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INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa tem como principal tema o 

ativismo religioso evangélico. Minha questão 

principal é: Qual é a relação entre o avanço do 

neoliberalismo e a expansão das igrejas evangélicas? 

Para a investigação dessa questão, tomo como objeto 

de estudo a atuação do grupo assistencialista 

“Universal nos Presídios’ pertencente a Igreja 

Universal do Reino de Deus (doravante IURD). Nesta 

análise de caso, foi estudado o grupo UNP da cidade 

de Campinas. Meu objetivo é averiguar de que forma 

esse grupo está construindo ação coletiva, a fim de 

amenizar os impactos econômicos e sociais na vida 

dos presidiários e seus familiares. Além disso, busco 

compreender qual sujeito político essa articulação 

iurdiana gera para a sociedade.    

 A justificativa teórica para a realização desta 

pesquisa é a constatação de que a literatura sobre 

ativismo religioso pouco avançou em olhar para as 

bases evangélicas, focando o seu olhar apenas para as 

altas cúpulas dessa religião. Somado a isso, há uma 

motivação pessoal que me leva a refletir mais 

atentamente sobre o ativismo religioso. Como mulher 

evangélica e fiel da Igreja Universal do Reino de 

Deus entendo que alguns grupos da sociedade, em 

particular da esquerda brasileira, possuem uma leitura 

um tanto enviesada [ou ‘ainda pouco aprofundada’] 

da importância da igreja evangélica na atual 

conjuntura, especialmente para os mais pobres. 

Concordo com a análise de que lideranças de igrejas 

evangélicas ao ocuparem cargos públicos contribuem 

para o empobrecimento em massa da população, uma 

vez que sua ideologia às permite aderir à política 

neoliberal, que visa reduzir a presença do Estado de 

bem-estar social e beneficiar atores privados, como os 

grandes empresários. Porém, ao mesmo tempo que a 

cúpula da igreja evangélica exerce tal influência a  

nível nacional, no nível local, por intermédio de sua 
base, ela se encarrega de levar aos esquecidos pelo 

Estado os direitos mais básicos como alimentação, 

roupas, kit de higiene, bem como, promove o 

reconhecimento e acolhimento dessas pessoas. 

Essa pesquisa é um desdobramento do 

resultado da minha primeira Iniciação Cientifica que 

ocorreu entre os anos de 2020 e 2021. Ambas 

pesquisas são exploratórias e para desenvolvê-las, me 

baseei em leituras de artigos e dissertações sobre o 

tema estudado, acompanhei o site da IURD, redes 

sociais dos grupos da região de Campinas e realizei 6 

entrevistas semi estruturadas com membros ativos 

dos grupos socais da IURD. Além disso, nesse 

trabalho foi realizado uma etnografia sobre a atuação 

do UNP na entrada do Complexo Penitenciário 

Campinas-Hortolândia, afim de compreender como 

esse grupo desenvolve ações sociais com as famílias 

dos reclusos.  

 

RESULTADOS, DISCUSSÃO e CONCLUSÃO 

Historicamente, o protestantismo se instala no Brasil 

por meio de ações sociais tendo como atividades 

principais educação formal e construção de 

equipamentos voltados ao atendimento médico e 

hospitalar (Scheliga, 2011). Tais práticas 

assistencialistas eram formas de consolidação das 

igrejas protestantes no Brasil na virada do século XIX 

para XX (Scheliga, 2011). Todavia, essa forma de 

estabelecimento por meio do assistencialismo é 

adotada até hoje por diversas igrejas evangélicas, 

mesmo as que são provenientes de movimentos bem 

afastados do protestantismo histórico de outrora. A 

exemplo disso tem-se as igrejas neopentecostais. 
 A terceira onda do pentecostalismo, é 

denominada como neopentecostalismo sendo o maior 

nome deste modelo teológico Igreja Universal do 

Reino de Deus (1977) (Matos, 2006). Nesta última 

onda, a modificação teológica está ancorada na 

mensagem de prosperidade financeira, na ideia de 

libertação (exorcismo) e cura divina. Porém, esse 
movimento ainda preserva em seu cerne a ideia de 

batismo com Espírito Santo. Além disso, esse 

movimento apresenta “posturas menos sectárias e 
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ascéticas,  uma postura mais liberal e tendências a 

investir em atividades extra-igreja (empresariais, 

políticas, culturais, assistenciais, etc) quando 

comparadas com suas antecessoras do 

Pentecostalismo clássico e do 

Deuteropentecostalismo ”. (Moraes, 2010, p.2). 

