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RESUMO  
 
Visando-se conhecer os métodos de arrebanhamento e de relacionamentos comfuturos e fieis 
atuais, por parte da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), estuda-se  as estratégias 
comunicacionais daquela instituição, principalmente aquelas que priorizam as modalidades de 
comunicação eletrônica. Sendo a IURD uma igreja que nasceu no contexto e em moldes 
midiáticostodas suas ações passam através de  procedimentos comunicacionais, 
diferentemente de outras instituições religiosas. Em função desse aspecto elegemos como 
objeto da nossa pesquisa o próprio universo comunicacional da Igreja,que se constitui num 
elenco de estratégias, onde se mostra  o potencial e ao mesmo tempo as lógicas das ações 
comunicacionais desenvolvidas para os fins acima interrogados. Particularmente, nos detemos 
no estudo da seção “Perguntas e Respostas”, inserida no site oficial da IURD.  Nosso objetivo 
é examinar como a Igreja desenvolve formas de contatos com parceiros e possíveis novos 
parceiros de suas causas, mediante um trabalho interacional que consiste na abordagem 
detemas  que são formulados, de modo geral, pelos fieis e respondido pelos “experts” da 
Igreja, na forma de análise, conselhos, advertências e  instruções sobre modos de agir por 
parte dos fieis.  
 
Palavras-chave: Midiatização da Religião. Igreja Universal do Reino de Deus.  Estratégias 
de Interação Digital 
 
ABSTRACT 
Aiming to discover the methods of herding and relationships with current and future believers 
from the Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), it was studied the communication 
strategies from that institution, especially those that emphasize the methods of electronic 
communication . Being the IURD a church that was born in the media context, all their 
actions go through communication procedures, unlike other religious institutions. Due to this 
aspect our chosen object of study was the communicational universe of the Church, which is a 
list of strategies and that shows the potential and the logic behind the communication actions 
undertaken for the purposes above interrogated. Particularly, the focus will be on the study of 
the section "Questions and Answers ", inserted at the IURD’s official website. Our goal is to 
examine how the Church develop ways to contact partners and potential new partners giving 
an international effort, which consists in addressing issues that are formulated in general by 
the believers and answered by "experts '' from the church in the form of analysis, advice, 
warnings and instructions on ways to act by the believers. 
 
Key words:Religionmidiatization. Igreja Universal do Reino de Deus. Digital 
InteractionStrategier 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta monografia que aqui se apresenta tem como título “Os laços da Igreja Universal 

do Reino de Deus com seus fiéis através da internet: Análise das estratégias interacionais da 

seção Perguntas e Respostas” e tem como objetivo compreender como a Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD) incide sobre a experiência religiosa do fiel, mediante estratégias de 

modalidades digitais, tendo como pano de fundo a época marcada por uma sociedade 

digitalizada.  

Também pretendemos analisar as regularidades e processualidades das manifestações 

do fenômeno religioso na internet, procuramos compreender como se dão os procedimentos, 

levando em conta, principalmente, o histórico da IURD, sua estrutura comunicacional e o 

espaço digital por nós estudado. Especificamente, na seção “Perguntas e Respostas”, no site 

oficial1

                                                 
1

 da Universal no Brasil. 

A seção trata-se de um espaço onde os fiéis enviam questionamentos dos mais 

diversos assuntos e os mesmos são respondidos por membros da Igreja, podendo depois ser 

comentada por outros usuários. As postagens são marcadas por vínculos de intimidade entre 

fiel e Igreja, deflagrando sentidos de contatos e de aproximação entre emissor e receptor, 

baseados em estratégicas pedagógicas e psicológicas.  

Com os avanços tecnológicos, a tradicional necessidade de crer em algo não concreto 

como forma de segurança na vida, ou seja, a religiosidade tornou-se ainda mais acessível. As 

ferramentas midiáticas para difundir e reafirmar crenças aumentaram, resultando em uma 

oportunidade para que diferentes igrejas consigam um maior número de adeptos.Utilizando 

formas estratégicas singulares para se aproximar da sociedade em geral e reafirmar suas raízes 

com os que já acreditam em doutrinas. 

Por consequência, destaca-se a tentativa de crescimento de igrejas como a IURD que 

passam a funcionar através de indústrias de comunicação. Em específico, a Universal, objeto 

empírico deste trabalho, funciona através de um amplo patrimônio comunicacional. O seu 

extenso acervo conta com livros, gravadoras, emissoras de televisão, rádios, jornais, site, 

blogs e revistas. Um verdadeiro conglomerado do setor.  

www.arcauniversal.com.br 

http://www.arcauniversal.com.br/�
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A importância das redes na organização da sociedade não pode ser ignorada. Esse fato 

e comprovado pelas inúmeras pesquisas acadêmicas sobre a globalização causada pelos 

aparatos tecnológicos que giram em torno da observação do crescimento das redes globais e 

suas interconexões com as redes locais na sociedade. O campo religioso aumentou 

exponencialmente relações com o campo midiático, mediante estratégias de construção de 

novas formas de religiosidade.  

Tem sido através da internet que a Igreja tem realizado novas ações de contato com os 

fieis, conforme se pretende mostrar com o estudo que aqui se realiza.A seção Perguntas e 

Respostas do site oficial da IURD nos chamou a atenção por três fatores principais: a 

modernização das relações religiosas, o discurso de aproximação utilizado pelos membros da 

Igreja para se dirigirem aos fieis e a confiança depositada pelos crentes sobre a instituiçãoem 

relação a quaisquer tipos de problemas cotidianos.  

Para nós, estudar a Universal, mesmo que seja um pequeno ponto dentro de sua 

gigantesca estrutura comunicacional, é poder analisar uma das mais complexas instituições 

em estratégias do mundo, no sentido de arrebanhamento de frequentadores.  

Não somos adeptos a sua ideologia, muito menos admiradores dos meios que ela 

utiliza para alcançar seus objetivos, mas do ponto de vista comunicacional ela é, sem dúvida, 

digna das pesquisas realizadas em seu entorno. As “estratégias de guerra”, no sentindo de 

estar sempre atacando e se defendendo, executadas pela IURD nos instiga a compreender os 

efeitos causados em sua comunidade. 

Este estudo passa por um protocolo qualitativo que é o procedimento que foi escolhido 

para nos ajudar a alcançar os objetivos e nosso problema de pesquisa. Esses envolveram 

coletas de materiais e documentos, a fim de formar um banco de dados sobre a história da 

IURD e seus aparatos comunicacionais. Também realizamos processos observacionais sobre o 

funcionamento das estruturas de comunicação da Igreja, assim como inserimos neste trabalho 

outros estudos sobre o tema, a partir de pesquisas sobre trabalhos feitos anteriormente. Por 

fim, lemos os processos e estratégias da Universal na seção Perguntas e Respostas e, dessa 

forma, conseguimos visualizar, mapear e identificar a natureza da interação da Igreja com 

seus fiéis.  

Para explicar tais fenômenos sociais utilizaremos uma pesquisa qualitativa, por 

intenção de obter dados descritivos. Procura-se também entender os fenômenos, segunda a 

perspectiva dos participantes do programa, não empregando nenhum instrumento estatístico, 

mas tentando analisar de que forma os sentidos são produzidos.  
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A metodologia é essencial para o desenvolvimento de uma pesquisa, pois é o caminho 

que devemos percorrer para uma boa descrição, interpretação e compreensão do tema 

proposto. “A metodologia, quando aplicada, examina e avalia os métodos e as técnicas de 

pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos métodos que conduzam à captação e 

ao processamento de informações com vistas à resolução de problemas de investigação”. 

(BARROS; LEHFELD 2007, p.2) 

A pesquisa qualitativa se difere da quantitativa, pois não apresenta um planejamento 

estatístico prévio da construção do estudo. Essa ferramenta é construída e planejada ao longo 

das avaliações. Isso acontece porque a pesquisa nos campos sociais depende de inúmeros 

fatores que não podem ser estipulados precisamente antes do início das reflexões. 

“Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados”. (NEVES, 2006, p. 2) 

De acordo com o autor é possível enumerar quatro características capazes de nortear a 

avaliação da metodologia da pesquisa qualitativa. São elas: 1. O cenário natural como a fonte 

de dados e o pesquisador como mecanismo essencial; 2. O cunho descritivo; 3. Os modos da 

construção de sentido das vidas das pessoas norteiam o pesquisador; 4. Caráter indutivo. É 

possível afirmar perante a classificação, que os dados a serem analisados são de caráter 

simbólico, resultantes de um determinado contexto, dependendo também da interpretação das 

abordagens e fatos por parte do pesquisador.  

Na perspectiva de CHIZZOTTI (2003), esse tipo de pesquisa envolve diferentes 

disciplinas, com o objetivo de compreender o fenômeno a partir do significado que os 

indivíduos dão para o mesmo. A proposta se caracteriza pela extração de sentidos das pessoas, 

consequência dos acontecimentos analisados.  

 
Diferentes tradições de pesquisas invocam o título qualitativo, 
partilhando o pressuposto básico de que as investigações dos 
fenômenos humanos, sempre saturados de razão, liberdade e 
vontade, estão possuídos de características específicas: criam e 
atribuem significados às coisas e as pessoas nas interações sociais e 
estas podem ser descritas e analisadas, prescindindo de qualificações 
estatísticas. (CHIZZOTTI, 2003, p. 222) 

 
A utilização de métodos científicos é a maneira mais viável para examinar e avaliar 

um estudo, mesmo que a precisão não possa ser totalmente assegurada, o discurso científico 

tem o propósito neutro e isento, na tentativa de realizar uma aproximação do sujeito com sua 

realidade. Da mesma maneira que o conhecimento científico não é uma mostra definida das 

verdades absolutas, mas um processo construtivo de conhecimento.  
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De acordo com Gill (2002), o objetivo da pesquisa é de caráter exploratório, pois 

proporciona maior facilidade com o tema e torna mais explícito a construir hipóteses, tendo 

como proposta principal o aprofundamento de ideais e descobertas sobre o tema.  

O embasamento teórico foi amparado pela pesquisa bibliográfica, apresentando e 

contraponto conceitos, a fim de somar na construção do conhecimento e na exploração do 

conteúdo. Por se tratar de uma pesquisa exploratória, a qualitativa é recomendada para quem 

deseja fazer uma pesquisa mais geral e depois definir pontos mais específicos.  

Foi isso que fizemos neste estudo. No primeiro capítulo apresentamos os conceitos de 

interação, interação social, interação midiática e digital, a fim de compreendermos o processo 

interacional realizado pela Igreja com seus fiéis.  

Na segunda parte, mapeamos diferentes trabalhos acerca do tema para nos auxiliar na 

composição de nosso estudo. No terceiro capítulo descrevemos o nicho comunicacional da 

IURD para justificar e compreender o motivo que a instituição nos chamou a atenção. Foi 

neste espaço que também mapeamos a seção Perguntas e Respostas por um período de 10 

meses, de janeiro de 2012 à outubro do mesmo ano. Nesta avaliação identificamos 182 

postagens e as quantificamos e classificamos em seis grupos, de acordo com a temática.  

Dessas 182 postagens, escolhemos 12 exemplos para analisar de uma maneira mais 

aprofundada, sendo dois de cada grupo. Dessa forma, o quarto capítulo apresenta nossas 

avaliações acerca dessa amostragem.  

A partir dessa breve explanação sobre nosso trabalho, convidamos o leitor a 

aprofundar a leitura e desfrutar de nossa construção. 
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2. EXPLICANDO O QUADRO CONCEITUAL 
 

Neste capítulo apresentamos uma discussão teórica em torno de três conceitos: 

interação, interação social e interação midiática. Essa exploração é fundamental para a 

tentativa de entender qual a natureza da interação que a Igreja Universal do Reino de Deus 

desenvolve para construir laços com seus fiéis. 

As teorias oferecem diferentes possibilidades, dessa forma o capítulo consiste em um 

mapeamento de conceitos de pesquisadores, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

dessas reflexões.  

Partimos, em um primeiro momento, dos conceitos de interação e, posteriormente, 

examinamos o conceito de interação social, para em seguida examinarmos o de interação 

midiática, com ênfase no aspecto digital. Trata-se de um consenso elaborado mais 

proximamente a disciplina da psicologia, mas pode ser útil também para explicar questões que 

se passam na comunicação, especialmente a de caráter midiático. Com o estudo deste recorte, 

principalmente as relações entre tecnologia e interações, chegamos mais perto da realidade do 

nosso objeto empírico. 

 

2.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE INTERAÇÃO 
 

O conceito de interação é o primeiro a ser explorado neste capítulo, tendo em vista que 

os posteriores são construídos a partir do que as primeiras noções indicam. De acordo com o 

Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, a interação é a “Influência recíproca: a interação da 

teoria e da prática. / Psicologia Fenômeno que permite a certo número de indivíduos constituir 

um grupo, e que consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo 

para outro”. (FERREIRA, 1988, p.214) 

 A interação está presente em diferentes áreas de estudo e faz parte da construção de 

diversas teorias, como exemplifica Allport (1973, p. 50) ao definir o conceito de sistema que, 

por sua natureza, é um dos conceitos que depende da interação para se constituir. “Um 

sistema (qualquer sistema) é um conjunto de elementos em interação mútua. Um hábito é um 

sistema, e o mesmo ocorre com um sentimento, um traço, um conceito, um estilo de 

comportamento” (ALLPORT, 1973, p.50).  

Também é por meio dela que construímos níveis individuais, culturais e sociais. O 

conceito de interdependência e de atividade de intercâmbio entre os campos é um elemento 
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que tende a tornar operacional esse conceito, como conceitua Pichon- Rivière (1995).Exemplo 

disso é o surgimento das disciplinas interdisciplinares, que interagem através do 

conhecimento entre os campos.  

Neste sentido, Duran (1993) define interação como a condição de construção do 

indivíduo. Segundo o autor, os resultados individuais da interação só podemos conceber 

abstratamente, muitas vezes teorizados como a personalidade do indivíduo, por exemplo. Por 

sua vez, a interação como processo dinâmico acaba resultando no encontro posterior dessas 

características individuais com o mesmo indivíduo, no interior de suas relações, e com outros, 

propagando esse processo e resultando em novas ações, como complementa o autor “A 

dimensão coletiva dessas mudanças permitirá novas configurações sociais e culturais. As 

interações se revelam, então, também como condição de construção do social e do cultural, 

viabilizada pela participação individual em uma multiplicidade de interações” (DURAN, 

1993, p.5) 

De acordo com Rodrigues (1999), a interação depende muito do que você espera dela, 

por exemplo, se você espera uma reação negativa de alguém, é bem possível que o processo 

de interação inicia de uma forma agressiva. Dessa forma, a expectativa pode ser tão ou mais 

importante influente no processo do que o comportamento real do outro. Duran (1993) afirma 

que não existe uma interação quando o outro não nota a ação e não reage ela. Para 

exemplificar o autor utiliza a imitação de um personagem de televisão que, segundo ele, é 

uma ação social, mas não se articula com outra no sentido de compor uma interação 

propriamente dita.  

A interação pode ser vista como um momento da vida de dois sujeitos, sendo a 

influência de um sobre o outro. Se constitui em um momento de transformação dasestruturas 

previamente organizadas, ou seja, é um processo de que, através das trocas, os membros saem 

diferentes do que entraram, podendo haver modificações em um aspecto ou, até mesmo, em 

algum grau.  

Interagir está diretamente ligado à comunicação humana, também fundamental para a 

finalização desse estudo. Ao observar a tribo Iatmul da Nova Guiné, Bateson (1935) apud 

Watzlawick, Beavin, Jackson (2001) descreveu um fenômeno interacional, o qual ele 

denominou de “cismogênese” e definiu como um processo de diferenciação nas normas de 

comportamento individual resultante da “interação cumulativa entre indivíduos”.   

Em sua teoria, o autor considera as relações interpessoais suscetíveis de alteração, 

mesmo sem qualquer perturbação de origem externa. “Temos que considerar não só as 

reações de A ao comportamento de B, mas devemos examinas também como essas reações 
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afetam o comportamento ulterior de B e o efeito deste em A”. (BATESON, 1935, apud 

WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON, 2001, p.62) 

Ao ampliar sua tese, o autor estipulou dois padrões dentro da cismogênese: o simétrico 

e o complementar. A interação simétrica é resultado de relações onde os parceiros refletem o 

comportamento um do outro, como, por exemplo, os padrões culturais de um determinado 

grupo. Já o complementar é fruto de uma relação de indivíduos que as diferenças em seus 

comportamentos culturais maximizam sua relação divergente, tornando-os necessários um 

para o outro. Isso pode ocorrer em uma relação de mãe e filho, professor e aluno.  

Watzlawick, Beavin, Jackson (2001) definem a interação como um grande sistema 

com tempo implícito, atributos e objetos. “Os objetos são os componentes ou partes do 

sistema, os atributos são as propriedades dos objetos e as relações dão coesão ao sistema 

todo”. (WATZLAWICK, BEAVIN, JACKSON, 2001, p.109). Os autores também afirmam 

que em um sistema interacional, no âmbito da Comunicação, os objetos não são como 

indivíduos, mas pessoas se comunicando com outras pessoas.  

2.2. A INTERAÇÃO: SUA DIMENSÃO SOCIAL 
 

Os efeitos das relações interpessoais chamam atenção desde o século XIX, quando 

iniciaram as reflexões sobre o que causa um grupo social no comportamento humano. Já se 

apontava, desde aquela época, que essas relações referidas são um dos aspectos mais 

determinantes da natureza humana. 

Interagir socialmente não é apenas trocas de mensagens ou conteúdo por pessoas que 

se encontram em diferentes contextos sociais, mas também pelo relacionamento que existe 

entre eles. Portanto, para estudar um processo de comunicação em uma interação social é 

necessário olhar para os diferentes lados. É preciso atentar para as ações envolvidas em um 

determinado relacionamento. Trata-se de uma construção gradativa e coletiva, desenvolvida 

pelos integrantes do processo, não podendo dessa forma ser pré-determinada. 

Oriundo de uma família judaica, Durkheim estudou as representações coletivas, em 

1898, através do fenômeno religioso. Conforme ele diz (1975, p. 38): “As representações que 

são a trama da vida social originam-se das relações que se estabelecem entre os indivíduos 

assim combinados ou entre grupos secundários que se intercalam entre o indivíduo e a 

sociedade total.” Nessa concepção os fenômenos sociais são frutos de ações da vida coletiva, 

apresentando a dimensão e o conhecimento produzido pela vida religiosa, classificando-os 

como representações como qualquer outra. É interessante retomarmos o conceito de 

Durkheim:  
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Mas uma vez que um primeiro caudal de representações foi constituído deste modo, 
elas se tornam, em virtude das razões que já expusemos, realidadesparcialmente 
autônomas que gozam de uma vida própria e que têm o poder  de atrair-se, repelir-se, 
de formar entre si sínteses de natureza diversas [...] As representações novas [...] têm 
por causa outras representações coletivas. [...] É na evolução religiosa que se 
encontram, possivelmente, os mais surpreendentes exemplos deste fenômeno 
(Durkeim, 1994, p. 50). 

 
O mesmo autor salienta que o todo não se forma a não ser pelo agrupamento das 

partes, e estes agrupamentos não se faz num instante, por milagre súbitos, mas existe toda 

uma sucessão infinita de intermediários entre o estado de isolamento puro e o estado de 

associação caracterizada. Mas à medida que a associação se constitui, dá lugar ao nascimento 

de fenômenos que não se originam diretamente da natureza dos elementos associados. “Não 

pode existir vida representativa a não ser no todo formado pela reunião de elementos 

nervosos, do mesmo modo que a vida coletiva não existe a não ser no todo formado pela 

reunião de indivíduos” (1994, p. 45). 

Por outro lado, as pessoas não são determinadas apenas pelo processo cultural que 

estão inseridas, mas também por suas próprias vivencias. A construção individual resulta da 

interação com o outro. É necessário compreender o que é da relação e o que é do indivíduo. 

“Outro aspecto a ser considerado é a função genética da interação social: as transformações 

que acontecem no indivíduo, na sociedade e na cultura, ao longo do tempo, passam pela 

interação social” (DURAN, 1993, p. 4) 

 Para Primo (2007) os agentes constroem entre si um relacionamento. Todas as ações 

se desenvolvem também em virtude da relação criada em conjunto durante o percurso da 

interação, mesmo que haja grandes lapsos temporais entre cada encontro. Cada nova troca 

atualiza esse relacionamento, que exigirá novas condições nos atos futuros. Contudo, não se 

pode apagar atos anteriores, o que torna o processo ainda mais peculiar, mas ações 

subsequentes podem motivas novos significados posteriores.  

Moscovici (2003) apresenta essas relações coletivas de maneira dinâmica. Apesar de 

estarem presentes em diferentes campos, como, por exemplo, político, religioso e científico, 

muitas vezes o tempo que elas permanecem não as permitem que se transformem em 

tradições, acompanhando a modernidade das relações.  
A sua importância continua a crescer, em proporção direta com a heterogeneidade e a 
flutuação dos sistemas unificadores – as ciências, religiões e ideologias oficiais – e 
com as mudanças que elas devem sofrer para penetrar na vida cotidiana e se tornar 
parte da realidade comum. Os meios de comunicação de massa aceleram essa 
tendência, multiplicam tais mudanças e aumentam a necessidade de elo entre, de uma 
parte, nossas ciências e crenças gerais puramente abstratas e, de outra parte, nossas 
atividades concretas como indivíduos sociais. (Moscovici, 2003, p.48)  
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A Psicologia Social é de grande utilidade neste capítulo, pois é “o estudo científico de 

manifestações comportamentais de caráter situacional suscitadas pela interação de uma pessoa 

com outras pessoas ou pela mera expectativa de tal interação, bem como dos processos 

cognitivos suscitados pelo processo de interação social” (RODRIGUES, 1999, p.24).  

Segundo o mesmo autor acima, os seres humanos vivem em constante processo de 

dependência interdependência em relação aos outros indivíduos. O autor classifica como 

social o que qualquer ação de uma pessoa em direção a outra resulta nesta última e como 

interação social a reciprocidade da mesma, ou de seja, a mutualidade da ação. “Por sua vez a 

resposta emitida servirá de estímulo à pessoa que a provocou, gerando seu turno um outro 

comportamento desta última, estabelecendo assim o processo de interação social” 

(RODRIGUES, 1999, p.21) 

O processo de interação social também desencadeia diversos outras manifestações 

comportamentais ou processos cognitivos os quais a Psicologia Social denomina de cognição 

social ou pensamento social. Segundo Fiske e Taylor (1991) apud Rodrigues (1999, p.67) 

“cognição social é o estudo de como as pessoas fazem inferências a partir de informação 

obtida no ambiente social”, ou seja, é a interação ocasionada pelo contato com o ambiente 

social que nos rodeia, com diferentes pessoas e grupos. 

Ao viver em um ambiente social, somos influenciados por diferentes setores, como, 

por exemplo, tendenciosidades e atalhos no conhecimento da realidade social. Contudo, 

também se sobressai a nossa personalidade, um espírito curioso e inquieto, a fim de descobrir 

os motivos do comportamento, tanto o nosso como o de outra pessoa. Durante esse processo, 

formamos conceitos sobre nós mesmos e sobre os outros indivíduos e para tornar mais fácil o 

relacionamento acabamos rotulando algumas pessoas e grupos, de acordo com nossa 

identificação.  

Explorando pesquisas na área, Rodrigues (1999), apresenta conclusões de estudos 

realizados por psicólogos sociais que classificam alguns ensinamentos derivados do processo 

de formação de impressão sobre nós mesmos, o mundo social em que vivemos e o próprio 

contexto social no qual estamos imersos. Veja abaixo uma síntese desses itens influentes na 

interação da sociedade e que ganharam uma atenção maior nas pesquisas em Psicologia: 

-“O desenvolvimento do Autoconceito”, ou seja, da imagem que fazemos de nós 

mesmos, o que resulta sua construção na comparação com outras pessoas; 

-“Influência no processo perceptivo”, como a experiência prévia e consequente 

disposição para responder, condicionamento, fatores contemporâneos, defesa perceptiva e 

acentuação perceptiva; 
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-“Percepção de pessoas”. Destacando a atribuição de intenções e a dificuldade em 

modificar nossas primeiras impressões; 

-“Atalhos do processo cognitivo”. São métodos rápidos de chegar a conclusões, o que 

nem sempre leva elas a estarem corretas, ao utilizar caminho como, por exemplo, 

representatividade, acessibilidade, ponto de referência e falso consenso. 

-“Atribuições da causalidade”: É o procurar estabelecer as causas das coisas através 

do senso comum; destaque para funções, como causalidade pessoal e impessoal e 

tendenciosidades no processo.   

A intromissão dos fatores sociais em nosso cotidiano tem uma interpretação subjetiva 

de cada indivíduo, por isso, nossas reações não são as mesmas perante um fato social. 

Rodrigues (1999) nos explica de que maneira isso acontece: 
 

Em nossa interação com o mundo social de que fazemos parte, nós registramos os 
estímulos sociais não como uma máquina fotográfica, mas sim de forma mais ou 
menos distorcida, devido à interferência de nossos vieses, esquemas adquiridos em 
nosso processo de socialização, interesses, atitudes, tendência a simplificar a 
apreensão dos estímulos sociais que percebemos e os julgamentos que constantemente 
fazemos em nosso processo de interação com os outros. (RODRIGUES,1999, p.95) 

 

Kluckhohn; Murra; Schneider (1953) apud Allport (1973) classifica as pessoas em três 

conjuntos de padrões (normas): “A.Como todos os outros homens (normas universais) B. 

Como alguns outros homens (normas de grupo) .C Como nenhum outro homem (normas 

idiossincráticas)”. Essa norma proposta pelo autor nos ajuda a identificar e, dessa forma, 

refletir sobre as diferentes regências que podem interferir nas relações sociais.  

 

De acordo com Allport (1973) As normas gerais são quando comparamos um 

indivíduo com a população geral de seres humanos que conhecemos (ou medimos). Já as 

normas individuais estabelecem nossa expectativa em relação a alguém, constituindo um 

padrão pessoal de interesse e organização de personalidade. No caso dessas acepções, 

podemos ressaltar as normas de grupo que vem ao encontro da construção deste trabalho.   

Estritamente falando, é difícil encontrar normas universais, por exemplo, se a pessoa é 

americana, mais provável julgá-lo em comparação com outros americanos,       “todavia essa 

distinção não deve ser perturbadora. Notamos apenas, de passagem, que as normas universais 

se transformam gradualmente em normas de grupo” (ALLPORT, 1973, p.32).  

Assim sendo, o mesmo autor salienta que as normas de grupo são fundamentalmente 

importantes para designarmos conjuntos de qualidades de uma determinada pessoa que é 

semelhante ou divergente da maioria dos membros do grupo a que pertence, sempre 
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utilizando o grupo como referencial comparativo. Ou seja, interessam ao nosso objeto de 

pesquisa, tendo em vista que sendo normas para medições de uma amostra relativamente 

grande, bastante utilizada em análise de discurso, nosso percurso metodológico desta 

pesquisa.  
A individualidade é uma característica fundamental da natureza humana. A fim de 
criar uma ciência da personalidade, precisamos aceitar esse fato. No entanto, é mais 
fácil construir, através de normas universais e de grupo, um homem artificial do que 
lidar, adequada e cientificamente, com um homem real. [...] Precisamos de leis da 
aprendizagem, da percepção, da cognição, e precisamos de um conhecimento da 
cultura e da sociedade, a fim de explicar o desenvolvimento e o crescimento do 
indivíduo. (ALLPORT, 1973, p.41) 

 

Também podemos inferir, com Allport (1973), que a personalidade é composta por 

efeitos externos, ou seja, a concepção popular da personalidade está inteiramente ligada de 

traços que sejam socialmente atraentes e eficientes, dessa forma tais afirmações vem ao 

encontro do que queremos: construir reflexões acerca da interação. “A personalidade é a soma 

total do efeito provocado por um indivíduo na sociedade. Hábitos ou ação que conseguem 

influir em outras pessoas. Respostas apresentadas pelos outros ao indivíduo, considerado 

como estímulo o que os outros pensam de você” (ALLPORT, 1973, p.41) 

Através desse processo dinâmico e contínuo das relações interpessoais, a todo 

momento é estabelecido um vínculo, resultado do interjogo  “entre o sujeito e os objetos 

internos e externos, em uma predominante relação de interação dialética, a qual se expressa 

através de certas condutas” (PICHON-RIVIÈRE, 1995, p.12). O vínculo é uma relação 

particular com o objeto, e “é sempre social [...] por essa razão, o vínculo se relaciona 

posteriormente com a noção de papel, status e de comunicação”. PICHON-RIVIÈRE, 1995, 

p.49).  

