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“O lucro é santo, a vantagem é santa, o interesse 

imediato é santo, e bendito o que vem em nome do 

consumismo. Em vez de combater o consumismo e 

o individualismo, os líderes da Igreja Universal 

os transformaram em êxtase místico. [...] A Igreja 

Universal apresentou um Deus menos médico, e 

mais balconista de loja de departamentos. Assim, 

multiplicou-se como que num milagre”  (Eugênio 

Bucci) 
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RESUMO 

Analisa-se neste trabalho o uso que a Igreja Universal faz das características e elementos 

discursivos da publicidade em seu discurso religioso. O foco do estudo está concentrado na 

análise do discurso utilizado por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em vídeos, 

colhidos no site Youtube. É feita uma comparação entre as falas retiradas destes vídeos e as 

características mais comuns do discurso publicitário. Mostra-se como esses elementos discursivos 

são utilizados para persuadir o maior número de fiéis possível.  

Palavras-chave: Igreja Universal. Discurso religioso. Discurso publicitário. Vídeos. 

 

 

 

ABSTRACT 

This work analyzes the use the Universal Church does of the discursive characteristics and 

elements of publicity in its religious discourse. The focus of this study is concentrated in the 

discourse analysis that is used by the ministers of The Universal Church of the Kingdom of God 

in videos, taken from the site Youtube. A comparision is done between the speeches withdrawn 

from these videos and the most comon characteristics of the advertising discourse. It is shown 

how these discoursive elements are used to persuade the largest number of faithful people 

possible. 

Key-words: Universal Church. Religious discourse. Advertising discourse. Videos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As igrejas neopentecostais vêm se fortalecendo cada vez mais, como a Igreja Universal, 

que possui aproximadamente cinco mil templos, treze milhões de fiéis e quinze mil pastores no 

Brasil (Rede Record-Online). A quantidade de fiéis famosos, como jogadores de futebol e atores 

de televisão, além de pessoas com alto poder aquisitivo também é crescente, o que facilita a 

persuasão aos fiéis, já que uma pessoa socialmente proeminente tem a possibilidade de exercer 

maior influência sobre os demais. 

Por outro lado, é crescente a veiculação de notícias denunciando supostos abusos 

cometidos pelos pastores em relação à doação de verbas, por parte dos fiéis, para as igrejas. 

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) detém grande fatia do mercado religioso, 

ocupando também lugar de destaque na mídia, onde há lugar tanto para programas religiosos 

quanto para críticas à maneira desta Igreja de lidar com a fé. 

Pode-se ter acesso a estas críticas através de programas de televisão, pelo rádio, jornais, ou, até 

mesmo, pela internet. Variados sites contêm críticas à IURD, porém, é possível destacar o 

Youtube1. Neste, os emissores, que podem ter o seu anonimato resguardado, tem liberdade para 

veícular vídeos sobre quase todos os assuntos. 

A partir disso, o tema delimitado neste trabalho é o discurso usado por pastores da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Com isso, procura-se entender de que forma é construído o discurso 

dos pastores da Igreja Universal quando é transmitida a idéia da fé como um bem de consumo. 

O corpus deste trabalho são vídeos veículados no Youtube, selecionados de acordo com a 

sua pertinência, isto é, considerando que nos discursos enunciados pelos pastores esteja 

acentuada a natureza mercantilista dessas falas. 

Os vídeos veiculados na internet dos discursos de pastores da Igreja Universal são 

examinados sob o apoio da metodologia da análise de discurso. A partir disso, identificam-se 

técnicas de persuasão, que são típicas do discurso publicitário, nestas falas religiosas. 

 

                                                           
1 www.youtube.com.br: trata-se de um site de busca muito utilizado pelo público jovem, para assistir e veícular 
vídeos na internet. 
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A religião vem ocupando um espaço importante em vários aspectos como na economia, 

na política entre outros, e vem sendo incorporada às práticas e hábitos sócio-culturais 

conteporâneos de formas inusitadas, sobretudo, no que diz respeito à utilização das mídias.   

A Igreja Universal, por sua vez, vem acompanhando o avanço tecnológico e utilizando-o 

a seu favor. Para conquistar cada vez mais fiéis ela se adaptou aos novos meios e desta maneira 

vem ganhando mais espaço e força para difundir seus ideais. A IURD possui 62 emissoras de 

rádio, 63 emissoras de televisão. Na internet possui o site arcauniversal.com e em relação aos 

impressos o que mais se destaca é a Folha Universal com tiragem superior a 1 milhão de 

exemplares (Oro et al, 2003, p. 259-260). Segundo Oro (2003, p. 58), a Igreja Universal 

“rapidamente se transformou no maior e mais surpreendente fenômeno religioso das duas últimas 

décadas no Brasil”. Além disso, o número de pastores conhecidos pela sociedade e de alto poder 

aquisitivo cresceu consideravelmente, o que torna a persuasão aos fiéis facilitada.  

Por outro lado, com este crescimento as críticas à igreja também tendem a crescer e sua 

doutrina a ser questionada. É o que acontece atualmente com a IURD, que tem seu nome 

estampando inúmeras notícias. A partir da década de 90, além de críticas, a Igreja Universal 

responde a inquéritos policiais, processos e denúncias relacionadas a estelionato, charlatanismo, 

sonegação fiscal entre outros (BONFATTI, 2000, p. 22).  

Isso acontece, também, por no discurso usado pelos pastores em seus cultos, haver 

indícios de a fé ser tratada como um bem de consumo, ou seja, passível de compra. O fiel é 

induzido a buscar a fé como se estivesse adquirindo não só um bem simbólico e espiritual, mas 

também material, satisfazendo uma necessidade pessoal. 

A Igreja Universal do Reino de Deus é a principal representante do Neopentecostalismo 

no Brasil e, honrando este título, segue fielmente as características desta tendência que, em geral, 

além de usar a propaganda para evangelizar, também emprega estratégias de marketing. Seus 

líderes podem ser considerados empresários e a fé é seu produto. Na questão gerencial – 

empresarial sabe-se que a hierarquia iurdiana tem total controle sob a área financeira da igreja, 

uma vez que os recursos são coletados, cabe a ela decidir quais estratégias serão seguidas, quais 

investimentos serão feitos e que imóveis serão adquiridos, utilizando sempre de técnicas de 

marketing através das possibilidades que a igreja tem a sua disposição (ORO et al, 2003, p. 58). 

Técnicas de persuasão também são utilizadas neste contexto, uma vez que o discurso 

empregado pelos pastores da IURD tem carater tão persuasivo quanto o discurso publicitário, 
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tentando convencer os receptores de certa mensagem a comprar um produto, o que traz a idéia de 

fé como um bem material. 

Algumas destas técnicas de persuasão são citadas por Brown (apud PAZ, 2006), e servem 

de base para este trabalho de pesquisa. Podem-se destacar cinco esquemas de persuasão, como 

por exemplo, o uso de estereótipo, a substituição de nomes, a criação de inimigos, o apelo à 

autoridade e a afirmação ou repetição de palavras. 

 Além disso, há muitas outras caraterísticas que podem ser percebidas em um discurso 

religioso, e que o tornam de fato persuasivo, como o uso do modo imperativo, que dá a idéia de 

algo acabado, o vocativo subjacente, a emoção, o uso de metáforas acentuando o ciframento do 

discurso, uso de parábolas e paráfrase, e o uso de estereótipos e chavões.   

Pode-se dizer também que o discurso religioso tira proveito de algumas características 

humanas para persuadir o receptor, como por exemplo, o uso de palavras agradáveis aos ouvidos 

dos fiéis, que lhes remetem conforto e confiabilidade. Acredita-se que foi este fator que tornou o 

discurso religioso possuidor de tão grandioso poder de motivação e persuasão.  

Nas análises deste btrabalho, esses esquemas são relacionados aos discursos dos pastores 

da Igreja Universal do Reino de Deus. Assim, faz uma comparação entre as falas religiosas 

percebendo-se a íntima relação entre os dois discursos, publicitário e religioso. 

Portanto, o trabalho se organiza em cinco capítulos, contendo dois subtítulos, que se 

dividem em: O pentecostalismo nos EUA e no mundo; O neopentecostalismo; O pentecostalismo 

e o neopentecostalismo no Brasil; A história da IURD; Persuasão e técnicas persuasivas; Breve 

histórico da linguagem persuasiva e Discurso persuasivo na publicidade e na religião. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O pentecostalismo nos EUA e no mundo 

 

Nos Estados Unidos do século XX surge a religião pentecostal, cuja palavra de origem 

é Pentecostes, “evento marcado pela efusão do Espírito Santo, cinquenta dias após a ascensão 

de Cristo”. Os apóstolos receberam, pelo Espírito Santo, o dom de falar línguas estranhas. 

