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RESUMO 

O movimento neopentecostal eclode em meados dos anos 1970, no Brasil, e apresenta como 

maiores representantes, na atualidade, o Bispo Edir Macedo, com a Igreja Universal do Reino 

de Deus (IURD), e o Apóstolo Valdemiro Santiago, com a Igreja Mundial do Poder de Deus 

(IMPD). Junto, e não por coincidência, há um movimento de mudança no perfil do cristão 

protestante, que encontra nas igrejas neopentecostais um alicerce. Esta dissertação se 

desenvolve com o propósito de estabelecer um diálogo possível entre os pressupostos teóricos 

da Análise de Discurso (AD), ancorada principalmente em Dominique Maingueneau, e da 

Argumentação no Discurso, teorizada por Ruth Amossy. Visa analisar os discursos referentes à 

coleta de dízimos e de ofertas nas duas denominações neopentecostais, Igreja Universal e Igreja 

Mundial, e procurar as possíveis relações de sentido que podem remetê-las (ou não) à mesma 

formação discursiva. Com fundamento metodológico na noção de semântica global, proposta 

por Maingueneau, serão realizadas análises a partir de regularidades linguísticas (e seus 

possíveis efeitos para o discurso), do modo de enunciação e ethos (como o enunciador se mostra 

e como fala de si no discurso), da intertextualidade, da interdiscursividade, da dêixis 

enunciativa, de formas de se observar a doxa compartilhada por um grupo e da adaptação do 

orador a esse grupo; a análise também abarcará a cenografia que se constitui nos discursos. 

Quanto ao corpus, a investigação se desenvolve a partir da transcrição dos recortes dos vídeos 

das pregações no momento específico de solicitação de dízimos e de ofertas; os vídeos 

transcritos estão divulgados nos canais oficiais das Igrejas no YouTube. O fato de as duas 

denominações serem neopentecostais foi um elemento importante para esta analista selecioná-

las em um mesmo espaço discursivo. As duas Igrejas desenvolvem um delineamento 

enunciativo que coloca a posição de pagar dízimos como preponderante para uma relação 

“verdadeira” com Deus; em ambas, Deus é colocado na posição de passivo, aquele que faz as 

vontades dos fiéis – os que pagam os dízimos. No entanto, as Igrejas se constituem a partir de 

formações discursivas diferentes: a IURD a partir de uma relação mais estreita com um efeito 

de “racionalidade”; a IMPD a partir de uma relação mais estreita com uma possível 

“emocionalidade” da fé. 

Palavras-chave: Discurso. Argumentação. Neopentecostalismo. Dízimo. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The neo-Pentecostal motion emerged in the mid-1970s, in Brazil, and present, nowadays, as 

major representatives the Bishop Edir Macedo, with the Universal Church of the Kingdom of 

God, and the Apostle Valdemiro Santiago, with the Mundial Church of God’s Power. Together, 

and not coincidentally, there is a movement to change the profile of the Protestant Christian, 

who finds a foundation in the neo-Pentecostal churches. This dissertation is developed with the 

purpose of establishing a possible dialogue between the theoretical assumptions of Discourse 

Analysis, based mainly on Dominique Maingueneau, and Argumentation in Discourse, 

theorized by Ruth Amossy. It aims to analyze the discourses related to the collection of tithes 

and offerings in the two neo-Pentecostal denominations, Universal Church of the Kingdom of 

God and Mundial Church of God’s Power, and to look for possible meaning relationships that 

can refer them (or not) to the same discursive formation. With methodological foundation in the 

notion of global semantics, proposed by Maingueneau, analyses will be carried out based on 

linguistic regularities (and their possible effects on the discourse), the mode of enunciation and 

ethos (how the enunciator shows itself and how he speaks of himself in the discourse), 

intertextuality, interdiscursivity, enunciative deixis, ways to observe the doxa shared by a group 

and the speaker's adaptation to that group; the analysis will also cover the scenography 

constituted in the discourses. As for the corpus, the investigation is developed from the 

transcription of clippings of the preaching videos at the specific moment of requesting tithes and 

offerings; the transcribed videos are posted on the Church's official YouTube channels. The fact 

that the two denominations are neo-Pentecostal was an important element for this analyst to 

select them in the same discursive space. The two Churches develop an enunciative outline that 

places the position of paying tithes preponderant for a “true” relationship with God; in both God 

is placed in the passive position, the one who does the will of the faithful – those who pay the 

tithes. However, the Churches are constituted from different discursive formations, the IURD 

from a closer relationship with an effect of “rationality”; IMPD from a closer relationship with a 

possible “emotionality” of faith. 

