Sinai é para as pessoas 
dispostas a fazer o verdadeiro sacrifício, entregando a Deus a vida por inteiro. É uma troca. Deus nos dá a Sua 
plenitude e nós O entregamos tudo o que somos.» Cf. “O que é a Fogueira Santa do Monte Sinai?” Universal, 5 de 
Novembro de 2019, disponível em https://www.universal.org/noticias/post/o-que-e-a-fogueira-santa-do-monte-
sinai/ (último acesso a 15-09-2020).

536  Para uma descrição mais detalhada da calendarização das ofertas na Universal no Brasil, cf. OLIVEIRA, Tatiana 
Savrassoff – O jogo das dádivas. Considerações sobre a prática da aposta na Igreja Universal do Reino de Deus. 
Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2006. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, pp. 30-45.

537  Ver apêndice, ilustração 9.
538  Nas edições que consultámos não encontrámos relatos de doações de imóveis. Contudo, há alguns relatos no Brasil

(e especulamos que os haverá também em Portugal) de pessoas que entregaram as suas propriedades à Igreja 
Universal. Cf. “Fiéis da Igreja Universal contam que foram pressionados a fazer doações”. G1, 16 de Agosto de 
2009, disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1269108-5598,00-
FIEIS+DA+IGREJA+UNIVERSAL+CONTAM+QUE+FORAM+PRESSIONADOS+A+FAZER+DOACOES.htm
l (último acesso a 15-09-2020).

539  Apenas alguns exemplos: “De funcionária a dona”. Folha de Portugal, n.º 356, 17 de Outubro de 2010, p. 6i;  
DAMÁSIO, Sara – “A coragem de arriscar tudo”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 2i; “Sabia 
que não estava sozinha”. Folha de Portugal, n.º 358, 31 de Outubro de 2010, p. 5i; “Um projeto de 2,5 milhões de 
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leva-nos a concordar com a afirmação de Abreu sobre «a forma (…) [como] a IURD […] coloca o

dinheiro como único bem possível para alcançar o divino. Divulga em suas palestras motivacionais

[…] que o fiel  tem que ter  uma visão – empreendedora –,  mas para conseguir,  de fato,  que a

prosperidade aconteça em sua vida, é preciso usar a “fé inteligente”, fazer correntes na “fogueira

santa de Israel”, “se lançar no Altar”».540

Entendemos, por tudo o que aqui enumeramos, que a lógica iurdiana articula segundo um

discurso religioso a crença na meritocracia, e fornece uma justificação teológica para a desigualdade

social. Sobre o fosso entre classes sociais, o bispo Júlio Freitas dizia, em Dezembro de 2010, que

este seria provocado pelo mesmo «espírito que atuava no Faraó [e que] atua ainda nos dias de hoje,

com o mesmo poder  de  destruição,  escravizando  as  pessoas  à  fome,  às  doenças  incuráveis,  à

solidão, à miséria, aos lares destruídos, aos filhos drogados, aos empresários falidos».541 O “espírito

do Faraó” representa aqueles que não estão em comunhão com Deus; a aliança com Deus é a única

forma de terminar com todos os sofrimentos. Contudo, há algo que é incontornável: quem sofre mas

crê em Deus deve tornar visível essa fé através do sacrifício no Altar.

Ou seja,  as  promessas  divinas  estão  ao  alcance  de  todos,  mas  devem ser  tomadas  com

trabalho, esforço e, fundamentalmente, obedecendo às regras do “jogo”. Não é apenas Deus que dá;

o  fiel  dedicado  e  esforçado  toma  posse  do  que  é  seu.542 Ao  aceitar  esta  premissa,  legitima  o

raciocínio de responsabilidade/culpa individual, isto é, cada um recebe na medida em que dá.543 O

bispo Júlio Freitas escrevia em Novembro de 2010: «se Deus não negou o Seu único Filho, Ele vai

negar as outras coisas? Claro que não, então você não recebeu porque não agiu.»544

Encontrámos vários exemplos deste posicionamento por parte da liderança eclesiástica da

Igreja Universal acerca da relação directa entre o sacrifício – a doação – e a prosperidade e, por

extensão, da meritocracia. Uma mensagem do bispo Edir Macedo em Julho de 2011 dizia: «quem

euros”. Folha de Portugal, n.º 358, 31 de Outubro de 2010, p. 6i; BARBOSA, Isabel – “A força da lei do 
sacrifício”. Folha de Portugal, n.º 362, 28 de Novembro de 2010, p. 2i.