Neste sentido existem duas correntes: uma acredita que o dom de “falar línguas estranhas” 

pode se manifestar por línguas estrangeiras; e a outra acredita que são línguas cujas palavras 

são indecifráveis (CAMPOS JR., 1995, p. 20-21). 

 Trata-se portanto, de doutrinas sedimentadas no discurso. Inspirados pelo Espírito 

Santo, os homens passam a fazer uso do discurso, isto é, ainda que se trate de “línguas 

estranhas” ou “estrangeiras”, são as habilidades discursivas que são acionados.  

O pentecostalismo surgiu nas doutrinas do fundador do metodismo, John Wesley. Ele 

acreditava que “o homem devia, após a justificação, dedicar-se à santificação” (CAMPOS JR., 

1995, p. 21). O movimento de santificação (holiness) surgiu nos EUA em meados do século 

XIX e apropriou-se desta ideologia de Wesley. Após a separação deste movimento, uma de 

suas correntes passou a se chamar “batismo do Espírito Santo” correspondendo ao antigo 

movimento de santificação. Surgiram, também, outros movimentos do mesmo gênero, e, foi 

em um destes movimentos que Richard G. Sperling, pastor batista, promoveu, na Carolina do 

Norte, reuniões onde o falar em línguas estranhas era intenso. 

Em 1898 e 1900, Charles Parham fundou o Lar de Curas Betel e o Colégio Bíblico 

Betel, onde propôs a seus alunos um estudo aprofundado da Bíblia. Foi então, que foram 

descobertas evidências da Glossolalia (falar em línguas estranhas). Porém, faltava uma 

experiência real deste fato.  

Foi então que, em 1901, Agnez Ozman, uma das alunas de Parham “sentiu necessidade 

de receber preces com a imposição das mãos (o pastor coloca as duas mãos sobre a cabeça do 

fiel para orar por ele)” (CAMPOS JR., 1995, p. 22). Nesta oração, Agnez falou em línguas 

estranhas. 

Em 1905, Parham criou a escola bíblica de Houston, onde um dos alunos era W. J. 

Seymour, pregador negro pertencente ao movimento de santidade. 
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No ano de 1906, na cidade de Los Angeles, Seymour, promovia reuniões em que 

pregava o batismo no Espirito Santo pelo fenômeno da glossolalia. Foi então, no dia 6 de abril 

do mesmo ano que, em uma dessas reuniões orientadas por Seymour, um menino negro de 

oito anos falou em línguas desconhecidas.  

Porém, as reuniões de Seymour não agradavam a população de fiéis brancos, pois os 

encontros eram alegres, e na maior parte do tempo cantavam-se cantigas informais. Além 

disso, a maior parte dos seus frequentadores eram negros. Então, em 1908 os pentecostais 

brancos começaram a se afastar da parte negra, dividindo-se em dois grupos (CAMPOS JR., 

1995, p. 23-24). 

Com a divisão dos grupos, o movimento pentecostal se fortaleceu em grupos 

independentes, separados por visões doutrinárias diferentes (ANTONIAZZI et al, 1994, p.74). 

Porém, mesmo que tenha tido início nos EUA, o crescimento do pentecostalismo não 

ficou restrito apenas ao solo norte-americano, muitos missionários foram para diversas partes 

do mundo pregando sua fé. 

 

 

2.1.1   Neopentecostalismo 

 

A Teologia da Prosperidade, surgida nos EUA na década de 40, reúne as crenças sobre 

cura, fé e prosperidade. Foi nesta época, que Oral Roberts, um televangelista norte-americano, 

visando custear seus programas de televisão, começou a pregar a doutrina de prosperidade e 

criou a idéia de “Vida Abundante”. Ele ainda pregava que a doação financeira não era um ato 

de gratidão, mas sim um investimento de retorno lucrativo, pois o fiel receberia sete vezes 

mais do que o valor de sua doação (MARIANO, 2005, p. 152). 

Sendo assim, os fiéis encontram a resposta para suas fraquezas, incertezas e até mesmo 

para suas necessidades nos elementos dessa teoria. O que faz com que as igrejas pentecostais 

atendam uma grande demanda. 

Neste sentido, é possível refletir sobre este tipo de pregação sob parâmetros 

empresariais, pois a igreja também tem suas estratégias de marketing, ao perceber as 

principais necessidades e desejos do seu público, cria um produto para satisfazê-lo. O 
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marketing “tornou-se também um grande componente das estratégias de muitas organizações 

sem fins lucrativos”, como as igrejas (KOTLER, 2000, p. 24). 

 

 

2.2 O pentecostalismo e o neopentecostalismo no Brasil 

 

Na década de 1910, chegou ao Brasil a Congregação Cristã, no ano seguinte a 

Assembléia de Deus se instalou no país. Por 40 anos elas dominaram o cenário pentecostal 

brasileiro (ANTONIAZZI et al, 1994, p. 70). Só na década de 50, com a chegada de 

missionários ligados à Igreja do Evangelho Quadrangular, que esse domínio de desfez. Depois 

disso, surgem mais dois grandes grupos: A Brasil para Cristo, em 1955, e a Deus é Amor, em 

1962. Já no final dos anos 70 ganhando mais força nos anos 80, os principais grupos são: A 

Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977, e a Igreja Internacional da Graça de 

Deus, de 1980. Essas igrejas “trazem uma atualização inovadora da inserção social e do leque 

de possibilidades teológicas, litúrgicas, éticas e estéticas de pentecostalismo” (ANTONIAZZI 

et al, 1994, p. 71). 

Com “igrejas fundadas por pessoas citadinas de nível cultural pouco mais elevado e 

pele mais clara [...] no contexto de um Rio de Janeiro urbanizado marcado pela decadência 

econômica, pelo populismo político e pela máfia do jogo” (ANTONIAZZI et al, 1994, p. 131 

– 132), nasce o Neopentecostalismo brasileiro. 

Esta nova forma de pentecostalismo também pode ser chamada de pentecostalismo 

autônomo, pois se diferencia da sua forma original. O pentecostalismo autônomo tem sua 

religiosidade baseada nos três elementos da doutrina da prosperidade: a cura, o exorcismo e a 

conversão (BONFATTI, 2000, p. 34). 

 

São elementos distintos, porém, amalgamados por esse sentido de totalidade, construídos 
numa forma própria e peculiar na IURD. A idéia de tríade oferece uma “segurança”, 
uma “lógica” totalizante e cheia de sentido que abarca todas as experiências do fiel, por 
mais distintas e difíceis que possam ser. Ela dá ao fiel um sentimento de acolhimento, 
proteção e norte para tudo que vivencia em sua vida, por mais contraditório, do ponto de 
vista lógico, que possa parecer (BONFATTI, 2000, p. 39). 

 

Analisando cada um dos três elementos da Teologia da Prosperidade:  
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I.     A cura: É um alívio da dor, seja ela física ou emocional, material ou espiritual. A igreja 

pentecostal atribui a cura a Deus e a dor ao diabo, tendo em vista que ninguém quer sentir dor 

e nenhum fiel gostaria de estar na companhia do diabo. Todos podem curar-se da dor e a 

solução seria a fé sobrenatural. Se a dor ainda atinge alguém é porque este indivíduo não tem 

fé suficiente, ou ainda não aceitou Deus em sua vida. “Curar-se está ligado a um sentimento 

bem mais amplo, que engloba uma reestruturação do indivíduo diante de sua própria vida, 

passando até mesmo por rearticulações emocionais, laborativas, afetivas, sexuais, financeiras e 

familiar” (BONFATTI, 2000, p. 49). 

II.      O exorcismo: Trata-se do fiel que se liberta da dor. O indivíduo que se submete ao 

exorcismo, seja ele o de incorporação (manifestação de identidades) ou sem incorporação, está 

libertando-se da dor, ou seja, do demônio que se faz representar através dela. De acordo com a 

doutrina, o exorcismo é um instrumento da cura, que vence o mal pela fé. 