Segundo Bertani (2016), outra característica 

marcante do neopentecostalismo é a estrutura 

organizacional similar a uma empresa. É baseada 

nesta última característica que é desenvolvida nesta 

pesquisa a ideia de que a igreja tem uma estrutura 

similar a uma empresa industrial. A exemplo disso 

tem-se as sedes da IURD, isto é para além do Templo 

de Salomão e Catedrais. 

 
  As igrejas evangélicas neopentecostais 

estão organizadas da seguinte maneira: no topo, a alta 

cúpula da igreja, que é formada pelos bispos/pastores 

com ligação familiar ou financeira com o dono da 

instituição religiosa e os responsáveis pela 

administração da denominação religiosa. Já o baixo 

escalão da igreja é composto por fiéis, obreiros e 

pastores que são subordinados à alta cúpula da IURD. 

           De acordo com Willems (1967) e D’Epinay 

(1970), o Pentecostalismo democratiza o acesso à 

hierarquia eclesiástica, pois o único pré-requisito 

solicitado é o batismo com o Espírito Santo e o desejo 

de evangelizar, não sendo assim exigido uma 

formação acadêmica em teologia, o que possibilita a 

inserção de novos pastores oriundos das camadas 

populares que possuem baixo nível de escolarização 

e podem ascender a cargos ministeriais (Mariano, 

2008). Tal fato possibilita a grande produção de 

pastores pentecostais e neopentecostais, já que não 

elitiza o processo; diferente, por exemplo, do caso de 

candidatos a pastores que são protestantes históricos. 

A inserção de novos pastores oriundos de baixos 
estamentos sociais nas igrejas (neo)pentecostais 

também influencia na forma da ministração da 

palavra e na visão sobre as ações sociais realizadas 

pela igreja. Isto ocorre, porque estes ministros 

religiosos possuem a mesma origem social de seus 

fiéis. Desta maneira, as vivências dos pastores do 

baixo escalão influenciam os seus olhares para com 

as ações solidárias. 
A IURD é uma igreja neopentecostal, 

fundada em 1977 pelo Bispo Edir Macedo e o 

Missionário R.R. Soares. De acordo com Mariano, 

esse grupo religioso promete em seus sermões 

religiosos: prosperidade material e nos 

empreendimentos terrenos, felicidade em todos 

aspectos da vida, saúde e vitórias sobre o diabo e seus 

espíritos malignos. Diante dessa perspectiva a 

pobreza material está relacionada a ausência de fé e a 

rebeldia com desejos de Deus. Baseado nisso, a fé em 

Deus se torna um instrumento para o vencimento dos 

problemas terrenos.  Assim, é visto como mal 

espiritual para esse movimento protestante: “doenças, 

baixos salários, desemprego, brigas entre cônjuges, 

desentendimento entre pais e filhos, separação 

amorosa, alcoolismo, vício, depressão", etc (Mariano, 

p. 24, 2003 ). Dessa forma, o diabo e seus anjos 

caídos torna-se um dos principais responsáveis pelo 

sofrimento humano. Esta guerra cosmológica, não 

está apenas restrita a Deus/anjo versus 

diabo/potestades, mas sim extrapola a esfera 

espiritual, se manifestando no mundo terreno a partir 

da disputa de corpos e mentes dos seres humanos, 

cujo a meta é desviar do caminho da salvação. A 

partir desse cenário, nasce a necessidade de 

evangelizar indivíduos que estão sofrendo nas garras 

do diabo. 
É diante dessa realidade, que as ações sociais 

se tornam fundamentais, pois elas assumem para além 

de uma ajuda assistencial, uma maneira de 

evangelização para o combate das ações demoníacas. 