540  ABREU, Nayara dos Santos – “Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…, p. 69.
541  FREITAS, Bispo Júlio – “Só uma coisa é impossível para Deus”. Folha de Portugal, n.º 364, 12 de Dezembro de 

2010, p. 4i.
542  MACEDO, Edir – “Subamos e possuamos”. Folha de Portugal, n.º 357, 24 de Outubro de 2010, p. 3i.
543  A este respeito, consideramos a síntese de Roberto Torres brilhante: «Com o consumo destes “serviços de cura”, 

cria-se uma identificação narcísica dos indivíduos com a força divina capaz de controlar as regras do acaso. Esta 
identificação alimenta-se da promessa de que é possível obter a própria sorte através de uma relação bem sucedida 
com o Deus que controla o acaso. […] A identificação narcísica que a […] IURD permite criar de forma reativa ao 
fracasso implica um forte obstáculo narrativo ao desenvolvimento de uma atitude de solidariedade com o 
fracassado e socialmente rebaixado. […] Na dinâmica das classes sociais, a eficácia da “máquina narrativa” da 
Igreja Universal está ligada à demanda simbólico-ritual de emular a vitória, de incitar a luta secular pelo sucesso e à
rejeição implacável do fracasso.» TORRES, Roberto – “O neopentecostalismo e o novo espírito do capitalismo na 
modernidade periférica”…, pp. 111-112.

544  FREITAS, Bispo Júlio – “Qual é a sua acusação?”. Folha de Portugal, n.º 360, 14 de Novembro de 2010, p. 4 (o 
itálico na citação é nosso). Numa outra edição, um texto em destaque que divulgava o blogue do mesmo bispo 
dizia: «o Homem só pode receber aquilo que ELE PRÓPRIO DÁ» (Folha de Portugal, n.º 364, 12 de Dezembro de
2010, p. 6i).
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não sacrifica não conquista de forma alguma, porque o sacrifício denota uma fé, uma obediência.

[…] Essa campanha [Fogueira Santa] não é uma imposição da IURD, mas ensinamos que aqueles

que crêem sacrificam. Os que não crêem, condenam, criticam e jogam pedras. […] Se manifesta

qualquer  dúvida,  mesmo  um  fio  que  seja,  não  é  para  si  esse  propósito  de  revolta.»545 E  em

Novembro de 2010, o bispo Júlio Freitas escrevia no Folha do Centro de Ajuda: «quando […] usa a

sua  fé  com inteligência,  não  falando com ninguém e  não esperando que ninguém apoie  a  sua

decisão […] vai e faz o milagre acontecer! […] Se você ainda não foi curado/a, abençoado/a, se

Deus não o/a atendeu, não foi porque não quis ou porque não pode, foi porque você não sacrificou.

Sabe pedir, mas não sabe sacrificar; quer o melhor, mas não sabe materializar a sua fé; fala muito

mas faz pouco.»546

Para  concluirmos  este  capítulo,  baseados  na  nossa  análise  do  conteúdo  do  Folha  de

Portugal, acreditamos poder dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus procura funcionar como

uma rede de apoio emocional/psicológico para que a congregação não se deixe desmoralizar pela

adversidade;  no  caso  nacional  e  nesta  cronologia  em  particular,  pela  crise  e  pela  conjuntura

recessiva. Na lógica iurdiana, mediante a dedicação ao trabalho, o mérito e o sacrifício individuais,

Deus fornece tudo o que se deseja.547 As ambições dos fiéis iurdianos parecem passar largamente

pelo consumo e pela abundância material: pagar as dívidas, comprar um carro novo, ter roupas de

luxo, ser proprietário de imóveis e de empresas.

A denominação pretende assim capacitar ou empoderar os seus membros para o mundo do

trabalho e para a realidade social do presente. Orienta-os para que eles se adaptem às exigências do

mercado de trabalho em processo de neoliberalização. Num contexto de crise e de austeridade,

aliadas à fragilização da condição laboral, a mensagem que se procura transmitir aos leitores do

Folha de Portugal é de optimismo. Contudo, a esperança de prosperidade tem um preço: trabalhar,

sacrificar, doar. Afinal, cada um alcança apenas na proporção em que age e oferta.

545  MACEDO, Bispo Edir – “A menor distância entre o querer e o realizar”. Folha de Portugal, n.º 397, 31 de Julho 
de 2011, p. 3i (o itálico na citação é nosso).

546  FREITAS, Bispo Júlio – “Quando fazemos Deus parar?”. Folha de Portugal, n.º 361, 21 de Novembro de 2010, p. 
4i (o itálico na citação é nosso).