III.      A conversão: Este está diretamente ligado à teologia da prosperidade, onde se constata 

que Deus não deseja a seus fiéis a miséria ou a pobreza. É por falta de fé que os miseráveis 

existem, indivíduos que têm Deus em seus corações nunca conhecerão a pobreza e menos 

ainda a miséria. Para curar-se deste mal, o fiel “tem de se afastar do demônio, exorcizá-lo para 

entrar nos planos de Deus” (BONFATTI, 2000, p. 47). 

Desta análise, percebe-se que a busca pela ascensão social e econômica é constante.   

A Igreja Universal do Reino de Deus é uma das principais representantes do 

Neopentecostalismo no Brasil e, honrando este título, apresenta-se como solucionadora para 

todos os tipos de sofrimento. Oferece a seus fiéis um leque de soluções e sentidos para aqueles 

que de alguma maneira sentem a manifestação do mal em suas almas. Sendo assim, mostra-se 

um espaço de refúgio, que acolhe tais pessoas. A igreja também se apresenta como uma “nova 

comunidade terapêutica empreendedora de projetos de cura e salvação” (FAUSTO NETO, 

2001, p. 98). De acordo com o site da IURD: “Levando sempre uma palavra de fé, esperança e 

amor para todas as pessoas que realmente desejam ver o poder de Deus se manifestando em 

suas vidas” (IGREJA UNIVERSAL, 2010). 

 

 

2.3 A história da IURD 
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Edir Bezerra Macedo, nascido em 1945 em Rio das Flores, Rio de Janeiro, é o 

fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. 

Com apenas 17 anos, Macedo mudou-se para a capital carioca onde conseguiu 

emprego em um cargo administrativo na Loteria do Rio2. Nos anos 70 chegou a frequentar 

dois cursos de graduação que acabou por não concluir (MARIANO, 2005, p. 54).  

Macedo, que havia sido católico e passado pela umbanda, aos 18 anos, por influência 

da irmã tornou-se crente evangélico, fiel da Igreja Nova Vida (ORO et al, 2003, p. 54). Porém, 

Edir viu-se insatisfeito com o caráter elitista da Nova Vida e em 1975 fundou a Cruzada do 

Caminho Eterno. Aos 33 anos, em 1977, demitiu-se do emprego e decidiu dedicar-se somente 

à religião. Neste mesmo ano, saiu da Cruzada do Caminho Eterno e formou a IURD. Sua 

primeira sede foi na zona norte do Rio de Janeiro, bairro da Abolição, em um pequeno local 

onde antes funcionava uma funerária (MARIANO, 2005, p.54). No entanto, no site oficial da 

IURD consta que o local era antes uma “antiga fábrica de móveis no número 7.702 da 

Avenida Suburbana”. Esta mesma página descreve Edir Macedo como um homem “Orientado 

pelo Espírito Santo e revestido de uma fé inabalável” (IGREJA UNIVERSAL, 2010). 

Porém, nem sempre foi Edir Macedo o principal líder da Igreja Universal, no início 

Romildo Ribeiro Soares, conhecido como Missionário R. R. Soares era considerado o poder 

máximo da IURD. No entanto, ele se desvinculou da IURD após a rápida ascensão de Macedo 

à liderança e, em 1980, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, “um clone da anterior, 

embora menos bem-sucedida” (ORO et al, 2003, p. 54 – 55). Neste mesmo ano Macedo, 

aproveitando o seu poder dentro da instituição religiosa, criou um sistema que lhe garantiria 

uma longa permanência no poder. Adotou um governo eclesiástico episcopal, sendo ele 

mesmo o bispo primaz e secretário-geral do presbitério, sendo este último cargo em caráter 

vitalício. 

Foi então que, em 1986, Macedo, transferiu-se para os Estados Unidos onde 

permaneceu até 1989. A partir deste período a Igreja Universal começou a chamar a atenção 

em noticiários pelas críticas feitas a ela e pelas brigas constantes com a Igreja Católica e com a 

Rede Globo.  

                                                           
2
  Loteria do Rio: é uma autarquia do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Loterj tem sob os seus cuidados o 

gerenciamento, a administração e fiscalização do jogo no estado do Rio de Janeiro. 
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Em meados da década de 90 as críticas e acusações por parte da mídia têm um 

crescimento notável, além de inquéritos policiais, processos e denúncias relacionadas a, por 

exemplo, estelionato, charlatanismo, sonegação fiscal, remessa ilegal de ouro para o exterior, 

apropriação indébita entre outros. Todas elas questionando a forma de arrecadação de 

dinheiro, pela igreja e seus pastores, e seu destino posterior (BONFATTI, 2000, p. 22). 

Entretanto, mesmo com tantas questões desfavoráveis, a IURD continua crescendo e se 

fortalecendo no universo religioso. Tanto que “atualmente, é a maior igreja neopentecostal do 

Brasil e não se encontra nenhum paralelo histórico de qualquer outra denominação protestante 

brasileira” (XAVIER, 2000, p. 22).  

 

 

2.4 Persuasão e técnicas persuasivas 

 

Persuadir é a arte de argumentar, é saber administrar as informações, saber falar a 

mesma linguagem do indivíduo a ser persuadido. Significa pensar junto com o outro, e não 

contra o outro. “Persuadir é saber gerenciar relação, é falar à emoção do outro” (ABREU, 

2003, p. 25).  

A persuasão diferencia-se do convencimento, ela vai além, quando se convence um 

indivíduo, se faz com que ele pense de maneira idêntica a quem convence. Já na persuasão é 

diferente, o pensamento do indivíduo sofre uma mudança, mas, não necessariamente se torna 

igual ao de quem persuade. “Persuadir é construir no terreno das emoções, é sensibilizar o 

outro para agir”. Assim, “esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize” (ABREU, 

2003, p. 25). 

Para se persuadir alguém é preciso descobrir o que interessa a esse indivíduo, um motivo 

forte para que ele se submeta a fazer algo em troca de outra coisa. “Procurando saber, em 

primeiro lugar, o que o outro tem a ganhar, fazendo o que queremos” (ABREU, 2003, p. 71). Por 

exemplo, quando um pastor diz a seu fiel que doando determinada quantia à igreja, ele ganhará 

sete vezes o valor de sua doação. O pastor, neste caso, observou a necessidade de seu fiel 

(ascenssão financeira) e utilizou isso para persuadi-lo a fazer o que era de seu interesse (doação 

para a igreja). 
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O ato de persuadir dá-se também pelo uso de técnicas próprias, isto é, “técnicas que sejam 

capazes de levar alguém a crer ou induzi-lo a aceitar ou a fazer alguma coisa” (BRAGA, 1973, p. 

21). Segundo Abreu (2003), essas técnicas podem ser divididas em dois grupos:  

a) Os argumentos quase lógicos, que recebem este nome porque muitas das 

incompatibilidades não dependem de aspectos puramente formais e sim da natureza das coisas ou 

das interpretações humanas. 

b) Os argumentos fundamentados na estrutura do real, que são ligados a pontos de vista 

relativos à descrição dos fatos.    

No primeiro grupo encontram-se cinco técnicas: compatibilidade e incompatibilidade, 

regra de justiça, retorsão, ridículo e definição. Já o segundo grupo é composto por: argumento 

pragmático, argumento do desperdício, argumentação pelo exemplo, pelo modelo ou antimodelo 

e pela analogia. 

O argumento pragmático, técnica dos argumentos fundamentados na estrutura real, é o 

que mais se aproxima dos recursos discursivos utilizados pela Igreja. Pois, esses argumentos “não 

estão ligados a uma descrição objetiva dos fatos, mas a pontos de vista, ou seja, a opiniões 

relativas a ele” (ABREU, 2003, p. 58). E, os argumentos pragmáticos fazem “a transferência de 

valor de uma consequência, para sua causa” (ABREU, 2003, p. 60). Por exemplo: Os fiéis doam 

na Igreja esperando a consequência, que é o ganho de benefícios, ou seja, receber sete vezes mais 

do que o valor doado. 

Os fundamentos dessas técnicas estão associados ao recurso do debate, da argumentação. 

“As armas essenciais usadas são quase exclusivamente verbais e, no mínimo, simbólicas, visando 

a resultados psicológicos. Com poucas exceções, as transformações psicológicas exigem técnicas 

psicológicas” (BRAGA, 1973, p. 22). 

Pode-se dizer também que falar em persuasão é, de algum modo, falar em um discurso 

clássico no qual “podem ser lidas muitas das formulações que marcaram posteriormente os 

estudos de linguagem” (CITELLI, 1985, p. 7). 