 

Keywords: Discourse. Argumentation. Neo-Pentecostalism. Tithes.  
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INTRODUÇÃO 

O campo discursivo religioso é muito vasto e seu funcionamento social se realiza por 

ditar normas de comportamento para dados grupos; porém, embora haja pesquisas que o 

tematizem, ainda assim se trata de um campo muito passível de ser explorado em seus 

aspectos discursivos. Então, analisar como se constrói, a partir dos elementos social, histórico 

e ideológico, a relação que se estabelece entre os interlocutores, nesse caso, pastores e 

ouvintes/fiéis, se faz essencial. Com esse propósito, foi desenvolvida esta dissertação, que 

analisa os discursos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e da Igreja Mundial do 

Poder de Deus (IMPD) a partir da transcrição de momentos em que os líderes solicitam 

dízimos e ofertas dentro do culto religioso. 

Há muitas pesquisas (dissertações e teses) que analisam a IURD, a IMPD, o 

neopentecostalismo e dialogam com este trabalho; há textos que analisam a imbricação entre 

os campos religioso e mercadológico a partir da Análise de Discurso francesa, como a tese “A 

simbiose discursiva entre religião e mercado: um estudo do discurso da Igreja Universal do 

Reino de Deus na perspectiva do consumo”, de Souza (2017); outras investigam a partir da 

Análise Crítica do Discurso a construção do discurso religioso da IURD, como a tese 

“Discurso, cognição e sociedade: o discurso religioso na Igreja Universal do Reino de Deus – 

IURD”, de Catunda (2016); há pesquisas que relacionam as igrejas neopentecostais com a 

sociedade de consumo, como “Templo é dinheiro: o uso do território pelas igrejas 

neopentecostais na cidade de Maceió, AL (1987-2018)”, de Santos (2019); há também muitas 

dissertações na área de teologia, algumas inclusive foram utilizadas como suporte para 

entendermos melhor sobre as duas Igrejas tratadas aqui: “Um estudo sobre a educação 

neoliberal na Igreja Universal do Reino de Deus”, de Waitz (2019); “Da burocracia para a 

profecia: mudanças no neopentecostalismo brasileiro”, de Nunes (2007); “‘A mão de Deus 

está aqui’: um estudo da Igreja Mundial do Poder de Deus a partir da figura do apóstolo 

Valdemiro Santiago”, de Leite (2015).  

A análise proposta neste trabalho se diferencia das demais, pois analisa duas grandes 

igrejas neopentecostais da atualidade partindo da Análise de Discurso (AD) de linha francesa 

com base, especificamente, em estudos e pressupostos teóricos de Dominique Maingueneau, a 

fim de que as relações de sentido entre enunciador e enunciatários, a semântica global (que 

envolve, dentre outros aspectos, a intertextualidade e a interdiscursividade dentro dos sistemas 

de restrições desses discursos) e o ethos discursivo sejam observados. Além disso, será 

importante a consideração sobre a abordagem teórica de Ruth Amossy, sobretudo, no que se 
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refere à análise sobre a argumentação no discurso: “Na medida em que a Análise de Discurso 

(AD) espera descrever o funcionamento do discurso em situação, ela não pode negligenciar a 

sua dimensão argumentativa” (AMOSSY, 2008, p. 129). 

Sabemos que o campo religioso é muito amplo, por isso, é importante situarmos esse 

discurso, mais especificamente, na base religiosa neopentecostal, estritamente, na Igreja 

Universal do Reino de Deus e na Igreja Mundial do Poder de Deus, em Edir Macedo e em 

Valdemiro Santiago, sobretudo, no que se refere à solicitação de dízimos e de ofertas dessas 

Igrejas. Essa será a delimitação feita em um espaço discursivo, constituído como um recorte 

do campo a partir das hipóteses lançadas pela analista. Como nos lembra Maingueneau 

(2008a), ao contrapor analiticamente jansenismo e humanismo devoto, torna-se necessário, 

para os propósitos da pesquisa, relacionar determinados discursos de um campo discursivo. 