Sendo assim, a IURD lança projetos sociais visando 

expandir o neopentecostalismo. Com a elaboração da 

Associação Beneficente Cristã (ABC), criada em 18 

de agosto de 1994 e replicada em inúmeros países, 

tem-se o desenvolvimento de uma instituição voltada 

para as ações sociais na IURD. Tal organização 

possibilita sistematização e coordenação deste 

conjunto de práticas solidárias, sendo que cada uma 

das igrejas tem mantido relativa autonomia para 

elaborar ações sociais próprias, ficando estas a 

critério dos bispos/pastores (Scheliga, 2011). O 

primeiro movimento da IURD foi centralizar as 

atividades de assistência em uma instituição, a ABC 

e o segundo movimento foi o de regionalizar a 

instituição de assistência, procurando implantar em 

cada município uma sede local (Scheliga, 2011).  A 

entidade ABC carioca funcionava como um modelo 

às outras ABC’s para realizar diferentes ações em 

torno de três eixos: cursos, projetos e eventos. 

(Scheliga, 2011). Para Scheliga, a mudança mais 

significativa foi a ascensão do projeto “A gente da 

comunidade”, que é associado ao grupo ABC. 

Justamente pelo jogo de palavras que faz menção que 
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a IURD está  presente nas comunidades por 

intermédio de ações assistencialistas.  As ABC’s 

foram desativadas em 2008. Atualmente, a IURD 

conta com 15 programas sociais no Brasil, sendo 

distribuídos em grupo ou subgrupos. No ano de 2019 

a igreja tinha beneficiado 13,2 milhões de pessoas por 

meio de 296 mil voluntários (Universal, 2020). 
 Durante as entrevistas realizadas entre os 

anos 2020-2021, tendo como contexto a pandemia, 

pude perceber como a base dos grupos estudados: 

Evangelização (EVG), Força Jovem Universal (FJU) 

e Universal nos Presídios (UNP) elaboraram as suas 

atuações a fim de tentar diminuir os impactos da 

pandemia de Covid-19 neste período. É importante 

ressaltar que esses grupos já existiam antes da 

pandemia, sendo que o mais novo é o UNP com 30 

anos de criação, o mais velho é o FJU que tem 45 anos 

de idade e o EVG possui 40 anos de atividade. As 

atuações dos grupos não mudaram muito durante a 

pandemia, apenas foram adicionados protocolos de 

higiene no caso das visitações que foram executadas 

pelos grupos EVG, FJU e UNP.  

 Os três grupos estudados apresentaram dois 

tipos de doação: material e imaterial. As doações 

materiais: cestas básicas, kit de higiene etc, que 

consiste na entrega do alimento físico para quem se 

vê privado do acesso a ele. A doação imaterial está 

localizada no plano espiritual e é calcada no apoio 

emocional através da evangelização. O apoio 

psicológico, normalmente é mobilizado a partir de 

frases religiosas como “Deus pode te ajudar”, “se 

Deus é com a gente quem será contra nós”, etc. Além 

disso, é possível notar o sentimento “nós por nós” no 

meio evangélico. É como se a base da igreja 

reivindicasse o seu papel de base da sociedade 

também, então ela executa os seus projetos sociais, 

pois entende que o Estado não é capaz de ajudá-la, 

por intermédio de políticas públicas. Dessa forma a 

igreja vai ocupar o lugar do Estado, pois é ela  que 

oferece ajuda aos que necessitam. A ideia de 

solidariedade nasce da empatia que estes fiéis têm 

para com os que estão sofrendo, pois eles se veem 

naquela situação e sentem a necessidade de intervir 

para diminuir os impactos das mazelas trazidas pela 

pandemia.   
Para a base da igreja a teoria da prosperidade 

parece ter um significado diferente do que aquele que 

tem para as lideranças da igreja, e que muitas vezes 

aparece discutida nos trabalhos das Ciências Sociais. 