547  «A lógica do sacrífico é imanente à lógica do novo “espírito” do capitalismo. Na sociedade concorrencial atual 
quem não investe não tem futuro. No âmbito da Igreja, quem não sacrifica não tem prosperidade» ABREU, Nayara 
dos Santos – “Magia” Neopentecostal e “Espírito” Neoliberal…, p. 110.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

«Word of Faith teachings provide nonrestrictive

theological parameters within which practitioners may

improvise. […] In periods of plenty, Word of Faith principles

explain why life is good; in distressing times, Word of Faith

principles alleviate anxiety brought by uncertainty.»548

Na senda de investigações que foram surgindo na área das ciências sociais nas últimas três

décadas, propusemo-nos no momento inicial desta investigação de mestrado enveredar pelo estudo

das religiões enquanto cosmovisões que se alinham ou resistem a determinadas ideologias políticas.

Depois  de  algumas  leituras  preliminares,  afigurou-se-nos  de  particular  interesse  um campo  de

análise já aberto por outros investigadores: a articulação entre o movimento cristão da Teologia da

Prosperidade e o neoliberalismo.

O  que  acabou,  então,  por  nos  parecer  de  particular  interesse  era  o  comportamento  de

instituições religiosas proponentes da Teologia da Prosperidade em momentos de crise económica.

Sendo este movimento cristão uma proposta teológico-doutrinária profundamente optimista e certa

de que a prosperidade material constitui uma promessa divina que os crentes podem exigir de Deus,

como orientam os seus fiéis em momentos de recessão? Como enfrentam a contradição entre uma

cosmovisão que garante abundância material  e a  realidade daqueles que enfrentam a ansiedade

provocada pelo desemprego ou pela precariedade laboral e que vêem os seus rendimentos diminuir?

Deste  modo,  encontrámos um terreno inexplorado na investigação académica:  analisar  a

resposta institucional de um grupo religioso específico – a Igreja Universal do Reino de Deus –

perante a crise económica mais recente (2010-2014) em Portugal.

No caso concreto da nossa problemática e objecto de estudo, não nos foi possível responder

a  todas  as  interrogações  que  surgiram.  Na  análise  que  fizemos,  recorremos  apenas  a  fontes

documentais,  mas  seria  interessante  averiguar  o  posicionamento  de  membros  individuais  da

hierarquia eclesiástica (bispos, pastores, obreiros/as) perante a crise. Será que perfilhavam as ideias

veiculadas na imprensa iurdiana? E o que pensar acerca do corpo de fiéis? Terá conseguido o jornal

Folha de Portugal ser eficaz na transmissão e adopção dos valores que aí se difundiam?

Ainda na esfera dos grupos neopentecostais – afectos à Teologia da Prosperidade –, cremos

que  seria  aliciante  analisar  a  resposta  da  Igreja  Cristã  Maná  à  crise  económica.  Será  que  se

posicionou de todo sobre a matéria? Se sim, quão diferente (ou semelhante) terá sido a sua posição

relativamente à da adoptada pela I.U.R.D.?

548  ATTANASI, Katherine – “Introduction…”, p. 8.
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Estamos  convictos  de  que  ainda  existem  inúmeras  vias  de  investigação  por  explorar

relativamente  ao  comportamento  de  instituições  religiosas  em  momentos  de  crise.  Embora  já

tenham  sido  feitos  estudos  neste  campo  em  Portugal,  eles  concentram-se  essencialmente  na

intervenção  ou  no  posicionamento  de  instituições  religiosas  perante  crises  humanitárias

(provocadas por desastres naturais, em cenários de guerra, assistência a refugiados, etc.). Porém,

todas  as  crises  (securitárias,  económicas,  sanitárias549,  etc.)  são  passíveis  de  provocar  profunda

instabilidade  e  ansiedade nos  indivíduos que  as  vivem e,  assim,  exigir  uma resposta  de vários

sectores da sociedade, entre os quais se encontram as instituições religiosas. Por isso, julgamos que

existe aqui um vasto campo de investigação por explorar, não só para a realidade portuguesa, mas

também para a de outros países.

Admitimos que  o que foi  apresentado nesta  dissertação não encerra  a  problemática que

abordámos, mas é chegado o momento de elaborar as reflexões conclusivas. Lembramos que os

efeitos  da crise e  das políticas de austeridade não se limitaram à esfera puramente económico-

financeira.  A dimensão  da  recessão  entre  2010  e  2014  estendeu-se  a  todas  as  esferas  da  vida

colectiva nacional:  na saúde,  na educação,  na justiça,  no emprego, na solidariedade social.  Por

conseguinte, as vidas individuais dos cidadãos foram profunda e gravemente afectadas.