Recuperar esse espaço cultural clássico é importante, pois, esta preocupação com a 

comunicação persuasiva começou com os gregos. Para quem “o problema não era apenas o de 

falar, mas fazê-lo de modo convincente e elegante, unindo arte e espírito, bem ao gosto da cultura 

clássica” (CITELLI, 1985, p. 8). A partir daí, começa-se a entender a linguagem não como 

língua, mas, como um discurso. 
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2.4.1 Breve histórico da linguagem persuasiva 

 

Em Atenas, na Grécia antiga, por volta de 427 a.C., surgiu a arte de persuadir. Nessa 

época, os atenienses, seguindo os princípios do legislador Sólon, viviam a primeira forma de 

democracia de que se tem registro na história. “Dentro desse novo estado de coisas, sem a 

presença de autoritarismo de qualquer espécie, era muito importante que os cidadãos 

conseguissem dominar a arte de bem falar e de argumentar com as pessoas, nas assembléias 

populares e nos tribunais” (ABREU, 2003, p. 27). 

Para isso, mestres, ou sofistas como eles se autodominavam, vindos principalmente de 

colônias gregas, chegavam a Atenas para ensinar a arte da argumentação, os mais importantes 

eram Protágoras e Górgias. Eles viajavam muito, por serem itinerantes, e esse era o motivo de 

terem “uma visão muito mais abrangente do que tinham os atenienses” (ABREU, 2003, p. 27). 

Fazendo uma ligação com o mundo de hoje, é basicamente o que acontece com as igrejas 

neopentecostais, pois, o pastor é aquele que, muitas vezes, é o único em sua comunidade que 

possui um cusro superior ou um conhecimento mais apurado sobre os assuntos de interesse 

comum da sociedade. 

 

 

2.5 Discurso persuasivo na publicidade e na religião 

 

O texto publicitário mostra que há uma ligação entre aquele que argumenta e o outro, pois 

as convicções do primeiro tem por objetivo modificar ou reformar as idéias do segundo. Percebe-

se assim, que o comunicador não tem só o objetivo de informar, mas também pretende orientar o 

receptor em relação a determinadas conclusões. 

Analisando os componentes do texto publicitário, nota-se que o estudo da argumentação 

permite verificar sua influência na manipulação dos elementos linguísticos e icônicos 

direcionados a persuasão. Então, o texto se manisfesta pela intenção do emissor em transmitir 

uma mensagem para o receptor. 

Existem marcas linguísticas que apontam uma direção no texto e que influenciam para a 

determinação do estilo do discurso. Deste modo, o funcionamento discursivo tem determinada 
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estrutura e a atividade de interpretação, que está presente em todo o momento na comunicação, 

funda-se na suposição de que quem cominuca-se tem determinadas intenções. 

Comprova-se que toda a estratégia publicitária é de natureza persuasiva em maior ou 

menor grau e que o argumento faz parte da estrutura do discurso, pois é ele que lhe assegura 

continuidade. 

O discurso publicitário é a união de diversos fatores: psicológicos, sociais e econômicos, 

efeitos retóricos e icônicos, técnicas argumentativas e mecanismos de persuasão, entre outros. 

Além de utillizar um “enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não faltam as figuras de 

linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios” (CITELLI, 1985, p. 43). Além disso, 

“Este tipo de discurso tem como objetivo provocar reações emocionais no receptor” (PAZ, 2006, 

p. 2). 

A publicidade ainda pode fazer uso de cinco esquemas no seu processo de persuasão. 

Segundo Brown, (apud PAZ, 2006, p. 2), são eles: 

a) O uso de estereótipos – Fazer uso de uma ídeia já consagrada, conhecida por todos, 

impossibilitando os questionamentos.  

b) A substituição de nomes – Trocam-se termos, com a intenção de influênciar positiva ou 

negativamente determinadas situações. 

c) A criação de inimigos – Cria-se um inimigo imaginário, como por exemplo, os produtos 

de limpeza que têm os germes como inimigos. 

d) O apelo à autoridade – Quando autoridades no assunto alegam que tal produto é o melhor 

da categoria. 

e) A afirmação ou repetição – Quando a certeza é usada em forma de imperativo, sem deixar 

dúvidas. 

Segundo Paz (2006) além desses, outros recursos linguísticos podem ser vistos em um 

discurso publicitário, tais como: 

a) A seleção lexical - que tem como objetivo uma linguagem direcionada a um determinado 

público, com termos específicos. 

b) O uso de tempos verbais (principalmente o imperativo) - persuadindo com a forma direta 

do verbo.   

c) O uso de escalas e operadores argumentativos (até, inclusive, aliás, já, também, mas, etc.),  

levando o   receptor a adotar definições.   
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d) O emprego de figuras de linguagem (metáforas, metonímias, hipérboles, etc.), para fazer 

comparações, relações ou ativar o conhecimento prévio.  

e) O uso de modalizadores (com certeza, necessariamente, é preciso, acredito que, etc.), para 

sinalizar o modo de quem fala frente ao que declara. 

Esses esquemas podem ser percebidos, também, nos discursos religiosos. Segundo Citelli 

(1985), o discurso religioso é um dos mais explicitamente persuasivos. “Aqui o paroxismo 

autoritário chega a tal grau de requinte que o eu enunciador não pode ser questionado, visto ou 

analisado” (CITELLI, 1985, p. 48). Isso porque, o pastor é apenas quem fala em nome do “eu 

enunciador”, ou seja, de Deus. 

Eni Orlandi (apud CITELLI, 1985, p. 50) cita a “ilusão da reversibilidade”, ou seja, no 

discurso publicitário é possível para o receptor interagir com o emissor, já no discurso religioso, é 

impossível que esse processo aconteça, já que o enunciador é Deus. 

Pode-se dizer que há muitas caraterísticas que tornam um discurso religioso de fato 

persuasivo, dentre elas estão: o uso do modo imperativo dando idéia de algo acabado, o vocativo 

subjacente, a emoção, uso de metáforas acentuando o ciframento do discurso, uso de parábolas e 

paráfrase, uso de estereótipos e chavões. 

As mensagens publicitárias são um conjunto de idéias transimitidas pelo comunicador por 

meio de mídia. Segundo Jakobson (1971), para ser eficaz deve estar dirigida ao público–alvo o 

que significa conhecer as suas necessidades, suas expectativas e a linguagem cabível a ser 

empregada. O mesmo acontece com o discurso religioso que conhece as nessecidades e 

expectativas de seus fiéis. Além disso, sabe exatamente a maneira certa de chegar até ele e 

persuadi-lo com sua fala.  

Desde o homem primitivo até hoje o ser humano sempre precisou acreditar em uma força 

superior que fosse seu possível refúgio em momentos em que sentimentos de impotência ou 

incapacidade prevalecessem. Além disso, sempre teve necessidade de acreditar em um 

“prolongamento de seu universo, num mundo sobrenatural” (BRAGA, 1973, p.265). O 

sobrenatural também é sua resposta quando não é capaz de explicar algum fenômeno natural. O 

discurso religioso tira proveito dessas características humanas para persuadir o receptor, 

utilizando palavras agradáveis aos ouvidos dos fiéis, remetendo-lhes conforto e confiabilidade. 

Tudo isso dotou o discurso religioso de grande poder de motivação e persuasão.  
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2.6      Pós-modernidade e Religião 

 

      A pós- modernidade é discutida por muitos autores, uns que concordam com essa 

nomeação e outros que acreditam não ser a maneira correta de se falar sobre este fenômeno.    

Segundo Habermas (apud QUEIROZ, 2006), a pós-modernidade é algo que está no presente, tem 

uma continuidade, então, o termo “pós” não teria uma justificativa para fazer parte da nomeação. 

Giddens (1991), acrescenta que não percebe nenhuma ruptura na modernidade que justifique o 

“pós”. 

Porém, outros autores concordam com o nome, para Maffesoli (2000) a pós-modernidade 

é uma nova forma de tribalismo e nomadismo, onde  a errância se caracteriza como fundadora do 

conjunto social. 

Não se pode falar que a pós-modernidade sofreu uma ruptura total da modernidade, pois o 

capitalismo ainda está em vigor, embora alguns autores lhe atribuam o “neo”, neoliberalismo, e 

até haja quem fale em “pós-neoliberalismo” (SADER e GENTILI, org., 2004), as características 

sempre serão as mesmas: globalização, flexibilização, descentralização e comunidades 

mercadológicas. 