Com base na teoria da Psiquiatria do Vínculo de Pichon-Rivière (1995) queremos 

buscar caminhos para explicar de que maneira se constitui a relação interativa da Igreja 

Universal do Reino de Deus com seus fieis através das novas tecnologias. Antes de 

aprofundarmos os mecanismos do dispositivo da internet que, sem dúvidas, facilita esse 

processo, é fundamental estabelecer aqui uma reflexão sobre os fatores inerentes aos meios 

tecnológicos que tornam o ser humano, desde sua concepção, dependente de uma 

religiosidade ou, simplesmente, em algo para crer. 

Podemos compreender, com base em Pichon-Rivière (1995) que existem três tipos de 

dimensão de investigação sobre os laços ou vínculos criados no âmbito social: o indivíduo, a 

do grupo e a da instituição ou sociedade.   Dessa forma, podemos obter três tipos de análises 

diferentes perante a psicanálise – a psicossocial, que atinge o indíviduo para fora; a 
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sociodinâmica, que engloba o grupo como um todo; e a institucional, que analisa um grupo, 

uma instituição ou um país como objeto de investigação. É importante ressaltar que não existe 

uma separação clara dos campos, eles se integram, pois no convívio social essas relações, na 

maioria dos casos, ocorrem de maneira simultânea.  

Existem diversos tipos de vínculos individuais condicionados para uma análise 

específica de cada caso, do ponto de vista de um estudo de uma relação particular, com um 

significado único para cada indivíduo. Abaixo listamos alguns principais vínculos individuais 

decorrentes da interação, segundo a classificação de Pichon-Rivière (1995): 

-“Vínculo operacional”: estabelecido a partir da não separação dele com o que é do Id, 

do Ego e do Superego. Causando uma relação mais amorosa ou agressiva, estimulado mais no 

sentido de manipulação da realidade.  

- “Vínculo Culpógeno”: estabelecido a partir da predominância do Superego em uma 

relçação; 

-“Vínculo Particular”: diretamente ligado a personalidade. Pode ser estabelecido 

através de um objeto animado ou inanimado; 

 -“Vínculo de mau prognóstico”: Uma relação que inicia ligada a uma idéia de 

perseguição e, posteriormente, torna-se aceita ou agradável;  

-“Vínculo fictício ou transferêncial”: Acontece quando condicionamos vínculos 

históricos a outro sujeito, depositando sobre outro sujeito um mecanismo de projeção. 

Diretamente ligado ao vínculo primitivo, estabelecido em sua primeira época de vida.  

- “Vínculo intra-uterino”: ação parasitária que o feto estabelece com a mãe, que pode 

tornar-se simbiótico; 

- “Vínculo siamésico”: um dos mais preocupantes, pois a criança pode entender que a 

separação da mãe ocasiona a morte dos dois indivíduos, impossibilitando a 

sobrevivência de uma delas; 

- “Vínculos internos”: aquilo que o sujeito coloca fora, no mundo exterior ou na 

sociedade. Se relacionando com objetos atuais como uma referencialidade sobre as 

quais coloca toda uma estrutura. “A loucura pode ser descrita como o resultado da 

colocação de um vínculo interno sobre um externo, em relação ao qual adquire 

prioridade”. (PICHON.RIVIÈRE, 1995, p 53). 
“Falamos de vínculos internos e de vínculos externos integrados num 
processo de espiral dialética. O vínculo, que primeiro é externo, depois se 
torna interno, depois, esterno novamente e, depois, volta a ser interno, etc., 
configurando permanentemente a fórmula de espiral dialética, dessa 
passagem do dentro para fora e do de fora para dentro, o que contribui para 
configurar a noção de limites entre dentro e fora. Isto determina com que as 
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características do mundo interno de uma determinada pessoa seja 
completamente diferentes daquelas do mundo interno de outras pessoas frente 
à mesma experiência da realidade externa” (PICHON.RIVIÈRE, 1995, p 56). 
 

Além dos vínculos individuais e seus viés listados, podemos estabelecer os mesmos 

critérios de classificação para vínculos grupais. De acordo com Pichon-Rivière (1995) um 

grupo de expressão, encarregado de difundir uma determinada ideologia, agrupa indivíduos 

que estabelecem identificações mútuas entrecruzadas, constituindo um vínculo ideológico e os 

condicionam como uma estrutura de totalidade, surge um grupo. Por sua vez, este grupo 

estabelece um vínculo com um outro grupo social. Passamos então de vínculo individual para 

vínculo grupal.  

De acordo com Lagache (1988) apud Pichon-Rivière (1995), o campo psicológico 

disponibiliza ao investigador cinco âmbitos principais de coleta de dados: 1)o entourage ou 

contorno – é o todo, o conglomerado de situações e fatores humanos que estão em permanente 

interação; 2) a conduta exterior espontânea ou provocada – que compreende as diversas 

formas de avaliação acessível ao observador, em especial a comunicação; 3) A vivência – é a 

experiência inferida pela conduta exterior e comunicada verbalmente, que proporciona a 

análise dos aspectos psicológicos da existência; 4) as modificações surgidas em uma 

determinada situação; 5) Os produtos da atividade de um sujeito, por exemplo, obra de arte e 

teste psicológico. 

Como podemos observar na esquematização de Lagache (1988) apud Pichon-Rivière 

(1995) é que qualquer possibilidade de investigação no campo social é recorrente de uma 

interação dinâmica. Neste caso específico, das interações das personalidades e o mundo, 

pondendo tornar-se ambos os agentes, dependendo do conceito apresentado. Pichon-Rivière 

(1995, p.65) enfatiza que “o conceito de situação conota as modificações em que o meio é o 

agente, enquanto o conceito de conduta conota as modificações em que a personalidade é o 

agente”. O importante é que ambos conceitos resultam em nossas reflexões a cerca de 

interação até o momento, do indivíduo com o meio, do indivíduo com outro indivíduo ou com 

um grupo. 

Outro foco das relações interpessoais são as relações em desenvolvimento, 

conceituada por Watzlawick, Beavin, Jackson (2001). Essas relações são importantes para as 

duas partes do processo, são exemplos generalizados de amizades, negócios e conjugais, que 

também podemos remeter ao nosso estudo, levando em conta que a religiosidade estabelecida 

pela IURD mantém a mesma como uma grande empresa, geradora de lucros, mas também 

mantêm os fiéis mais confiantes e satisfeitos com a vida, como uma grande central de 
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relacionamento, auxiliando na condução da vida dessas pessoas, sendo, muitas vezes, a única 

salvação para casos de dependência química, por exemplo. “A teoria da comunicação nos 

oferece a vantagem de não nos obrigar a julgar se uma conduta é boa ou má: sempre 

observamos simplesmente qual é a finalidade da comunicação” (PICHON-RIVIÈRE, 1995, 

p.132). Watzlawick, Beavin, Jackson (2001) comentam sobre essa relação, dizendo: 

 
“Por que é que uma dada relação existe ? Isto é, por que motivo, especialmente em 
face da patologia e sofrimento, essas relações perduram, com os participantes não só 
não abandonando o campo, mas acomodando-se a uma continuidade de relações ? A 
pergunta suscita respostas baseadas em motivação, satisfação de necessidades, fatores 
sociais ou culturais. [...] Contudo, como a nossa finalidade é mais intensa do que 
extensa, é necessário explorar primeiro as explicações interacionais. [...] Assim, 
ficaremos com uma resposta que é mais descritiva do que explicativa, isto é como e 
não por que o sistema interacional funciona” (WATZLAWICK, BEAVIN, 
JACKSON, 2001, p. 118- 119) 

 
Ao concordar com o autor, para entendermos como se dá o processo interacional nos 

dias atuais, especificamente com a Igreja Universal do Reino de Deus, tendo em vista que 

nasceu em moldes midiáticos,não podemos não apresentar neste trabalho o resultado da 

tecnologia nas inter-relações: a interação midiática e a digital.   

 

2.3. INTERAÇÃO MIDIÁTICA 
 

A evolução dos processos interacionais, como decorremos ao longo deste capítulo, 

chega a um ponto de sua prosperidade técnica capaz de ultrapassar qualquer possibilidade de 

prática social já pensada: chegamos a interação midiática. Aqui podemos circular mensagens 

difusas, completar o sentido, representar imagens, sons, objetos e situações. “Através de 

retomadas sucessivas e de re-objetivações, o que ‘faz a mídia’ é questão social e gera 

processos que dizem respeito a nossos modos de ser, passando a fazer, nuclearmente, parte da 

sociedade, quer sejam positivos ou negativos” (BRAGA, 2006, p. 9) 

A interação midiática surge como uma necessidade de atender demandas da sociedade 

na elaboração de necessidades próprias, como a diferença geográfica, velocidade na 

comunicação, durabilidade do registro da troca de mensagens, aumento da troca de 

conhecimento, informações e comportamento, o que auxilia na interação social no sentindo de 

se identificar com outros indivíduos e aumento do consumo. 

Os setores sociais são os principais interessados no aperfeiçoamento dessas técnicas, 

tendo em vista a força dos dispositivos como aproximador, mediador, difusor e executor de 

práticas e ideologias, abrindo possibilidades sociais. “A partir de um certo ponto, as lógicas 
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inerentes à processualidade ‘em implantação’ se alimentam a si mesmas – as tecnologias se 

desenvolvem segundo tais lógicas, até porque estás não estão apenas ‘na tecnologia’, mas na 

sociedade” (BRAGA, 2006, p.6) 

Dessa forma, Braga (2006) classifica três momentos ao longo do processo, 

denominado por ele, tecno-mediático. O primeiro é a invenção para atender uma demanda 

percebida na situação social prévia àquela tecnologia. A segunda é o crescimento exponencial 

das invenções e de sua derivação para outros desenvolvimentos tecnológicos. A terceira diz 

respeito à independência das dinâmicas pré-mediatização, transformando o sistema capaz de 

autoproduzir-se a partir de critérios.   

No cenário atual de midiatização podemos perceber características derivadas das 

práticas sociais anteriores e o acréscimo de sentidos próprios. Aqui não são apenas as 

interfaces e as diferentes possibilidades de transportar as mensagens que essas práticas nos 

possibilitam, mas os novos padrões de relações interpessoais disponíveis nesse meio. Braga 

(2006) salienta que alguns fazeres já eram atendidos no processo da escrita, que por sua vez 

tinha um corte entre alta cultura e cultura popular, mas com a midiatização eles se 

desenvolveram em eficiência, podendo ser diferenciados qualitativamente.  
“ Até um certo ponto as lógicas de interação mediatizada se elaboram como derivação 
e redirecionamento das lógicas da cultura escrita. Hoje, revendo a história das 
interações sociais, é possível construir uma perspectiva segundo a qual se verifica uma 
crescente busca de maior abrangência, alcance, duração – que leva a processos 
diferidos e difusos – e representam mediatização crescente, com inclusão sempre 
adicionada de novos elementos e de processos, assim como um maior atingimento e 
ampliação em termos de participantes e de participação” (BRAGA, p.8) 
 

Os registros desse processo são realizados nas mais diversas formas e pelos próprios 

construtores dessa nova relação. As tradicionais bibliotecas, por exemplo, já contam com 

materiais audiovisuais, fruto de um novo conceito desses espaçosa fim de acompanhar, 

inserir-se e resolver os problemas específicos, práticos e teóricos que se apresentam. Interagir 

socialmente transforma-se a troca e a construção do conhecimento através do acervo 

disponível na rede informatizada e a ligação e referenciam com este acervo. “Enfim, toda uma 

variedade de procedimentos são, inventivamente, gerados para viabilizar a circulação de 

produtos midiatizados assegurando sua interpretação na ausência de pistas contingenciais” 

(BRAGA, 2006, p.11). 

Em relação à interatividade, expressão bastante utilizada nos dias atuais, diferentes 

autores afirmam que a maioria das ações classificadas como interativas são, na verdade, 

restritas, como, por exemplo, respostas pontuais, especificamente de retorno ao emissor. Os 
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pesquisadores também salientam a complexidade desse conceito que é, normalmente, mal 

empregado pelo indivíduo, pelo social e pelos especialistas 

Ao concordar com isso, os autores Primo; Cassol (1999) afirmam que mesmo sendo 

incontestável a importância desse conceito para o estudo da comunicação mediada, o termo 

vem recebendo diferentes definições que, na verdade, mais confundem e prejudicam o 

desenvolvimento de pesquisas. A interação em tempo real é o mais alto valor desse conceito, 

mas para isso é necessário haver instantaneidade, que depende da velocidade de resposta do 

sistema. No caso dos sites, é necessário que sua potencialidade seja altamente aproveitada, só 

assim ele será classificado como interativo, para isso ele deve unir os usuários e facilitar a 

comunicação entre os mesmo e a produção do site.  

Outing (1998) apud Primo; Cassol (1999) apresenta uma listagem de elementos 

interativos para o jornalismo on-line: Fóruns de discussão; chats; endereço eletrônico dos 

repórteres; mecanismo de feedback de artigos; sites pessoais; sites de hobbies dos usuários; 

sessões de nascimento, casamento e morte, a fim de aproximar o veículo de seu público; 

páginas de grupos comunitários; adicionar comentários de usuários; construir interatividade 

nas estórias; pesquisas com o usuário e usar comentários online como ferramenta de 

reportagem. 

A maneira como os estudos de interação na era midiática são conduzidos é 

considerada por Primo; Cassol (1999) uma colocação do interagente humano como vítima da 

tecnologia, uma vez que o foco principal das discussões é a máquina, na tentativa de explicar 

essa relação com o usuário ou a implementação de softwares. Dessa forma, por mais que 

estudiosos positivistas, no sentido de serem favoráveis as novas tecnologias, defendam que o 

usuário é livre para navegar e circular por onde quiser dentro desse universo, na maioria dos 

ambientes de informática ele só pode agir dentro dos limites permitidos pela programação.  

Assim, Primo; Cassol (1999) apresentam a interação mútua e reativa como uma nova 

proposta de estudo. De acordo com os autores, essa concepção realiza uma análise mais 

aprofundada e ampla das relações de forma mútua e negociada, tirando o foco da máquina. 

Por outro lado, o estudo não desapropria a fundamental atuação da máquina, mas qualifica as 

relações dos interagentes. 
“As perspectivas que valorizam a máquina e seus recursos acabam por 
apresentar um quadro tão ilusório e otimista que parece garantir que um 
aluno pode em um CD-ROM encontrar tudo o que precisa para sua formação, 
sem que haja a necessidade do professor, de colegas ou de ações reais. Por 
outro lado, as perspectivas que dão importância apenas ao aluno, também 
minimizam a importância da interatividade, do choque de idéias, enfim, da 
construção pela ação” (PRIMO; CASSOL, 1999, p.77) 
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De acordo com Primo; Cassol (1999) a relação no processo de interatividade vai sendo 

definida pelos participantes ao longo do processo pelos participantes. Não se quer reduzir a 

relação que o computadoroferece em um ambiente midiatizado, mas analisar a relação 

recíproca que ocorre nas atividades mediadas por um computador. A interação reativa é 

fundamentada pelos mecanismos das interfaces, já a mútua se refere a interatividade não 

previsível dos conteúdos que emergem durante a relação, como por exemplo quando o 

ouvinte liga para uma rádio e fala ao vivo, ou quando o usuário participa do fale conosco. 

Para esclarecer o conceito, Primo; Cassol (1999) classificam sete dimensões discutidas no 

estudo proposto: “sistema”, “processo”, “operação”, “fluxo”, resultados, “relação” e 

“interface”. 

Os “sistemas”que diferenciam as duas interações são o aberto, resultante da interação 

mútua e o fechado, fruto da interação reativa. Isso por que a mútua não é composta por 

elementos dependentes, já na reativa o indivíduo tem pouco ou nenhuma opção de alterar o 

agente. Em relação ao processo “A interação mútua se dá através da negociação. Já o sistema 

reativo se resume ao par estímulo-resposta” (PRIMO; CASSOL, 1999, p. 78). 

Sobre a operação dessas interações, a mútua modifica o comportamento do outro e seu 

próprio comportamento, enquanto a reativa é fruto da ação e reação, repetindo-se a cada 

interação. O rendimento é o que se passa entre uma ação e outra, na mútua a mensagem 

recebida é decodificada e interpretada, gerando nova codificação. Já na reativa, esses 

processos se ligam por programação, sem seleção consciente.   

A outra dimensão proposta no estudo de Primo; Cassol (1999) é o “fluxo”, 

classificado como dinâmico na mútua e linear ou pré-determinado no reativo. Acerca “das 

relações”, na mútua temos uma relação negociada, enquanto na reativa uma casual. Enfim, 

sobre as interfaces existe a potencial, do sistema reativa e a virtual, do sistema mútuo. Neste 

item tanto podemos estabelecer interações reativas ou mútuas ao mesmo tempo, por exemplo, 

em um chat quando ao mesmo tempo em que se conversa com uma pessoa, interage-se com o 

software, mouse ou teclado. Os autores salientam que essas ações aqui listadas não são 

excludentes, podendo também serem agregadas.  

Já Vilches (2003) considera que a interatividade tem deixado para trás todos os 

discursos sobre a atividade comunicativa gerada pelos meios convencionais, principalmente 

televisão e rádio. Os novos meios se apropriam dos conteúdos dos mais antigos, como, por 

exemplo, o aconteceu com a televisão e o cinema. De acordo com o autor, essas modificações 

culturais e comunicativas, resultantes do fenômeno tecnológico, propugnam por uma nova 

forma de consumo e de produção da comunicação. A interatividade acaba afetando estruturas 
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como o consumo, a programação, o armazenamento, os terminais e suportes, as redes, os 

textos e as imagens, pois esses acabam sendo consumidos sob a forma de diálogo entre um 

sujeito e um programa.  

Andrade (2009) afirma que o ideal conceito de interatividade seria se as máquinas ou 

canais conseguissem realizar uma simulação de que seriam pessoas ou interlocutores reais. 

Mas essa situação se torna complicada, devido às possíveis falhas de mecanismo. O autor 

exemplifica um menuinterativo de um DVD que, mesmo possibilitando que o receptor 

participe da escolha do conteúdo das formas mais criativas, mas, ainda assim, não é um 

simulador de interlocução. Para que isso acontecesse, o menu deveria discordar da opção do 

receptor, por exemplo, assim discutiriam sobre a mensagem. Analisando o ponto de vista do 

autor, seria muito difícil existir interatividade, propriamente dita, com máquinas em geral. Por 

mais que o receptor participe da mensagem ele não tem o mesmo poder do emissor, ou seja, 

só pode modificar até certo ponto.  

 Mesmo que a interatividade cause divergências em relação ao seu conceito, não 

podemos negar que existe uma troca de mensagens através da tecnologia, ainda que essa não 

seja exatamente como as relações interpessoais, conforme apresenta a figura abaixo: 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: : Esquema básico de relações interpessoais 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 
Dessa forma, Andrade (2009) perpassa sobre as variadas formas de interatividade, as 

quais ele denomina de níveis. Ele aponta quatro níveis de interatividade que vão do menos ao 

mais interativo. São eles: ilusório, optativo, participativo e opinativo. A interatividade ilusória 

acontece quando a peça midiática já traz em si uma falsa ação do receptor no processo, como, 

por exemplo, um menu de um DVD em que sugerem os itens existentes no produto, 

apresentando os shows, bônus ou “makingof”.   

Já a optativa é quando o receptor tem a opção de escolher o desenvolvimento do 

conteúdo. Podemos utilizar como exemplo o programa Você Decide, da Rede Globo de 

Televisão, onde o telespectador poderia escolher entre duas opções de final da estória. Outro 
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exemplo desse nível são os programas de rádio que permitem que o ouvinte opte por uma 

determinada música em um deliberado horário.  

O terceiro nível apresentando por Andrade (2009) é a interatividade participativa que 

ocorre quando o produto permite que o receptor faça parte do mesmo, como, por exemplo, o 

espaço de cartas de leitores, na mídia impressa, ou programas de televisões e rádio que 

oportunizam que o público ligue e participe ao vivo de um determinado quadro. O quarto e 

último nível exposto é o opinativo que é quando o receptor assume um espaço de emissor do 

produto midiático, este se aproxima mais da interatividade face a face. Como exemplo 

podemos utilizar o site Wikipédia que dispõe que o internauta contribua com as informações 

contidas, assim como modifique-as.  

Os âmbitos de circulação dessa nova forma midiática também são modificados, os 

processos de interação tradicionais, como os objetivos de expressão e a formação de grupos 

ainda são existentes, mas o espaço de articulação é remodelado. O novo sistema é intitulado 

por Braga (2006) como “processos de amigabilidade” na mídia, com ênfase no âmbito do 

receptor, usuário e interlocutores. As diferentes realidades, como saúde, educação, comércio, 

jornalismo e espaços profissionais são aproximados e adquirem uma circulação veloz. As 

relatividades desses mundos expostos para os usuários e suas consequências estão sendo 

estudadas, tendo em vista que o indivíduo pode ser envolver nesses campos e grupos no 

espaço do senso comum, não por uma ponderação e discernimento teórico.   

Braga (2006) classifica a situação do sistema atual como “incompletude”, resultado da 

não predominação de um processo interacional de referência, das lacunas apresentadas na 

hegemonia como processo interacional, o déficit de deliberação tecnológica e econômica e as 

resistências em utilizar dinâmicas propriamente comunicacionais. “É possível perceber com 

clareza grandes espaços vazios de processualidade, práticas sociais tateantes, conhecimento 

teórico insuficientemente formulado e uma grande inexperiência sociocultural no uso de tais 

processos”. (BRAGA, 2006, p.17).  

O autor aponta seis aspectos para fundamentar sua teoria do processo de midiatização 

ainda não ser referência de sistema eficaz, estando caminhando gradativamente para a 

concretização, mas ainda, visivelmente, teria que estar aberto a modificações. 

 A primeira característica levantada por Braga (2006) é a “indefinição dos sub-

universos”, ondedesaparecem as separações entre campos de significação (entretenimento-

aprendizagem; política- vida privada; essência-aparência; cultura-diversão), a sociedade vai 

realizando por conta, por meio de tentativas, as instruções de rearranjo, o que acaba não 

definindo os setores sociais e, por consequência, apresentando uma realidade instável.   
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O segundo aspecto embasado pelo autor, se refere a “dificuldade de percepção de 

papéis sociais”, podendo ter sua formação através de uma adaptação de papeis anteriores ou 

da tentativa de melhor resultado de inserção- experimentação social. Outra característica 

apontada por Braga (2006) é a “ausência de claras articulações de subsunção”, ou seja, ainda 

não existem leis, princípios estabelecidos na interação midiatizada. “Percebe-se que uma 

sociedade em vias de midiatização deve fazer longas prospecções e experimentações setoriais 

e gerais até que possa desenhar com clareza distribuições e articulações plausíveis de tarefas e 

de valores.” (BRAGA, 2006, p.20) 

A quarta peculiaridade apontada pelo autor são “as lacunas no processo de 

legitimação”, que não trata apenas da credibilidade gerada pelo conteúdo midiático na 

sociedade – de serem consideradas legítimas-, mas de serem legitimadoras. A quinta 

característica fundamentada pelo autor é de a midiatização ainda “não ter gerado modos 

sustentáveis, relevantes, flexíveis, produtivos e generalizados de socialização”. Isso é relatado 

pelo autor pela a diferença da atuação entre o homem e a sociedade se comparada aos 

processos interacionais referidos no início deste capítulo, como, por exemplo, o do homem 

como um produto social e a sociedade como um produto humano. “Nem sequer sabemos, 

ainda, que objetivos e processos de socialização serão relevantes em uma sociedade na qual a 

midiatização seja o processo interacional de referência” (BRAGA, 2006, p.21). 

Por fim, o autor apresenta o sexto aspecto: “problemas de circulação, de retorno e de 

resposta social”.Trata-se do déficit dos procedimentos de articulação e de reflexão crítica, 

referentes ao desenvolvimento dos valores humanos e sociais, ultrapassando conceitos 

políticos, econômicos e tecnológicos.  Braga (2006) reporta-se a uma construção mais 

complexa do que o processo de interatividade, tão usado nos dias atuais, e que foi esclarecido 

também neste sub capítulo. Por outro lado, o autor não elimina a resposta social existente na 

midiatização, pois se ela não existisse não era possível estarmos decorrendo sobre ela em 

nível de processo interacional.  

 
A incompletude se manifesta em seu funcionamento despercebido, disperso, 
canhestro e insuficiente. Se um processo interacional não consegue se 
desenvolver para além deste ponto, não poderá atingir a capacidade efetiva de 
legitimação da realidade para ser assumido como referência – pois estaria 
aquém de legítimas expectativas sociais (gerais ou de setores críticos 
relevantes). (BRAGA, 2006, p. 23)  

 
Por outro lado, as considerações sobre o conceito ideal de interatividade e mesmo com 

os diferentes pontos a serem melhorados já expostos aqui, não podemos anular a existência 

desse fenômeno do mundo atual, muito menos os resultados que ele alcança.   O que nos 
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confronta aqui é que, após a construção das reflexões sobre os processos interpessoais no 

início deste capítulo, não podemos tentar procurar a mesma interação vista nas relações face a 

face dentro de um mundo midiatizado, pois assim como as tecnologias, as relações também 

estão em constante mudança.  

Mesmo com os diferentes posicionamentos, a interação na mídia existe e engloba um 

grande número de cidadãos nesse processo, assim como modifica a vida dos mesmos. São 

exatamente essas consequências, fruto de um mundo globalizado e digital, que tentaremos 

apresentar nos próximos capítulos. Todos os setores são atingidos até mesmo os mais 

tradicionais, como a religião.  

2.4 INTERAÇÃO NO FORMATO DIGITAL 
 

As novas tecnologias estão modificando todos os espaços da sociedade. Esse processo 

se difere da cultura massiva e veio crescendo gradativamente. O tipo de informações que 

circulam neste meio, proporciona o surgimento de novos ambientes socioculturais, moldando 

a mensagem de acordo com o meio que ela veicula. Estudiosos contemporâneos afirmam que 

essas modificações estão criando uma nova cultura, modificando as formas de produção dos 

saberes.  

Em relação a isso, Santanella (2003) afirma que: 
(...) o fetiche das mídias oblitera encontra-se no fato de que quaisquer mídias, 

em função dos processos de comunicação que w2propiciam, são inseparáveis das 
formas de socialização e cultura que são capazes de criar, de modo que o advento de 
cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio e que 
fica impregnado de todas as contradições que caracterizam o modo de produção 
econômica e as consequências injunções políticas em que um tal ciclo cultural toma 
corpo. (Santanella, 2003,p.38) 

 
A evolução do uso dessas tecnologias propicia a característica de consumo 

individualizado, o que difere do massivo. Para Castells (2000), a multiplicação das 

mensagens, torna os usuários mais seletivos. Dessa forma, o emissor passa a aprofundar os 

diferentes segmentos, fortalecendo o relacionamento individual com o receptor, o que é o caso 

da Igreja Universal do Reino de Deus com seu fiel.  