Contudo,  numa dissertação de mestrado não haveria  espaço nem tempo suficientes  para

abordar em detalhe todas as questões pertinentes relacionadas com a crise e com as políticas de

austeridade.  Optámos,  assim,  por  uma das  linhas  possíveis  e  que  diz  respeito  a  aspectos  mais

ligados à esfera económica: o endividamento (público e pessoal), o (des)emprego e a precariedade

laboral, o impacto da crise económico-financeira nos rendimentos dos portugueses.

Esta  opção prende-se com o facto de termos escolhido para objecto  de análise  a  Igreja

Universal  do  Reino de  Deus,  um grupo religioso proponente  da  Teologia  da  Prosperidade.  No

momento de partida da nossa investigação, o ponto nevrálgico da questão era compreender como se

posicionou  um dos  órgãos  mediáticos  da  denominação,  dada  a  certeza  desta  na  abundância  e

prosperidade materiais enquanto promessas divinas, perante a retracção da economia, o aumento do

desemprego, a diminuição dos rendimentos pessoais e familiares, enfim, perante o empobrecimento

generalizado do país e dos cidadãos.

No primeiro capítulo pretendemos situar o nosso objecto de estudo – a Igreja Universal do

549  Durante a realização (em confinamento) desta dissertação, tivemos como pano de fundo as incertezas e 
inseguranças colocadas pelo surgimento da pandemia Covid-19. Constatámos a diversidade e intensidade de 
posicionamentos relativos à crise sanitária mundial por parte de inúmeros grupos religiosos. Este será, com certeza, 
um campo de investigação sumamente interessante para futuros investigadores.
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Reino de Deus – no contexto religioso global.

Vimos  como  em  décadas  recentes  se  tem  assistido  a  uma  expansão,  quer  em  termos

numéricos,  quer  em  dispersão  geográfica,  de  correntes  cristãs  carismáticas  e,  principalmente,

neopentecostais. São as denominações e correntes mais afectas às teologias da prosperidade que

lideram o movimento de expansão do cristianismo global. Apoiando-nos em fontes secundárias,

verificámos que não será fruto do acaso as igrejas neopentecostais surgirem em força e expandirem-

se a nível internacional num período e em regiões marcadas por experiências de neoliberalização.

A globalização das teologias da prosperidade deu-se precisamente a partir  da década de

1980, enquanto se operava de igual modo a globalização da economia de mercado e, um pouco por

todo  o  mundo,  os  Estados  nacionais  punham  em  marcha  experiências  político-económicas

neoliberais.

A Igreja Universal do Reino de Deus é uma das emblemáticas representantes da Teologia da

Prosperidade. No Brasil, país onde foi fundada pelo bispo Edir Macedo em 1977, a denominação

tem actualmente uma força e representatividade – nomeadamente política – extraordinárias. A nível

mundial conseguiu fundar lugares de culto e iniciar actividades prosélitas em todos os continentes.

Ao contrário do que acontece na América Latina e em África, o sucesso da igreja na Europa parece

ser  reduzido  entre  os  cidadãos  nativos.  No  continente  europeu,  a  Igreja  Universal  conquistou,

contudo, fundamentalmente imigrantes africanos e latino-americanos aí residentes. O único caso

que constitui uma clara excepção àquilo que se observa em França, no Reino Unido, na Alemanha,

nos Países Baixos, entre outros, é Portugal.

Esta  constatação faz-nos  pelo  menos  considerar  como plausíveis  as  reflexões  de  alguns

académicos que vêem nas diferentes versões da Teologia da Prosperidade uma panaceia religiosa

para regiões e sociedades desiguais.  No fundo, para aqueles que não usufruem dos prometidos

frutos do capitalismo global. Aliás, o advento do neopentecostalismo a partir da década de 1970-

1980 coincide com a marcha global do neoliberalismo. Há inúmeros indicadores que apontam no

sentido de as assimetrias sócio-económicas mundiais não terem sido atenuadas, conforme teorizado

pelo  novo  modelo  económico  liberal.  Pelo  contrário,  em  determinadas  regiões  do  mundo,  as

desigualdades  e  carências  no  acesso  à  saúde,  ao  emprego,  à  educação  ou  à  habitação  foram

acentuadas  e  acompanhadas  pela  retracção  de  mecanismos  públicos  estatais  de  assistência  e

providência nessas mesmas áreas.