Para os fiéis, as mazelas provenientes do capitalismo, 

como a desigualdade social e a miséria, são 

manifestações malignas que afetam a vida de quem 

não é convertido ao Deus neopentecostal. Diante 

disso, a conquista de algo que lhe proporciona 

melhoras de condições de vida como emprego, casa 

própria ou alugada, acesso à aposentadoria etc, ou a 

superação de algum problema como vício, doenças, 

saída da criminalidade etc., será interpretado pela 

base da igreja como materialização da manifestação 

do sagrado e a vitória sobre ações do diabo que atuava 

contra a vida dela antes do processo de 

conversão.  Outro achado que me chamou atenção foi 

quem cria e coordena os grupos são a alta cúpula 

iurdina, contudo quem executa trabalhos sociais e 

mantém o grupo financeiramente são os voluntários a 

partir de doações alimentícias, produtos de higiene, 

doação de roupas, etc. Ou seja, os dízimos e as ofertas 

doados pelos membros da igreja, não são utilizados 

para os projetos sociais. 

 O processo de logística para a distribuição 

das doações tanto material, quanto imaterial é 

organizado pela alta cúpula da IURD que sistematiza 

os dados das pessoas que solicitaram as ações sociais, 

para assim identificar quais necessitam mais de 

amparo e distribuir os recursos conforme os que estão 

mais necessitados. 

As ações sociais assistencialistas da IURD 

nascem nos anos 90 em um contexto político social 

em que o empresariado brasileiro se torna a figura 

central na construção do espaço público não estatal 

quando se trata de ação social, devido à passagem da 

responsabilidade social da esfera pública para privada 

e consequentemente com encolhimento das garantias 

e direitos legais. É baseado nessa conjuntura que o 

assistencialismo iurdiano surge fundamentado em 

filantropia que tem como marca noções de 

solidariedade e a ideia que por meio de mobilizações 

comunitárias os problemas sociais podem ser 

resolvidos. Esse assistencialismo religioso possui 

características políticas, tanto porque ele assume um 

papel de ação coletiva de um Estado que se mostra 

ausente como agente garantidor de direitos em 

periferias e favelas. Mas, também se mostra 

responsável por moldar a visão dos seus fiéis e dos 

que recebem ajuda do que é a pobreza e da 

desigualdade social por meio da evangelização.  

As ações sociais promovidas pela IURD se 

orientam por sentidos diferentes no que tange a alta 

cúpula e a base. Sendo que a elite iurdiana 

compreende as ações sociais a partir de uma 

perspectiva semelhante a da filantropia empresarial, 

diferente do chão da igreja que interpreta ações 

assistencialistas como uma espécie de organização 

social, que advém do abandono estatal.   
A alta cúpula iurdiana se utiliza dessa 

filantropia como uma maneira de atrair fiéis e de se 

auto prover em um mercado religioso tão concorrido. 

A filantropia da IURD opera de modo semelhante a 

filantropia empresarial, pois ambos se moldam com 

base as “vantagens e as formas do lucro empresarial” 

(Santos, p.385, 2005).  Dessa forma, a alta cúpula 

compreende a filantropia como uma espécie de 

“marketing social”, em que a atuação social torna-se 

um “diferencial de competitividade” na disputa 

religiosa (Santos,p. 395, 2022 ). Diante disso tem-se 

a busca pela construção de uma imagem correta 

ancorada na cultura de um altruísmo civil (Samtos, 

2022), ao mesmo tempo que produz um discurso 
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neoliberal que vangloria a iniciativa individual e 