Porém, embora a pós mantenha pilares da modernidade, a partir do século XX grandes 

transformações aconteceram no âmbito da produção e do consumo, a ciência aplicada à 

tecnologia responde pelo avanço extraordinário dos meios de comunicação em massa, da 

informática, da eletrônica, que fazem expandir o consumo. Uma sociedade que consome o veloz, 

o efêmero, o não durável, o descartável e assim, se faz o homem pós-moderno, imagem e 

semelhança do que consome. 

Envolvido pelo universo do vídeo, das informações, do eletrônico, o homem acaba por 

assumir a forma de um puro código, apenas uma peça de um enorme espetáculo que invade a 

televisão, os filmes, as igrejas, um verdadeiro show que o manipula e o convence (QUEIROZ, 

2006). 

Sobre a religião na pós-modernidade há dois discursos contrastantes, um propõem uma 

exclusão e outra a inclusão. 

Segundo Touraine (1994), que caminha pelas vias da exclusão, a idéia de Deus e as 

meditações sobre a alma foram substituídas pelo estudo da ciência e da medicina. O ser humano 
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acredita que ele mesmo pode avaliar seu papel e sua conduta para um bom funcionamento da 

sociedade.   

Já para Vattimo (2000), há algumas hipóteses para a religião ser incluida na pós-

modernidade. O ser humano poderia estar motivado por um medo apocalíptico, como um perigo 

nuclear ou as ameaças no campo ecológico. Ou então, o homem vem buscando a afirmação de 

entidades locais, ou etnias, o do poder tribal. A inclusão da religião pode se dar também, a recusa 

da modernização, já que ela é uma aliada na luta das culturas ancestrais contra a globalização. 

Outro motivo seria o fato de que a filosofia e a ciência já não suficientes para oferecer um sentido 

a existência. 

Para Trias (2000), o verdadeiro significado da inclusão da religião na pós-modernidade 

deveria ser uma recuperação de seu valor simbólico. O símbolo significa a união de duas partes, 

simbolizante, que é material, e simbolizado, que dá sentido ao aspecto material. Para o autor, 

pode-se dizer que o mundo é visto como um grande símbolo, sua parte material é onde vivemos 

mas, o seu significado profundo é oculto. Por isso, é preciso ir em busca de um sentido maior 

para a natureza, o ser humano, o sofrimento, o trabalho e para as nossas lutas. 

 

 

2.6.1 Religião e jogos de linguagem 

 

Outro fenômeno marcante do século XX é a virada linguística, que marcou as ciências em 

geral e também no estudo da religião, passando a ocupar um lugar de destaque. ( FAUSTINO, 

1998). 

 A linguagem pode se transformar em infinitos jogos, adquirindo diferentes função 

dependendo do sentido que lhe é dado. O sentido das palavras não é estático, depende do uso que 

se faz dela. Os jogos são infinitas combinações de palavras, que podem ser usados desde a 

construção de teorias científicas até as expressões mais corriqueiras como cantar, rezar e saudar. 

 Na perspectiva pós-moderna, as narrativas estão em decomposição e não sustentam mais 

o vínculo social e do saber. Lyotard (1993) acredita que apesar da crise em que o discurso se 

encontra, não há possibilidade de uma dissolução total do vínculo social, pois, os indivíduos não 

estão completamente isolados, eles participam de uma teia de realações e comunicações, na qual 
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ora assumem o papel de comunicador, ora de receptor da mensagem. Todos participam de um 

modo ou de outro do relacionamento e do vínculo social constituído pelos jogos de linguagem. 

 Em relação a religião como jogo de linguagem há duas opiniões contrárias. Phillips 

(2004) posiciona-se favorável a esta teoria, porém, admite certos receios como, por exemplo, o 

mais comum, que com a adimissão da religião como jogo de linguagem o entendimento e a 

própria prática da religião poderia ser reduzida a poucos que compreendem esses jogos, criando 

um segmento entre os fiéis. 

 Entretanto, para alguns fiéis, a crença em Deus assume um caráter absoluto, para eles não 

é possível qualificar a divindade por fatores externos. Acredita-se em Deus, pois ele é o ser mais 

poderoso e só os que confiam têm a garantia da prosperidade final. Mas, segundo Phillips, essa 

posição é contraditória, pois, não é mais uma fé em Deus e sim um acreditar em coisas 

possivelmente proveitosas para o fiél. Não é o resultado ou o curso dos acontecimentos que deve 

determinar se Deus é vitorioso, é a fé em Deus que determina o que se há de considerar como 

valor. 

 Enfim, a religião é um comportamento linguístico que se apresenta como oração, 

pregação, canto e outras manifestações. O que caracteriza o comportamento linguístico como 

religioso é o uso de paradoxos, do balbuciar das palavras e até mesmo do silêncio. Os pastores 

usam metáforas, parábolas e modos indiretos para passarem sua mensagem. Muitas vezes as 

palavras se tornam ainda mais ambíguas pela maneira como o pastor as coloca e o crente é levado 

a entendê-las de acordo com a vontade do comunicador. 

 

2.6.2 Convergência midiática 

 
Nos últimos anos, a comunicação social vem passando por uma mudança considerável. A 

informação pode circular de maneira intensa por diferentes canais. Na era da convergência 

midiática ocorre um cruzamento entre mídias alternativas e de massa, assistido por múltiplos 

suportes. 

Jenkins (2008) cita três conceitos básicos para definir as transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais que são percebidas no cenário atual dos meios de 

comunicação. São eles: convergência midiática, inteligência coletiva e cultura participativa.   
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Conceituada também por Lévy (1999), a inteligência coletiva corresponde à situação em 

que as inteligências individuais são somadas e compartilhadas por uma sociedade, 

potencializadas pelas novas tecnologias de comunicação, como a internet. Para Jenkins, analisado 

por Lemos, “esta idéia se contrapõe ao paradigma do expert – um corpo limitado de informações 

que pode ser dominado por apenas um individuo. Na era da convergência midiática a inteligência 

coletiva é predominante Refere-se também, à nova forma de consumo, que se tornou um processo 

conjunto” (LEMOS, 2009, p. 1). 

Já a cultura participativa serve para caracterizar o comportamento do consumidor 

midiático, que está cada vez mais distante de ser um receptor passivo. Os indivíduos interagem 

com um sistema complexo, criado para ser dominado de forma coletiva. 

Por fim, a idéia de convergência proposta pelo autor é dividida em três noções 

fundamentais para seu argumento, são elas: a convergência midiática como processo cultural e 

não tecnológico, o modelo da narrativa transmidiática como referencial da noção de convergência 

e o conceito de economia afetiva.   

O conceito de convergência midiática de Jenkins é um processo cultural que, na 

interpretação de Lemos, “refere-se ao paradigma configurado para representar a mente dos 

consumidores individuais e que pode ser percebido em suas interações sociais, tanto nas formas 

de consumo quanto nas relações destes indivíduos com a tecnologia atual” (LEMOS, 2009, p. 1). 

A economia afetiva relaciona-se com a interação do público, procurando entender os 

fundamentos emocionais dos consumidores. 

A narrativa transmidiática trata-se de um estilo de narrativa, o qual exige um 

envolvimento do público. É preciso interagir com o conteúdo espalhado em diversos canais e 

mídias para que se possa entender e acompanhar uma história, um exemplo citado pelo autor foi a 

franquia Matrix. Segundo ele, as narrativas transmidiáticas asseguram uma experiência mais rica 

em termos de entreterimento. 

Esta reconfiguração da comunicação social está apenas começando. Para Jenkins (2008), 

no futuro, as habilidades adquiridas neste processo apresentarão implicações no modo como os 

indivíduos aprendem, trabalham e participam de procedimentos políticos. O próximo passo é 

aplicar as habilidades desenvolvidas na solução de questões com maior amplitude social, política 

e mercadológica. 
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   Por fim, pode-se concluir que as possibilidades de acesso à múltiplos canais oferecidas 

pela convergência midiática, possibilita tanto colher um material que, por exemplo, foi gravado e 

postado na internet quanto um posicionamento crítico sobre este mesmo material. Portanto, isso 

sugere a utilização do meio no sentido da formacão de uma inteligência coletiva, unindo 

inteligências individuais e compartilhando-as em sociedade. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é a análise de discurso, a partir de fontes 

documentais secundárias, composta por quatro vídeos pesquisados e selecionados no site 

Youtube. Tal seleção, de natureza qualitativa, se atém ao caráter crítico e ao discurso utilizado 

pelos pastores da Igreja Universal nestes vídeos para, então, analisá-los. 