 A concepção de Lemos diz que o ciberespaço pode ser entendido a partir de suas 

perspectivas:  
(...) como o lugar onde estamos quando entramos num ambiente virtual (realidade 
virtual), e como o conjunto de redes de computadores, interligadas ou não e, em todo 
o planeta. Estamos caminhando para uma interligação total dessas concepções de 
cyberespaço, pois as redes vão se interligar entre si e, ao mesmo tempo, permitir a 
interação por mundos virtuais em três dimensões. O cyberespaço é assim uma 
entidade real, parte vital da cybercultura planetária que está crescendo sob os nossos 
olhos. (Lemos, 1997, p.65). 
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A interação através do ciberespaço está inserida nas práticas cotidianas, segundo Vizer 

(2005) existe um compartilhamento de certas categorias entre a comunicação e a análise 

social. O autor compreende a comunicação como processo de construção de sentido, dessa 

forma relaciona vários aspectos desse processo junto com outras ciências sociais e humanas 

que podem ser captados por análise de discurso, análise dos meios e das Tecnologias de 

Informação e Comunicação.  

Uma rede social online não se forma de uma maneira simples, apenas contabilizando 

os processos tecnológicos. Trata-se de um processo emergente que mantém sua existência 

através de relações interativas entre os envolvidos.  

Em 1993, Rheingold formulou o conceito de comunidades virtuais, para caracterizar 

as comunidades em rede construídas através do ciberespaço. O autor considera as 

comunidades virtuais capazes de recriar o tradicional sentido de participação e envolvimento 

das antigas comunidades, constituindo uma revitalização da esfera pública social e da política 

democrática através do novo ciberespaço.  

O maior confronto em torno dessa questão é se as tecnologias potencializam o 

isolamento individual e o conflito ou despertam a organização coletiva e a colaboração, 

facilitando os dilemas sofridos na vida em sociedade. A Igreja Universal do Reino de Deus, 

através da seção Perguntas e Respostas do seu site, para concretizar a segunda opção referida, 

facilita o relacionamento da instituição com seus fieis proporcionando respostas para os 

diferentes conflitos pessoais. 

 De acordo com Smith (2000), a ação coletiva traz muitos dilemas ao ser humano, 

especialmente no que diz respeito a divisão do bem comum, na medida em que se procura 

entender essas oscilações de cada um entre seu próprio interesse e o bem público. 

Ong (1998) vê as tecnologias não apenas como aparatos auxiliares externos, mas 

modificações que atingem a consciência.  
“Dizer que a escrita é artificial não é condená-la, mas elogiá-la. Como em outras 
criações artificiais e, na verdade, mais do que qualquer outra, ela é inestimável e de 
fato fundamental para a realização de potenciais humanos mais elevados, interiores. 
As tecnologias não constituem meros auxílios exteriores, mas, sim, transformações 
interiores da consciência, e mais ainda quando afetas à palavra. Tais transformações 
podem ser enaltecedoras.  
 

O autor acrescentar ainda que 
Escrita aumenta a consciência. A alienação de um meio natural pode ser boa para nós 
e, na verdade, é em muitos aspectos fundamental para a vida humana plena. Para viver 
e compreender plenamente, necessitamos não apenas de proximidade, mas também de 
distância. Essa escrita alimenta a consciência como nenhuma outra ferramenta.” (Ong, 
1998, p.98) 
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Outra característica da internet é a deslegitimação, ou seja, a falta de autenticidade é 

outra característica encontrada nesses novos padrões. A manutenção dos campos sociais era 

realizada por relações enigmáticas, por poucos que obtinham o “dom” de formar opiniões, e 

os profissionais da comunicação, por sua vez, tratam as informações no campo da recepção. A 

informação não pode ser mais tratada por distanciamento do público geral, pois agora eles 

também são interlocutores e construtores desse conhecimento, muito menos manter uma 

posição enigmática para as lógicas de campo. “Isso não depende de que a mídia exerça uma 

função crítica ou fiscalizadora. (...) “Tudo se expõem, logo tudo se torna aberto ao 

esquadrinhamento, se torna ‘familiar’ a todos”. (BRAGA, 2006, p.14). 

Mesmo com o crescimento exponencial desse processo e o caminho percorrido para se 

tornar uma interação de referência – a sociedade midiatizada – o processo ainda está em 

andamento é obtêm problemas, desafios e obstáculos. Além do limite de cobertura 

tecnológica e a exclusão digital, pontos importantíssimos nessa construção, ainda existem 

limites para que a midiatização torne-se um processo fechado e estruturado. 

 De acordo com Lacerda (2009), a exclusão digital não pode ser caracterizada pelo 

não acesso ao computador, telefonia e provedor, pois podemos correr o risco dos projetos de 

inclusão digital, promovidos pelo governo, autarquia e iniciativa privada, focarem mais na 

tecnologia, passando despercebidas as condições humanas e sociais, fato principal desse 

problema. “A complexidade da relação sociedade e tecnologia ficaria limitada à ação causal 

da tecnologia sobre a sociedade, pois os instrumentos de tecnologia da comunicação e 

informação são necessários, mas não suficientes”. (LACERDA, 2009, p. 307) 

Uma pesquisado Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de 

Administração de empresas de são Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada em 

abril de 2013, aponta que os computadores em uso no Brasil chegam a 118 milhões, ou seja, 

existem três computadores para cada cinco brasileiros. O estudo apresentou que o número de 

máquinas dobrou no período de quatro anos e projetam que daqui três anos tenhamos um 

computador por habitante. 

Nesta linha de raciocínio, não podemos deixar de levar em consideração as ações e 

representações dos agentes sociais que participam desse processo.  A seção “Perguntas e 

Respostas” do site da Igreja Universal do Reino de Deus nos faz questionar os modos de 

estruturação dos sentidos produzidos.   

A interação é uma marca presente nos relacionamentos humanos desde o início da 

civilização. Com o advento das tecnologias os modos como ela é construída modificaram-se, 

mas sua essência permanece a mesma. Interagimos, praticamente, em todo o nosso dia, com 
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diferentes pessoas, grupos e instituições. A IURD utiliza-se da interação para se aproximar 

ainda mais da vida de seus fiéis e, dessa forma, estabelece vínculos de intimidade com os 

mesmos. No próximo capítulo veremos alguns trabalhos sobre a Universal que comprovam 

nossas reflexões até aqui. 
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3. A IURD COMO OBJETO DE ESTUDOS 
 

Inicialmente, para contextualizar este capítulo é importante salientar que a expansão 

pentecostal ocorre, no Brasil, há mais de meio século, tornando-o o segundo grupo religioso 

do país. Seu avanço não se detém apenas em campo religioso e midiático, passa, por exemplo, 

pelo campo político partidário, assistencial e comercial. 

 No dispositivo televisivo são mais de 82 horas semanais de programação de caráter 

religioso, de responsabilidade de diferentes instituições por meio de grandes redes de 

televisão. No rádio, pela maior facilidade em secriar uma emissora, são milhares de 

programas religiosos espalhados pelo país. Com a internet cada vez mais acessível e próxima 

do nosso dia a dia, destacam-se portais das mais diferentes instituições. Só portal evangélico 

chega a mais de 50 mil pagesviews. 

Com esse nicho visível à sociedade, as igrejas pentecostais tornaram-se um objeto 

estimulador para a pesquisa de Comunicação no Brasil. Para tanto, este capítulo pretende 

mapear alguns estudos sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, a pentecostal que mais 

cresceu proporcional ao tempo de existência, assim como articular as reflexões e 

apontamentos dos autores com o nosso trabalho. 

Bonfatti (2000) caracteriza de maneira satisfatória o posicionamento da Universal 

perante a sociedade atual. A curiosidade acerca do tema e as pesquisas em diferentes 

segmentos, assim como os reflexos da instituição na população impulsionam e aguçam as 

pesquisas acadêmicas. “A IURD cresce, instiga, assusta e não comporta análises unilaterais” 

(BONFATTI, 2000, p.22) 

Neste capítulo fizemos um mapeamento de trabalhos sobre a IURD, mostrando que os 

estudos por nós apresentados destacam, dentre outras coisas, a expansão da Universal. 

Segundo elementos de pesquisas quantitativas, outros aspectos serão mostrados, como, por 

exemplo, aqueles do âmbito comunicacional. Procuramos dispor de avaliação da 

evangelização na internet, nosso foco de pesquisa, assim como entre outros dispositivos, a 

exemplo do rádio e televisão. 

As estratégias discursivas utilizadas pela Igreja desde seu primórdio e elementos da 

sua teologia são explanados neste capítulo como embasamento para que possamos 

compreender de que forma a mesma atinge e argumenta com seus fieis na seção do seu site 

oficial. Em relação a sua teologia, veremos a seguir algumas considerações sobre o 

pentecostalismo.  
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3.1 UMA VERTENTE PENTECOSTAL 
 

As instituições pentecostais implantadas nos Estados Unidos, no inicio do século XX, 

de onde vieram para converter brasileiros, são consideradas um dos fenômenos religiosos 

mais importantes do século. Muitos pesquisadores apresentam estudos informando que o 

pentecostalismo no Brasil teve expansão nas camadas mais populares, o que é justificável se 

pensarmos na maioria da sociedade ser católica, o que é explicado como uma libertação do 

sistema atual, onde os excluídos tentam sobreviver.  

Mariano (2004) comenta que os grupos pentecostais são divididos em três categorias 

com base na história da implantação e distinções teológicas. Os primeiros são classificados 

como clássicos, como, por exemplo, a Assembleia de Deus. Estes mostram um pouco mais de 

resistência a se adaptar as mudanças das práticas religiosas e foram implantados nos Estados 

Unidos. Por mais que alguns autores tragam resquícios de evangelização na Europa, a maioria 

revela que europeus acabaram se convertendo nos Estados Unidos. 

O segundo grupo apresentado pelo autor são os fundados no Brasil, em 1950, e não 

possuem uma denominação acadêmica, mas são focados na difusão da ideia da cura divina. 

Como exemplos podemos utilizar o Brasil Para Cristo, Deus é Amor e Casa da Bênção. Esse 

grupo é caracterizado pela divulgação radiofônica. 

 Chegamos ao terceiro e último grupo, onde está inserido nosso objeto de pesquisa: a 

Igreja Universal do Reino de Deus. Este grupo teve inicio em 1970 e é conhecido por tentar 

lutar contra a guerra humana entre o diabo e seus representantes terrenos. De acordo com o 

autor, eles também difundem a crença de que o cristão deve ser empreendedor e rejeitam 

símbolos e costumes pentecostais. 

Mesmo sem identificar os agentes da fala, Santos, Koller e Pereira (2004)atribuem em 

sua pesquisa, sobre saúde e cura, palavras dos próprios membros da Igreja sobre o assunto, 

como esta:“Essas doenças se pega com mau olhado ou por se ter o corpo aberto e passar 

numa encruzilhada. Quando passa numa encruzilhada de um cemitério é pior ainda. Se você 

ou alguém da sua família já foi num centro espírita ficou com o corpo aberto”(SANTOS, 

KOLLER E PEREIRA, 2004, p.86).  

Para os autores, a doença nas neopentecostais é visada como algo além do corpo 

físico, mas é uma pessoa doente com o Espírito Santo. A IURD propaga que o fiel batizado na 

Igreja tem seu corpo fechado contra os malefícios, podendo ser atacado por qualquer outro 

feitiço de religiões umbandistas, por exemplo. 
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 Na mesma perspectiva, outra constatação dos estudos dos referido autores é que a 

IURD diferencia o corpo e a alma, tendo em vista que os malefícios do corpo são causados 

pela manifestação do poder divino. Em uma análise científica, Santos, Koller e Pereira (2004) 

aprofundam suas conclusões a partir de uma moça de 20 anos que teve problemas uterinos: 

 
De certa forma, o fato de a causa das doenças também ser atribuída à 
submissão aos prazeres carnais remete a uma explicação tanto 
espiritual como biológica, que também aponta para a questão dos 
valores. [...]Nesse caso, a doença da moça foi encarada como uma 
punição espiritual pelo fato de estar se prostituindo, porém sem 
deixar de considerar que suas práticas sexuais contribuíram para um 
enfraquecimento biológico que a deixou mais suscetível, ou seja, os 
espíritos utilizaram uma situação carnal de fato para punir a sua 
alma. (SANTOS, KOLLER E PEREIRA, 2004, p. 87) 

 

Já Machado e Mariz (2005) definem alguns gêneros e representações femininas dos 

grupos pentecostais que vamos explanar a seguir. De acordo com elas, a ideologia das 

pentecostais tem grande força quanto à submissão feminina, mas, por outro lado os homens 

também devem ser tolerantes e amorosos, o que cria a possibilidade de relações familiares um 

pouco mais igualitárias. A autora também enfatiza que a inserção das mulheres nessas 

religiões possibilita a maior participação dela na esfera pública, tendo em vista as atividades 

desenvolvidas. “A adesão a essa forma de religiosidade também provoca a redefinição da 

subjetividade feminina medida em que o pentecostalismo estimula o processo 

deautonomização das mulheres diante dos seus maridos e filhos” (MACHADO; MARIZ, 

2005, p. 389) 

Segundo a autora, existe a inserção de tais igrejas no cenário político brasileiro, 

também através da candidatura de mulheres. Nas eleições de 2002, como exemplifica, a 

maioria das parlamentares de identidade evangélica era pentecostal. Machado e Mariz (2005) 

acredita que como a origem do movimento está nas camadas populares o sucesso perante as 

urnas é inevitável, tendo em vista que essa classe está mais vulnerável a influências. Por mais 

que o lançamento da candidatura feminina fortaleça as exigências eleitorais e o sucesso das 

disputas políticas, temos mais um exemplo liberal das instituições. 

3.2. A IURD E SUA IMPORTÂNCIA “TOPOGRÁFICA” 
 

Destacando a importância de alguns aspectos que valorizam o crescimento 

quantitativo das igrejas pentecostais, valemo-nos da opinião de autores que examinaram estes 

aspectos. Para embasar nossa concepção sobre os números que comprovam a importância do 

assunto, utilizaremos a referência de Jacob, Hees e Waniez (2003) que apontam indicadores 
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importantes sobre a religião no país. Os dados são disponibilizados no livro “Atlas da filiação 

Religiosa e indicadores sociais no Brasil” que é constituído através da interpretação do Censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2010. 

De acordo com os autores, a expansão das igrejas pentecostais no Brasil ocorreu a 

partir da década de 80, devido a diversificação religiosa que vem ocorrendo no país, fruto do 

proselitismo e comunicação utilizada por tais igrejas. Na década de 80, cerca de 4 milhões de 

brasileiros de declaravam pentecostais, já nos anos 90 o número chegou perto de 9 milhões e 

em 2010 a 18 milhões. Como podemos ver, a população pentecostal dobra a cada década. 

Em relação à média brasileira, o perfil demográfico e socioeconômico dos pentecostais 

apresentam desvios entre -85% e + 85%. Eles habitam mais as zonas urbanas, têm mais fieis 

mulheres do que homens, apresentam um número maior de crianças e adolescentes do que 

adultos e os brancos são minoria se comparado com negros, pardos e indígenas. Em relação 

ao emprego, eles ocupam mais cargos domésticos ou sem carteira, por consequência a 

remuneração fica em torno de três salários mínimos.  

Estudos e levantamentos estatísticos justificam a razão da Igreja Universal ser um 

objeto de pesquisa tãoinvestigado nas mais diferentes áreas e disciplinas acadêmicas da área 

de ciências sociais. Herrera (2000) analisou as temáticas da pesquisa religiosa na América 

Latina na década de 90, a IURD, mesmo sendo a filha mais nova deste meio, já ocupava o 

segundo lugar. “O Pentecostalismo e o Neopentecostalismo ocupam o segundo lugar nos 

estudos,(como não podia deixar de ser!). A opção preferencial dos pesquisadores por estas 

Igrejasrecai sobre a IURD, tanto no Brasil quanto na Argentina, e sobre a Assembleia de 

Deus”. (HERRERA, 2000, p. 9).   

 

3.3. A INTERNET COMO MECANISMO EVANGELIZADOR 
 
 Segundo outras pesquisas a serem mencionadas, percebe-se uma apropriação da 

internet, por parte das igrejas pentecostais, para o desenvolvimento do fenômeno religioso. 

Existe hoje, por meio das diferentes plataformas digitais, uma nova relação fiel-igreja, 

segundo serviços prestados que são diversos, desde versões online da Bíblia, orientações, 

espaços espirituais para orações, dentre outras opções.  

Basta uma navegação superficial que nos deparamos com diferentes mecanismos 

abastecidos com conteúdos evangélicos, que vão desde a pregação da teologia até uma 

interação de conselhos sobre temas não religiosos. Por isso, a evangelização através da 

internet tornou-se objeto excêntrico e cobiçado no âmbito acadêmico.  
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Especificamente sobre a internet, Gomes (2010) indica que a maior questão sobre 

internet e religião não são as novas Igrejas que nascem a partir desse dispositivo, mas de que 

forma que as instituições religiosas utilizam-se dele para se promover. Gordon Graham apud 

Rüdiger (2002) afirma que não é a positividade ou negatividade das novas tecnologias que 

devem ser avaliadas, mas sim o resultado das mesmas na vida das pessoas, de que maneira 

elas modificam a estrutura, a reflexão e os modos operantes dos indivíduos.  

Outro ângulo que estuda as relações da Igreja com a internet é destacando por Fausto 

Neto (2004) quando diz que as igrejas agem por meio de “dispositivos que trata de constituir 

os novos processos de reencantamento do mundo”. Nesse sentindo, da mesma forma que a 

igreja prega seu discurso característico, ao fazer uso da internet, coloca-se no meio de 

diferentes discursos, principalmente o da própria internet e, depois, o das estruturas eclesiais. 

Ou seja, nos sites a Igreja fala ao fiel que, por sua vez, também fala à igreja ou, por meio dela, 

a Deus. Por outro lado, a internet também “fala” a ambos, quando determina seus limites e 

possibilidades de discurso e de diálogo.  

Assim, também é relevante retomar o pensamento de Foucault quando se refere a 

sistemática da circulação de informação na sociedade: 

 
Em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certos números de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominas seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível para a materialidade. (...) O discurso não é 
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 
porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (FOUCAULT, 2008, 
p.8-10) 

 
Essas relações inter-relações e interações religioso-comunicacionais manifestam novos 

deslocamentos para os discursos entre igreja, internet e fiel, maleáveis e abertos como a 

grande rede, mas nem por isso sem regras e restrições. Para Foucault, em síntese, discurso é 

poder. Por isso, se há discurso, há estruturas que gerem o controle desses mesmos discursos – 

pois assim também se controla o poder (quem fala, quem escuta, como se fala, como se escuta 

etc.). Uma dessas estruturas é determinada as condições de funcionamento dos discursos, “de 

impor os indivíduos que os pronunciam certo número de regras” (FOUCAULT, 2008, p. 36). 

Junto com o desenvolvimento de um novo meio, como a internet, vai nascendo 

também um novo ser humano e, por conseguinte, um novo sagrado e uma nova religião- por 

meio de microalterações da experiência religiosa da fé. O fiel também passa a ser coprodutor 

de sua fé, e a igreja lhe deixa fazer a fé. Com isso, podemos fazer referência ao conceito de 

Rosnay (2003) sobre a “emergência das pessoas” autorizada e mediada pelo sistema em que 
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estão inseridos, onde os sentidos são entornados sobre os consumidores e produtores, com 

capacidade de escolha e apropriação.  

Aspectos históricos também são valorizados por Fausto Neto (2004) quando lembra 

quem um contexto de cerca de quatro décadas surge, junto com a midiatização das 

instituições, o fenômenoda “igreja eletrônica” ou “teleevangelismo” fruto da mídia se tornar 

coordenadora da simbologia que envolve qualquer crença, produzindo novos rituais, 

estratégias e religiosidades. 

 “Ao lado de fatores históricos e sociais, a cultura técnica atualiza, hoje, antigos 

movimentos de resistência aos fenômenos da secularização das sociedades, no sentindo de 

instituir novas formas de cultos ao ‘mistério’”. (FAUSTO NETO, 2004, p.8). Ao contrário do 

que acontecia com as religiões tradicionais, as “novas religiões” aproximam o fiel tanto de 

suas ideologias quanto dos protagonistas da Igreja – missionários, pastores, pregadores, 

padres, ou seja, do que se diz e de quem fala. Tudo isso com o auxílio, indispensável, de 

imagens, sons e todas as peculiaridades que os dispositivos atuais oferecem. Temos, então, 

diferentes aspectos inovadores: a religião, o fiel, a instituição e os significantes.  

Ao pesquisar a utilização do site da Igreja Universal do Reino de Deus, Ghisleni e 

Borelli (2010) percebema intensa participação da IURD com as redes sociais. Em 2010, o 

twitter e o blog do Edir Macedo já eram disponibilizados para acesso, notamos então a 

preocupação da Igreja em acompanhar as novas tendências tecnologias.  

Outra preocupação destacada pelas autoras é a migração das histórias dos fieis para 

internet e o posicionamento político visível no site: a crítica à Globo e o apoio ao bispo Edir 

Macedo.As autoras também constatam que se comparado o portal da IURD com o da Igreja 

Internacional da Graça de Deus, a Universal passa a frente da sua concorrente no quesito 

design, já que o site é menos poluído e direciona melhor os tópicos, facilitando a procura do 

internauta. 

Sanchotene (2010) estudou a interação do fiel no blog do bispo Edir Macedo, que é 

uma das principais ferramentas potencializadoras da IURD, disponível no endereço 

www.bispomacedo.com.br/blog/ e também hospedado pelo portal Arca Universal que vamos 

detalhar mais a frenteno capítulo a seguirdo nosso estudo. O autor salienta a possibilidade de 

o fiel conversar com o bispo de uma maneira mais livre, possibilitando também que o crente 

participe dos conteúdos. A linguagem, textos, imagens, áudio e vídeo também são enfatizados 

pelo autor como recursos fomentadores da interatividade e, por consequência, do vínculo. 

Além de o fiel questionardireto ao bispo seus conflitos mais íntimos, que por sua vez 

responde ao internauta, o blog ainda dispõe de um espaço de comentário onde outros usuários 

http://www.bispomacedo.com.br/blog/�
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podem participar com intervenções, formando uma rede de relações. Dessa forma, os outros 

crentes também tem voz dentro da instituição, fato que os coloca como emissores, que opinam 

e questionam juntamente com o líder.   

Silva (2012) estabelece uma observação sobrenovos moldes da Igreja Universal do 

Reino de Deus, facilitados pelo surgimento das novas tecnologias, já que a mesma nasceu no 

mundo midiático. Segundo ele, logo quando foi fundada, a IURD ficava com suas portas 

abertas 24 horas por dia a fim de atender seus fiéis e pessoas que lhes procurava para 

aconselhamentos. Hoje, por conta do aumento no índice de violência em todo o país, os 

templos da IURD fecham à meia-noite, mas as centrais telefônicas, os programas de rádio e 

TV e os serviços na internet (atendimento on-line, chat, enquetes, programas ao vivo pela 

web-rádio e web-TV) funcionam normalmente durante 24 horas por dia, sem parar um minuto 

sequer. 

A internet é um grande dispositivo de midiático das novas modalidades religiosas, 

principalmente no fortalecimento da figura do líder. Dessa forma, Fantoni (2012) analisou a 

interação nas redes sociais – facebook e twitter - dos líderes evangélicos, Edir Macedo, a 

Igreja Universal; R.R Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus; e Silas Malafaia, da 

Igreja Assembleia de Deus. A autora afirma que as estratégias interacionais utilizadas pelos 

líderes não se concentram apenas na captura de fieis, mas também na divulgação e 

consolidação da própria imagem, fortalecendo-os como o símbolo das instituições que 

representam.  

Em relação às articulações desenvolvidas pelo pastor Silas Malafaia, a autora salienta 

que o mesmo estabelece uma relação mais ampla com os fieis, intensificado pelas 

atualizações diárias do líder, sendo o pastor mais afamado nas redes sociais, de acordo com a 

pesquisa.  

Segundo Fantoni (2012), as polêmicas em torno de Edir Macedo desfavorecem o 

ambiente interativo entre ele e os fieis. O que faz com que Macedo direcione sua 

comunicação a pregações e modelos institucionais. Já R.R Soares utiliza-se do mecanismo da 

assessoria de comunicação em suas redes sociais, estes filtram o que será visualizado na 

página do líder evangélico, uma ação benéfica se comparada aos outros atores, apresentando 

um número inferior de problemáticas nas páginas. A autora discorre sobre o agente e a voz 

institucional da igreja que acabam misturando-se no decorrer das ações: 

Um indivíduo pode divulgar coisas sobre si mesmo através de 
participação em comentários nas redes sociais e, da mesma forma, 
ele fornece informações sobre si, por meio de relações sociais com 
usuários da rede. O indivíduo adquire, assim, uma espécie de “dupla 
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personalidade”: aquele fiel conectado ao pastor e, ao mesmo tempo, 
usuário das redes sociais.(FANTONI, 2012, p. 153) 

 

Ao refletir e interpretar esse trabalho, podemos observar que mesmo com as 

estratégias diferentes, os líderes evangélicos acabam obtendo um feito positivo nas redes 

sociais. As ferramentas ligam os “poderosos” das instituições as pessoas com vidas comuns. 

Estabelecendo assim um vínculo íntimo com os líderes, diminuindo o distanciamento do 

“astro” para com os “fãs”. Agora os crentes podem ser “amigos” dos que são referencia de 

suas ideologias, da mesma forma que se relaciona com o seu círculo de amizade.  

3.4. AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DA EVANGELIZAÇÃO  
 

De acordo com Silva (2012) cerca de 30 anos, as igrejas mais antigas executam suas 

estratégias de evangelização através do contato físico com o fiel, pregando sermões e 

visitando-os em suas residências. As “igrejas midiáticas” ou novas “igrejas terapeutas”, como 

o autor denomina, vinculam a religiosidade com o ambiente midiático, formando uma nova 

forma simbólica da igreja. Dessa forma, muda-se também o discurso. Para se manterem no 

cenário religioso, as igrejas emocionam e comovem, é dessa maneira que elas validam sua 

pregação. 

Os dispositivos midiáticos se destacam nessa batalha acirrada das instituições e agem 

como grandes comandantes dos indivíduos expostos a ela. Por outro lado, segundo Martino 

(2003), os mecanismos midiáticos também proporcionam diferentes opções ideológicas e 

discursivas para os fieis optarem por uma igreja, mesmo que isso não signifique uma 

“liberdade”, tendo em vista que o crente terá que seguir princípios e regras, da mesma forma, 

a instituição escolhida não deixará de existir e seguirá tentando arrebanhar mais fiéis. “O 

poder de um indivíduo diante de uma instituição é zero.[...] o poder coercitivo da instituição é 

sempre uma violência, sob qualquer forma de manifestação, pois condiciona o indivíduo a um 

comportamento que segue os padrões de expectativa do grupo. (MARTINO, 2003, p. 23) 

Nas rotinas atuais, onde a união do extremo consumismo, a acessibilidade aos 

produtos, oafloramento das tecnologias e a tentativa de igualdade entre homens e mulher gera 

inúmeros conflitos pessoais e interpessoais no cotidiano da população. Dessa forma, a IURD 

se consagra no cenário vigente, sem perder sua distinção religiosa, acolhendo e atendendo, em 

suas práticas, esse antagonismo de viver “sem pecar” em um mundo com opções de “pecado” 

tão próximas de nós, conforme salienta Mariano (2004): 
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Seus cultos basearem-se na oferta especializada de serviços mágico-religiosos, de 
cunho terapêutico e taumatúrgico, centrados em promessas de concessão divina de 
prosperidade material, cura física e emocional e de resolução de problemas familiares, 
afetivos, amorosos e de sociabilidade. Oferta sob medida para atender a demandas de 
quem crê que pode se dar bem nesta vida e neste mundo recorrendo a instituições 
intermediárias de forças sobrenaturais. (MARIANO, 2004, p. 4) 

 

Exorcismo, conversão e cura esse é o “tripé” apresentado por Bonfatti (2000) como o 

arrebanhador de novos fiéis da Igreja Universal. De acordo com o autor, os fenômenos desses 

três elementosse mostram marcantes e com grande aceitação dos fiéis no mercado, estando 

presente no dia-a-dia, através da fala e práticas dos membros, obreiros e pastores. Segundo o 

pesquisador, esse esquema é ofertado como objeto de consumo aos membros da Igreja, sendo 

intencional esse planejamento pela liderança da mesma.   