Assim, há indícios que levaram inúmeros investigadores e académicos a ver nas teologias da

prosperidade  destes  grupos  cristãos  recentes  uma  tábua,  se  não  de  salvação,  pelo  menos  de

esperança,  para  as  regiões  e  segmentos  sociais  mais  marginalizados.  A fundação destas  igrejas

explodiu nas décadas de 1980-1990 precisamente na América Latina e em África, nos países e em
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regiões mais afectadas pelo que Andrew Chesnut designa “demónios da pobreza”.

A Europa parece  constituir  a  excepção a  este  cenário,  mas  nem por  isso  desconhece  a

existência  destas  comunidades  religiosas.  A diferença  é  que,  no  continente  europeu,  as  igrejas

neopentecostais evangelizam e conquistam um segmento social em particular: os imigrantes. Isto

deve-se  em  grande  parte  a  factores  históricos  que  concederam  a  denominações  específicas

(catolicismo, anglicanismo, luteranismo, etc.) um estatuto hegemónico nas relações com os Estados,

e  deixaram  assim  pouco  espaço  para  o  proselitismo  de  outros  grupos  religiosos.  Igualmente

importante  foi  a  preponderância de uma cultura herdeira  do Iluminismo que,  ao longo de dois

séculos, foi relegando a esfera religiosa e espiritual para o plano puramente privado e pessoal. Isto

contribuiu fortemente para novos hábitos  e  sensibilidades praticados por uma grande parte  dos

europeus, para quem a religião foi ocupando um lugar cada vez menos central nas suas vidas.

Além destes factores, não nos parece totalmente descabida a hipótese de que, enquanto uma

das  regiões  do  mundo  com  menores  desigualdades  sociais  e  onde,  nas  últimas  décadas,  a

generalidade dos cidadãos usufrui de melhores condições materiais e de oportunidades, a Europa

está  menos receptiva às  teologias  da prosperidade porque menos achacada pelos  “demónios  da

pobreza”. Contudo, o neopentecostalismo iurdiano está presente em quase todos os países europeus,

e em Portugal conheceu o maior sucesso dentro do contexto europeu.

Vimos  no  segundo  capítulo  alguns  dos  factores  contributivos  para  esse  êxito  da  Igreja

Universal do Reino de Deus em Portugal: a proximidade linguística, cultural e até histórica poderão

ter constituído pontos de contacto com a população nacional, mas houve também claramente uma

táctica prosélita muito mais bem sucedida neste país. Portugal era a porta de entrada estratégica,

quer  para  a  então  Comunidade  Económica  Europeia,  quer  para  os  países  africanos  de  língua

portuguesa (P.A.L.O.P.).

Em Portugal, a Igreja Universal conseguiu captar, além de uma larga maioria de imigrantes

brasileiros e africanos de língua portuguesa, muitos portugueses, em especial mulheres e idosos.

Contudo, quase todos os indivíduos que compõem o tecido social que a teologia da prosperidade

iurdiana cativou têm em comum o facto de estarem nas margens da sociedade portuguesa. Os dados

de que dispomos apontam no sentido de serem indivíduos com menor grau de escolarização do que

a média, que ocupam cargos profissionais não-qualificados e que auferem menores rendimentos.

São aqueles que, na linguagem iurdiana, estão mais expostos à acção do Diabo e respectiva hoste de

demónios. Numa linguagem laica, são as pessoas que mais sofrem a exclusão social.

A chegada a  Portugal e  o início das actividades da igreja em 1989 foram relativamente

discretas.  Em cerca  de  três  anos,  a  I.U.R.D.  comprou  algumas  estações  de  rádio,  fundou  um

periódico denominado Tribuna Universal (mais tarde refundado como Folha de Portugal) e abriu
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algumas  dezenas  de  lugares  de  culto  em  espaços  abandonados  ou  subaproveitados  (cinemas,

armazéns,  garagens,  etc.).  A partir  de 1992 foi ganhando a atenção dos meios de comunicação

nacionais que procuravam (in)formar a opinião pública. A desconfiança e antipatia mútuas foram

crescendo em intensidade até aos anos de 1995-1996, quando as tensões e polémicas atingiram o

seu zénite. A tentativa de compra do Coliseu do Porto, a celebração de cultos religiosos em espaços

anteriormente destinados ao comércio ou entretenimento,  o envolvimento na política através da

candidatura do recém-fundado Partido da Gente às eleições legislativas de 1995, o crescimento

espectacular que a igreja anunciava no número de fiéis e de templos contribuíram para a construção

da ideia de uma “seita” brasileira a tomar o país de assalto.