Assim, este estudo fez uso de pesquisa de natureza qualitativa, por se voltar a um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, trabalhando através de crença, significados e valores 

(MINAYO, 2000). Os modelos qualitativos são formulados através de descrições intuitivas do 

pesquisador ou do objeto pesquisado. A pesquisa qualitativa carrega aspectos culturais do 

contexto em que se inserem os agentes, pois agregadas à noção de cultura, estão as relações 

políticas, econômicas e sociais (JUNG, 2004). Essa via de acesso possibilitada pela pesquisa 

qualitativa – intuitiva, pessoal, inserida e comprometida com o contexto cultural de que faz parte 

– é corroborada por Michel, quando se detém no valor dos procedimentos qualitativos: 

 

Deve-se considerar que há termos nas respostas dadas tão carregadas de valores, que só 
um participante do sistema social estudado, que vive e conhece a realidade daquele 
grupo, pode compreendê-los e interpretá-los. Por esse motivo, é a pesquisa mais 
utilizada e necessária nas ciências sociais. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador 
participa, compreende e interpreta (MICHEL, 2003, p. 33, grifo do autor). 
 

A partir de tais reflexões, a pesquisa qualitativa se mostra a mais adequada para 

interpretar os discursos usados pelos pastores, nos vídeos coletados.   

Além disso, a análise que compõem este trabalho, parte da coleta de fontes secundárias, 

vídeos do site Youtube, que em sua maioria tem caráter crítico, sendo veículados por indivíduos 

que se identificam através de codinomes e comentados por todos os gêneros de pessoas. As 

fontes secundárias constituem dados prontos, ou informações já organizadas.  

Nesta pesquisa, as fontes préviamente selecionadas são analisadas, conforme referências 

bibliográficas aplicadas à análise documental. Segundo Moreira (2005), uma análise documental 

frequentemente utiliza fontes de origem secundária, como “a mídia impressa ( jornais, revistas, 

boletins, almanaques, catálogos) e a mída eletrônica (gravações magnéticas de som e vídeo, 

gravações digitais de aúdio e imagem)” (MOREIRA, 2005, p. 272). 
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A análise documental é a identificação e verificação de documentos já existentes e é 

indispensável para que a análise de discurso possa ser feita. De acordo com Moreira, a análise 

documental pode ser considerada ao mesmo tempo método e técnica, “método porque pressupõe 

o ângulo escolhido como base de uma investigação. Técnica porque é um recurso que 

complementa outras formas de obtenção de dados, como a entrevista e o questionário” 

(MOREIRA, 2005, p. 272). E, geralmente é classificada como qualitativa, pois, “verifica o teor, o 

conteúdo do material selecionado para análise” (MOREIRA, 2005, p. 272). 

Já a análise de discurso, como procedimento metodológico, busca o entendimento do que 

exatamente o texto está tentando transmitir para o seu receptor. Segundo Manhães (2005) esta 

análise pode ser dividida em dois campos de comunicação: a análise de discurso francesa e a 

análise de discurso inglesa. A primeira “caracteriza-se pela ênfase no assujeitamento do emissor, 

que se expressaria mediante a incorporação de discursos sociais já instituídos: o religioso, o 

científico” (MANHÃES, 2005, p.306). Já a segunda é a análise utilizada neste trabalho de 

pesquisa, e “caracteriza-se pela ênfase no papel ativo do sujeito, daquele que utiliza 

pragmaticamente as palavras, [...] embora ela não descarte o fato de o sujeito estar obrigado a 

obedecer a imperativos linguisticos, o que implica um relativo assujeitamento” (MANHÃES, 

2005, p. 306).  

Entende-se por análise de discurso inglesa um campo dos estudos de comunicação que 

“confere primazia ao domínio da pragmática (daquilo que se objetiva alcançar na vida cotidiana 

quando se conversa com alguém) sobre a semântica e a sintaxe” (MANHÃES, 2005, p. 306). 

Portanto, esta análise, “é a identificação da pessoa que conduz a narrativa dos acontecimentos ou 

quase constrói proposições para o interlocutor, mediante a compreensão das regras e dos 

mecanismos linguísticos que utiliza para alcançar seus objetivos” (MANHÃES, 2005, P. 307). 

Segundo o autor, para que possa ser feita uma análise de discurso é preciso que as regras e 

mecanismos linguísticos sejam compreendidos. Manhães (2005) classifica três instâncias que são 

fundamentais para que esses elementos possam ser corretamente interpretados. Estas se 

denominam: conversacional, indexical e acional.  

A primeira, determina que a mensagem deve ser entendida pelos interlocutores, pelo 

emissor e pelo receptor, para que exista informação ou persuasão. A significação deve ter sentido 

na situação e no contexto social, por isso, faz uso de implícitos e pressupostos. 
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Os implícitos são instrumentos linguisticos que se incorporam na linguagem de alguns 

grupos socias e “se tornam elementos constitutivos da siginificação em determinadas situações 

sem que sejam explicitamente colocados” (MANHÂES, 2005, p. 308). Eles compõem o cenário 

conversacional do grupo e podem ser percebidos em gestos, reticências, ênfases, ou, em 

perguntas e respostas, que se interpretadas literariamente tornam-se sem sentido. 

Já os pressupostos são “relações de sentido consagradas por determinados grupos sociais 

que se incorporam em sua linguagem e se tornam elementos constitutivos da significação” 

(MANHÃES, 2005, p. 307). Estes estão presentes nas falas dos grupos, como conteúdo 

semântico ou como condição necessária para seu emprego. Pode ser exemplificado com gírias e 

neologismos. 

A segunda instância citada por Manhães (2005) é a indexical, que fala sobre as marcas 

deixadas pelo sujeito ao se apropriar da linguagem e construir o discurso. Estas marcas permitem 

identificar a presença de um sujeito e o modo como o discurso foi construído, são os indicadores. 

Os indicadores de pessoa são as marcas que o sujeito deixa indicando quem é o locutor do 

discurso analisado. Já os indicadores de tempo e de espaço são as marcas que tornam possível 

descobrir quando e onde o texto se passa. “os indicadores de tempo e espaço não tem 

necessáriamente apenas o sentido gramatical dos advérbios. As noções discursivas de tempo 

podem não reproduzir a ordem cronológica com a qual organizamos a sucessão de nossos dias e 

organizamos nossas tarefas habituais” (MANHÃES, 2005, p. 310). 

A análise de um discurso fazendo o uso de tais indicadores leva à compreenção e 

entendimento do texto, fazendo com que se perceba que o sujeito não pretende apenas comunicar, 

ele também constrói ações. “... as regras e os procedimentos que o sujeito utiliza para expressar 

sua voz e construir seu discurso materializam intenções e visam a efeitos sociais que extrapolam 

o universo estrito da linguagem” (MANHÃES, 2005, p. 311).  

 Desse conjunto de métodos e procedimentos, em diálogo com as categorias 

classificatórias do discurso apresentadas no referencial teórico deste trabalho, se faz uso para 

análises a seguir apresentadas.  
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4. ANÁLISES  

 

Fazendo-se uma análise do discurso dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus 

veiculados no site Youtube percebe-se a íntima relação entre os dois estilos de discursos, 

religiosos e publicitários. 

 

4.1. Vídeo 01 – Pastor Marcos Manhães 

 

 
Igreja Universal – Pastor Marcos Manhães. 
Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=4rmkp_kz354 

 
O primeiro vídeo foi retirado do site Youtube, e é um discurso de Marcos Manhães, pastor 

da Igreja Universal do Reino de Deus, esta fala também foi veiculada na televisão portuguesa. 

A primeira relação feita diz respeito a característica de afirmação ou repetição de 

palavras. Em um pequeno trecho do discurso selecionado é possível perceber a grande repetição 

da palavra “oferta”, o que dá intensidade à fala do pastor. Além disso, também há afirmação 

constante no discurso, uma vez que o pastor não interroga o fiel e sim afirma que ele deve fazer a 

doação: “[...] Você vai separar uma oferta de tudo o que vier em suas mãos, você separa uma 

oferta, aí é com você mediante a sua fé, o valor que você vai querer apresentar vai ser mediante a 

sua fé, como você queira, então você vai separar uma oferta, um valor para apresentar como 

oferta”. 
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Depois, pode-se perceber a substituição de nomes: “[...] Você vai separar uma oferta [...]”. 