privada contra a ineficiência burocrática do Estado e 

a politização dos conflitos sociais” (Santos, p. 386, 

2022). Tal percepção política da alta cúpula iurdiana 

fica evidente no site da igreja no qual afirma que as 

mazelas da sociedade são responsabilidade dos 

indivíduos e não um problema estrutural fomentado 

pelo avanço neoliberal que dificultou o acesso aos 

direitos sociais. A partir disso, qualquer forma de 

ascensão do Estado de bem estar social, é nomeada 

pela IURD como Esquerda que por sua vez é 

endemonizada através de narrativas que associam a 

uma ditadura que oprime o povo e visa perseguir o 

evangelho, destruir o conceito de família. Além de ser 

considerado um movimento político que almeja 

separar as pessoas, colocando mulheres contra 

homens, negros contra branco e pobres contra rico 

(Santos, 2002). . Baseado nisso, é possível notar que 

a alta cúpula se utiliza da filantropia como 

mecanismo de difundir a noção de meritocracia e 

promover a despolitização das camadas mais 

populares, ao mesmo tempo que difunde de forma 

implícita sobre a ineficácia do poder público (Santos, 

2005). Dessa forma é possível deduzir que a pobreza 

é entendida pela cúpula como meio de expandir a 

própria instituição, a partir do momento que essa 

instituição se orienta por um projeto político que se 

fundamenta em conservar as “hierarquias desiguais 

que produzem a descapacitação (disempowerment) 
dos cidadãos”, mesmo estando ciente o quão nefasto 

é esse projeto político para seus fiéis, que são em 

grande maioria pessoas oriundas das camadas 

populares da sociedade (Santos, 2005). A filantropia 

iurdiana se torna mais do que mecanismo que 

possibilita permear a sociedade, mas também como 

uma forma de se construir uma política e cultura que 

almeja transformar o cidadão de sujeitos de direito 

em receptores de generosidade e caridade.  A partir 

da disseminação de noções individualista no que 

tange aos problemas sociais (Santos, 2005).  
  Assim, a IURD se forma enquanto sujeito 

social através do encontro dos elementos: religião 

e mercado. Pois, ao moldar uma nova perspectiva de 

Estado e de cidadania de seus fiéis, ela auxilia no 

avanço da pobreza, que por sua vez é o elemento 

chave para sua expansão econômica e religiosa. É 

importante ressaltar que a filantropia da IURD se 

distingue do modelo tradicional de filantropia 

empresarial, por ser ancorado na evangelização, 

porém a evangelização realizada pela alta cúpula é a 

evangelização midiática uma vez que essa 

evangelização não ocorre face a face, mas unicamente 

por transmissões por canais de comunicação. Além 

disso, as ações sociais apenas são projetadas e 

organizadas pela alta cúpula da IURD, mas é efetuada 

pelo “chão” da igreja. Contudo, é possível perceber 

que a cúpula se apropria dos resultados da ação social 

                                                           
1 https://www.universal.org/noticias/post/universal-doa-alimentos-
a-quem-esta-sem-trabalho/ 

produzidos pela base da igreja, como se fosse de 

autoria própria. A exemplo disso tem-se a matéria 

“Universal doa alimentos a quem está sem trabalho”1 

divulgada no site oficial da igreja em que coloca esse 

feito como se fosse realizado pela instituição, não 

sendo pontuado nessa notícia que foram os 

voluntários dos grupos assistencialistas que 

ofertaram. Já que todo orçamento produzido pela 

igreja através dízimos, ofertas, vendas de livros entre 

outros não são destinados às ações assistencialistas. 
Os sentidos que orientam as ações sociais no 