Planejado ou não o “tripé” tem sua força e atua fortemente sobre os fiéis, mas nem 

sempre na sua totalidade, porém quando o sucesso da ação não é pleno, a Igreja utiliza de 

outra “arma”: a autoridade de suas lideranças. Segundo Bonfatti (2000) quando o esquema 

não responde ao sentido desejado, ou seja, os fiéis não seguem o caminho ideal da Igreja, a 

autoridade dos dirigentes seguida da pressão coletiva influencia o sentido desejado.  “Ainda 

que a tríade seja algo difícil de se conceber do ponto de vista lógico e conceitual, ela é o que 

cola e o que sustenta os fragmentos existenciais, que dá sentido e ideia de coerência às 

experiências e biografias de seus membros”. (BONFATTI, 2000, p. 40) 

Uma questão que difere a Igreja Universal das demais pentecostais é o compromisso 

institucional. Tendo em vista que os pastores da IURD não exercem outras atividades 

profissionais e os obreiros voluntários são dezenas de milhares, os templos realizam por dia 

de três a quatro cultos públicos, o que aproxima ainda mais os fiéis do espaço religioso, 

fortificando o vínculo de referência. Por mais que a Universal possua uma extensão produção 

comunicacional, nada mais plausível do que o contato direto com a comunidade religiosa. 

Mariano (2004) faz uma possível definição sobre esses diferentes fatores que impulsionam a 

Igreja Universal ao crescimento diário: 
“Se fosse possível resumir as principais razões de tamanho sucesso levando 
em conta tão-somente o lado da oferta e, com isso, desconsiderando o 
contexto social, cultural, religioso e político abrangente, grosso modo, 
poderia se afirmar que a extraordinária expansão numérica e institucional da 
Igreja Universal resulta do desempenho de sua liderança eclesiástica e 
administrativa à frente do governo denominacional, do trabalho religioso em 
período integral e da eficiência de seu clero, do ativismo militante dos 
obreiros, do poder de atração de sua mensagem, do investimento em redes de 
comunicação e da acentuada eficácia das técnicas e estratégias de 
proselitismo eletrônico, da oferta sistemática de serviçosmágicos adaptados 
aos interesses materiais e ideais de estratos pobres da população, do 
sincretismo de crenças e práticas mágico-religiosas em continuidade com a 
religiosidade popular” (MARIANO, 2004, p. 14) 
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Swatowiski (2007) analisou as estratégias discursivas utilizadas por Edir Macedo no 

livro Os mistérios da fé, um dos 34 que o líder já publicou.  Vale ressaltar que essa reflexão é 

de extrema importância para nosso estudo, pois por mais que a Igreja Universal tenha nas 

mídias digitais o principal mecanismo de divulgação da sua pregação, é através dos livros têm 

elementos fundamentais da pregação e do discurso da IURD, a fim de tentarmos compreender 

melhor o que é dito pela instituição, assim como de que maneira eles falam. A Igreja não 

dispõe de grupos de estudos, especialização para pastores ou uma obra que seja a principal 

referência das pregações, por isso são os livros desenvolvidos pro Macedo que assumem este 

papel.  

De acordo com a autora, o bispo consegue realizar um entrelaçamento entre a lógica 

de liberdade e modernismo e o conservadorismo da religião, ou seja, Macedo consegue impor 

as regras sem intimidar ou forçar o fiel. O líder manipula o crente através da conversa sobre 

temas mais mundanos, como, por exemplo, relações sexuais, mas aponta análises 

conservadoras. Tudo isso, claro, com cuidado e habilidade.  

Na obra, Macedo fala sobre dois tipos de fé: a natural e a sobrenatural, utilizando 

exemplos cotidianos para sustentar sua argumentação. De acordo com Swatowiski (2007)o 

embasamento do bispo para fé natural, muitas vezes, se aproxima de livros de cunho 

sociológico,comoDas consequências da modernidade, de Anthony Giddens, que reflete sobre 

confiança, o que seria, de acordo com Macedo, a nossa fé natural. “Em tudo na vida, quer seja 

de forma direta ou indireta, existe uma manifestação de confiança” (MACEDO,1999, p. 13 

apud SWATOWISKI, 2007, p. 118) 

De acordo com a autora, para explicar a fé sobrenatural, Macedo recorre a elementos 

cotidianos que não são considerados religiosos na tentativa de comprovar a existência do 

sobrenatural que não percebemos. Assim, o bispo tenta diferenciar o natural do sobrenatural e 

acaba tombando na mesma sustentação teórica para os dois. Logo a seguir, Macedo contrapõe 

a “fé natural” à “fé sobrenatural” tentando,justamente, dizer o que não consegue definir. ‘Não 

existe uma explicação razoávelpara a fé sobrenatural, apenas aquilo que a Bíblia diz, ou seja, 

que ela é acerteza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se 

vêem’(SWATOWISKI, 2007, p 120).  

A partir dessas reflexões, podemos observar que parte do segredo do sucesso do 

discurso de Macedo está em aproximar a religião da vida cotidiana dos fieis. Mesmo que ele 

não tenha uma resposta ou definição dos conceitos que queira apresentar, o bispo utiliza em 

suas obras exemplos de ações que podem ser aplicadas e comprovadas no dia a dia. Dessa 

forma, o líder consegue o que as igrejas tradicionais tentam há séculos: comprovar sua 
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“verdade”. Por mais que o catolicismo obtenha alguns relatos de milagres, eles se dão 

distantes das pessoas, no sentido individual, já Macedo consegue que cada fiel comprove, por 

si, o poder da religião em sua rotina. A captura dos crentes se dá de maneira pessoal e 

específica.  

Mariano (1996) fala sobre as estratégias de circulação da Igreja Universal, que 

tematizaseus cultos de acordo com os dias da semana, a fim de concentrar mais fiéis conforme 

o problema que quer resolver. Segunda-feira é o dia da prosperidade; Na terça o foco é na 

cura de problemas físicos; Nas quartas é o dia de adoração ao Espírito Santo. Quinta-feira os 

cultos são específicos para problemas afetivos e familiares; Sexta-feira é a vez do exorcismo, 

de rituais de libertação; Sábados e domingos repetem prosperidade e adoração ao Espírito 

Santo, respectivamente.  

O exorcismo, que na verdade é denominado por Edir Macedo de esconjuração, é 

dedicado as sextas-feiras, porém, na verdade, praticamente em todos os cultos existe a 

realização do exorcismo. Ao relatar a prática, Mariano (1996) afirma que um grande número 

de fieis reza de olhos fechados junto com o pastor, enquanto isso os obreiros percorrem a 

Igreja na tentativa de encontrar os “demônios” entre o público. Se o fiel tiver um indício de 

tontura, choro ou mal-estar o obreiro entra em ação, segurando a nuca e colocando as mãos na 

cabeça do participante e, muitas vezes, balança para que o demônio se manifeste. “Em 

seguida, em nome de Jesus,vocifera diversas vezes “sai”, “sai”, “queima”, “queima” (como se 

um ser incorpóreo pudesse ser queimado), até que o possesso seja liberto do espírito 

demoníaco e, por consequência, de seus problemas” (MARIANO, 1996, p. 126). 

Ainda sobre a tentativa da Universal em tornar a sua forma de fazer religião mais 

atrativa que as demais, Mariano (1996) afirma que eles utilizam diferentes formas, nomes, 

modos de participar e a quantia de dinheiro investidanos rituais e correntes que praticam. ”A 

Universal não mede esforços para tirar proveito evangelístico da mentalidade e do simbolismo 

religiosos brasileiros. Apela deliberadamente para o sincretismo” (MARIANO, 1996, p. 130) 

A distribuição de objetos abençoados, como arruda, sal grosso, cópia de cédula de dinheiro 

benzida é uma prática comum da Igreja. Mas para obter os objetos distribuídos no culto, o fiel 

tem que pagar um preço determinado.  

Bandeira (2006) avaliou os processos midiáticos que constituem a Igreja Universal do 

Reino de Deus sob diferentes perspectivas documentais, como, por exemplo, mapas, plantas, 

organogramas e fotografias. Através de sua pesquisa, o autor relata e conclui que a utilização 

de dispositivos midiáticos e arquitetônicos também se faz nos templos, lugar onde celebram 

os cultos. Dessa maneira, a instituição consegue reproduzir e captar as imagens, 



45 
 

pronunciamentos e pregações que são realizadas dentro da igreja, o que pode ser comprovado 

a planta abaixo da Catedral da Fé, em Porto Alegre. 

 
 

Figura2: Planta de esquematização da transmissão de imagens e matérias na Catedral da Fé, 

em Porto Alegre. 

 

Ao estudar a temática discursiva da IURD em seus discursos, pregações e propaganda, 

Peña-Alfaro (2005) classifica a luta pelo inimigo em três grupos com aspectos peculiares. O 

primeiro é a utilização de uma linguagem de guerra para se referir a batalha diária contra os 

malefícios terrenos. O segundo são os agentes causadores desses males, que são anunciados 

com a retórica de guerrilha, do item acima. Estes são apresentados como inimigos e tem uma 
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guerra santa declarada em nome da Universal e de seus participantes. O terceiro é quando a 

Igreja apresenta-se como vítima neste cenário referido acima, se colocando discrimina e 

perseguida, especialmente pela Igreja Católica.  

Em seu trabalho, o autor também faz uma análise sobre as metáforas usadas pela 

Igreja Universa do Reino de Deus, inclusive no seu nome que transmite a ideia de pertencer e 

participar do império de Deus. “Cada fiel deve usufruir desta prosperidade e riqueza 

participando e pertencendo ao Reino de Deus na Universal, que pretende ser seu sinônimo 

aqui na terra” (PEÑA-ALFARO, 2005, p. 144).  

Outra metáfora apresentada pelo autor é a guerra que além de ser mencionada como 

uma batalha continua, também faz referência a ela para entrar na IURD. Para participar entre 

as etapas você tem que reconhecer a carência do Reino, se revoltar contra a condição de 

sofrimento e lutar contra o adversário. A terceira metáfora é ter na Igreja não uma religião, 

mas sim uma mão amiga que auxilia no combate aos problemas apresentados no mundo. Na 

quarta metáfora o autor fala sobre a colocação dos membros da IURD como vitoriosos, ou 

seja, quem entra lá sai ganhando.  
O discurso iurdiano se estrutura em torno de metáforas básicas ou se 
expressa através delas. Este conjunto de metáforas básicas produz 
um sentindo coerente porque se articula produzindo sentindo. A 
Universal desenvolve uma narrativa baseada em textos bíblicos, dos 
quais se faz uma hermenêutica que favorece as conquistas dos 
favores de Deus: são as histórias do antigo testamento, como as de 
Abraão, Gedeão, Josué e outros. Todos esses elementos se articulam 
com as histórias particulares. Cada membro tem uma história 
particular de uma guerra perdida e trava uma nova guerra com o 
auxílio da Universal. (PEÑA-ALFARO, 2005, p. 145) 

 
Dessa forma, a IURD atrai seus fieis e os integra em um ambiente ativo, com práticas 

diárias e lutas com adrenalina. Ainda estimula os participantes a chegarem a um resultado, 

aliás, afirma que este resultado existe. São os benefícios prometidos para quem entra no Reino 

de Deus. 

 

3.5 O TRIPÉ MIDIÁTICO DA UNIVERSAL 
 

Antes da apropriação da internet, foco do nosso estudo, por parte das instituições 

religiosas, é importante ressaltar que no âmbito midiático as igrejas evangélicas sempre se 

utilizaram da comunicação na disputa do aumento dos números de fieis e na manutenção dos 

crentes. Dessa forma, é relevante apresentar aqui pesquisas acadêmicas que analisaram a 
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comunicação religiosa em outros dispositivos, o que justifica ainda mais a importância do 

tema no âmbito acadêmico e social.  

A seguir realizamos um pequeno apanhado de pesquisas que avaliar as estratégias 

apresentadas em alguns programas televisivos, assim como na Record, emissora de 

propriedade da IURD. O dispositivo radiofônico também aparece como fundamental nessa 

difusão massiva de teologia das instituições, especialmente em âmbitos locais. O imprenso 

também é apresentado aqui como um empreendimento com êxito das igrejas, onde são 

trabalhados temas que vão além do âmbito religioso.   

A televisão é um dos dispositivos mais utilizados pelas igrejas na expansão de suas 

ideologias. A TV antes empregada em divulgar as atividades institucionais de tais igrejas, 

agora é o palco do acontecimento. Milhares de fieis podem acompanhar os grandes cultos da 

sua própria residência ou, até mesmo, receber curas, consultas espirituais e conversar com as 

lideranças da instituição, através do telefone, assim como presenciar seu protagonismo 

religioso por enquanto que sua conversa com o pastor é assistida em todo o país. Agora o 

crente pode participar, construir os programas, olhar e sentir a benção e a cura através da tela. 

Conforme Fausto Neto (2004b) as individualidades são utilizadas exponencialmente 

pela igreja ao interpelar para cada fiel, de acordo com a solução que procura para determinado 

problema,mesmo que ele esteja rodeado por mais pessoas, o pastor fala para você. “Essa 

economia do contato dissolve as massas em indivíduos mesmo que estes estejam formalmente 

agrupados em auditórios presenciais” (FAUSTO NETO, 2004, p. 65). 

O autor analisou teleemissões de diferentes igrejas, entre os anos de 2002 a 2004, 

considerando apenas o discurso verbal e classificou em oito temas distintos as principais 

formasde aproximação dos atores para com o público: 1. A cura espiritual dos problemas 

físicos; 2. O programa como término da solidão do individuo; 3. A realização de exercícios 

físicos para minimizar o sofrimento; 4. O uso da linguagem e do louvor como cura; 5. 

Opinam sobre diferentes setores como especialistas divinos; 6. Comprovam o poder de cura 

através de cartas de fiéis; 7. Legitimam a cura através de relatos durante a missa; 8. 

Proporcionam que os fieis emitam suas dores e inquietações. 

Como podemos observar na análise acima, mesmo que as igrejas obtenham crenças e 

fundamentos divergentes, na hora de captar o fiel o discurso e as práticas são os mesmos. 

Outro aspecto que podemos ressaltar é que além da tentativa de proximidade com o crente, a 

arrebanhamento por mais individual que seja se firma no coletivo, ou seja, o fato da 

instituição utilizar a comprovação do sucesso de seus atos inúmeras vezes, através de relatos 
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de “curados”, faz com que se desarme qualquer argumento, do ponto de vista religioso, sobre 

a eficácia do “produto”.  

Ao contrário das igrejas tradicionais que apresentavam milagres históricos, os quais 

não eram palpáveis para a população, as neopentecostais se beneficiam do atual para 

fortalecer os laços com o fiel, mostrando-o que se o seu “vizinho” conseguiu você também 

consegue.  

Fausto Neto (2004c) analisou as programações televisivas evangélicas daRecord, 

Bandeirantes, Vida,Canção Nova, Século 21, Gospel, GNT e Sara Nossa Terra, entre 2002 e 

2004, extraindo um conjunto de estratégias discursivas para tentar compreender como se dá a 

consolidação do elo de tais emissoras com seus telefieis.O autor definiu dois pontos 

convergentes entre os programas das diferentes emissoras: a necessidade e a mudança de 

discurso. Na primeira é claro que independente da igreja e da ideologia estabelecida elas 

sentem necessidade em se relacionar com o universo dos fieis de acordo com determinadas 

lógicas.  

Já no segundo, de acordo com o autor, é notório que as mesmas também necessitam 

modificar seu discurso doutrinário para que a aproximação seja completa, contatando a 

importância dos dispositivos midiáticos na construção do cenário religioso atual.  

A sustentabilidade de tais programas também foi analisadapelo autor que notou a 

necessidade de intercalar aspectos informações e formatos de diferentes campos sociais. 

Mesmo tendo a teologia divergente, essas igrejas acabam utilizando-se das mesmas 

ferramentas, umas com mais e outras com menos resultados, para disputar a captura do fiel 

em uma concorrência que não depende apenas das ideias implantadas, mas visa outros 

campos, como, por exemplo, o financeiro.  

Ao analisar a Revista Graça/Show da Fé editada pela Igreja Internacional da Graça de 

Deus, Severo (2008) percebeu que a mesma não trata só de assuntos religiosos, mas também 

saúde e esporte, por exemplo. Das 106 edições analisadas pela autora, 57, 24%das manchetes 

são destinadas a assuntos não religiosos. Além disso, a autora mapeou a porcentagem desses 

temas de acordo com cada ano, conforme apresenta-nos no gráfico abaixo: 
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Figura 3: Percentual das Temáticas não religiosas 

Fonte: Severo (2008) 
 

Conforme o gráfico, podemos perceber que em 1999, segundo ano da revista, foi o que 

obteve o maior número de assuntos não ligados a religião. Severo (2008) aponta que em 2003 

o número diminuiu devido à inserção da Igreja na televisão. 

 A apropriação de um discurso diferente para abordar temas que não pertencem 

diretamente ao campo religioso. “No momento em que a publicação tematiza assuntos não 

próprios do campo religioso, o discurso opera de forma estratégica. Nesse caso, percebemos 

que o campo religioso apropria-se do midiático no momento em que se impõe no modo de 

falar da revista” (SEVERO, 2008, p. 44). 

 Mesmo quando os temas não se enquadram no campo religioso, a revista utiliza-se de 

elementos que remetem ao mesmo, podendo falar de diversos assuntos e, mesmo assim, 

direcionar o leitor para o foco da Igreja. Dessa forma, através da Revista, a Igreja 

Internacional da Graça de Deus comprova e reitera o discurso neopentecostal de que a religião 

e a fé são necessárias nos diferentes âmbitos sociais, assim como que essa nova religião está 

próxima da realidade do fiel.  

Swatowiski (2006) analisou programas radiofônicos locais da Igreja Universal, mais 

especificamente em Macaé, Rio de Janeiro. A autora numera diferentes estratégias que 

justificam a eficácia no âmbito da comunicação da IURD. De acordo com a autora, os 

programas locais favorecem ainda mais o elo estabelecido entre a instituição e seus 

participantes, devido ao uso de expressões e simbologias típicas de cada região.  

A utilização do vocativo “você” acaba aproximando ainda mais o ouvinte que aguarda 

pelo momento de maior contato com a religião e com seus líderes. “Através da mídia o crente 
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estabelece uma relação direta com o pastor que guarda sua autoridade dentro do sistema 

hierárquico da igreja, cuja estrutura rígida garante seu status” (SWATOWISKI, 2006, p. 69). 

Segundo a autora, os programas locais fortalecem ainda mais o vínculo da Universal 

com seus fieis, tendo em vista que utiliza linguagem, fatos e símbolos típicos da região. O fiel 

ainda tem a possibilidade de via telefone conversar e desabafar com uma rede de amigos que 

escutam “ao vivo” a programação. É como se o participante pudesse contar sua história, assim 

como conta para os amigos que participam de seu circulo social, sem problemas com o tempo, 

espaço, acessibilidade e a co-produção. Swatowiski (2006) também relata o contato que teve 

com os fieis, o que justifica ainda mais sua pesquisa: 
Durante o período em que estive em Macaé conheci dona Ângela, 52 anos, 
uma fiel com alto grau de adesão à denominação. Ela frequentava a IURD há 
10 anos. Dona Ângela mantinha seu rádio de cabeceira ligado 24 horas por 
dia (literalmente) na Rede Aleluia, e sempre que estava em casa assistia aos 
programas locais de TV da IURD. Um dia caminhávamos na rua e dona 
Ângela apontou na direção de onde seria o estúdio da rádio da denominação 
na cidade. Comentou comigo que pretendia ir um dia até lá para conhecer 
uma obreira com quem conversava por telefone e com quem já havia 
estabelecido uma relativa intimidade. Era chamada pelo nome de “mãe” e 
retribuía o que considerava uma atitude carinhosa tratando-a por 
“filha”(SWATOWISKI, 2006, p. 71). 

 
O vínculo estabelecido com o tratamento familiar ou amigável ultrapassa as barreiras 

da comunicação e da religiosidade. Cria-se um afeto, um carinho, um respeito e uma 

consideração por quem sempre lhe ajuda a resolver os problemas, de uma maneira dedicada e 

fraterna. O fiel também é personagem e diretor do programa instaurando um sentimento de 

gratidão, através de um sistema participativo. 

Com a mesma preocupação, Verone (2008) mostrou a eficácia do rádio na difusão 

ideológica da Assembleia de Deus em Santa Maria, Rio Grande do Sul, através do Programa 

“A voz da Assembleia de Deus”, transmitido pela Rádio Universitária AM, desde 1932. Ao 

realizar um levantamento histórico das mudanças dos programas radiofônicos da igreja em 

Santa Maria, o autor salienta que o primeiro programa da instituição era denominado de 

“Jesus é o Caminho” não tinha preocupação com as estratégias jornalísticas, detendo-se a 

pregação da Palavra de Deus, indo ao ar uma vez por semana com duração de 30 minutos.  

De acordo com o autor, o programa atual “A voz da Assembleia de Deus” utiliza-se de 

informações institucionais e interação do ouvinte com o pastor Paulo Muceneki, apresentador 

do programa. A atração foi estrutura nos formatos jornalísticos, tendo um treinamento da 

equipe, por dois meses, sobre as estratégias que seriam utilizadas, objetivando atrair mais fiéis 

ao facilitar a linguagem para o público não adepto a instituição. Outra estratégia utilizada é a 
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reprodução de discursos dos crentes o que autentica ainda mais os resultados das ações da 

igreja.  

A importância do rádio como meio massivo de difusão de informação também foi 

atribuído pelo autor como um dos aspectos fundamentais da comunicação da Assembleia de 

Deus na cidade de Santa Maria. “Diferentemente de outros trabalhos realizados no âmbito da 

religião e da midiatização, esse trabalho se propôs em delimitar as ações do campo religioso 

no rádio, desmistificando que esse meio é apenas uma voz produtora de sentidos e com isso 

de pouca relevância na comunicação” (VERONE, 2008, p. 98). 

Para manter-se ao longo desses anos, o programa estudado por Verone (2008) também 

migrou-se para a internet, no site oficial da igreja no município. O link ganhou um espaço 

relativo na página, reafirmando a importância das adaptações digitais nessa nova forma de 

religiosidade. Podemos verificar que as estratégias discursivas das religiões não se restringem 

aos grandes centros, tendo as mesmas táticas, de maneira proporcional, em municípios 

menores, como é apresentado no caso de Santa Maria.  

Com a preocupação de como o discurso midiático das instituições religiosas é afetado 

por outras mídias, Rosa (2010) refletiu sobre as reportagens sobre o estado de saúde do Edir 

Macedo, em fevereiro, na Folha de São Paulo e sobre a notícia vinculada no Jornal Nacional, 

da Rede Globo, em agosto, sobre a investigação do Ministério Público a cerca da IURD, 

ambos em 2009.  

Ao longo da pesquisa, o autor percebeu que mesmo com as diferenças entre as mídias 

elas acabam utilizando estratégias discursivas semelhantes na construção de suas matérias, 

mesmo que cada um dos discursos seja singular. Nas matérias vinculadas na Folha de São 

Paulo, Rosa (2010) salienta três momentos de posicionamento das mídias.O primeiro, quando 

o jornal tenta deslegitimar a credibilidade da IURD e do líder Edir Macedo. A segunda 

quando a Record, liderada pela Igreja, rebate as críticas diretamente ao jornal. E a terceira 

quando a Folha de São Paulo tenta se posicionar como vítima da situação, classificando-a 

como zeladora da informação.  

Nessa colisão, a Record utiliza-se de três diferentes estratégias discursivas para 

concretizar a segunda etapa apresentada pelo autor. A emissora traz aspetos jurídicos para 

reiterar sua confiança, midiáticos ao utilizar diferentes recursos digitais para legitimar seu 

discurso e, por fim, religiosos ao salientar a crença e os benefícios atribuídos aos crentes.  

Uma semelhança apresentada por Rosa (2010) nos dois discursos é a exaltação da 

credibilidade do dispositivo em que as matérias são apresentadas. “As mídias fazem uso da 
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autorreferencialidade para defesa de aspectos positivos daquela que enuncia, 

entretanto,ressalta questões negativas da rival como forma de deslegitimação do que é dito 

por ela”. (ROSA, 2010, p. 86). 

No segundo episódio analisado pelo autor, que diz respeito ao embate entre a Rede 

Globo e a Record, a primeira produz seu discurso através da construção de provas que 

sentenciam a IURD. Já a Record enfatiza a rivalidade com a emissora opositora, mesmo não 

sendo citada pela Globo no esquema, ela fala em nome da Universal.  

Na mesma perspectiva, Maia (2010) também estudou, especificamente, a defesa da 

Rede Record no duelo contra a Rede Globo, em 2009. O autor analisou as edições de 12 e 13 

de agosto dos programas “Jornal da Record”, “Fala que eu te escuto” e do especial “Vigília 

contra a Rede Globo”, que foi ao ar dia 14. 

Maia (2010) salienta que nas edições referidas, o Jornal da Record, que deveria 

trabalhar com a linguagem e com o valor notícia jornalístico, transformou-se como uma 

extensão do programa religioso Fala que eu te escuto, em uma tentativa massiva notória de 

intervir no discurso construído da Rede Globo. “Características básicas do jornalismo eram 

deixadas de lado pelo Jornal da Record. Foram denúncias e acusações feitas sem provas e, 

muitas vezes com deduções ou com puro achismo”. (MAIA, 2010, p. 98). Outra questão 

salientada pelo autor, é que ao longo das análises a característica que se ressaltou não foi de 

defesa, mas sim de ataque. Como a Globo utilizou-se de provas para deslegitimar a rival, a 

Record optou por atacar.  

Além das divergências empresariais, as disputas religiosas também foram notadas pelo 

autor. “De um lado a Globo no sentido de representar a audiência católica, ou pelo menos ter 

sido posta neste papel pelos programas da Record. No outro, a Record [...] buscou dirigir-se 

também aos católicos, inclusive tentando os converter para o evangelismo”. (MAIA, 2010, p. 

98). O que reitera nossas reflexões ao longo deste trabalho, de que as novas religiosidades 

estão nos dispositivos tecnológicos, “fazendo” religião independente do assunto tratada. Em 

qualquer tema lá está a tentativa de arrebanhar um número maior de fieis, através de 

diferentes ferramentas comunicacionais, onde vence o mais convincente, criativo e com o 

melhor aparato. 

Tanto no trabalho de Rosa (2010) quanto no de Maia (2010) podemos notar o 

benefício da IURD perante as demais igrejas para se defender no mercado das grandes mídias. 

Isso ocorre porque a mesma não dispõe apenas de mecanismos semelhantes às outras. Ter a 

Record como propriedade permite que a Universal consiga manter o discurso nos meios de 

comunicação de massa, tendo em vista que a emissora referida e a Globo são as maiores da 
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televisão aberta brasileira. Dessa forma, a IURDmantém mais oportunidades de difusão 

discursiva e construção de sentidos, não sendo abafada pelos grandes monopólios midiáticos.  

Em torno dessas questões, vale ressaltar a figura de Edir Macedo que, de acordo com 

Oliveira (2004), tem a característica centralizadora as decisões da Igreja. Segundo o 

autor,dessa forma ele consegue, sem muita dificuldade, gerenciar crises, principalmente 

aquelas ligadas a dúvida da sua conduta e do fim lucrativo da instituição. Por isso, os 

escândalos não atingem a população frequentadora da Igreja, apenas o restante. Dessa forma, 

o bispo torna- se soberano na condução desse empreendimento, pois todas as decisões estão 

ligadasa ele, mantendo a ordem e a submissão dos fieis.  