O pastor refere-se à uma doação em dinheiro feita pelos fiéis para a igreja, porém usa o termo 

“oferta” para suavisar a ação.  

Quando o pastor fala “[...] então você vai separar a oferta e o dizimo (a décima parte de 

tudo o que se ganha), aí, você vai apresentar durante esses dias, até o dia 3 de setembro, no dia da 

consagração dos dizimistas e no dia 3 nós vamos estar unindo a mão direita e a mão esquerda, 

porque está escrito: o alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e 

honras[...]” ele está utilizando o apelo à autoridade. O uso de trechos bíblicos é normal em 

discursos de pastores, neste caso, para fazer um apelo à autoridade, ou seja, Deus.  

O pastor Marcos Manhães ainda faz uso de estereótipo quando afirma “[...] porque está 

escrito”, pois está referindo-se a Bíblia que, para a igreja, é algo inquestionável, consagrado.  

A criação de inimigos, outra característica do discurso publicitário, é percebida no trecho: 

“[...] Você fazendo isso, você vai estar obedecendo [...]”. A obediência, no caso, é referente a 

Deus, ou seja, se o fiel não está obedecendo a Deus, ele estaria se unindo ao Diabo. E segundo a 

Igreja, Deus é o bem e o Diabo o mal, o inimigo.       

 Análisando a linguagem como um discurso, desta vez não fazendo uma relação, apenas, 

com o discurso publicitário, mas sim uma análise do discurso como um todo, pode-se perceber as 

marcas deixadas pelo pastor ao construir sua fala. 

Pode-se dar início a esta análise identificando o uso de implícitos, que são identificados 

nas mãos do pastor segurando a Bíblia, o que teoricamente daria maior credibilidade à sua fala, e 

também no tom elevado de sua voz ao falar a palavra “oferta”, o que dá ênfase à ação de doar 

certa quantia em dinheiro. Já os pressupostos podem ser percebidos na utilização da palavra 

oferta, que suaviza o ato de doar. Além disso, o pastor diz “[...] tudo o que vier em suas mãos 

[...]”, referindo-se ao dinheiro que a pessoa possui. 

Outra característica presente é a seleção lexical – “[...] você vai separar uma oferta, um 

valor para apresentar como oferta e, paralelamente, você vai separar o seu dízimo, aí sim, dízimo 

é algo estipulado, dízimo é a décima parte daquilo que vem nas suas mãos [...] nós vamos estar 

unindo a mão direita e a mão esquerda, porque está escrito: o alongar-se da vida está na sua mão 

direita e na sua esquerda riquezas e honrar”. Apenas os fiéis, ou quem entende os termos da igreja 

é capaz de entender sobre o que o pastor está se referindo ao falar em dízimo. Além disso, no 



30 

trecho que ele cita a bíblia está querendo atingir diretamente os fiéis mais fervorosos, pois, está 

usando um elemento sagrado. 

O uso de escalas e operadores argumentativos é outra característica que pode ser 

percebida no discurso, por exemplo, no trecho: “você vai separar uma oferta e também, 

paralelamente, juntamente você vai separar o seu dízimo”.        

 

4.2. Vídeo 02 – Bispo Edir Macedo 

 

        
Igreja Universal do Reino de Deus – Bispo Edir Macedo 
Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2DpJH25Z8Lc   
  

O segundo vídeo é um discurso do próprio Edir Macedo em um de seus cultos, pedindo a 

contribuição financeira de seus fiéis para que a Igreja Universal possa construir um novo templo, 

ainda maior que o visto no vídeo. 

Fazendo a relação entre discurso religioso e discurso publicitário pode-se dizer que as 

características de um são facilmente encontradas no outro. Como por exemplo, o apelo à 

autoridade, em um trecho de sua fala o bispo diz “[...] estamos determinados a construir um 

templo, similar aquele que Salomão construiu [...]” referindo-se ao personagem bíblico Salomão. 

A substituição de nomes é outra característica do discurso publicitário que pode ser 

identificada neste trecho da fala de Edir Macedo: “[...] Espero que todos vocês venham participar 

de forma física, econômica, fazerem sacrifícios mesmo, nós vamos precisar de verdadeiros 
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sacrifícios [...]”. O bispo refere-se a sacrifícios, isto é, que o fiel doe tudo o que tiver em mãos 

para a igreja, sacrificando outras destinações de sua renda.  

Pode-se perceber, também, a afirmação ou repetição de palavras, que fica evidênte neste 

trecho do discurso: “[...] aqueles que lutarem aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos 

ajudar, vão ser ricos, vão ser ricos, vão ser ricos [...]”.   

A criação de inimigos é outra característica que pode ser identificada no discurso religioso 

do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Neste trecho são citados os 

incrédulos, como pessoas que não podem ser bem aceitas por aqueles que realmente acreditam 

em Deus. O trecho fala: “[...] os sinais de Deus são para os que crêem e, não vai na conversa das 

pessoas lá fora, dos incrédulos, não, que constumam envenenar dizendo: está igreja só pensa em 

dinheiro[...]”. Aqui também há a criação de estereótipo, pois os “incrédulos” são todos aqueles 

que criticam a igreja. 

Também, podem ser identificadas as marcas deixadas pelo sujeito deste discurso, e são 

elas indicadores de pessoa: O bispo Edir Macedo discursa para o sujeito “você”, referindo-se a 

todos que assistem seu culto, porém, fazendo com que cada um sinta-se exclusivo como se o 

bispo falasse diretamente a cada pessoa. Há ainda, indicadores de tempo e espaço: “[...] esforço 

que foi feito para esta catedral, por exemplo, você está aqui, hoje graças a Deus [...]”. O que 

reforça a noçãode que há uma história construída, justamente, com as doações feitas no passado. 

Já os pressupostos são encontrados na fala do bispo quando ele cita que Deus pode fazer 

as mãos dos fiéis ficarem “prósperas”, caracterizando também um neologismo já que 

prosperidade não é algo concreto que se possa ter em mãos. 

Pode-se perceber também a seleção lexical do discurso, quando o bispo começa sua fala 

dizendo: “nós estamos determinados a construir um templo, similar aquele que Salomão 

construiu”. Para quem não é fiel, ou tampouco entende a linguagem religiosa não seria fácil 

entender este trecho do discurso, já que trata-se de uma fala direta e específica. O Templo de 

Salomão foi o primeiro Templo em Jerusalém, construído no século XI a.C., e funcionou como 

local de cultos religiosos onde se ofereciam os sacrifícios. 

Modalizadores são usados pelo bispo da mesma maneira que em um discurso publicitário. 

É possível perceber essa característica no trecho em que Edir Macedo diz: “ porque, com certeza, 

este templo vai trazer um avivamento para a igreja do nosso senhor Jesus”. 
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O discurso inteiro no bispo Edir Macedo pode ser considerado uma hipérbole, porém, 

pode-se deixar isto claro no trecho em que ele diz: “ tem tudo o que você precisa, tudo para você, 

o seu deleite espiritual’. 

Quando o bispo fala em: “ mas nós construimos isso, não apenas para o seu conforto 

material mas, sobretudo, para que você possa sentir a presença de Deus”, ele está usando escalas 

e operadores argumentativos em seu discurso. 

 

4.3. Vídeo 04 – Pastor Marcos Manhães, contrato da fé 

 

 
Igreja Universal do Reino de Deus – Contrato da fé 
 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=EFn1rLAIBPw 

 

O quarto vídeo foi veículado também, em um programa de televisão, quando o pastor 

Marcos Manhães diz que existe uma espécie de contrato de fé, que é assinado pelo fiel e 

autenticado pelo pastor. Um contrato, é um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direitos 

resguardados pela segurança jurídica. É um acordo de vontades, capaz de criar, modificar ou 

extinguir direitos. Para que um contrato tenha validade é preciso que ambas as partes estejam de 

acordo. Entre os contratos mais efetuados, hoje, no Brasil, está o contrato de compra e venda que 

ocorre quando uma pessoa obriga-se a transferir a outra o domínio de uma coisa corpórea ou 

incorpórea, mediante o pagamento de certo preço em dinheiro ou valor correspondente 

(CENTRAL JURIDICA, 2010). 



33 

Neste vídeo pode-se identificar logo no começo do discurso as marcas deixadas pelo 

sujeito, que são os indicadores de pessoa, tempo e espaço. O pastor refere-se sempre a um sujeito 

denomidado “você”, o fiel. Além disso, ele fala “[...] você vai acompanhar agora, comigo, 

enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas 

levantando o contrato [...]”, dando idéia de pessoa, tempo e espaço, o que remete à concepção de 

que a doação deve ser feita ali, na exaltação do momento. 