 

É-se então conduzido a isolar, espaços discursivos, isto é, subconjuntos de 

formações discursivas que o analista, diante de seu propósito, julga relevante por em 

relação. Tais restrições são resultado direto de hipóteses fundadas sobre um 

conhecimento dos textos e um saber histórico, que serão em seguida confirmados ou 

infirmados quando a pesquisa progredir. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 35) 

 

 Em sua obra mais significativa do ponto de vista teórico-metodológico, Gênese dos 

Discursos, Maingueneau relacionou, em um mesmo espaço discursivo, jansenismo e 

humanismo devoto, posicionamentos divergentes dentro do campo discursivo religioso: o 

primeiro seria constituído a partir de uma suposta reação ao humanismo devoto, este que ficou 

enfraquecido simultaneamente à ascensão do jansenismo, na França do século XVII. 

O interesse pelo tema de nossa pesquisa surge de uma realidade palpável de audição 

de discursos religiosos com foco essencial em solicitação de dízimos e de ofertas como forma 

de se estabelecer uma relação íntima entre Deus e seus seguidores. Por serem denominações 

grandemente inseridas nas mídias virtuais ou televisivas; por ser notório o quanto é 

corriqueiramente discutido pelas pessoas, nos mais variados ambientes sociais, aquilo que 

repercute dentro dessas igrejas, esses discursos implicam questões importantes na sociedade, 

por isso podem e devem ser investigados em profundidade, como este trabalho propõe. Além 

disso, considerando a noção de Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), desenvolvida por 

Louis Althusser, a partir de uma releitura das obras de Karl Marx, as instituições religiosas 

constituem-se como AIE, agindo, principalmente pela ideologia, repercutindo as relações de 

produção das classes dominantes. Faz-se relevante, pelos motivos apresentados anteriormente, 

analisar o discurso das duas denominações. Porém, mesmo que o trabalho tenha como ponto 

de partida eventualmente um interesse pessoal, entendemos que a investigação do objeto de 
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análise não visa mostrar nenhuma “verdade” escondida por trás do texto, pois este sequer é o 

propósito da AD: “Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos e interpretação que o 

constituem e que o analista, com seus dispositivos, deve ser capaz de compreender” 

(ORLANDI, 2015, p. 24).  

A Análise de Discurso francesa teve como marco inicial a década de 1960 (AAD-69)1, 

com Michel Pêcheux, objetivando questionar toda uma conjuntura política e epistemológica 

da época. Assim, o foco de análise envolve a língua, mas em uma relação constitutiva com 

elementos da exterioridade, distanciando-se, portanto, de teorias linguísticas formalistas, para 

as quais a língua está relacionada exclusivamente a elementos internos ao sistema. Sendo, 

desse modo, uma teoria que não analisa a língua de forma autônoma, a AD vai relacionar, a 

partir de releituras, a linguística, o marxismo e a psicanálise. O maior representante e 

iniciador da AD francesa é Michel Pêcheux. Outro nome de considerável importância para a 

AD é Michel Foucault, filósofo que se dispôs a estudar o discurso em sua historicidade, em 

sua relação com a sociedade, os saberes e as vontades da verdade. 

Dominique Maingueneau, importante pesquisador da AD e de linguística francesa na 

atualidade2, apresenta suas contribuições teóricas no cenário linguístico, a partir do final dos 

anos 1970, dialogando, ora em convergência, ora em contraponto, com os teóricos franceses 

citados anteriormente. Falamos em contraponto, mas não necessariamente em totalidade de 

formulações opostas, pois seus apontamentos propõem outros caminhos metodológicos para a 

abordagem de alguns conceitos. Maingueneau se assemelha em muitos pontos a Pêcheux e 

Foucault. O teórico entende o discurso de forma semelhante a Foucault: “um discurso é um 

conjunto de enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação 

discursiva” (FOUCAULT, 1996, p. 146). Em uma primeira abordagem, para Maingueneau, o 

discurso também pode ser definido como “uma dispersão de textos cujo modo de inscrição 

histórica permite definir como um espaço de regularidades enunciativas” (MAINGUENEAU, 

2008a, p. 15). 

Tomando como empréstimo o termo “práticas discursivas” utilizado por Foucault em 

A Arqueologia do saber, Maingueneau (2008a) disserta sobre a importância de não tratar o 

discurso como um mero conjunto de produções textuais, mas sim como uma prática 

discursiva, que é associada a “um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 

 
1 Sigla utilizada para se referir à Análise Automática do Discurso, considerada a primeira época da Análise do 

Discurso. 
2 http://dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr/ . Acesso em 13 de julho de 2021. 

http://dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr/
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determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa” (FOUCAULT, 2019, p. 144). 