Por este motivo foi necessário que a Universal redefinisse a sua estratégia de evangelização

e  expansão  nacional,  através  da  reformulação  da  sua  imagem  pública.  A igreja  mudou  a  sua

liderança eclesiástica no país e apostou numa lógica menos confrontacional e mais conciliatória.

Paralelamente ao contínuo investimento em empresas-satélite da igreja (em particular no ramo das

comunicações), a I.U.R.D. procurou substituir a sua identificação como uma igreja, uma instituição

religiosa,  por  uma  identificação  com  uma  organização  assistencial,  quase  terapêutica,  sob  a

designação de Centro de Ajuda Espiritual. Neste sentido é fulcral reflectir sobre as organizações de

beneficência institucional iurdianas como mecanismos de legitimação social. A Igreja Universal do

Reino de Deus retrai-se (pelo menos em aparência) como um grupo religioso altamente competitivo

no universo português, e procura conquistar a opinião pública através da sua afirmação enquanto

instituição de apoio social, ao serviço do país e dos portugueses.

No  contexto  da  crise  económica  de  2010-2014  cremos  que  pode  ter  aproveitado  para

reforçar esta estratégia de legitimação através da vertente assistencial da igreja. Todas as pessoas

podiam recorrer aos  Centros de Ajuda Espiritual pelos mais variados problemas: endividamento,

desemprego, depressão e ansiedade, doenças, dramas familiares, etc. Aí receberiam aconselhamento

dos bispos e pastores no sentido de encontrarem a solução para as suas dificuldades. Além do apoio

fornecido nas reuniões dos Centros de Ajuda, as instituições “Lar de Idosos Universal”, “Casa de

Acolhimento  Mão  Amiga”  ou  “Coração  de  Ouro”  eram a  face  mais  visível  dessa  assistência

iurdiana dada aos portugueses. Contudo, tal como pudemos analisar no jornal Folha de Portugal, a

Igreja Universal do Reino de Deus operava ainda noutros sectores de actividade, como a construção

civil, onde contava com a empresa Engiurd para a construção e renovação de todos os espaços de

culto da denominação. Estes organismos afectos à Universal podiam traduzir-se também em auxílio

aos portugueses por via da criação de emprego.

 O último capítulo desta dissertação aborda o âmago da problemática: o discurso iurdiano da

prosperidade num país em crise e sob o regime da política de austeridade. O jornal oficial da Igreja
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Universal do Reino de Deus em Portugal oferecia uma interpretação acerca das causas e motivos

que levaram à crise de 2010. Dividimos esse capítulo em três: os problemas na origem da crise

simbolicamente  como a  “ausência  de  Deus”,  as  soluções  para  a  crise  como “tomar  posse  das

promessas de Deus” e o caminho iurdiano para atingir a prosperidade ambicionada.

A nossa leitura do conteúdo do  Folha de Portugal e do respectivo suplemento  Folha do

Centro de Ajuda,  leva-nos a crer que o jornal,  além de pretender ser um órgão de informação,

desempenha uma função de suporte, legitimação e propaganda da Igreja Universal do Reino de

Deus e dos princípios que esta defende. Contudo, a visão deste organismo não se ficava, no período

em análise, pelos domínios estritamente religioso-espirituais. O Folha de Portugal apresentava uma

interpretação muito particular da origem da crise, da maneira como foi gerida, e do que cada um

individualmente  devia  fazer  para  superá-la.  No  nosso  entender,  o  jornal  Folha  de  Portugal

procurava veicular a visão ideológica da Universal acerca de políticas económicas e sociais.

No conteúdo do jornal Folha de Portugal não se separava em absoluto as dimensões laica e

religiosa. A cobertura noticiosa, os artigos de opinião, as entrevistas e as reportagens assumiam-se

geralmente  como neutras  e  meramente  informativas,  mas  nem sempre  se  evitava  (se  é  que  se

pretendia efectivamente fazê-lo) extravasar para o plano da fé e da espiritualidade. Deparámo-nos

com vários editoriais e mesmo notícias que analisavam temas da actualidade – desde a saúde à

educação,  da  saúde  à  justiça  –  segundo a  óptica  da  fé  e  da  espiritualidade.  O suplemento  do

semanário intitulado Folha do Centro de Ajuda afirmava-se sem rodeios como um jornal ao serviço

de uma igreja: os mesmos assuntos e problemas relatados no Folha de Portugal apareciam aí num

registo  altamente  pessoal  (testemunhos  e  relatos  dos  fiéis,  discursos  dos  pastores  e  bispos  nas

mensagens escritas e nas reuniões dos templos, etc.) e do foro religioso-espiritual.