Este capítulo ajuda-nos a compreender os diferentes e embasa-nos teoricamente das 

diversos âmbitos que a Igreja Universal do Reino de Deus esta presente na sociedade. A força 

comunicacional da instituição, assim como a utilização correta e estratégica de seus 

mecanismos permite um discurso unilateral para seu publico alvo.  

O planejamento e a construção da propagação de seu discurso são tão bem construídos 

que mesmo em crise e no embate com potências comunicionais, a IURD até é atingida, mas 

não destruída. Os respingos de outros discursos servem como apoio do fortalecimento da 

Igreja, que utiliza as próprias críticas para legitimar sua atuação e devolve as críticas ainda 

mais fortes.  

Outra questão importante de salientar é que em nenhum dos trabalhos analisados e 

explanados aqui deixaram visível qualquer tipo de posicionamento contrário a Igreja. Fato que 

considero fundamental para o desenvolvimento de uma boa avaliação, estudar religião mexe 

no mais intimo das pessoas, na sua crença e nas suas ideologias. Mesmo assim, a Universal e 

as demais pentecostais expostas neste capítulo devem ser “aplaudidas” do ponto de vista da 

comunicação. Independente de como suas estratégias são realizadas e os objetivos que 

buscam, não se pode negar que a comunicação e o discurso das mesmas são completos, fortes, 

estruturados e produtivos.    
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4. A ESTRUTURA COMUNICACIONAL DA IURD 
 

Neste capítulo mostraremos o modelo de comunicação utilizado pela Igreja Universal 

do Reino de Deus, incluindo suas estratégias de ações, hierarquia e funcionamento. Também 

pretendemos explanar o nicho comunicacional da IURD, ou seja, o aparato pelo qual a 

instituição se divulga, assim como a dimensão e estrutura do mesmo. 

Logo após, apresentaremos o site oficial da Igreja, onde se encontra nosso objeto de 

estudo. Posteriormente fizemos uma avaliação de dez meses da Seção Perguntas e Respostas, 

avaliando sua estrutura, discurso e quantificando os temas abordados.  

 Recordemos que a IURD é uma igreja que nasceu no contexto e em moldes 

midiáticos e, por causa disso, todas suas ações passaram pelo recurso de procedimentos 

comunicacionais. 

4.1 REGISTROS SOBRE PRIMÓRDIOS DA IURD 
 

Aqui faremos algumas considerações sobre o surgimento da Igreja Universal do Reino 

de Deus, assim como sua estrutura inicial. Esse breve relato é fundamental para 

contextualizarmos nosso estudo e obtermos uma referência, a fim de compararmos o 

crescimento da mesma. Devemos levar em conta o pouco tempo de sua fundação e a estrutura 

precária inicial, que se transformou, atualmente, em um verdadeiro império religioso e 

comunicacional.   

Antes de realizar os cultos da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo 

Bezerra ia todos os sábados em um coreto no Jardim do bairro Meier, no subúrbio do Rio de 

Janeiro. Lá ele realizava suas primeiras pregações para quem passava no local. Foi assim 

dessa maneira que a IURD surgiu e começou a dar seus primeiros passos.  
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Figura 4: Coreto onde Macedo realizava suas pregações. 

Fonte: Folha Universal apud Bandeira (2006) 

Seu primeiro culto oficial foi em 9 de julho de 1977. Agora já no sua própria Igreja, 

erguida em um prédio de uma antiga funerário, no bairro Abolição, no Rio de Janeiro.Logo no 

primeiro ano atraiu milhares de pessoas, simbolicamente convertidas sempre na imersão da 

água. 

 Mesmo com a capacidade inicial de 1,5 mil fiéis, pouco tempo depois da inauguração 

do primeiro templo, o espaço não resistiu à procura de brasileiros para se inserir na doutrina. 

Dessa forma foi necessário mudar para um imóvel maior. Com o crescimento vertiginoso, a 

Igreja decidiu reunir em um mesmo local seguidores de diversos templos. Surgiram, então, as 

denominadas concentrações. 
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Figura 5: Primeiro templo da Universal 

Fonte: Arca Universal 

Hoje a Igreja Universal está presente em mais de 96 países, de acordo com a própria 

instituição. O lugar escolhido para o primeiro templo no exterior foi em Nova Iorque, nos 

Estados Unidos. Em 1993, a Igreja também fixou raízes no Canadá, através da cidade de 

Toronto. Portugal foi o primeiro país europeu a receber a instalação da IURD, em 1989, 

menos de 20 anos depois, a instituição já possuía mais de 100 templos espalhados pelo país.  

A Ásia também estava no planejamento de expansão mundial da Igreja, o Japão foi o 

país escolhido para concretizar esta ação, em 1996, abrindo portas para na Índia, na segunda 

metade da década de 90. A Igreja Universal também está presente em países africanos, como 

Moçambique, onde fundou um templo no Cine África, em 1992.  

Conhecida também como Templo da Glória do Novo Israel, a Catedral Mundial da Fé 

é, atualmente, a sede da Igreja Universal do Reino de Deus, ela está localizada no Rio de 

Janeiro.  

Em 2014, ano em que o Brasil irá sediar a Copa do Mundo, a IURD inaugurará o 

maior templo evangélico do país: o Templo do Salomão. O espaço leva este nome por ser uma 

réplica da construção citada na Bíblia, localizada em Jerusalém. A nova mega estrutura da 

IURD será construída em São Paulo e comportará 13 mil pessoas sentadas. A altura do 

projeto equivale a um prédio de 18 andares e terá inserido um estúdio de televisão e um de 

rádio. O anúncio foi feito no ano de 2010.  
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4.2. NÍVEIS DE EXPANSÃO DA IGREJA 

  
Devido à religião refletir em diferentes setores da sociedade, o crescimento das 

igrejaspentecostais é utilizado como objeto de pesquisas quantitativas, a fim de comprovar e 

tentar compreender até onde a religiosidade participa do desenvolvimento social, econômico e 

até mesmo de decisões políticas. Segundo uma pesquisa da Datafolha, publicada  no jornal 

Folha de São Paulo, em 21 de julho de 2013, de 2007 há 2013 a população de evangélicos 

pentecostais passou de 17% para 19%.  

De acordo com a pesquisa, eles também têm uma maior assiduidade com os cultos 

religiosos: 63% vão à igreja mais de uma vez por semana. Em relação à contribuição 

financeira para a instituição, o valor médio chega a R$ 69, 10 mensais e 52% dos fiéis 

contribuem todo o mês.  

As eleições políticas também são influenciadas pela religião e, principalmente pelos 

líderes religiosos. Conforme a referida pesquisa, 11% votaram no candidato recomendado 

pela igreja e 18 % consideram importante a opinião dos religiosos durante a campanha. 

Para observar o crescimento específico da Igreja Universal do Reino de Deus, nosso 

foco de estudo, apresentamos uma tabela da pesquisa do Censo Demográfico do IBGE, que 

classifica, em 2010, a IURD com o terceiro maior número de fiéis, com 11, 85% dos 

pentecostais, mesmo sendo de origem mais recente se comparada com as demais. Vale 

ressaltar que, segundo os autores, a taxa de variação anual dos fiéis da IURD é de 25, 7%, 

resultando em quase três vezes mais do que o conjunto das pentecostais. 

 
Figura 6: Tabela das Igrejas Pentecostais no Brasil em 2000 

Fonte: Atlas da filiação Religiosa e indicadores sociais no Brasil 
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A Igreja Universal do Reino de Deus conta com o maior número de adeptos nas 

capitais dos estados brasileiros.O Rio de Janeiro, onde a Igreja foi fundada, está em primeiro 

lugar com 350 mil pessoas, seguido por São Paulo com 240 mil. Também podemos notar, 

através do mapa abaixo, uma interpretação do Censo do IBGE de 2010, que a IURD está 

presente em grande parte do terrítório brasileiro. Com execeção do Acre, Amazonas, 

Maranhão e Tocantins as estratégias de divulgação da Igreja permitiram que ela alcançasse 

êxito em quase todos os estados. O mapa abaixo ilustra melhor essas considerações: 

 
 

Figura 7: Mapa com o número de pessoas adeptas a IURD nas regiões brasileiras 
Fonte: Atlas da filiação Religiosa e indicadores sociais no Brasil 

 

Esses números justificam a razão da Igreja Universal ser um objeto de pesquisa tão 

utilizado nas mais diferentes áreas e projeções, da academia. Herrera (2000) analisou as 

temáticas da pesquisa religiosa na América Latina na década de 90, a IURD, mesmo sendo a 

filha mais nova deste meio, já ocupava o segundo lugar. “O Pentecostalismo e o 

Neopentecostalismo ocupam o segundo lugar nos estudos,(como não podia deixar de ser!). A 

opção preferencial dos pesquisadores por estas Igrejasrecai sobre a IURD, tanto no Brasil 

quanto naArgentina, e sobre a Assembleia de Deus”. (HERRERA, 2000, p. 9) 

 

4.3 O LÍDER 
 

Natural de Rio das Flores, Rio de Janeiro, Edir Macedo, nasceu em 1945 em uma 

família pobre de imigrantes. Aos 18 anos se converteu para a Igreja Nova Vida, onde 

permaneceu por 12 anos.   
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Em 1975, junto com seu cunhado Romildo Ribeiro Soares e outros dois pastores 

fundaram a igreja Cruzada do Caminho Eterno. Com o fracasso da Cruzada, Edir e Romildo 

resolvem fundar a própria igreja, surge então a Igreja Universal do Reino de Deus. Por 

divergências, Romildo sai da instituição três anos depois. Edir Macedo torna-se o único líder 

da IURD.  

Fatos polêmicos sempre fizeram parte da Igreja Universal, tais como a prisão do líder 

Edir Macedo, em 1992, após o Ministério Público denunciá-lo por delitos de charlatanismo, 

estelionato e lesão à crendice popular. Em 2009, a Justiça Brasileira aceitou a denúncia 

do Ministério Público Federal paulista contra o líder da Igreja e mais nove integrantes dessa 

entidade religiosa pelas acusações de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, 

suspeitos de se apropriarem ilegalmente de dízimos e de ofertas de fiéis, usando o dinheiro 

coletado para construir um patrimônio pessoal e comprar emissoras de televisão e rádio. 

  Em 20 de outubro de 2010, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), anulou todas 

as acusações feitas pelo Ministério Público contra a IURD e seus representantes por ser ilegal 

a investigação conduzida pelos promotores do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao 

Crime Organizado. No mesmo mês, o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ),Ari Pargendle, acolheu a denúncia da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo e 

restabeleceu um pedido de auxílio direto encaminhado à Promotoria de Nova York para 

rastreamento de dados bancários e fiscais da Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados 

Unidos. 

 Os advogados da Universal ingressaram com um mandato de segurança acolhido 

pela presidência do TJ, que tornou sem efeito o acordo sob argumento de que tal medida 

deveria ter respaldo e autorização judicial no Brasil, porque envolve quebra de sigilo. 

O carisma incontestável de Edir Macedo fez com que os fiéis considerassem as 

acusações uma perseguição à Universal e seu líder. Hoje, o pastor não faz muitas aparições 

públicas, utilizando de seu nicho comunicacional para pregar suas ideologias. Seu império 

midiático, em âmbito nacional, só perde para a Rede Globo.  

 

4.4 COMUNICAÇÃO: A FORÇA DA IGREJA 
 

Todo esse crescimento apresentado nos subtítulos acima sempre andou junto com o 

investimento em mídia e comunicação como um todo aplicado pela instituição. Por a Igreja 

ser relativamente nova, surgindo em um tempo onde a mídia e as ferramentas por ela 
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utilizadas já eram mais acessíveis, a IURD foi montada em cima de uma estrutura 

comunicacional extensa.  

Na verdade, não nos referimos apenas a divulgação pública das ações e teologia da 

Universal, mas também de suas estratégias comunicacionais internas, que fortalecem o 

vinculo dos fiéis com a IURD.  “Não é fácil organizar o organograma dos dispositivos 

tecnológicos e midiáticos da IURD, mas sabemos que ele começa na Igreja” (BANDEIRA, 

2006, p. 117). Assim, a Universal utiliza-se da mídia para o arrebanhamento de mais 

participantes, mas também fomenta que já é membro.  

A rede de comunicação da IURD é extensa e conta com livros, gravadoras, emissora 

de TV, rádio, jornal, site e revista. Fato determinante para que a instituição se torna-se o 

objeto empírico deste projeto.  

No impresso, a Igreja conta com a Folha Universal, com o Correio do Povo de Porto 

Alegre e o Jornal Hoje em Dia, de Minas Gerais. A revista Plenitude, que é distribuída nas 

ruas e dentro das reuniões é a oficial da Igreja, mas também existe a Obreiro de Fé e a Mão 

Amiga. Ainda na parte de periódicos, a Universal possui o jornal Força Jovem, Folhinha 

IURD e a revista Educador para pedagogos que atendem crianças de até 10 anos.Na rede 

nacional de rádios FM e AM, a Igreja e proprietária da Rede Aleluia.  

Na televisão, a instituição tem a IURD TV, que também é transmitida pela internet. 

Além disso, a Igreja concentra outros programas televisivos em outros canais no Brasil, como 

TV Gazeta, RedeTV, mas a potência do dispositivo televisivo está na Rede Record, a mais 

antiga emissora de televisão em atividade no país. Macedo comprou a emissora no final da 

década de 80 e a transformou na segunda rede brasileira com mais audiência e faturamento, 

perdendo apenas para a Rede Globo. A Record está presente em quase todo o território 

brasileiro, conforme o mapa abaixo, contabilizando 13 emissoras próprias e 101 afiliadas.  
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Figura8: Rede Record no território brasileiro 

Fonte: Rede Record apud MARIANO, 2004, p. 131 

 

 A instituição também é dona da gravadora Line Records. O acervo de livros chegou a 

mais de 10 milhões de exemplares, todos lançados pela editora Unipro, também de 

propriedade da Universal. Na internet a instituição possui o Portal Arca Universal.  

O mundo também conhece a força comunicacional da instituição que é dona dos 

jornais Tribuna Universal em Portugal e Stop Suffering: a new lifeawaitsyou! da África do 

Sul.  Especificamente em Moçambique, a Universal oferece programas diários de rádio e 

televisão através da Record Moçambique com cobertura em todas as capitais provinciais, 

assim como também através das televisões STV e TIM e da Rádio Record Moçambique.  

A África conta com programas locais em Maputo e Beira, das Rádios 99FM, 

SuperFM, Terra Verde e Top FM e de um portal de internet, o IURD Moçambique, além de 

um jornal semanal impresso, a Folha Universal Moçambique, que é distribuído em todo o 

país. 

Todo esse complexo simbólico criado através da midiatização, além de ideologias, 

crenças e interação, gera também um mercado expressivo onde o credo se transforma em 

objetos ou produtos evangélicos que fomentam a pirâmide financeira dessas “multinacionais”. 
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CDs, discos, revistas, livros, filmes, textos, DVDs e pacotes de viagem são alguns dos 

produtos.  

A divulgação não é só realizada através da mídia, mesmo que essa ferramenta seja a 

mais marcante da instituição, panfletos impressos dentro da Igreja também são utilizados 

como mecanismo de oferta, já que existem pontos de vendas da mercadoria dentro dos 

templos.  

De acordo com o site da assessoria da Expocristã 2013, o mercado religioso 

movimenta mais de três bilhões de reais por ano e gera milhares de empregos diretos. Os fieis 

adquirem 75% dos CDs e DVDs em artigos originais, enquanto o público não evangélico 

consome 65% de tudo que adquirem em cópias pirateadas. Em relação aos livros, os 

consomem até seis livros por ano, e os não evangélicos três.  

O incentivo ao consumo tanto de produtos religiosos, quanto de bens idealizados por 

qualquer individuo como, por exemplo, casa e carro, são fomentados pela IURD nos seus 

templos. As figuras abaixo apresentam os panfletos e os envelopes de dízimo distribuídos pela 

Igreja durante seus cultos. 

 
Figura 9: Panfleto de Corrente da IURD 

Fonte: Bandeira (2006) 
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Figura 10: Envelope utilizado na arrecadação do Dízimo 

Fonte: Bandeira (2006) 
 

4.5 – O PORTAL ARCA UNIVERSAL: O MAPA DA INTERAÇÃO 
 

Lançado em 30 de abril de 2001, o site oficial da Igreja, surgiu junto com outros 

portais, como o Globo.com e UOL, fato que demonstra a preocupação e atualização da 

instituição com as tecnologias. Dentre os tantos meios de comunicação da Igreja Universal do 

Reino de Deus a página na internet oficial da instituição, por ser uma característica do 

dispositivo, é a que engloba o maior número de elementos midiáticos.   

O site é constituídos de cincos grandes links (Notícias, mundo cristão, diversão, arca 

mais e parceiros) esmiuçados por diversos “sub links” que abrangem desde notícias 

internacionais, mercado, histórico institucional até jogos de diversão.  
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Figura 11: Layout inicial do portal Arca Universal 

 
As ferramentas de comunicação tecnológicas interacionais são o ponto principal do 

site: o mecanismo insere 11 blogs, de diferentes membros da Igreja, onde são abordados 

temas diversos. Os mesmos são explanados em duas partes do site, um na página principal e o 

outro em forma de link, conforme as figuras abaixo: 

 
Figura12: Página relacionada com o link blogs                         Figura 13: Blogs na página principal 
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Os modos de compartilhamento viafacebook, twitter, Google Plusestão presentes em 

três partes do site. A primeira na parte superior, logo que temos acesso ao dispositivo. A 

segunda, no centro da página, com um espaço mais amplo, e a terceira no rodapé do site. 

 
Figura 14: Redes sociais no centro da página. 

 
Figura 15: Modos de compartilhamento na parte superior do site. 

 

 
Figura 16: Modos de compartilhamento na parte inferior do site. 

 

O sucesso da estratégia pode ser comprovado através dos números disponíveis na 

própria página. No nosso primeiro contato com o objeto, em 2 de abril de 2012, o site tinha 

223 mil curtidas através do facebook. Até o encerramento deste trabalho, o número já havia 

passado para 531 mil, ou seja, mais de 16 mil novos usuários compartilhadores a cada mês. O 

instrumento também conta com relatos de histórias reais de membros da igreja que obtiveram 

melhorias, para estabelecer, ainda mais, um vínculo de credibilidade.  
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O fale conosco, mecanismo inserido para o usuário manter um contato com a 

instituição, tem um sistema moderno que conta com o preenchimento dos campos de nome, e-

mail e dois telefones. Ao selecionar o país, o estado e a cidade o usuário se depara com todas 

as possibilidades mundiais dos referidos domínios. A mensagem pode ser enviada para os 

setores de comunicação de erros, envio de sugestões, redação ou orientação espiritual.  

 
Figura 17: Fale conosco do site Arca Universal 

 
A utilização do dispositivo como mecanismo de venda dos produtos da Igreja, assim 

como de apoiadores do site também chamam a atenção. São disponibilizados dois espaços 

para a publicidade, sendo um ocupado como objeto de divulgação de produtos da própria 

instituição e o outro não.  

 

 
Figura 18: Espaço publicitário de produtos que não são da Igreja 
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Figura 19: Espaço utilizado para publicidade da instituição  

A Assessoria de Comunicação da Igreja Universal utiliza-se do seu espaço não só para 

divulgar notícias institucionais ou pregações, mas defender-se dos ataques de outros veículos 

de comunicação. No link “Imprensa”, podemos notar diversas matérias que tentam esclarecer 

notícias negativas da Igreja veiculadas em outras mídias. As mesmas também podem ser 

assinadas e recebidas no próprio e-mail do usuário, através de Newsletter.  
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Figura 20: Assessoria de Comunicação na Arca Universal 

 
 

4.6 A SEÇÃO “PERGUNTAS E RESPOSTAS” 
 

Dentre estes diversos opções comunicacionais, a seção “Perguntas e Respostas” chama 

a atenção pelo conteúdo das perguntas, vínculo de intimidade com o receptor e aproximação 

com o emissor, resultado da modernização das relações religiosas.  

Em sua criação, em 10 de janeiro de 2012, a seção, provavelmente, tinha o intuito de 

esclarecer e objetivar questionamentos apresentados na bíblia, mas através de perguntas 

formuladas pelos próprios membros da igreja. Este formato durou apenas sete dias, a partir de 

então os fiéis se identificaram com a linguagem mais aproximada e começaram a enviar suas 

próprias perguntas. 

 A consolidação da seção pode ser observada devido ao grande número de 

comentários e o tempo de postagem entre as perguntas, até a atual avaliação o número 

máximo de dias que a seção ficou sem abastecimento foram quatro. A seção é encontrada na 

home do site, dentro do subtítulo Noticias, no lado esquerdo da página, mas obtêm algumas 

perguntas inseridas ao longo do site, como estratégia de captura.  
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Figura 21: Formas de acesso à seção no site 

 
A seção também está presente em outros dispositivos da Universal, como o aplicativo 

para iphone e ipad, conforme podemos verificar na figura abaixo: 

 
Figura 22: Aplicativo da Universal em ipad 
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Analisamos um período de 10 meses, de janeiro de 2012 a outubro do mesmo ano, 

totalizando 182 perguntas. Outro dado interessante é que as perguntas, normalmente, são 

postadas de madrugada e em horários parecidos, fato que ocasiona a interpretação de que as 

mesmas são avaliadas pelos organizadores do site antes da publicação.  

Em âmbito de transparência, podemos observar que todas as postagens contam com 

dias e datas especificadas, assim como, em sua ampla maioria, das 182 perguntas analisadas, 

apenas dezoito não contêm assinaturas no receptor ou emissor. 138 são apresentadas com o 

nome de quem responde ou com o nome do livro ou blog do membro da igreja que foi retirada 

(principalmente o de Edir Macedo, uma das principais ferramentas de divulgação da igreja). 

Vinte e sete são assinadas pelos dois lados. Nos casos em que os nomes não aparecem, são 

utilizadas duas situações: o codinome de “amiga”/ “amigo” ou as iniciais do fiel.  

Todos os questionamentos contêm um título introduzido de maneira objetiva, sendo 

em forma de perguntas claras ou frases afirmativas, mas com uma linguagem “forte” para 

atrair o internauta, principalmente em temas ligados a relacionamentos amorosos e conflitos 

pessoais, elementos majoritários nessa seção. Outro elemento decorrente da seção é o 

subtítulo, utilizado como ferramenta publicitária, normalmente esclarecendo o título curto, 

mas também remetendo a um convite “se você também tem esse problema” ou “Tenha prazer 

sem medos e sem dúvidas”.  
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Figura 23: Exemplo de utilização da seção 

Por parte dos internautas, chamam a atenção dois aspectos: a idade e a necessidade. 

Muitos comentam a idade que têm e todos se enquadram na faixa dos 20 anos. Em relação à 

necessidade que possuem, podemos classificá-los em três grandes grupos: os solitários, os que 

se converteram após uma vida contraditória aos ensinamentos da igreja e os que tentam se 

manter nela sem pecar.  

Os solitários utilizam de dúvidas mais pertencentes aos conflitos pessoais cotidianos, 

como, por exemplo, “como lidar com o fim de um namoro?”, “como se tornar uma pessoa 

otimista?” “como matar a sede da alma?”, “como obter a cura interior?”. 
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         Já os que se converteram, ou seja, não vivenciaram os ensinamentos dessa religião desde 

cedo, se preocupam com questões relacionadas ao passado ou as tentações que o mesmo 

provoca no presente. Utilizam de perguntas, como “Como entregar a vida para Jesus?”, “qual 

o segredo para manter a vida espiritual estável?”, “o que fazer com os ambientes nocivos?”, 

“Quais os passos para alcançar um verdadeiro arrependimento?”, “Posso assistir vídeos 

pornográficos?”. 

Os que já estão na religião a mais tempo, utilizam daquele espaço para esclarecer 

dúvidas sobre questões da bíblia, ligadas também ao relacionamento amoroso, a exemplo de 

“Meu marido é incrédulo. O que faço?”, “Como ser um bom marido?”, “Posso deixar de dar o 

dízimo em um mês e dar no outro?”, “Quero fazer faculdade e ser esposa de pastor. E 

agora?”, “Quando estou no ciclo menstrual posso participar da Santa Ceia?”.  Para esses, a 

seção é um lugar de explanar as crenças com uma linguagem mais acessível.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado são as figuras utilizadas para ilustrar a seção. 

Junto com cada pergunta é inserida uma imagem, classificada como publicitárias e, muitas 

vezes, bastante apelativas. As perguntas conjugais, por exemplo, apresentam um homem e 

uma mulher na cama e um dos dois com algumas expressões de sacrifício ou dúvida. Todos 

os atores das figuras expressam uma fisionomia que remete ao problema principal dos 

questionamentos, utilizando da linguagem visual para uma maior aproximação.  

Para que a seção possa ser relacionada com outros problemas, além de manter um 

vínculo mais imediato com quem procura uma resposta, com o decorrer do tempo, a igreja 

também inseriu uma interface nova: “Leia mais sobre esse assunto”, que remete a outros 

questionamentos de temas parecidos com o que o internauta visitou. Dessa forma, a igreja 

mantém o fiel ligado com outros conceitos, ideologias e atritos cotidianos.  

Os comentários, das 182 questões analisadas, atingiram o número de 617 e são 

assinados pelos fiéis com sobrenome, nome completo ou primeiro nome com local em que 

reside. Em sua grande maioria são de apoio às respostas postadas, salientando a verdade 

unificada da igreja, em poucas vezes podemos observar críticas aos resultados dos 

questionamentos. Os comentários podem ser encaminhados por qualquer pessoa que acessar o 

site, a única exigência é inserir os dígitos de alguma imagem, norma de segurança de qualquer 

outro site bem elaborado.  

A Igreja também pode utilizar de vídeos de pregação, relacionados com outros 

dispositivos midiáticos da igreja, para interferir e qualificar a sua fala.  Além disso, o espaço 

tem opção para a versão impressa, envio para um amigo (com comentário), assinatura da 
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newsletter e entrar em contato com os membros da igreja. Para divulgar de uma maneira 

massiva, o internauta ainda tem a opção de compartilhar em seis redes sociais.  

Com apenas dois meses no ar, o número de perguntas eram, praticamente, uma por 

dia, chegando a ter até três, que os responsáveis pela seção tiveram que criar uma alternativa. 

Para se igualar a linguagem rápida da internet, ao término de cada semana os colaboradores 

elaboraram um resumo dos questionamentos. Com um formato simples, o link contém o título 

“as dúvidas da semana”, o subtítulo é sempre a pergunta mais atrativa e fascinante. 

Asimagens são símbolos de conflitos, como pontos de interrogação, seguidas dos links dos 

títulos das perguntas, que ao clicar é aberta de maneira completa em outra página.  

Apesar de todas essas características relevantes para o entendimento do objeto a ser 

estudado, o que mais me chamou a atenção foi o teor das respostas concedidas. Independente 

de serem transmitidas por um membro da Igreja, pelo próprio Edir Macedo, pelos 

responsáveis pela seção ou retiradas de fragmentos de livros ou blogs, o conteúdo tem uma 

característica própria, elas sempre iniciam de maneira amigável, dando liberdade de escolha 

ao fiel, para depois impor a ideologia da Igreja. Mesmo assim, em perguntas que a instituição 

não tem um posicionamento perante a sociedade, como, por exemplo, conflitos amorosos, a 

resposta e totalmente liberta dos princípios da Igreja, agindo mais como um conselho. Na 

verdade, o espaço é um grande consultório psicológico.  

As respostas utilizam-se de um discurso extremamente persuasivo, convencendo o fiel 

que o melhor a fazer é seguir a opinião do emissor, mas sempre deixando claro que isso não é 

uma obrigação imposta pela igreja, que o fiel tem a opção de fazer sua escolha. Muitas vezes 

o emissor retira trechos da bíblia para fortalecer que não e ele que está impondo algo, mas a 

força divina.  