A forma como o sujeito se vale da língua em uso para produzir enunciados, ou seja, a 

enunciação, é parte integrante da estrutura discursiva. Vale analisar, portanto, não somente o 

que é dito, mas também de que forma é dito. Enunciado e enunciação fazem parte da 

discursividade.  

 

A ‘enunciabilidade’ de um discurso, o fato de que tenha sido objeto de atos de 

enunciação por um conjunto de indivíduos não é uma propriedade que lhe é 

atribuída por acréscimo, mas algo de radical, que condiciona toda a sua estrutura. É 

preciso pensar ao mesmo tempo a discursividade como dito e como dizer, enunciado 

e enunciação. (MAIGUENEAU, 2008a, p. 19) 

 

 Na obra Gênese dos Discursos, Maingueneau (2008), ao apresentar conceitualmente o 

interdiscurso – teorizado inicialmente por Pêcheux – recorre, dentre outras referências, à 

abordagem proposta por Jacqueline Authier-Revuz, concernente às formas de presença do 

“Outro” em um discurso. “Quando precisam encarar a heterogeneidade enunciativa, os 

linguistas são levados a distinguir duas formas de presença do ‘Outro’ em um discurso: a 

heterogeneidade ‘mostrada’ e a heterogeneidade ‘constitutiva’. Só a primeira é acessível aos 

aparelhos linguísticos” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 31). A heterogeneidade pode ser 

“mostrada”, por exemplo, quando aparecem as citações diretas nos textos, que delimitam 

materialmente uma alteridade; ou constitutiva, quando a presença do Outro não deixa no texto 

“marcas visíveis”, por assim dizer. Maingueneau esclarece que a hipótese do primado do 

interdiscurso inscreve-se justamente na perspectiva de uma heterogeneidade constitutiva, 

dado que os enunciados invariavelmente se caracterizam pela inextrincável relação entre um 

posicionamento discursivo e seu Outro, “presente” na produção enunciativa mesmo que na 

figura de um “dizer faltoso”, rejeitado. Na transcrição dos vídeos das Igrejas, será possível 

perceber a constituição de uma intertextualidade através de textos bíblicos, pois a Bíblia é o 

livro sagrado das religiões cristãs, mas também de uma interdiscursividade, que representa a 

relação constitutiva do que é dito com uma rede enunciativa mais ampla.  

A argumentação produzida pelos pastores/bispos em discursos que privilegiam a 

teologia da prosperidade, assim como em outras crenças e denominações que têm outras 

abordagens teológicas, utiliza como base de sustentação as escrituras bíblicas de forma 

modulada para que se “encaixem” em um determinado argumento. A consideração sobre doxa 

e sua relação com a persuasão do auditório é importante para compreendermos essa 

modulação, entendida aqui como uma espécie de “ajuste” da Palavra, para que haja 

alinhamento a uma dada Formação Discursiva (FD). Ao dissertar sobre doxa, Amossy (2018) 
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nos remete a um conhecimento anterior à Análise de Discurso, pois não foi nos limites do 

conhecimento linguístico que surgiu essa noção, mas sim na Grécia Antiga com Aristóteles. 

Na antiguidade, doxa se opunha à episteme, que era o conhecimento autêntico, e era utilizada 

com o objetivo de persuadir as pessoas através da retórica. “Na medida em que possui valor 

de probabilidade, não de verdade, a doxa se situa no fundamento de verossimilhança sobre a 

qual se apoia o discurso de visada persuasiva” (AMOSSY, 2018 p. 108). Associando retórica 

à argumentação, Amossy relaciona a doxa com a adaptação ao auditório feita pelo enunciador. 

“Adaptar-se ao auditório é, antes de mais nada, levar em conta sua doxa” (AMOSSY, 2018 p. 

54). O locutor/pastor, quando fala, leva em consideração aquilo que se supõe sobre o que seus 

ouvintes acreditam/creem. 