Além disso, os instrumentos linguísticos implícitos no discurso são vários, como por 

exemplo, a ênfase que o pastor dá a palavra “contrato”, ou os gestos que faz com as mãos 

levantadas como se ele mesmo tivesse um contrato em mãos. 

Levando em conta a relação entre discurso publicitário e religioso, pode-se perceber que 

esta fala do pastor Marcos faz uso de estereótipo, o que é uma característica marcante 

publicitária. No trecho a seguir esta claro o uso desta ferramenta de linguagem quando o pastor 

cita o contrato que, na verdade, é um termo usado juridicamente. O pastor fala: “[...] imagens de 

pessoas levantando o contrato, contrato da fé, e apresentando para Deus, e firmando essa 

sociedade [...]”. 

O apelo à autoridade é algo constante nos discursos religiosos, como no momento em que 

o pastor Marcos Manhães diz “[...] hoje nós podemos nos associar com Deus e ter de Deus os 

benefícios [...]”. Neste trecho o pastor afirma que se o fiel fizer o contrato da fé, ele terá uma 

garantia que lhe serão oferecidos os benefícios de uma vida acreditando em Deus. 

A afirmação e repetição de palavras é outra característica que está na maioria das vezes 

presente tanto no discurso publicitário quanto no discurso religioso. Ela pode ser percebida neste 

vídeo pelo número de vezes que a palavra “contrato” é repetida, são dez vezes ao todo.  

 O uso de escalas e operadores argumentativos também está presente neste discurso, 

quando o pastor diz: “nós damos para as pessoas o contrato da fé, tem até um momento, alias, 

você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente tá aqui conversando, você vai 

acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato”. 

 O pastor explica que para que os contratos fossem “autenticados”os outros pastores 

fizessem uma marca de uma cruz em vermelho no papel, representando o sangue do cordeiro, 

isso caracteriza a seleção lexical deste discurso, pois,  quem não sabe os termos religiosos não 

entende que o sangue do cordeiro significa a eliminação do pecado e remete ao sangue derramado 

por Jesus quando estava na cruz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus se configura como uma instituição que se 

desenvolve através da mídia, o que faz com que ela fortaleça o vínculo social com seus fiéis. A 

IURD se adaptou aos tempos modernos e à sociedade capitalista globalizada, que valoriza o 

individualismo e a ascensão social, expandindo-se pela televisão, rádio e internet. No mercado 

religioso se comporta como conquistadora de espaços cada vez maiores por meio de sua política 

de busca e evangelização de novos membros. 

Porém, quanto mais ela se expande pelos meios eletrônicos mais críticas surgem a 

respeito do discurso de seus pastores. A figura do pastor possui um lugar de destaque, pois ele 

assume diversas funções e responsabilidades dentro da igreja: nos meios midiáticos ele é o 

comunicador, no aspecto religioso é quem interpreta a bíblia e realiza a mediação entre Deus e as 

pessoas, no ambiente administrativo é quem cuida do templo e arrecada o lucro. 

Estas críticas podem ser vistas de várias maneiras nos meios midiáticos, como por 

exemplo, na internet, que é de interesse maior neste trabalho, em forma de comentários feitos por, 

geralmente, anônimos que ao assistirem vídeos de cultos ou programas de televisão da Igreja 

Universal do Reino de Deus postados na internet, não concordam com a fala dos pastores, que ali 

fazem o papel de comunicador. A facilidade de se fazerem acusações ao discurso se dá ao fato de 

ser permitido o uso de codinomes ou do anônimato completo em sites de relacionamento como o 

Youtube, que exibem vídeos postados e assistidos por internautas do mundo todo. 

Além disso, a convergência midiática permite o acesso aos vídeos veículados na internet 

e, também, às críticas que envolvem este material. Isto leva a uma inteligência coletiva, que une 

as inteligências individuais e as compartilham em uma sociedade. 

Neste trabalho, foram feitas comparações entre características do discurso publicitário e 

do religioso, discursos estes tirados de vídeos escolhidos de acordo com sua pertinência do site 

Youtube. As comparações e críticas contidas nesta monografia são baseadas nos pensamentos e 

elementos citados por Brown (apud PAZ, 2006) e também nas características percebidas em uma 

análise de discurso segundo Mannhães (2005).  

Cada vídeo tem seu tom peculiar e seus próprios elementos de linguagem, porém, 

semelhanças são facilmente percebidas entre eles como, por exemplo, a maneira como o pastor se 

coloca em seu discurso é quase sempre a mesma, o tom de voz é geralmente alterado e o uso de 
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jargões populares e linguagem própria dos templos iurdianos. Além disso, os discursos, em sua 

grande maioria, fazem promessas de riquezas e felicidades para quem colaborar com uma quantia 

em dinheiro, entregue no momento de maior exaltação do culto. 

No primeiro vídeo o pastor Marcos Manhães faz uso de diversas características 

publicitárias para pedir que os fiéis doassem um valor em dinheiro para a igreja, além do valor 

obrigatório, que é o dizimo, ou seja, a décima parte de tudo o que o fiel ganhar, o que demonstra 

sua responsabilidade como pastor, de arrecadar renda para a igreja. Os gestos implícitos também 

são facilmente percebidos, além de o pastor segurar firmemente uma Bíblia durante toda a sua 

fala, o que demosnstraria seu poder, como pastor, de interpretá-la. 

No segundo vídeo a exigência do bispo, fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, é a 

mesma do pastor Marcos, que o fiel doe dinheiro para a igreja, porém desta vez, o propósito seria 

a construção de um novo templo, maior e mais confortável. O bispo ainda promete que quem 

contribuir com algum valor terá um futuro próspero e cheio de riquezas, e garante que Deus tem a 

obrigação de ajudar a quem ajuda a igreja. O entusiasmo na fala do comunicador e a submissão 

da platéia de fiéis no segundo vídeo demonstram que o papel persuasivo desses discursos é muito 

forte e eficiente. Com truques e elementos típicos da publicidade os pastores da Igreja Universal 

estão conseguindo, cada vez mais e melhor, arrebanhar multidões de fiéis para dentro de seus 

templos, que com as doações arrecadadas estão a cada dia mais modernos, sofisticados e 

glamorosos.    

Pode-se perceber também que os pastores são treinados para demonstrar confiança e têm 

um ar de superioridade em seus discursos. Isso que faz com que os fiéis sejam persuadidos com 

maior facilidade, já que acreditam que o pastor é a principal fonte de contato com Deus.  

O terceiro vídeo não faz uso apenas da linguagem publicitária, mas apropria-se também 

de um termo jurídico, o contrato, nele o mesmo pastor Marcos que pede dinheiro dos fiéis no 

primeiro vídeo, agora oferece a eles um contrato, que ele chama de contrato de fé. Este 

documento seria autenticado por pastores e firmado com um símbolo de uma cruz em vermelho, 

representando o sangue do carneiro, elemento sagrado para a igreja. O poder de persuasão de 

alguns pastores é tanto que os fiéis se deixam levar por situações absurdas ao ponto de vista de 

quem vê de fora. Porém, para as pessoas que estão envolvidas pela fala do pastor, com todos os 

seus elementos persuasivos que se igualam aos da publicidade, além de seus gestos que parecem 
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convencer ainda mais, aquilo que parece não fazer sentido para quem assiste de fora é na mente 

dos fiéis algo verídico e de extrema importância.    

Constatou-se que muitas das características são comuns ao discurso publicitário e ao 

religioso, desde elementos linguísticos até gestos e entonação de voz, o que leva a crer que o 

segundo se confunde com o primeiro e nada mais é do que a venda de um ideal, e às vezes, de 

produtos religiosos, como revistas, imagens de santos, etc. Isso, da mesma maneira que a 

publicidade faz para vender um produto qualquer. 

Pode-se dizer, então, que o discurso religioso faz uso de características da publicidade 

para persuadir mais facilmente o seu público, e desta maneira vender suas idéias, levando o fiel 

consumidor a crer que ajudando a igreja com determinado valor em dinheiro ele estará 

comprando o seu lugar no paraíso e seu futuro estará garantido. O objetivo maior da igreja em 

usar o discurso com elementos da publicidade é arrecadar ainda mais fiéis e, consequentemente 

suas numerosas doações.   
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