Para uma compreensão mais sistemática das análises das perguntas, classificamos as 

perguntas em sete grupos, conforme o quadro abaixo: 

Tema  Quantidade Comentários  
Relação Sexual 12 58 
Relacionamentos amorosos 
envolvendo a religião 

22 115 

Manifestação de Deus 1 14 
Dúvidas e conflitos 
envolvendo a doutrina da 
religião 

51 256 

Conflitos pessoais 43 75 
Relacionamentos amorosos 
não envolvendo a religião 

53 99 

Figura 24: Classificação das perguntas 
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São 182 perguntas com 617 comentários, uma média de 3.3 comentários por 

perguntas. O tema Relação Sexual corresponde a 9,4% dos questionamentos; 

Relacionamentos amorosos envolvendo a religião – cerca de 18.6%; Manifestação de Deus – 

0,16%;   Dúvidas e conflitos envolvendo a doutrina da religião – 41.4%; Conflitos pessoais – 

12,1%; Relacionamentos amorosos não envolvendo a religião – quase 16%. 

Neste capitulo realizamos um breve resgate histórico da Universal e seu líder, Edir 

Macedo. Logo após relatamos o alicerce da instituição que é suas estratégias de comunicação 

e seus dispositivos. Apresentamos a estrutura do site oficial da Igreja no Brasil, a Arca 

Universal, onde se encontra o nosso objeto de estudo. Já na Seção “Perguntas e Respostas” 

realizamos um apanhamento geral de seu funcionamento, a fim de compreender a maneira 

com que a igreja utiliza-se deste mecanismo. No próximo capitulo, selecionamos 12 

postagens dentro das sete categorias mencionadas para aprofundar o discurso da Seção, tanto 

por parte dos emissores quanto dos receptores.  
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5. ESTRATÉGIAS E FUNCIONAMENTO DA INTERAÇÃO 
 

Este capítulo tenta fazer articulações com o capítulo teórico e mostrar o 

funcionamento das interações entre igreja e seus fiéis. Tentamos apresentar também a 

importância que tem a interação de tipo midiática-digital na comunicação e na estrutura da 

IURD.  

Conforme dissemos no primeiro capítulo, a interação midiática surge como uma 

necessidade de atender demandas da sociedade na elaboração de lógicas próprias, como a 

diferença geográfica, velocidade na comunicação, durabilidade do registro da troca de 

mensagens, aumento da troca de conhecimento, informações e comportamento. O que auxilia 

na interação social no sentindo de se identificar com outros indivíduos e aumentar o consumo. 

Nosso objeto é importante porque dentre as diversas formas que a Igreja tenta falar 

com seu público, ela elege uma forma na qual estabelece uma interação com o fiel. Essa ação 

é executada no dispositivo digital, através de perguntas e respostas, mas quem tem a última 

palavra sobre o que se discorre é aquele que desempenha a tarefa de produzir as respostas, ou 

seja, a Igreja. Trata-se de uma interação digital, mas de caráter assimétrico, pois não funciona 

em um “vai e vem” constante entre o agente da Igreja e o crente. O fiel pergunta, a Igreja 

responde e outros usuários podem intervir através de comentários, mas a Igreja não responde 

mais a mesma pergunta.  

Conforme já relatei no final do capítulo anterior, essa seção foi criada em 10 de janeiro 

de 2012 e para estudá-la analisamos um período de 10 meses, de janeiro de 2012 a outubro do 

mesmo ano,  através de 182 perguntas feitas por usuários da internet e respondidas por 

membros da Universal. Desse número, retiramos 12 exemplos2

                                                 
2O que fazer para ser esposa de pastor? (29 de janeiro); Amor gay (22 de março); Perguntas e respostas: sexo 
anal ( 10 de janeiro); Meu marido quer mais sexo do que eu (4 de setembro); Posso usar biquíni (18 de janeiro) ; 
Contra o Botox? E o silicone? ( 28 de fevereiro) ; O que fazer depois do abuso? (3 de outubro); Por que será que 
as mulheres não se interessam por mim?  (3 de abril); Amante do próprio cunhado ( 2 de maio); Namorado 
ciumento ( 27 de abril); A minha ideia veio de Deus? (27 de setembro); O chamado de Deus ( 8 de outubro) 

, de acordo com que 

acreditávamos ter mais ferramentas e quesitos para representar as 182 perguntas iniciais. 

Esses 12 exemplos são uma somatória de duas perguntas de cada categoria da tabela que 

classificamos. 
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5.1. LENDO A SEÇÃO “PERGUNTAS E RESPOSTAS” 
 

Procuramos congregar um universo de temáticas que convergem com os problemas 

revelados na tabela. Lendo todas as perguntas conclui que todas elas situam a interação em 

um contexto de consultoria, com pessoas dirigindo os mais variados temas de perguntas à 

Igreja, através da seção. A mesma por sua vez organiza em seu turno o processo de respostas. 

Estas são dadas por bispos, especialistas da igreja, respondidas por eles mesmos ou por 

conteúdos extraídos de outras ferramentas da Universal, onde os respondentes aludiram de 

alguma forma aos assuntos perguntados.  

Como puderam acompanhar no capítulo anterior, analisamos 182 perguntas 

endereçadas pelo leitor à seção e dividimos em seis subconjuntos temáticos. As próximas 

páginas estão constituídas por duas exemplificações de cada um dos subconjuntos, totalizando 

12 exemplos. As perguntas foram agrupadas em torno dos seguintes temas: Relação sexual, 

relacionamentos amorosos envolvendo a religião, manifestação de Deus, doutrina religiosa, 

conflitos pessoais e relacionamentos amorosos não envolvendo a religião. A análise de cada 

uma delas será encabeçada por um subtítulo, formulado por nós.  

Tema A – Relacionamentos amorosos envolvendo a religião 

O conteúdo da coluna foi publicado em 29 de janeiro de 2012, às 5 horas e obteve 
umcomentário. 

Exemplo 1 –O pastor como objeto de desejo 

Título:“O que fazer para ser esposa de pastor?” 

A chamada conforme sabemos não é uma pergunta formulada pelo fiel, ela é 

sintetizada por uma formulação feita por uma pessoa designada a realizar as articulações 

necessárias no espaço. O título faz uma alusão a pergunta realizada por um fiel. 

Podemos observar que é direcionada para uma categoria mais ampla, no caso as 

mulheres que estejam procurando serem companheiras de um pastor, como se a dúvida fosse 

comum no ambiente da Igreja. 

O título também é curto e em forma de interrogação. Notamos também uma forte 

motivação instrumental, ou seja, a demandante busca instruções para saber o que uma mulher 

deve fazer para alcançar tal objetivo. Entretanto há um subtítulo onde a possível pista de 

resposta se apresenta. 
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Subtítulo: “Jovem não encontra a pessoa certa para se casar e pede ajuda” 

O subtítulo é afirmativo e resume o conteúdo da pergunta, além disso, assim como a 

maioria das postagens, salienta que a obreira pede ajuda. Dessa forma, a Universal reitera o 

espaço como uma possibilidade de auxílio, instigando outros fieis a realizarem o mesmo ato.  

O subtítulo também é formulado pelo responsável pela seção. 

Pergunta: "Bispo, sou obreira há 10 anos. Mas até hoje, com 31 anos de idade, não consegui 

encontrar um pastor para me casar. Quando gosto de um, ele não gosta de mim. Quando um 

pastor gosta de mim, eu não me simpatizo com ele. Minha família às vezes comenta de um 

obreiro em minha igreja que eu acho uma pessoa muito interessante, porém, quero ser esposa 

de pastor. O que devo fazer?  Não encontro uma pessoa que seja minha outra metade." Cintia 

A pergunta é direcionada para o bispo Edir Macedo e assinada pela emissora.  

Podemos observar que a questionadora inicia sua explanação afirmando o tempo que pertence 

à Igreja, fortalecendo o seu elo com a mesma.  

O que ela pleiteia como resposta não é apenas ser esposa, mas ter como parceiro um 

pastor como relação matrimonial. Cintia também fala das suas dificuldades e desencontros 

com seus possíveis pretendentes. Diz ainda que não procura qualquer um, pois até encontrou, 

mas o que ela quer mesmo é ter um pastor como marido. 

Notamos também a forte presença da IURD na estrutura familiar de seus fieis, assim 

como a influência da família nas atitudes da obreira. O pastor como objeto de desejo, devido 

ao seu poder no meio em que vive também é outro aspecto a ser ressaltado. Casar-se com um 

obreiro, mesmo que este também seja um servidor de Deus não dá a essa mulher o mesmo 

status de prestígio do que se o casamento fosse com um pastor. 

Essa situação mostra que o individuo é o resultado do ambiente em que está inserido, dessa 

forma as obreiras tem nos líderes da instituição uma referencialidade ideal masculina.  

Como veremos a seguir, a reposta faz parte de um tipo de interação apresentado pela 

Igreja, já que a mesma é um fragmento retirado do blog do bispo Edir Macedo, O que se 

conclui que estava inserido em outro contexto, sendo adaptado para esta situação, o que 

denominamos de estratégia de interação editada, ou seja, o problema de Cíntia já estaria pré-

respondido por Macedo para problemas semelhantes ou outros tipos de preocupações, 

segundo perguntas formuladas por outras pessoas. 
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Resposta:“Cintia, você deve se perguntar o porquê você quer casar com um pastor. Muitas 

mulheres querem casar com um pastor por motivos errados e é por isso que Deus não as 

responde. Se você quer realmente servir a Deus com a sua vida, então comece fazer isso já e, 

quando for o tempo certo, Deus vai providenciar a pessoa certa para você. Mas se você ficar 

servindo como obreira só para um dia se casar com um pastor, não espere nada de Deus”. 

Mesmo com a resposta sendo retirada do blog do bispo Edir Macedo, ela é adaptada à 

pergunta, utilizando o nome da fiel como vocativo inicial. Assim, temos a nítida impressão de 

que o líder da Igreja Universal do Reino de Deus participa e analisa as perguntas de seus fieis 

da mesma forma que as responde de maneira singular.  

Inicialmente, a resposta solicita uma reflexão do emissor sobre o problema proposto, 

adotando um hábito de técnicas psicológicas, que são experimentadas em ambientes 

terapêuticos: “Cintia, você deve se perguntar o porquê você quer casar com um pastor”.  

Entretanto, ele não espera, certamente, uma resposta de Cintia e não podendo tê-la, ele tenta 

formular uma opinião sobre o assunto. A maioria das respostas inicia dessa forma, a fim de 

transparecer essa possível liberdade da Igreja perante aos atos do participante, mas, 

normalmente, terminam com uma imposição de quem responde.  

Macedo julga a vontade de Cíntia pelo pastor, preferindo considerar seu desejo como 

“motivos errados. Podemos também evidenciar que diante de uma pergunta do fiel, como, por 

exemplo, Porque Deus não me ajuda? o bispo afirma que o problema é que o crente está 

agindo de uma maneira equivocada, atribuindo ao comportamento do fiel a resolução do 

problema.  

Ele não diz que não tem a resposta, mas afirma que se o crente fizer o que ele ordena, 

Deus dá a resposta. Caso isso não ocorra, Macedo a sentencia: “Mas se você ficar servindo 

como obreira só para um dia se casar com um pastor, não espere nada de Deus”. 

 A próxima coluna, como exemplo,foi publicado na sessão Perguntas e Respostas, em 22 de 

março de 2012, à s 4h50 minutos e não contabilizou nenhum comentário.  

Exemplo 2: Deus não faria esta brincadeira! 

Título:“Amor gay” 
 

O título sintetiza, pela pessoa operacional do portal, como a Igreja Universal denomina 

o relacionamento homossexual. Como vamos observar também em outros exemplos a seguir, 
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perguntas com assuntos mais polêmicos são apresentados na seção por títulos curtos, 

objetivos e sem motivações. 

 
Subtítulo:“A quem devo ouvir, ela ou a Deus?” 
 
O subtítulo é formulado colocando a namorada da fiel como oposta a Deus. Já no subtítulo 

podemos perceber a posição da Universal sobre relacionamentos homossexuais.   

 

Pergunta:“Fui da IURD durante parte da minha infância e adolescência (dos 9 aos 14 

anos), depois que me afastei, tentei diversas vezes voltar, mas nunca deu certo. 

Hoje estou com 23 anos, passei por muitas coisas durante esses anos todos, pois saí de casa 

aos 18 anos, senti muita solidão e falta da minha família, me sentia incapaz de ajudar minha 

família que passava por um momento muito difícil de desunião. 

Ao longo desses anos eu sempre lutei muito, e ainda luto (...) Faz duas semanas que estou 

indo novamente à igreja, e Deus já tem respondido as minhas orações. Porém existe um 

assunto, embora eu já saiba a resposta. Preciso de forças para sacrificar para Deus a minha 

vida, pois sei que se não fizer isso, por mais que Deus esteja me abençoando, no final será 

apenas uma enganação, não estarei salva e mais cedo ou mais tarde o diabo pode me tirar da 

Presença de Deus. 

Faz 6 anos que eu namoro com outra garota. Antes dela tive outras namoradas, aos 14 anos 

me assumi bissexual, aos 16 lésbica e somente aos 22 é que abri meu coração para 

relacionar-me com homens novamente. Com ela eu ‘casei’, fui morar junto aos 18 anos, e 

depois de 5 anos e meio, me separei e fui morar com a minha família.  

Retomei o namoro com a condição de morarmos em casas separadas, coisa que nunca 

aconteceu de fato, pois sempre ficamos juntas ou na minha casa ou na dela.  

Hoje minha vida está mudando, meus pensamentos, meus conceitos, como disse, faz 2 

semanas que estou indo à igreja, e ela também está, mas esse assunto de nos separamos dói 

muito, e fico com medo de ela largar Deus por isso, embora eu tenha ciência que Deus fala 

no coração.  

O fato é que não estou encontrando forças para fazer isso, eu a amo muito, são 6 anos. A 

família dela para mim é minha família, encontrei neles a paz e a união que faltava no meu 

lar, mas sei o quanto sofri por estar longe de Deus.  

Gostaria de uma orientação da senhora, pois sei que é experiente e tem a função de Deus 

para me ajudar. 

Abraços.” 

http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/sacrificio-diario-10343.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/sacrificio-diario-10343.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/nao-ignore-o-chamado-de-deus-5699.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/nao-ignore-o-chamado-de-deus-5699.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/nao-ignore-o-chamado-de-deus-5699.html�
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A pergunta inicia com a fiel afirmando o tempo que pertenceu à Universal e o quanto 

sua vida teve problemas quando se afastou a Igreja. Podemos observar aqui um típica fiel da 

Universal, pela forma que fala da instituição ao longo de sua explanação. 

Outra questão são as característica desse “típico fiel” que foram apresentadas no 

capítulo dois em forma de pesquisa. Ao analisarmos o texto, verificamos que a questionadora 

é de família simples, tem apenas 23 anos, estabeleceu responsabilidades muito cedo e, por 

isso, teve uma vida difícil até então. Na maioria das situações, esses casos são os mais 

atraídos pela Universal e, normalmente, é deles que resultam o fiel mais fanático.  

A fiel fala que voltou a frequentar a instituição há duas semanas e já está presenciando 

seus pedidos realizados. Todavia, para se manter lá, ela precisa terminar com a namorada de 

seis anos. O interessante é que ela não questiona o motivo da atitude, ela utiliza de pregações 

da IURD para obter a força de realizar tal ação: “Preciso de forças para sacrificar para Deus 

a minha vida, pois sei que se não fizer isso, por mais que Deus esteja me abençoando, no 

final será apenas uma enganação, não estarei salva e mais cedo ou mais tarde o diabo pode 

me tirar da Presença de Deus”.  

Notamos neste trecho alguns dos conceitos difundidos pela Universal, como o 

sacrifício da vida humana por Deus e que mesmo que o fiel tenha-se dedicado aos princípios 

da Igreja, se não realizar tudo que é pregado pela mesma não será salvo. Aqui também 

encontramos outro elemento muito utilizado pela IURD em seus discursos “o diabo” que, 

segundo ela, tem que ser combatido todos os dias.  

A fiel também conta que nunca foi heterossexual e foi morar junto com a namorada 

aos 18 anos, hoje elas se relacionam, mas na condição de não morarem mais juntas. A crente 

também afirma que a companheira está frequentando a IURD, mas que a separação das duas 

ainda é um assunto muito doloroso. A fiel ainda comenta que tem medo da ação “largar Deus 

por isso, embora eu tenha ciência que Deus fala no coração”.  

A questionadora tenta justificar aspectos positivos de sua relação, a fim de obter a 

compreensão da Igreja: “a amo muito, são 6 anos (... )a família dela para mim é minha”, 

mesmo assim notamos a insegurança dela  quando na mesma frase afirma: “mas sei o quanto 

sofri por estar longe de Deus”. Por fim, ela pede uma orientação de Cristiane Cardoso, filha 

de Edir Macedo e também membro da Igreja.  

 
 

 

http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/sacrificio-diario-10343.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/sacrificio-diario-10343.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/noticias/nao-ignore-o-chamado-de-deus-5699.html�
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Resposta: “Amiga, 

Só pelo fato da sua consciência lhe dizer que esse relacionamento não agrada a Deus, você 

já tem a resposta do que você deve fazer. A questão agora é decidir a quem você quer 

agradar: ao seu coração (que sempre lhe afastou do que lhe faz bem) ou ao Espírito Santo. A 

sua amiga também precisa dessa fé e ela só vai conseguir achá-la se você, que tem 

conseguido ouvir a voz do Espírito Santo, for esse referencial que ela precisa ter.  

O amor gay pode ser algo muito natural aos olhos do mundo, mas não é o certo aos olhos de 

Deus. Ele não deixa de amar as pessoas que têm passado por isso, mas isso não quer dizer 

que isso é o que Ele tinha em mente quando as criou homem e mulher. Deus não seria o Deus 

que conheço se tivesse feito tal brincadeira, colocar um homem em um corpo feminino ou 

vice versa.  

Decida a quem você quer ouvir e seja firme em sua decisão. Se é a voz de Deus, Ele com 

certeza vai lhe honrar, querida”.  

A resposta inicia pelo vocativo “Amiga” para referir-se a fiel, o que denota também 

um grau de intimidade, e como uma boa pregadora, Cristiane analisa todos os pontos fracos e 

fortes do caso e trabalha seu discurso em cima disso. 

Primeiramente ao notar o sentimento de culpa da fiel e medo de sofrer tudo novamente 

se “largar Deus”, a líder religiosa afirma que se ela tem a consciência do erro, então ela já tem 

a resposta do que fazer. Em seu segundo argumento, Cristiane trabalha com o sofrimento que 

a crente passou nestes últimos anos: “a questão agora é decidir a quem você quer agradar: 

ao seu coração (que sempre lhe afastou do que lhe faz bem) ou ao Espírito Santo”. 

Ao perceber a preocupação da questionadora com o futuro da namorada, assim como a 

não insegurança da companheira com a religião, a líder afirma que é a demandante que deve 

ser o “referencial que ela precisa ter”. Dessa forma, Cristiane transfere a responsabilidade da 

“salvação” da namorada para a fiel, tendo em vista que ela apresenta em seu texto aspectos 

que comprovam a subordinação da namorada para com a demandante.  

Após isso, Cristiane comenta sobre a doutrina religiosa, afirmando que o 

relacionamento homossexual não é bem visto aos “olhos de Deus”. E utiliza mais uma vez 

suas estratégias baseadas na pergunta da fiel, ao falar que Deus não deixa de amar as pessoas 

que passaram por isso. Podemos notar que ela deixa aqui mais uma esperança de salvação 

para a fiel, salientando que quem passou por essa situação tem o amor de Deus, não quem 

atualmente passa. 

“Deus não seria o Deus que conheço se tivesse feito tal brincadeira, colocar um 

homem em um corpo feminino ou vice versa”. Neste trecho, Cristiane fala como se já tivesse 
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tido a oportunidade de conhecer Deus, colocando-se em um âmbito diferente dos demais fieis 

e classifica o homossexualismo como uma “brincadeira”. Para finalizar, Cristiane orienta que 

a fiel decida e seja firme no que escolher, mas termina o texto, novamente, com uma 

estratégia de aproximação utilizando a palavra “querida”. 

Tema B: Relação Sexual  

Exemplo 3: Ato sexual contrário à natureza 

O exemplo 3,foi publicado em 10 de janeiro de 2012, às 11horas 03 minutos. O assunto 

atingiu nove comentários. 

Título:“Perguntas e respostas: sexo anal” 

 Esta chamada também é formulada pelos responsáveis pela seção, porém, ao 

contrário do exemplo 1, ela não se apresenta de maneira interrogativa. Isso ocorreu, 

provavelmente, pelo conteúdo do questionamento.  

 Quando as perguntas são de temas que se defrontam com a doutrina da Igreja 

Universal, os títulos não são exibidos de uma maneira motivante, como se não pudesse 

atribuir promoção ao assunto.  

Subtítulo: “Amiga deseja saber se ato agrada ou não a Deus. Se você também deseja ter a 

sua dúvida espiritual esclarecida pelo Portal Arca Universal, envie seu e-mail para 

redacao@arcauniversal.com” 

 Na mesma linha, o subtítulo, também redigido pelo executor da seção, insere uma 

pequena frase sobre a pergunta em si e não repete o termo “sexo anal”, ratificando a não 

fomentação do tema por parte da Igreja “Amiga deseja saber se ato agrada ou não a Deus”. 

O vocativo amiga também é utilizado neste caso, normalmente isso ocorre quando o emissor 

não assina a pergunta. Por outro lado, também podemos encontrar a mesma estratégia em 

questionamentos que permitirão uma resposta sentenciadora, para exprimir em primeira 

instância o papel de amizade da instituição, ou em perguntas que contêm conflitos pessoais, 

tendo em vista que o individuo se apresenta emocionalmente sensível, necessitando de uma 

palavra de conforto e de sentir-se próximo da religião.  

mailto:redacao@arcauniversal.com�
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Em seguida, a Igreja utiliza-se deste espaço para divulgar e motivar os fiéis a 

encaminharem perguntas para o dispositivo. Notamos que a Igreja posiciona-se esclarecedora 

de “dúvida espiritual”, mesmo que as mesmas sejam relacionadas a conflitos terrenos. 

Pergunta: “Sou casada e gostaria de esclarecer uma dúvida: Fazer sexo anal é pecado?” 

A pergunta não é assinada pela autora, assim como não é direcionada para algum 

membro específico da Igreja, dessa forma a resposta tem a possibilidade dedar voz a vários 

líderes ou extrair trechos da própria bíblia. 

 Podemos observar que antes da fiel questionar sobre a opinião do sexo anal nos 

âmbitos da Igreja, ela afirma seu estado civil “sou casada”, como se já justificasse o teor de 

sua perguntae seu puritanismo, ou seja, ela primeiro argumenta entre linhas que não está 

querendo apenas divertir-se com o ato sexual, mas seria para agradar o desejo de um único 

homem, seu marido.  

Resposta:“Sim, é pecado. A orientação de Deus é bem clara. A própria Bíblia deixa 

registrado que é completamente errado e merecem punição os que praticam relações sexuais 

de outra forma, contrária à natureza:  

‘Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames; porque até as mulheres mudaram o 

modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza; semelhantemente, os 

homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua 

sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a 

merecida punição do seu erro’ (Romanos 1.26-27)  

Bispo Edir Macedo também dá mais detalhes sobre o assunto em seu blog: “No sexo anal, o 

reto é agredido com uma introdução estranha à sua natureza. Ele não está na função de 

receber, mas de expelir. Expelir o quê? Fezes, excremento ou cocô. As fezes são o lixo do 

corpo humano. Usar o ânus como objeto de prazer é o mesmo que degustar um belo jantar a 

dois no meio do lixão. Não faz sentido. É questão de higiene, de saúde e, sobretudo, de 

inteligência.” 

A resposta não é assinada por um único autor, mas é uma mescla de três discursos: do 

responsável pela seção, da bíblia e de Edir Macedo. Ao contrário da maioria das repostas 

analisadas, esta inicia com teor deliberativo: “Sim, é pecado”.  

http://www.bispomacedo.com.br/2010/02/22/ato-conjugal/�
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Logo após ratifica que a orientação é Deus, ou seja, não é a Universal que julga essa 

ação e antes de colocar um trecho da própria bíblia, a fim de fortalecer seu argumento, o 

membro da Igreja já assegura que “merecem punição os que praticam relações sexuais de 

outra forma, contrária à natureza”.  

Para complementar a fala da bíblia, o organizador da resposta também extrai do blog de Edir 

Macedo uma posição sobre o ato, temos aqui duas falas: uma histórica e a outra moderna. 

Mas ao contrário da Bíblia, Macedo responde sobre a ação de maneira científica, divergindo 

do subtítulo que dizia esclarecer dúvidas espirituais.  

O bispo salienta a função do órgão e afirma que “As fezes são o lixo do corpo 

humano”, dessa forma faz alusão à relação sexual como um “belo jantar” e o sexo anal como 

um “lixão”. Segue sua fala, afirmando que as duas ações divergem e finaliza sem utilizar 

nenhum argumento religioso: “É questão de higiene, de saúde e, sobretudo, de inteligência”. 

A coluna tomada como exemplo a seguir foi publicada em 04 de setembro de 2012, às 4horas 

e 50 minutos e alcançou seis comentários.  

Exemplo 4: Sexo é um dever! 

Titulo:“Meu marido quer mais sexo do que eu” 
 

O título é formulado de forma afirmativa, como se fosse um fragmento retirado da 

pergunta. Mas na verdade ele é alusivo aos comentários, por parte da mulher, sobre a relação 

sexual da vida conjugal que chegam à Igreja. 

 
Subtítulo:“Uma das reclamações que ouvimos constantemente, quando aconselhamos marido 

e mulher, diz respeito à insatisfação sobre a frequência da relação sexual” 

Ao ler o subtítulo podemos identificar que este exemplo não é uma resposta para 

apenas um fiel questionador, mas foi formulada a partir da demanda sobre o tema, assim 

como dos comentários repetitivos das mulheres.  

Pergunta: "Se eu fosse fazer a vontade do meu marido, a gente teria sexo todo dia." — 

Amiga. 

Assim como o título, a pergunta, provavelmente, foi extraída de algum dos diversos 

questionamentos sobre o tema que chegaram na redação da seção. Mesmo assim, ela e 

assinada pelo codinome Amiga, possivelmente, inserido pelos responsáveis da seção.  
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Podemos refletir que dentre os questionamentos que apareceram a frase foi escolhida 

baseada em uma estratégia comunicacional, devido ao apelo que a mesma oferece.  

Resposta:“Quase todo casal - sim, a maioria -, enfrenta a questão de diferentes níveis de 

desejo sexual. Ou ele quer mais do que ela, ou ela quer mais que ele. É raro encontrar um 

casal em que ambos têm libidos iguais. 

Porém, vocês devem fazer algo a respeito. 

Um dos deveres que você tem para com seu cônjuge é satisfazê-la (o) sexualmente. Sim, você 

deve isso a ela (ele). Infelizmente, muitos não pensam assim. Tratam o sexo como se fosse um 

extra, uma opção. 

A verdade é que, como em muitas questões conjugais, vocês têm que se ajustar. Não sou eu, 

nem revista masculina ou feminina, nem ninguém quem deve ditar para vocês quantas vezes 

devem fazer sexo por semana ou mês. Isso deve ser decidido entre vocês, porque interessa 

apenas a vocês dois. Portanto, leve em consideração a realidade de vocês e esqueça o que 

fulano ou beltrano fazem. 

Ele tem mais desejo que você? Você tem que se ajustar e fazer amor com mais regularidade 

que gostaria” 

Ela tem menos desejo que você? Você tem que se ajustar e fazê-lo menos vezes do que 

gostaria. E vice-versa. De forma que vocês encontrem um meio termo, uma cumplicidade, um 

equilíbrio. 