Havia no periódico oficial da denominação uma ampla cobertura dos temas relacionados

com  a  crise  e  política  de  austeridade  (desemprego,  precariedade  laboral,  endividamento,

empobrecimento  da  população,  etc.).  Não  se  evitava  abordar  os  problemas  e  efeitos  de  uma

conjuntura altamente recessiva e depressiva. O exame que fizemos do Folha de Portugal leva-nos a

sustentar  que  o  seu  posicionamento  era  tendencialmente  concordante  com  as  medidas  de

austeridade. Isto porque as entendia como necessárias para “corrigir” erros, hábitos e mentalidades

dos portugueses, em particular da classe política, que considerava (implicitamente) errados. Neste

sentido,  o  jornal  da  Igreja  Universal  adoptava  em  2010-2012  uma  posição  moralista  de

responsabilizar cada um individualmente pela sua situação pessoal, pela melhoria da sua condição

de vida e, por extensão, do próprio país.

Deste modo, parece-nos que a narrativa mediática da Igreja Universal do Reino de Deus

reforçava ou, pelo menos, não colocava fundamentalmente em causa a necessidade da política de

157



austeridade  em  Portugal.  Algumas  das  críticas  tecidas  pela  Troika à  economia  e  sociedade

portuguesas (explanadas no  Memorando de Entendimento) tinham eco nas edições do  Folha de

Portugal.

Aliás, no plano da nomeação dos “culpados” da crise económico-financeira, a preferência do

semanário da Igreja Universal recaía quase sempre sobre as administrações públicas portuguesas,

despesistas e ineficientes, e sobre o colectivo nacional que, pouco produtivo e competitivo, viveu

“acima das suas possibilidades” durante décadas.  Raramente trazia  para a discussão aspectos  e

influências  externas,  como  o  processo  de  integração  europeia,  uma  economia  de  mercado

globalizada, ou os antecedentes da sobre-dependência externa da economia portuguesa.

Algumas  ideias-chave  que  nos  parecem  absolutamente  fundamentais  e  reveladoras  do

posicionamento ideológico da Igreja Universal eram a “crise como oportunidade”, “Deus ajuda a

quem trabalha” ou “fazer o milagre acontecer”.

O jornal procurava demonstrar as oportunidades abertas em períodos de crise económica

para  aqueles  que  não  tinham  medo  de  enfrentar  as  dificuldades.  A narrativa  da  “crise  como

oportunidade”   parece-nos  funcionar  como um elogio  ao  empreendedorismo e  um incentivo  à

iniciativa privada e principalmente à criação do próprio emprego no sentido de melhoria pessoal da

situação financeira.

Quase  nunca  no  jornal  Folha  de  Portugal encontrámos  um  discurso  verdadeiramente

complacente com os indivíduos que não conseguem vencer uma estrutura económica marcada pela

recessão, pela insolvência de inúmeras empresas, pelo desemprego e precariedade laboral. A equipa

de redacção do periódico não se inibia de criticar a “dependência” individual de apoios, fossem eles

do  Estado,  da  família  ou  dos  amigos.  Pelo  contrário,  criticava-se  aqueles  que  esperavam  ou

aceitavam “ficar na dependência” de terceiros, quase nunca assumindo que os apoios sociais estatais

eram precisamente nesse momento mais necessários e urgentes do que nunca.

A linha de pensamento no jornal da Universal aceitava que “Deus ajuda a quem trabalha” e a

quem era empreendedor. Na lógica iurdiana, o milagre não acontece, não é uma graça divina; o

milagre é produzido, é fruto da vontade e do esforço de cada indivíduo. Assim, ficámos com a

impressão  de  que  na  Igreja  Universal  se  fomenta  uma  versão  espiritual  da  meritocracia,

acreditando-se no “milagre do mérito”. A noção veiculada é que cada pessoa alcança a prosperidade

material, a felicidade e bem-estar na mesma proporção em que trabalha e se dedica e sacrifica para

Deus.

Portanto,  no  plano  das  soluções  para  tornar  a  economia  portuguesa  mais  produtiva  e

competitiva, o incentivo à iniciativa privada e, paralelamente, a crítica à dependência individual de

recursos públicos e/ou de terceiros no geral constituíam, a nosso ver, elogios à responsabilidade (e
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inevitável culpabilização) individual e à noção de meritocracia. Além disto, o jornal destacava de

forma quase obsessiva o imperativo de reduzir a despesa pública do Estado.