que se refere à base da igreja estão relacionados com 

o abandono estatal, que é expresso através da 

impossibilidade de se ter acesso às condições 

mínimas de sobrevivência como alimentação, roupas, 

medicação... E as condições de vulnerabilidades 

sociais que advêm dessas carências como vícios, 

entrada na criminalidade entre outras situações. Dessa 

forma, a base iurdiana atua como sujeitos produtores 

de ações sociais, mas também como receptores dessa 

mesma ação. Diante disso, tem um encontro entre 

ação coletiva e evangelização, que denomino como 

“face a face”, pois elas são feitas pessoalmente 

através de visitações, núcleo de orações, etc, em 

locais marcado pelo abandono estatal, tendo como 

foco central trazer amparo emocional para seus 

ouvintes através de frases religiosas, que colocam 

Deus como único ser capaz de modificar aquela 

situação. Além disso, a evangelização face a face tem 

como ponto central: a presença e o testemunho. A 

presença se torna um ato político à medida que a base 

da igreja se faz presente constantemente em locais 

marcados pelo esquecimento do Estado. A política da 

presença se potencializa com a política do 

testemunho, pois esse torna instrumento de atração de 

fieis para a igreja, já que por meio desse mecanismo 

pessoas contam histórias de como eram suas vidas 

antes do processo de conversão e como a adesão dessa 

religião os possibilitou alcançar uma mudança de 

vida. 
É a partir dessas situações de carências que 

se cria um sentimento de “nós por nós” na base, no 

qual ela passa compreender que é necessário 

elaborar uma rede de ajuda mútua, calcado em 

solidariedade religiosa que se expressa através da 

doação material e imaterial.  Baseado nisso, é 

possível perceber que a base iurdiana tem 

características semelhantes à das organizações 

sociais, pois ambas estão responsáveis por apenas 

executar ações assistencialista, não podendo dessa 

forma elabora-las (Dagnino, 2004). É importante 

ressaltar que as ações sociais para base não buscam 

produzir sentido de coletividade política, gerando 

assim despolitização das mazelas sociais, ausência de 

construção de sujeitos políticos, por parte da base, 

fortalecimento do projeto neoliberalista e descrença 

na política como instrumento de transformação social  
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 Desenvolvendo assim um novo significado 

a respeito à coletividade da participação social, 

fundamentado na ideia de solidariedade e não de 

direito, com isso tem-se o apagamento da noção de 

sujeito de direito, e principalmente tem-se um 

extermínio da ideia “é um direito a ter direito” 

(Dagnino, 2004). O chão da igreja possui uma noção 

de cidadania que é marcada por uma perspectiva 

neoliberalista. A partir disso tem-se o apagamento 

da  então denominada como cidadania ampliada, que 

estava  ligada com à concepção de lutas que visam 

transformações sociais, elaborada pelos movimentos 

sociais, entre os finais dos anos 70 e ao longo da 

década posterior, que se organizava no Brasil em 

torno de suas carências como a falta de acesso a 

moradia, luz, água e de questões como gênero, raça, 

etc. Segundo Telles (2001), a ascensão da cidadania 

modelado pelo neoliberalismo passa a assimilar o 

reconhecimento de direito como forma de atraso que 

impede o potencial modernizante do mercado 

(Dagnino, 2004). 
As consequências geradas por cidadania são 

que a pobreza e de todos os tipos de desigualdades 

deixam de serem pautados politicamente, tornando-se 

uma questão individual (Dagnino, 2004). Gerando, 

consequentemente, uma despolitização de três 

noções: “referências centrais das lutas 

democratizantes, e, assim, uma redefinição das 

próprias noções de política e de democracia 

estabelecidas e conquistadas por essas lutas” 

(Dagnino, p. 159, 2004), dessa maneira o Estado 

mínimo não se limita apenas a forma de pensar 

economia e direito, mas também no que se refere a 

“participação, processos, agenda e campo de ação 

social” (Dagnino, p. 159, 2004). Além da redução do 

Estado tem-se a diminuição da democracia e do 

espaço político. A redução do Estado faz com que ele 

desenvolva política social apenas quando certos 

grupos sociais estão com a sobrevivência ameaçada, 

assim os beneficiários dessa política emergência 

passam serem entendidos com pessoas que 

necessitam serem atendidas por caridade pública e 

privada naquele momento, e “não como cidadãos que 

tem direito a ter direitos” (Dagnino, p. 158, 2004).  

Ações coletivas representam para a base uma 

ação solidária fundamentada na ideia de amor ao 

próximo e de se ter empatia com aqueles que estão em 

situação de vulnerabilidade social. Ademais, o 

assistencialismo iurdiano somado a conversão 

religiosa será visto pela base como meio de restaurar 

a dignidades dos beneficiários. A pobreza é 

interpretada pelo “chão” da igreja como uma espécie 

de morte social, porque as privações e carências, 

impõem a essas pessoas uma situação indigência. O 

encolhimento do Estado bem-estar possui como 

marca para além da difusão da miséria, a corrosão da 

dignidade das camadas populares. 
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