Entenda uma coisa: fazer amor é como comer uma boa comida. Você pode não estar com 

fome, mas é só dar a primeira mordida que… Portanto, não espere ter vontade para ter a 

intimidade. Faça porque é correto, é sua dívida com seu parceiro e, afinal de contas, é muito 

bom. (Ou pelo menos deveria ser. Se não é, aí já é outro problema)”. 

 

A resposta foi retirada do blog do bispo Renato Cardoso e seu conteúdo é 

estritamente aconselhativo, não tendo nenhum fragmento que remeta aspectos da doutrina 

religiosa.  

O bispo inicia sua explanação relatando que a maioria dos casais sofrem divergências 

em relação à frequência das relações sexuais. Podemos ponderar aqui que o bispo fala com 

propriedade do assunto, o que fortalece a nossa ideia de estarmos em um contexto interacional 

que lembra a de um de consultório psicológico. Notamos que Renato escuta tantos casos 

desse tema, que consegue até quantificar que a maioria dos casais enfrenta essas questões em 

seu relacionamento, assim como estabelecer as principais soluções dessa temática. 
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Ele afirma que “Um dos deveres que você tem para com seu cônjuge é satisfazê-la (o) 

sexualmente” e salienta que é errado os casais consideram a relação sexual como “um extra, 

uma opção”. Em relação à quantidade de relações sexuais, o bispo comenta que isso é um 

ajuste do casal, não depende dele delimitar a frequência.  

O bispo também faz alusão do sexo como uma “boa comida”, que mesmo que não 

esteja com vontade, ao provar a mesma se manifesta. Ele afirma que relação sexual é correto e 

bom, ironizando no final: “Ou pelo menos deveria ser. Se não é, aí já é outro problema”.  

Ao analisarmos esta situação, podemos observar que a fala do bispo não se aproxima 

de uma questão religiosa. Renato fala como se estivesse em uma roda de amigos. Mesmo 

sendo um tema “tabu” para as instituições religiosas tradicionais, a Universal trata essa 

temática com muita naturalidade.  

Também podemos ponderar que neste exemplo não temos uma sentença da parte da 

Igreja e sim pareceres e recomendações para que a vida conjugal de seus fieis seja a melhor 

possível. Mesmo assim, provavelmente, os mesmos irão remeter sua felicidade sexual ao 

poder divino. 

A seguir entraremos nas perguntas que trazem como tema a doutrina religiosa.  

Tema C: Doutrina Religiosa 

O próximo exemplo foi publicado na sessão, em 18 de janeiro de 2012, às 5horas, e teve nove 

comentários. 

Exemplo 5: Meninas, não sejam indecentes! 

Título:“Posso usar biquíni?” 

O título elaborado por alguém pelo responsável da seção resume o questionamento 

da fiel da maneira mais direta possível. Vemos agora a diferença se comparado com as 

questões de relações sexuais. As estratégias da Igreja se modificam de acordo com o assunto 

proposto.  

Subtítulo: “Amiga fica incomodada com vestimenta e deseja saber se está certa” 
 

 No subtítulo encontramos novamente o vocativo “Amiga” para se referir à fiel. Ele 

também relata um pouco mais do teor da pergunta, sobre o incomodo que o biquíni 

proporciona para a mesma, assim como reitera a Universal como a proprietária daverdade 



87 
 

absoluta“e deseja saber se está certa”.  

Pergunta:“Cris, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre biquíni. 

Sempre ouço dizer que existem roupas certas para lugares e situações; mas mesmo sendo 

usado na praia – onde a maioria das pessoas consideraria o uso comum – isso não me parece 

adequado. 

Não tenho nenhum complexo com meu corpo; sempre tive proporções adequadas à minha 

altura, tenho 18 anos e adquiri esse conceito quando tinha apenas 11 – acho que também 

devo dizer que não cresci em nenhuma doutrina/religião, e que também não tive nenhuma 

influência de terceiros quanto a isso. 

Nasci e cresci próxima às praias mais requisitadas do litoral de São Paulo, e, há certa altura, 

quando ia à praia e via a todos seminus, eu pensava que estavam se expondo demais; pois é 

como ficar de roupa íntima e todos ao seu redor acharem normal – muitas vezes os modelos 

de biquínis costumam ser mais ‘reveladores’ do que calcinhas e sutiãs. 

Enfim, como já disse, gostaria de saber a sua opinião sobre o uso de biquíni; e como você se 

veste para ir à praia.”- W.A. 

 
A pergunta é direcionada para um membro específico da Igreja, dessa vez é Cristiane 

Cardoso, fato que se justifica por Cristiane obreira, líder religiosa, autora de blogs, jovem e 

filha de Edir Macedo. Na Universal cada líder é especialista em temas diferentes, à exceção 

de Macedo que é o porta voz oficial da Igreja. 

 Notamos também que a fiel pede a opinião da obreira não a sentença dela como 

religiosa: “Cris, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre biquíni”. A fiel se identifica 

como W.A que, provavelmente, sejam as iniciais de seu nome, esse aspecto também é 

aplicado por muitos fieis ao longo da coluna.  

W.A salienta as opiniões sobre roupas adequadas para diferentes situações, mas afirma 

que não se sente bem em usar biquíni na praia, mesmo que a maioria faça uso desta 

vestimenta.  Ela também afirma ter 18 anos e não possuir complexos com sua forma física e, 

principalmente, não sofrer influência de doutrina religiosa “acho que também devo dizer que 

não cresci em nenhuma doutrina/religião, e que também não tive nenhuma influência de 

terceiros quanto a isso”.  

A fiel relata que ao olhar as outras frequentadoras da praia com trajes de banho achava 

que as mesmas estavam expondo-se demais, classificando-os como “seminus” mesmo que 

para a questionadora frequentar praias é algo rotineiro. Ao encerrar, a usuária também 
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questiona como Cris se veste na praia, ratificando o vinculo de referencialidade dos lideres da 

Igreja para com seus fiéis.  

 
Resposta:“Boa pergunta! Eu também penso do mesmo jeito que você, embora seja isso uma 

opinião minha e não doutrina a ser passada a todos. Eu acho que praia e piscina não são 

desculpas para nos despir, só isso. 

Eu já usei biquíni no passado e, mesmo sendo decente e cobrindo tudo, não me sentia à 

vontade. Parecia que quando as pessoas olhavam para mim, podiam imaginar o que estava 

por baixo daquele biquíni – horrível! Foi então que resolvi não usar mais. Até porque o meu 

marido também não gostou e me pediu para nunca mais usá-lo. 

Hoje eu uso maiô, com um shortinho, só para cobrir mais um pouquinho. E o meu maiô não 

deixa escapar nada”. 

A resposta é um fragmento retirado do blog de Cristiane, provavelmente, quando foi 

questionada por outra fiel. O enunciado começa com uma motivação “Boa pergunta!” 

apoiando o comportamento denominado por ela como “decente”. Ao concordar com a opinião 

da fiel, Cristiane afirma que é seu ponto de vista, não uma doutrina religiosa. O que reitera 

nossa consideração da seção ser um grande consultório de ajuda.  

A líder da Igreja conta que já utilizou biquíni anteriormente, mas “mesmo sendo 

decente e cobrindo tudo”, mas não se sentia a vontade com a situação, logo após reafirma 

novamente sua “decência” afirmando que só de acreditar que as pessoas poderiam estar 

imaginando o que estava atrás do biquíni já a incomodava.  

A submissão da mulher no casamento, uma das linhas de frente da Universal, também 

é notória na resposta da filha de Edir Macedo, que afirma que o marido não gostava: “Até 

porque o meu marido também não gostou e me pediu para nunca mais usá-lo”. Por fim, 

Cristiane disponibiliza uma opção para a fiel: a utilização de maiô com um short e argumenta 

sua escolha, novamente no seu conceito de decência: “E o meu maiô não deixa escapar 

nada”. 

Nosso próximo fragmento foi publicado em 28 de fevereiro 2012, às 21horas e 

resultou em sete comentários. 

 
Exemplo 6:A beleza maldita. 
 
Título: “Contra o Botox? E o silicone?” 
 

Em forma de duas frases interrogativas, o título remete a posição da Igreja Universal 

do Reino de Deus sobre questões estéticas da aplicação do botox e do silicone.  
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Subtítulo: “Internauta quer esclarecimentos sobre o uso dos artifícios da medicina para 

melhorar a aparência” 

 

Podemos observar que neste exemplo é utilizada a palavra internauta para remeter ao 

questionador. Ao contrário dos outros, isso ocorre porque o usuário que pergunta não parece 

ser um fiel da Igreja, tendo em vista que critica a posição de Cristiane Cardoso perante a esse 

assunto.  

Pergunta: “Tenho lido sua matéria na Folha Universal e sou sincero em dizer que algumas 

vezes não concordo com os seus pensamentos, como nessa última edição sobre Botox. Você é 

categórica em afirmar que é contra as alternativas da medicina em proporcionar às mulheres 

uma melhora na aparência. Li há duas semanas o caso de uma esposa que queria fazer uma 

lipoaspiração e colocar silicone nos seios e você foi contra. Ela queria tal mudança para 

proporcionar melhora na autoestima e, juntamente, agradar seu esposo. Na matéria do Botox 

você é contra até mesmo pintar os cabelos que estão clareando devido à idade. Eu lhe 

pergunto: a senhora usa suas maquiagens? Nunca pintou os seus cabelos? Não seria capaz 

de utilizar o silicone para seus benefícios, para melhorar a postura? Vocês da Igreja afirmam 

que Deus dá inteligência aos médicos para o nosso benefício e agora ficam recriminando? - 

Vladimir, Rio de Janeiro/RJ” 

 

Com a assinatura de seu nome, cidade e estado, Vladimir inicia sua contribuição 

afirmando que acompanha a Folha Universal, outra ferramenta comunicacional da Igreja. 

Mais que isso, o usuário salienta que Cristiane é decisiva em sua opinião, já que no conceito 

de Vladimir as mudanças são “paraproporcionar melhora na autoestima”. 

O demandante se posiciona como interessado e acompanhante assíduo do discurso da 

Igreja, ao afirmar, novamente, que leu “há duas semanas o caso de uma esposa que queria 

fazer uma lipoaspiração e colocar silicone nos seios e você foi contra”. Vejamos aqui o que 

nos impulsionar a desenvolver este trabalho e nossa principal justificativa para o mesmo, a 

Universal também causa curiosidade de quem não é adepto a doutrina.  

O questionador vai além ao perguntar se Cristiane, que é relativamente jovem e tem 

uma boa aparência física, não utiliza maquiagens, tinta nos cabelos (que são mexados). Antes 

de finalizar, Vladimir deixa bem claro que não pertence à instituição ao escrever “ Vocês da 

Igreja”, não se incluindo na mesma. O usuário ainda chama a Igreja de divergente quando 

“afirmam que Deus dá inteligência aos médicos para o nosso benefício e agora ficam 

recriminando?”. 
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Resposta:“Obrigada pelo seu comentário. Eu escrevo aquilo que eu tenho dentro de mim, 

isso não quer dizer que todos devam pensar como eu. O uso do Botox não é pecado, nem a 

cirurgia, mas, em minha opinião, isso não pode proporcionar a tão desejada autoestima 

duradoura. Talvez no início, a mulher possa até sentir-se melhor consigo mesma, mas o 

problema é que essa “emoção” não fica! 

Se precisarmos melhorar a aparência para nos sentirmos felizes, ai daquelas que não têm 

condições financeiras para isso. E no passado? Como é que a mulher sobrevivia à falta 

desses artifícios? Será que elas eram tão deprimidas como muitas de hoje? Diga-se de 

passagem, muitas dessas de hoje já fizeram tudo o que tinham direito de fazer no rosto, no 

quadril, no nariz, nos olhos... 

Pois bem, eu acho que a mulher não precisa de um silicone para sentir-se bem consigo 

mesma. Eu acho que quanto mais se coloca, mais se quer colocar. Quanto mais tira, mais 

quer tirar. Até que ponto vamos chegar? 

Não sou contra o Botox, as cirurgias, os silicones, nem o tingir dos cabelos. O que eu quis 

dizer no meu artigo é que a autoestima não é levantada pelo exterior, mas, sim, pelo interior. 

Na fé, 

Cristiane Cardoso” 

 
A líder religiosa inicia sua explanação de maneira amigável, agradecendo Vladimir 

pela sua pergunta. Por mais que a posição dela não tenha ficado confortável, Cristiane sabe a 

hora de ser gentil para evitar confrontos. A filha de Macedo esclarece que sua opinião não faz 

parte da doutrina da Igreja, ela é subjetiva. Ponderamos neste trecho que em assuntos que a 

Universal não tenha uma posição definida, seus membros, aparentemente, tem liberdade de 

divagar sobre o tema.  

Ao se defender, Cristiane afirma que não acredita que a autoestima desejada pela 

mulher possa ser atingida através de cirurgias plásticas e outros mecanismos proporcionados 

pela medicina, mesmo assim o botox e o silicone não são pecados. A líder também se refere a 

mulheres que não têm condições financeiras para tais ações, enaltecendo ainda mais seu 

público alvo, conforme vimos na pesquisa do perfil dos membros da Universal, no capítulo 

dois.  

Ao mesmo tempo, ela se contradiz ao comentar que “Não sou contra o Botox, as 

cirurgias, os silicones, nem o tingir dos cabelos”, que na verdade o que quis dizer é a 

http://cristianecardoso.com/�
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autoestima está no interior. Mesmo sabendo que o internauta não é religioso, Cristiane se 

despede: “Na fé”. 

Tema D: Conflitos pessoais 

O sétimo exemplo foi publicado em 03 de outubrode 2012, às 04h50 e teve um 

comentário. 

Exemplo 7: Nós te damos a força de volta! 
 
Titulo:“O que fazer depois do abuso?” 
 

Neste caso o título volta a ser de maneira interrogativa. O elaborador da seção formata 

um questionamento que pode ser utilizado de maneira mais abrangente, ou seja, ele não é 

direcionado apenas para o emissor, mas para todo e qualquer individuo que se enquadre neste 

caso.  

Subtítulo:“Amiga não tem forças para ter de volta autoestima perdida” 
 

No subtítulo encontramos novamente o vocativo amiga, como já fizemos referência 

anteriormente, muito utilizado para questionamentos onde o usuário encontra-se fragilizado 

emocionalmente. A estratégia possibilita que a Igreja aproxime-se ainda mais do fiel, 

proporcionando também um “ombro amigo” para quem a procura.  

A linha de apoio individualiza mais o título que era abrangente, focando no caso 

especifica da questionadora. A frase é constituída de um grande apelo emocional, referindo-se 

a emissora como alguém que não tem “forças” para viver. 

 

Pergunta: “Não tenho vontade de me arrumar depois que fui abusada. Minhas amigas falam 

que eu era bonita, mas parece que perdi algo que não encontro quando me olho no espelho. 

O que devo fazer? Por favor, me ajude.”-Amiga. 

A pergunta não é direcionada para nenhum membro específico da Igreja e assinada 

pelo codinome Amiga, fato que comprova que os fiéis tem neste espaço uma referência, 

apropriando-se dos adjetivos utilizados pela instituição a fim de integrar o sentido do 

discurso.  

A fiel inicia sua pergunta afirmando sua falta de ânimo para se arrumar e, logo após, 

explica o motivo “depois que fui abusada”. Podemos notar que nem no título, subtítulo e 

pergunta não tem a expressão abuso sexual. Dessa forma, podemos refletir que esse tema é 
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bastante trabalhado na Igreja, pois não necessita do complemento, fato intrigante, pois 

existem diversos tipos de abuso.  

A Amiga ainda fala sobre sua situação antes de ter sofrido o abuso e que “perdi algo 

que não encontro quando me olho no espelho”, o que ela diz não encontrar é chamado pela 

Igreja, no subtítulo, de autoestima. Vejamos que a Universal aconselha, acolhe e ainda dá o 

diagnóstico como grande rede de psicólogos, psiquiatras e terapeutas.  

Por fim, a fiel questiona o que deve fazer e solicita ajuda à Universal como instituição, 

sem individualizar a demanda para as pessoas de Edir Macedo, Cristiane Cardoso, entre 

outros. Podemos ponderar aqui que para muitos fieis-questionadores, a Igreja tem um discurso 

único, independente de quem o responda.  

 

Resposta:Muitas mulheres carregam em si as marcas do abuso projetadas nessa reação 

emocional, com consequências físicas e passam a se rejeitar de tal forma que não encontram 

forças ou propósito para se arrumar e se cuidar fisicamente. 

Lembra-se do espelho? Ele definitivamente é o seu inimigo, porque vai refletir a imagem de 

alguém que você não quer ser: uma mulher desarrumada, com roupas largas, 

descombinadas, cabelos maltratados, pele ressecada e um semblante caído e sofrido. 

Você não se valoriza mais. Não se aprecia e através de sua aparência tenta mostrar para o 

mundo que desistiu da vida. Automaticamente, os que estão à sua volta passam a vê-la da 

mesma forma: não porque de fato não tenha beleza ou valor, mas porque você mesma tem se 

desmerecido. 

Quando está perto de outras mulheres que, muitas vezes, nem bonitas são, mas se cuidam, 

você se sente ainda mais inferior, não entendendo que isso tem sido uma opção sua. Não 

significa que as outras sejam mais bonitas que você, mas sim que você se preocupa muito 

menos em ser tão bonita quanto elas. 

Isso sem falar na falta de cuidados para com a sua saúde: ou se entrega aos prazeres de 

alimentos calóricos, come desregradamente, acumulando um peso excessivo ou se 

autodestrói, com uma alimentação fraca e se torna anêmica. 

Seja qual for a variante, a verdade é uma só: você tem imposto a si esse tipo de 

comportamento e refletindo assim o que está dentro de você: uma entrega passiva ao 

sofrimento. 

A sua mente está enclausurada. É o momento de confrontar a realidade: você não precisa 

andar desarrumada, ter uma vida desregrada e mostrar para o mundo que foi abusada e que 

ainda sofre por isso. 
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Você pode retomar as rédeas de sua vida, passar a se amar e se valorizar. Investir na sua 

aparência, cuidar da sua saúde e se recriar para esse mundo. 

O seu agressor não merece que você passe uma vida inteira sofrendo os efeitos colaterais do 

abuso. 

Confronte a realidade: você não está feliz assim. Você não vive em paz com a sua aparência. 

Você não se sente realizada na sociedade. Então, por que continuar dessa forma se o poder 

para mudar está em você? 

O primeiro passo é admitir que a sua aparência atual foi uma opção sua, mas que agora você 

decide fazer uma nova resolução de vida e se cuidar. O segundo passo é começar essa 

mudança já: olhe-se no espelho. O que falta? Um corte moderno de cabelo, arrumar as 

sobrancelhas, uma sombra, um batom, roupas passadas? Mude algo em você neste minuto e 

continue durante toda esta semana. 

Lembre-se da beleza das aves e dos lírios: “Nãotendes vós muito mais valor do que 

elas?” (Mateus 6:26) 

 

A resposta, retirada do blog de Cristiane Cardoso, não utiliza vocativos iniciais. O 

enunciado começa com a respondente concordando sobre a reação da emissora perante o 

abuso sexual. Aqui temos a estratégias de conforto nos conflitos pessoais, onde a Igreja 

coloca a situação específica de uma pessoa como parte do universo, causando confiança e 

empatia do fiel.  

Posteriormente, a líder religiosa utiliza-se da estratégia de relatar o que a, 

provavelmente, a fiel está passando. Dessa forma, a crente vai se envolvendo e possuindo um 

laço de identificação com os sintomas e, consequentemente, com a resposta: “Não se aprecia 

e através de sua aparência tenta mostrar para o mundo que desistiu da vida”. Cristiane 

também afirma que a aparência física acaba resultando no que as pessoas ao entorno pensam 

dela. Podemos refletir a linguagem psicológica desenvolvida aqui e ao longo de toda a 

resposta, assim como a valorização da aparência física, contraditória as religiões tradicionais.  

A autora segue persuadindo falando situações que remetem a questionadora à 

inferioridade: “Quando está perto de outras mulheres que, muitas vezes, nem bonitas são, 

mas se cuidam, você se sente ainda mais inferior”. Cristiane também utiliza o argumento do 

desleixo com a saúde, mas segue enfatizando a beleza física “acumulando um peso 

excessivo”. 

A religiosa afirma que a saída está dentro da fiel, que não pode se colocar como vítima 

no mundo. Para isso deve se remodelar para o mundo e, novamente, fala da beleza e da vida 
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social “Você não vive em paz com a sua aparência. Você não se sente realizada na 

sociedade”. Ainda com estratégias psicológicas, Cristiane fala do agressor que não merece o 

sofrimento da crente.  

Ao longo da resposta também são formulados dois passos para a mudança: admitir que 

é uma opção própria e começar a modificá-la. Os questionamentos colocados por Cristiane 

são envolvendo aparência física: “O que falta? Um corte moderno de cabelo, arrumar as 

sobrancelhas, uma sombra, um batom, roupas passadas?” 

Enfim, para encerrar faz o que não realizou durante toda a resposta: coloca um trecho 

da bíblia para fortalecer seu discurso que, anteriormente, não tinha nenhum indício religioso. 

Nossa próxima análise Fé sobre a coluna que foi publicada em 03 de abril de 2012, às 5 horas 

e nãoobteve comentários.  

Exemplo 8: A Universal também te desencalhar! 

Título:“Por que será que as mulheres não se interessam por mim?” 

O título é novamente formulado pelo responsável da seção e de uma maneira 

sensacionalista, pois não condiz com a pergunta do fiel, como veremos a seguir, ele não 

afirma que as mulheres não se interessam por ele, apenas pergunta quais atitudes tomar para 

encontrar alguém.  

Subtítulo: “O homem precisa oferecer segurança” 

Tendo em vista que o público alvo neste exemplo é masculino, a estratégia utilizada já 

resume a resposta no subtítulo. Isso, provavelmente, pelos homens terem a característica mais 

emergencista quando o assunto é relacionamento amoroso. Dessa forma, a chamada é mais 

direta e objetiva se comparada com respostas para mulheres.   

Pergunta: "Não sei o motivo que estou encalhado. Como eu devo agir para encontrar uma 

mulher para me relacionar?” 

A pergunta não é assinada pelo demandante e começa afirmando que desconhece o 

motivo que está “encalhado”. Notamos aqui que a palavra encalhado está na linguagem 

extremamente coloquial, temos aqui mais um exemplo que fortalece o vínculo de amizade que 

o fiel estabelece com a Igreja. O crente ainda solicita conselhos para atitudes que atraia uma 

mulher para se relacionar. 
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Resposta: “Às vezes o homem não oferece segurança para a mulher, não tem um trabalho 

fixo, por exemplo. 

Nós sabemos que uma das coisas que a mulher procura em um homem é a segurança. Ela 

quer saber onde ela vai “amarrar a carroça dela”, em um cavalo árabe ou em um pangaré. 

A imaturidade também conta, porque às vezes o homem é muito brincalhão e a mulher gosta 

de seriedade, de compromisso, e se ele não passa isso, realmente vai ficar encalhado. Só uma 

pessoa muito desesperada é que desejará ter um relacionamento com ele. 

Mas se você também não se faz atraente para a aproximação de outra, está sempre de cara 

fechada, intimida a pessoa de chegar perto e impede alguém que está interessada em você se 

aproximar de você. 

  A resposta não é assinada e nem retirada de algum outro texto já postado por 

membros da Igreja. Certamente ela foi respondida por quem cuida da seção e podemos notar 

claramente o apego financeiro que a Igreja difunde na resposta.  

A segurança que é mencionada no subtítulo se refere à estabilidade financeira do 

homem que, segundo o respondente, é o primeiro fator que interessa às mulheres: “Ela quer 

saber onde ela vai “amarrar a carroça dela”, em um cavalo árabe ou em um pangaré”.  

Outros aspectos ressaltados na resposta é o compromisso que o homem deve passar para a 

mulher e na hora de tentar se aproximar de alguém manter-se com a expressão facial mais 

otimista.  

Tema E: Relacionamento amoroso não envolvendo a religião 

O nono exemplo foi postado na sessão, em 2 de maio de 2012, às 5 horas e resultou 

em  18 comentários. 

Exemplo 9: O pecado mora ao lado. 

Título: “Amante do próprio cunhado” 
 

O título formulado pelos encarregados da seção resume de maneira direta o conteúdo 

tratado na pergunta. 

 
Subtítulo: “Como deixar de ser a outra?” 
 

O subtítulo ajuda, de maneira interrogativa, a dar mais uma pista do que será 

abordado na resposta. Neste caso não há nenhuma estratégia de motivação, como 

javascript:%20self.print();�
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interpelação. Por outro lado veremos na pergunta que em nenhum momento a questionadora 

pede ajuda, ela só relata os fatos.  

 

Pergunta: “Sou amante do meu cunhado faz 9 anos. Sim, admito, eu o amava e ainda o amo. 

Eu até tentei terminar, mas meu caso com ele começou quando ele e minha irmã ainda 

namoravam. Não sei exatamente como ou por que começou, só sei que o desejo tomou conta 

da gente de um jeito que acabamos na cama. 

Nem o noivado, nem o casamento dele com ela conseguiu me afastar dele. Sempre dávamos 

um jeitinho de nos encontrar: no motel, no estacionamento do shopping, no escurinho do 

cinema, dentro do carro dele, no último metrô, no banco do ônibus, enfim, sempre achávamos 

uma maneira de ficarmos juntos. 

Mas tudo mudou quando minha irmã veio me confessar que seu marido tinha outra. Ela não 

parava de chorar e perguntar o que tinha feito de errado. Soluçando, me perguntava se eu já 

tinha desconfiado de alguma coisa, e pior, me pedia conselhos de como agir para salvar o 

casamento, agora que finalmente conseguira engravidar após tantas tentativas. Não 

conseguia responder nada, ficava muda e com medo dela descobrir tudo. Nem sei o que seria 

dela. 

Estava me sentindo a pior pessoa do mundo, por isso resolvi terminar tudo com o meu 

cunhado, mas ele não pensava assim e queria continuar. Mesmo eu explicando tudo, ele não 

quis, e ameaçou contar tudo e deixá-la, caso eu terminasse com ele. Disse que o que 

mantinha o casamento deles vivo ainda era eu. 

Mês que vem é o batizado da criança. Já está tudo acertado, até meu pai, que é separado da 

minha mãe e mora em outro estado, vem. Já está quase tudo comprado, vai ser uma bonita 

festa, inclusive, a madrinha sou eu, e também a amante.” 

 No contexto da pergunta a fiel justifica seus atos, começando pelo primeiro 

argumento: o tempo de relacionamento com o cunhado. Posteriormente, ela relata o amor que 

tem por ele, como se fosse a justificativa para suas ações e, ainda fundamenta que “até tentei 

terminar, mas meu caso com ele começou quando ele e minha irmã ainda namoravam”.  

Além de não solicitar uma saída para seu caso, a fiel utiliza-se, muitas vezes, de 

argumentos sexuais para a compreensão do mesmo: “Sempre dávamos um jeitinho de nos 

encontrar: no motel, no estacionamento do shopping, no escurinho do cinema, dentro do 

carro dele, no último metrô, no banco do ônibus, enfim, sempre achávamos uma maneira de 
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ficarmos juntos”. Isso comprova o fato de que o vínculo estabelecido entre fiel e Igreja é 

muito mais afetuoso do que religioso. 

A questionadora, que não se identificou, conta que a reflexão sobre o assunto veio 

quando viu a tristeza da irmã ao desconfiar que o marido tivesse uma amante. A fiel ainda 

ressalta que tentou terminar o relacionamento, mas foi ameaçada pelo cunhado e de uma 

maneira individualista explana, com orgulho, o argumento utilizado por ele: “Disse que o que 

mantinha o casamento deles vivo ainda era eu”. Finaliza relatando que na festa de batizado 

do filho da sua irmã, ela é a madrinha e a amante.  