A  retórica  da  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  durante  a  crise  e  o  período  de

implementação  de  políticas  de  austeridade  entre  2010  e  2012  parece-nos  ter  querido  fornecer

mecanismos de empoderamento e tácticas para que cada fiel iurdiano e, hipoteticamente, qualquer

leitor  do  Folha de  Portugal,  pudesse  de forma individual  mais  fácil  e  rapidamente  superar  os

impactos negativos da recessão económica.

A proposta  ideológica  da  Igreja  Universal  cristalizava  a  importância  de  que  cada  um

conseguisse mudar a sua condição pessoal através do trabalho, da dedicação, da obediência aos

desígnios divinos e do sacrifício espiritual e material. Deste modo, não questionava a legitimidade

dos  constrangimentos  externos  para  a  economia  portuguesa,  nem tão  pouco a  própria  natureza

desigual da ordem social. Reconhecia a existência desses constrangimentos externos, mas não lhes

conferia o mesmo grau de responsabilidade que atribuía, por exemplo, à “máquina despesista” do

Estado  e  à  atitude  de  “viver  acima  das  possibilidades”  enquanto  as  grandes  responsáveis  dos

problemas estruturais do país. Cremos que a leitura que se fazia no jornal sobre a existência desses

problemas estruturais em Portugal não estava intrinsecamente desajustada da realidade. Todavia,

parece-nos  que  a  análise  feita  no  Folha  de  Portugal a  propósito  da  origem  e  causas  destes

problemas  carecia  de  profundidade e  seguia  a  orientação da  opção ideológica  então  vigente,  a

política de austeridade.

Num país que, segundo a linha editorial do Folha de Portugal, não soube produzir nem gerir

riqueza nas últimas décadas, tornava-se imperativo controlar comportamentos e práticas despesistas,

corrigir a gestão estatal ineficiente (como por exemplo por meio de privatizações), advertir contra a

dependência dos indivíduos do Estado e de terceiros, fomentar a iniciativa privada e a criação do

próprio emprego.

Por  tudo isto  consideramos que,  durante a crise  económico-financeira  de 2010-2014 em

Portugal, a Igreja Universal do Reino de Deus, por intermédio do seu órgão informativo Folha de

Portugal, subscreveu em absoluto a opção ideológica das políticas de austeridade e a noção de que

esta seria a única alternativa para recuperar a economia portuguesa. Através do Folha de Portugal, a

Igreja  Universal  parece ter  aceitado as premissas da austeridade,  tal  como afirmado pelo então

primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, “custe o que custar”.
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Ilustração 1: Imagem retirada do jornal Folha de 
Portugal. Todos as edições consultadas continham esta 
coluna na pág. 3i do suplemento Folha do Centro de 
Ajuda.
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Ilustração 2: Edição n.º 370 de 23 de Setembro de 2011. Tiragem semanal de 50 mil exemplares.

Ilustração 3: Edição n.º 459 de 7 de Outubro de 2012. Tiragem semanal de 56 mil exemplares.

Ilustração 4: Edição n.º 756 de 17 de Junho de 2018. Tiragem semanal de 72.150 exemplares.
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Ilustração 5: Anúncio à Casa de Acolhimento Mão Amiga e ao Lar de Idosos Universal (Folha de Portugal,
edição n.º 402).

Ilustração 6: Descrição das reuniões do "Congresso Financeiro" (Folha de Portugal, edição n.º 400, p. 6i).
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Ilustração 7: Anúncio às reuniões do "Congresso Financeiro" como "Dia Nacional Combate à Crise" (Folha
de Portugal, edição n.º 370).
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Ilustração 8: Anúncio à reunião do dia 25 de Dezembro de 2011, onde seria distribuído o "Óleo da Resposta"
(Folha de Portugal, edição n.º 417).

Ilustração 9: Destaque para a campanha da Fogueira Santa de Israel (Folha de Portugal, edição n.º 406).



Tiragem dos jornais Tribuna Universal (1993-2000) e Folha de Portugal (desde 2003), em
número de exemplares

1994 100 mil 

1996 40 mil 

2006 30 mil 

2011 (Setembro) 50 mil 

2011 (Outubro) 56 mil 

2018 (Junho) 72.150 mil 

Número de lugares de culto da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal

1989 1 

1995 50 

1998 63 

1999 95 

2005 100 

2010 (Outubro) 110

2011 (Março) 111

2011 (Julho) 113

2020 132
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