Resposta:“Amiga, uma coisa eu sei: se você não se colocar no lugar da sua irmã, não saberá 

fazer o que deve fazer. 

É muito fácil se deixar levar por uma situação enquanto não é a gente que está na pele 

daquele que está perdendo. E quando somos nós que estamos perdendo? E se fosse o 

contrário: sua irmã tendo um caso com o homem da sua vida? 

Ora, se ele faz isso com a sua irmã, será que merece tanto amor da parte dela? 

A mulher que tira o marido da outra sempre acaba perdendo no final – lembre-se disso”.  

 

A resposta dada, novamente, por Cristiane Cardoso, que é quem custa responder os 

conflitos femininos, inicia chamando a fiel de Amiga, fortalecendo os laços com a mesma. 

Logo após utiliza-se de outra estratégia, solicitando que a crente coloque-se no lugar da irmã, 

pois só assim saberá o que fazer. 

 Obviamente, para não sentenciar logo no início, já que Cristiane percebeu que o 

único momento que fez com que a fiel refletisse sobre o assunto foi quando se deparou com o 

desespero de sua irmã. A seguir ela utiliza-se da indução para fazer com que a questionadora 

conclua o melhor caminho a seguir: “E quando somos nós que estamos perdendo? E se fosse 

o contrário: sua irmã tendo um caso com o homem da sua vida?Ora, se ele faz isso com a sua 

irmã, será que merece tanto amor da parte dela?”. 

Após a tática reflexiva, Cristiane sentencia a fiel, mas em nenhum momento utiliza-se 

de argumentos da doutrina religiosa para isso: “A mulher que tira o marido da outra sempre 

acaba perdendo no final”. 

O exemplo a segui foi publicado em 27 de abril de 2012, às 4horas e 50 minutos e não 

teve comentários. 
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Exemplo 10: Não é homem o culpado, sua oferecida.  

Título: “Namorado ciumento” 
O título é afirmativo e formulado de uma maneira direta, remetendo ao assunto principal da 

pergunta.  

Subtítulo: “Elimine o problema pela raiz” 

O subtítulo mais uma vez não condiz com a resposta apresentada. Podemos refletir 

aqui e em outros exemplos que esses itens divergiram que tanto o título quanto o subtítulo 

ficam expostos na página principal da seção. Dessa forma, algumas vezes são apresentados de 

uma maneira escandalizados, como estratégia para motivar ao usuário a ler a postagem 

completa.  

Pergunta:"Meu nome é Pamela e eu namoro há 4 anos. No começo do meu relacionamento 

eu era muito ciumenta, mas agora a situação inverteu, e isto está me incomodando. O que eu 

faço?" 

A fiel começa sua pergunta apresentando-se e comentando que namora há 4 anos. Ela 

menciona que no inicio do namoro era muito ciumenta, mas que agora o namorado é quem 

estava neste papel. De maneira direta a fiel pede ajuda: “O que eu faço?” 

Resposta:“Observe suas atitudes, veja se esse ciúme não está sendo provocado pelo seu 

próprio comportamento. 

O ciúme é uma avenida de duas vias, tanto pode ser provocado por quem tem este sentimento 

como também por parte da outra pessoa. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, observe 

por qual parte este sentimento está sendo despertado e busque em Deus a mudança. 

"O amor é paciente, é benigno;o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se 

ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se 

exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta". 1 

Coríntios 13. 4,5 e 6”. 

 

A Resposta foi retirada do programa  “The Love School”, apresentado por Cristiane 

Cardoso e seu marido o bispo Renato Cardoso. Eles utilizam a estratégia psicológica de 

reflexão sobre o assunto “Observe suas atitudes, veja se esse ciúme não está sendo provocado 

pelo seu próprio comportamento”, para depois entrarem no conselho propriamente dito.  

http://www.arcauniversal.com/iurd/perguntas-e-respostas/noticias/conflito_no_relacionamento_-11528.html�
http://www.arcauniversal.com/iurd/perguntas-e-respostas/noticias/como_se_livrar_do_ciume-11312.html�
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Como a submissão da mulher é uma das bandeiras da Universal, o casal afirma que o 

sentimento de ciúmes do namorado para fiel pode estar sendo provocado por ela mesmo, ao se 

comportar de maneira inadequada.  

Para não sentenciar a questionadora por eles mesmos, a dupla utiliza-se de uma 

passagem da bíblia para realizar tal ação. A passagem de Coríntios 13. 4,5 e 6 ressalta que o 

amor não é movimentado pelos ciúmes e “tudo suporta”. 

Ao observarmos não só este exemplo, mas todas as perguntas que se referem ao papel 

da mulher na relação, notamos um claro viés de que se o problema é causado pelo homem, a 

mulher deve ter paciência e resolver. O mesmo não ocorre no sentido contrário.  

Tema F: Manifestação de Deus 

O penúltimo fragmento foi publicado em 27 de setembro de 2012, às 04h50 e não teve 

comentários.  

Exemplo 11: Deus no seu negócio 

Titulo:“A minha ideia veio de Deus?” 

Neste caso, a chamada foi retirada da própria pergunta. 

Subtítulo:“Amiga deseja saber se deve ir em frente ou não no seu conceito” 

No subtítulo encontramos o vocativo Amiga e um pouco mais do teor do 

questionamento, salientando que a fiel tem uma posição e depende do esclarecimento da 

Igreja para concretizar seu pensamento. 

Pergunta:"Eu e minha família esperamos que  senhor leia este email. O senhor, em seu site, 

escreveu que uma ideia pode revolucionar um negócio, e se vinda de Deus, então... 

Meu esposo e eu estamos passando por um momento muito difícil em nossa vida financeira. 

Não temos encontrado solução para reerguer nossa pequena empresa. Levamos muitos 

baques aqui. 

Não conseguimos financiamento, etc. Recentemente tivemos a ideia de tentar a vida em 

Londres, na Inglaterra, mesmo não tendo conhecimento mínimo do inglês. Como ter certeza 

de que esta ideia veio realmente de Deus? 
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Estamos com 40 anos respectivamente, não dá mais para errar. Até o momento, esta ideia é 

uma certeza em nosso coração, em nossos planos. Tenho plena confiança de que o senhor é 

um grande servo de Deus e que suas palavras são a voz do Espírito Santo.    

Atenciosamente, Ana." 

O questionamento inicia com o apelo de que o bispo Edir Macedo leia o e-mail 

proposto. Mesmo não inserindo o nome do líder na pergunta, ela utiliza o pronome de 

tratamento “senhor” e frases que remetem a Edir “o senhor é um grande servo de Deus e que 

suas palavras são a voz do Espírito Santo.”.  

A questionadora, que assina sua pergunta com seu primeiro nome “Ana”, fala sobre o 

que leu no blog de Macedo em relação à ideia e empreendimentos, justificando o motivo de 

sua procura. Podemos refletir aqui, mais uma vez, sobre a eficácia da rede de comunicação da 

Universal, a fiel, que se apresenta através do site oficial da Igreja, também acompanha as 

outras ferramentas apresentadas na página, como o blog do líder da instituição.  

Ana refere-se à empresa de sua família que não está bem financeiramente e se vê sem 

soluções para que o resultado melhore. Após explicar sua situação atual, a crente afirma que 

teve a intuição de tentar modificar a sua vida em Londres “mesmo não tendo conhecimento 

mínimo do inglês”. Como a concepção é um entusiasmo dela e de seu marido, a fiel pergunta 

para Macedo: “Como ter certeza de que esta ideia veio realmente de Deus?”. 

Por fim, Ana salienta que por estar com quarenta anos, ela não pode mais errar em sua 

carreira profissional. A fiel termina sua explanação elogiando e ressaltando a confiança que 

tem para com o líder Edir Macedo, o que nos remete aos nossos pensamentos iniciais: 

Macedo é mais que um líder, ele é a voz da Universal.  

 

Resposta: “Cara Ana, 

Só de você estar perguntando se foi uma revelação ou não, mostra que não foi. Quando temos 

uma revelação ou uma ideia vinda de Deus, não temos dúvidas” 

Temos, neste exemplo, mais uma estratégia desenvolvida pela Universal: as diferentes 

formas de discursos dos membros. Por mais que esta resposta também seja editada e retirada 

do blog de Edir Macedo, ou seja, tem o inicio formulado pelos responsáveis da Igreja, o editor 

utiliza do termo, que de certa forma é uma gíria, “Cara” para referir-se a fiel. Dessa forma a 

linguagem fica mais parecida com a de Edir Macedo, podendo ocasionar a impressão de que 

foi ele mesmo quem respondeu.  
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A resposta em si é curta e direta, afirmando de que se fosse uma ideia de Deus, Ana 

não estaria com dúvidas.  

Nosso último exemplo foi publicado em 8 de outubro de 2012, às 4horas e 50 minutos 

e recebeu um comentário.  

Exemplo 12:Ele nunca está errado. A culpa é sua! 

Título:“O chamado de Deus” 

O título é formulado de uma maneira generalizada a partir do tema principal da 

pergunta. Com ele não podemos ter a noção de que chamado eles estão se referindo. Assim, o 

usuário tem um incentivo a acompanhar todo o questionamento e sua referida resposta.  

Subtítulo:“O que fazer para ser escolhida para servir no altar?” 

Já no subtítulo temos uma idéia melhor da dúvida da fiel. O mesmo é retirado da 

própria pergunta que poderemos acompanhar logo abaixo.  

Pergunta: “O que fazer para ser escolhida para servir a Deus no altar?" 

A pergunta não é assinada e é construída de uma maneira objetiva.  

Resposta: "Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava 

ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. 

Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. 

Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, 

pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria." 

Lucas. 19:2.6 

Diga-me, amiga: Quem aproveitou a oportunidade? Quem se escolheu? 

Quando tomamos atitudes definidas, que nos custam, é porque temos um objetivo. E é 

exatamente desta forma que nos escolhemos para chamar atenção de Deus. É desse jeito que 

permitimos que Deus nos chame. 

Ele observa cada ser humano e não fica indiferente aos que têm o objetivo de conhecer a 

verdade. 

Aqui se cumpre este versículo, que me chamou muito atenção: 
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"Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, 

isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar." Atos 2: 39 

Imagine, Deus chamar. Isto nos faz pensar e muito. 

Quando li, lembrei-me de que Deus não faz acepção de pessoas, mas que também somos nós 

que nos fazemos escolhidos e chamados por Ele, com as nossas atitudes. 

Eu mesma já vi isso se cumprir na minha vida. E é verdade, Deus chama de acordo com o 

espírito de cada um: 

Se o meu espírito é revoltado contra a injustiça. 

Se o meu espírito vigia. 

Se o meu espírito tem temor. 

Se o meu espírito dá importância a cada detalhe da Palavra de Deus. 

Deus respeita o nosso livre arbítrio e, por isso, fica evidente quem é quem. Quem realmente 

tem uma chama ardente de servir a Deus, não de qualquer forma, mas de forma racional, 

única e de qualidade. 

Isso me faz lembrar a história do meu pai, bispo Macedo. O fogo ardente que queimava em 

seu ser para  ganhar almas e servir ao seu Senhor. Quando isso nasce dentro de um ser 

humano, é o chamado de Deus para aquela pessoa. 

E esse chamado diz respeito ao próprio espírito da pessoa. 

A pergunta que eu faço: Qual é o seu espírito? Será que você chama atenção com as suas 

atitudes? Ou é simplesmente alguém igual à multidão? 

Quem se destaca não tem como não se tornar evidente, além de fazer uma revolução na vida 

de inúmeras pessoas. 

 
A resposta começa com uma passagem bíblica, utilizando-se de uma estratégia 

pedagogia – não sou eu quem estou dizendo, mas o apóstolo de Jesus. Com a citação, Viviane 

Freitas, também filha de Macedo,faz alusão ao caso da fiel e afirma que ser escolhida por 

Deus depende mais da força de vontade dela do que de qualquer manifestação divina. Logo 

após, Viviane cita mais um trecho da bíblia. 

Para fortalecer ainda mais sua resposta, a religiosa descreve sua própria experiência 

em relação ao chamado de Deus. Isso ocorre, pois os fieis tem nos lideres da Igreja uma 

referencialidade, dessa forma o argumento tem ainda mais valia. Além de sua história, 

Viviane fala da de seu pai, Macedo, o ícone da Universal que, segundo ela, “O fogo ardente 

que queimava em seu ser para ganhar almas e servir ao seu Senhor”. 
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No final, Viviane atribui mais uma estratégia da Universal quando questionados sobre 

a manifestação de Deus: a culpa é de quem não recebe os milagres dele. E, melhor que isso, 

ela comenta que para ser chamada por Deus deve se destacar no meio da multidão, chamando 

a atenção. 

Em virtude do tempo, não pude avançar no estudo aprofundado dos comentários, que 

são realizadas pelos internautas abaixo de todas as postagens que, provavelmente, são 

selecionados por quem cuida da comunicação do site.  

Mesmo assim, para não deixarmos essa ferramenta fora de nossas considerações, 

quantifiquei e classifiquei os comentários das doze perguntas selecionadas e apresentadas 

neste capítulo. As 12 perguntas que aqui são situadas como exemplos obtiveram 52 

comentários. Destes 31 concordam com a resposta dada pela Igreja, seis enaltecem a IURD, 9 

discordam da explanação e 6 realizam novas perguntas ou contam outras histórias parecidas.  

Esses dados comprovam q a estrutura é dinâmica e apresentariam outras análises e outro 

trabalho. 

 Selecionei alguns trechos para ilustram as opiniões dos fieis: 

1. Concordam com a Igreja: “Concordo plenamente, pois a pessoa que nasceu de Deus é 

feliz por si só, sem muitos adereços”. 

2. Enaltecendo a IURD: “Se fazer escolhido e chamar a atenção de Deus: Que honra!” 

3. Discordam:“Eu acho que devemos fazer aquilo que nos faz bem. Se não nos trás dúvidas é 

por que é certo”. 

4. Realizam novas perguntas ou contam outras histórias: “poxa meu caso e parecido com o 

desta moça ai, mas o meu irmão veio a falecer e eu estou com minha cunhada ate hoje e 

com ela tive três lindos filhos e nos vivemos felizes graças a deus”. 

Neste capítulo procuramos trazer uma mostra dos diferentes assuntos inseridos na seção 

Perguntas e Respostas, no site Arca Universal, assim como os diversos formatos dessas 

postagens. Como não poderíamos expor na íntegra as análises que realizamos no período de 

10 meses, selecionamos algumas para que o leitor possa ter uma dimensão do que está 

exposto lá.  

Como podemos ver, existe um apelo emocional tanto por parte do fiel, que vê a Igreja 

como sua fortaleza na terra, quanto por parte da Universal, que se utiliza do espaço para 

fortalecer seu vínculo com o fiel.  
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É interessante ressaltar que na maioria dos casos o teor da resposta não tem relação com 

aspectos da doutrina religiosa.  Assim como as perguntas não parecem ser direcionadas para 

uma instituição desse setor. Temos aqui um grande espaço alternativo de auxílio aos 

diferentes obstáculos que podemos passar nessa vida mundana.  

Também é importante destacar a interação como condução de uma prática religiosa. É 

nesta seção que a Igreja tem uma relação mais face a face com os fieis, pois de modo geral os 

seus contatos com eles são desenvolvidos em grandes púlpitos e outras manifestações mais 

massivas. Nossas interpretações mais aprofundadas sobre a análise estão nas próximas 

páginas, nas considerações finais.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao se propor o trabalho tinha-se como problema de pesquisa compreender como a 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) incide sobre a experiência religiosa do fiel, 

mediante estratégias de modalidades digitais. Analisando as regularidades e processualidades 

das manifestações do fenômeno religioso na Internet, procuramos compreender como se dão 

os procedimentos, levando em conta, principalmente, o histórico da IURD, sua estrutura 

comunicacional e o espaço digital por nós estudado.  

Ao buscar no nicho comunicacional da IURD um objeto que despertasse nossa 

curiosidade e que fosse um desafio, do ponto de vista da pesquisa, deparei-me com a seção 

“Perguntas e Resposta”, no site oficial da Universal no Brasil. Na primeira avaliação da 

estrutura, além da quantidade de perguntas postadas toda a semana, também me chamou a 

atenção o teor das mesmas, assim como as possibilidades de interação dos internautas.  

A priori, quando começamos a pensar em minha monografia, não tinha como intenção 

estudar os processos digitais. Com o “achado” desse objeto singular, curioso e diferente de 

tudo que eu já havia visto da Universal, mudei o rumo e me encantei com o mundo digital e 

suas peculiaridades como, por exemplo, a intensa possibilidade de interação e a mudança que 

ele gera no tempo e no espaço.  

Para atingir a realização da pesquisa a partir do nosso problema e metas estipuladas, 

dividimos o trabalho em quatro capítulos que seguem uma ordem do mais geral, chegando até 

a análise da coluna.  

No primeiro capítulo revimos os conceitos de interação, interação social, interação 

midiática e interação digital. Nosso objetivo ali era compreender, em termos teóricos, o 

conceito de interação, a fim de que o mesmo pudesse nos ajudar em nossa análise da secção. 

Entendemos que se a compreensão dos processos interacionais propostos aqui, por mais que 

apresentem conceitos isolados, tem uma grande importância para nossa análise.  

Conforme sabemos, a interação é o ponto forte no funcionamento da seção, pois é ela 

que estimula as relações entre igreja e os fieis , uma vez que  suas  perguntas são rapidamente 

respondidas e  analisadas  e, além disso, ainda podem dispor de outras opiniões dos fieis, por 

meio dos comentários.  

No segundo capítulo realizamos uma visita aos autores que estudam esse tema no 

sentido de conhecer os seus pontos de vista e referências no modo de pesquisa da IURD, 

visando assim uma ajuda em nossa caminhada. Reconhecemos que não foi longo e extenso, 

tendo em vista o grande número de trabalhos disponíveis sobre a IURD, dessa forma optamos 
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pelos mais compatíveiscoma nossa  monografia. Assim, selecionamos algumas pesquisas, não 

só as que abordam a relação da Universal com a internet, mas que têm relações comos 

mecanismos interacionaisela contempla.  

Essa opção foi também escolhida porque antes de qualquer fenômeno tecnológico, a 

IURD se destaca pela importância que tem a comunicação para seu crescimento e para a 

relação de estratégias de contato com os fieis. Esse capítulo permitiu-nos ter uma visão mais 

abrangente das estratégias interacionais do discurso da Universal. 

No terceiro capítulo desembarcamos da companhia dos autores e mergulhamos no 

mundoda estrutura da IURD, a fim de conhecer este lugar do qual se passariam essas 

interações. De todos os capítulos este foi o que mais nos impulsionou, pois quanto mais você 

pesquisa sobre o nicho comunicacional da Universal, mais você se surpreende. Mesmo tendo 

escolhido a IURD como objeto da pesquisa, nos surpreendemos com os dados, especialmente 

pela complexidade do seu funcionamento. Em termos de comunicação, ela realmente é muito 

maior do que aparenta.   

Na quarta parte, fechamos mais o olhar sobre o mundo da Igreja, estudando a seção 

“Perguntas e Respostas”. Ao analisar os casos dali extraídos,notamosque por mais que a 

Universal tenha um discurso sentenciador, na seção ela não deixa estes aspectos totalmente 

claros.  

Acreditamos que a Igreja tenha se voltado para a construção desse espaço em uma 

formação de um grande consultório terapêutico e, pela primeira vez, podefazer aparecerneste 

ambiente diferentes problemas envolvendo indivíduos, contextos sociais e geográficos. Para 

executar a característica de consultoria psicológica, também se mudam as estratégias 

discursivas e são implementadas novas técnicas de acordo com o conceito proposto.  

Dessa forma, como podemos notar no capítulo quatro, a maioria dos casos das 

respostas é sentenciadora, mas o modo de interpretá-las é muito bem construído, amenizando-

se, muitas vezes,a  complexidade dos problemas que  tematiza. A deliberação, normalmente, é 

apresentada só no final da resposta quando o fiel já estaria persuadido pelas estratégias 

psicológicas propostas pelos aconselhadores da Universal. 

Exemplos disso são os diversos aconselhamentosfeitos, por parte dos membros da 

Igreja, que utilizam estratégias, como do fiel refletir sobre sua situação, o de se colocar no 

lugar do outro individuo, a inserção da própria história do líder nas respostas e a extração de 

trechos bíblicos como fortalecimento do argumento proposto.  

Por mais que não tenhamos conseguido avaliar os comentários de maneira mais 

aprofundada, nos chamou a atenção a linguagem empregada nos mesmos. Os indivíduos 
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falam com a Igreja e sobre a Igreja como se estivessem falando em um chat com amigos. É 

impressionante o clima de intimidade criado pela IURD no contato com os fieis, considerando 

as preocupações morais e doutrinárias da Igreja.  

O mesmo acontece com as perguntas, os crentes abrem suas vidas como se estivessem 

nos confessionários tradicionais, onde ficariam apenas diante do interlocutor religioso. Seria 

algo estranho, ao se supor que milhares de internautas estão tendo acesso as suas estórias. O 

que mais chama a atenção é que eles não estão preocupados com isso, confiam na posição da 

Igreja e na de seus representantes. Eles só não querem “pecar”, e para tanto usam este cano 

como fonte de orientação para organizar seus modos de vida, mesmo que sua dúvida não 

tenha nada haver com a doutrina religiosa.  

Temos aqui uma linha tênue entre o ser fiel e o ser amigo, entre a doutrina da Igreja e 

a opinião de seus membros, entre a bíblia e a interpretação da Universal. A IURD tem opinião 

sobre tudo, não no sentido institucional, mas seus membros acabam posicionando-se, sem 

nenhum problema, sob vários assuntos, muitos deles extrapolam o núcleo das razões de ser da 

instituição religiosa.  Esse aspecto pode ter referência ao fato de que além de Edir Macedo, 

quem tem mais voz dentro da Igreja são suas filhas (Cristiane Cardoso e Viviane Freitas) e 

seu genro (bispo Renato Cardoso), ou seja, a família Macedo tem o monopólio da Universal.  

Notamos também que o espaço de tempo em que são postadas as perguntas são curtos, 

fato que cria um certo hábito no estabelecimento do contato entre fiel e a Igreja, pois quase 

diariamente ele poderá encontrar novas dúvidas e novas resoluções. Além disso, a newsletter 

proporciona que as perguntas cheguem até o convívio do fiel, sem que ele precise 

necessariamente abrir o site e a seção.  

Para estudarmos a religião, é necessário nos desprendermos de qualquer preconceito 

perante aos objetivos das instituições religiosas. A nossa crença acaba nos afetando 

intimamente e, querendo ou não, toda a religião utiliza-se da necessidade em nos apegarmos a 

algo maior para nos fortalecer diante dos obstáculos enfrentados em nosso cotidiano.  

Antes de escolher estudar a Universal, através de sua secção, havíamos optado por 

analisar a religião, pois, particularmente, acredito na sua força persuasiva, já que trabalha com 

objetos que não são concretos. Para isso, é necessário que se creia mais do que qualquer outra 

coisa.  

Não temos dúvidas de que a Universal utiliza-se desses aspectos para arrebanhar ainda 

mais fieis, mas isso não significa, necessariamente, que ela haja de má fé, mas sim trabalha 

como uma grande empresa, no sentido de conquistar adeptos para sua causa.. Certa vez, 

acompanhava uma entrevista do Edir Macedo no programa “De frente com Gabi”, do SBT, 
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onde foi questionado sobre a arrecadação financeira baseada na fé das pessoas.  Aparentando 

muita segurança e propriedade, Macedo respondeu da seguinte forma o questionamento: 

“Perguntem para essas pessoas se elas eram mais feliz antes ou depois de me darem dinheiro”. 

De fato, não podemos negar que, certamente, a IURD mexe com a vida de seus fieis. 

Obviamente que ela não trabalha apenas com aspectos religioso, como podemos notar ao 

longo de nosso trabalho, mas este é um dos itens que lhe torna diferente. A Universal age 

como um grande centro de consultoria psicológica e outras formas de beneficência, baseados 

nas histórias apresentadas, que ela transforma a vida das pessoas que não tem condições de 

pagar um terapeuta.  

Tais características da Universal só podem ser executadas através do seu sistema de 

comunicação, particularmente, a coluna estudada.  Como nos referimos no capítulo três, a 

comunicação é a maior força da Igreja. A IURD nasceu no contexto de sociedade da 

midiatização e em moldes midiático o que, certamente, facilitou sua intimidade com as 

ferramentas comunicacionais. Porém, outras igrejas pentecostais também foram lançadas na 

mesma época, mas talvez não atinjam o mesmo sucesso da IURD.  

Somos suspeitos para falar da pesquisa no campo religioso, mesmo deixando ao longo 

do trabalho nossa opinião aparentemente apagada, acredito que neste espaço posso discorrer 

sobre minha admiração, do ponto de vista comunicacional, que tenho por essa instituição. 

Claro que compreendo que quem não analisa a IURD sob um olhar técnico não concorda com 

sua sistemática. Discordamos de suas pregações, mas devemos elogiar suas estratégias 

persuasivas e sua capacidade de expansão.  

Tomamos a ousadia de afirmar que nosso trabalho talvez possa inovar em algum outro 

aspecto sobre a pesquisa deste objeto, que é a comunicação da Universal. Procuramos 

encontrar um aspecto dentro desse enorme nicho comunicacional que justifica o grande 

número de adeptos da IURD. Não acreditamos que por mais que seus participantes estejam 

concentrados em uma classe social mais baixa, eles apenas crêem em algo que não 

proporcionem soluções para seus aflitos.   

Não achamos possível que a Universal seja apenas a cura via televisão, as pregações 

de Macedo e a sentença aos demônios. Foi isso que tentamos mostrar nestas páginas: uma 

IURD que amplia a noção do seu “consultório”, dispondo-se a refletir com seus fieis sobre 

diferentes problemas. 

Acreditamos na importância dacomunicação para o desenvolvimento tanto do ser 

humano quanto de um empreendimento, e neste caso mostramos a mesma a serviço de um 
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projeto de uma igreja, do qual se propõe a amenizar o problema do outro, segundo seus 

modos depensar e, ao mesmo tempo, se convertendoem uma grande potência. 

Como toda e qualquer iniciante nos estudos de Jornalismo, entramos na faculdade 

querendo mostrar ao mundo os anseios da sociedade. Queriamos divulgar as guerras, os 

conflitos partidários, a necessidade de melhoria na saúde, na estrutura e na educação. Hoje, 

assim como os demais, ainda quero ser um agente transformador desses quesitos, mas ao 

longo do curso descobrimos que existem outras formas de cooperarmos.  

Pensar em estratégias de discursos vai além de qualquer redação, empresa ou 

instituição.  “Como falamos” é o que vai fazer diferença neste mundo “bombardeado” pela 

informação. Por isso é que compreender uma das instituições que, independente de sua 

doutrina ou objetivo, conversa com seu fiel e cresce exponencialmente é fundamental para 

que eu seja uma jornalista por formação.  

A Comunicação Social, especificamente o Jornalismo como um todo acaba formando 

profissionais iguais e, de uma maneira geral, com o mesmo pensamento, focando, 

especialmente, no jornalismo diário das redações dos veículos de comunicação. Devemos 

analisar comunicação como uma grande ferramenta capaz de beneficiar ou derrubar uma 

pessoa ou uma empresa. É como um programa televisivo ruim, assistimos para aprender o que 

não fazer e tentar compreender como os telespectadores vibram em sua audiência. 

A IURD é igual. Podemos não gostar de suas doutrinas, não concordamos com os 

dízimos estabelecidos e nem com a forma que se defende do resto da mídia, mas devemos 

respeitá-la como uma potência comunicacional. A Igreja Universal do Reino de Deus se 

propaga, se afirma e se expande a seu modo.  Isso não podemos negar.  
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