Faz-se importante contextualizar o objeto da análise a fim de compreender por que 

foram isoladas em um espaço discursivo as duas denominações citadas anteriormente. O 

movimento religioso neopentecostal surge, no Brasil e no mundo, em meados dos anos 1970 e 

1980 como uma espécie de reforma ao pentecostalismo clássico. No Brasil, apresenta como 

maior representação a Igreja Universal de Reino de Deus (IURD), com a liderança do Bispo 

Edir Macedo, mas também há outras denominações com representativa fama, como a Igreja 

Mundial do Poder de Deus, representada pelo Apóstolo Valdemiro Santiago, e a Igreja 

Internacional da Graça. Apesar de apresentarem rituais bastante similares, por serem 

denominações diferentes, essas Igrejas têm também elementos que as diferenciam. Não será o 

foco analisá-las todas, tampouco todos os elementos similares. Por isso, focaremos na IURD e 

na IMPD, especificamente na crença da prosperidade enquanto vontade divina e nos recursos 

linguísticos/enunciativos suscitados por seus principais representantes, Edir Macedo e 

Valdemiro Santiago, ao solicitarem dízimos e ofertas no interior de um culto religioso.  

Pode-se dizer que o foco central desta análise recai em um dos pilares da crença 

neopentecostal, a teologia da prosperidade, na perspectiva de localizar nas produções 

discursivas de denominações diferentes, IURD e IMPD, se as Formações Discursivas (FDs) 

que as constituem são antagônicas ou se mantêm em relação de aliança; investiga-se também, 

em uma análise comparativa, se as formulações apresentadas se retomam parafrasticamente 

ou apresentam diferenças significativas. A pesquisa visa, portanto, apontar os pontos de 

convergência e de divergência entre os enunciados que são proferidos em denominações 

diferentes, porém pertencem ao mesmo movimento religioso, o neopentecostal. O objetivo 

desta pesquisa é, por conseguinte, descrever/analisar a relação de sentido da construção 

discursiva que se faz a partir de uma materialidade linguística, perpassada pelos elementos 

argumentativos que se instauram nos discursos dos líderes religiosos dessas denominações; e 
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analisar também a relação de sentido a partir de outros elementos semióticos que integram um 

culto religioso.  

Enquanto Igrejas pertencentes à crença neopentecostal, as Igrejas Universal e Mundial 

parecem integrar-se, ao menos a princípio, à mesma formação discursiva. No entanto, a Igreja 

Mundial do Poder de Deus, representada por Valdemiro Santiago, apresenta-se 

discursivamente como o Outro da IURD. O Apóstolo Valdemiro Santiago e Edir Macedo são 

rivais um do outro e fazem questão de criticar um ao outro publicamente. 

Vale contextualizar o surgimento das duas denominações, uma vez que as práticas 

discursivas não se isolam da conjuntura sócio-histórica em que estão inseridas. A Igreja 

Universal do Reino de Deus foi fundada em 1977 por Edir Macedo Bezerra e Ronaldo 

Romildo Soares, no Rio de Janeiro. A fundação da IURD se confunde com o próprio 

surgimento do neopentecostalismo no Brasil, que encontra uma Igreja Católica enfraquecida e 

um público religioso que apresenta tendência à mudança em seu perfil:  

 

A religiosidade brasileira, que sempre foi mais popular e material do que 

institucional e formal, repleta de misticismo sincrético, de maneira que o 

neopentecostalismo também aposta na magia, mas sobre uma nova prática, em 

especial na IURD. Também o horizonte do desejo mudou: o crente, antes 

minoritário e marginalizado por seus hábitos e costumes, representava agora uma 

parcela maior nas estatísticas sobre religião. Isso fez com que os velhos símbolos do 

pentecostalismo fossem paulatinamente abandonados. As vestes simples, sóbrias, e 

tudo aquilo que fazia com que o fiel continuasse sendo a igreja fora do espaço-igreja 

(descrito quando tratei do pentecostalismo clássico) são substituídas por roupas 

normais, não mais eivadas de valor religioso, mas sim de outros valores: 

ostentadores, consumeristas, símbolos de pertencimento a um grupo que almeja a 

ascensão social e maior participação nos ciclos da vida. As condutas social, moral e 

sexual são relaxadas e uma nova ética surge: a ética da vitória. (WAITZ, 2019, p. 

50). 

 

Outros líderes de denominações neopentecostais famosas no Brasil têm ligações com 

Edir Macedo: Romildo Ribeiro Soares (R. R. Soares), líder da Igreja Internacional da Graça, é 

seu cunhado e, juntamente com ele, fundador da primeira Igreja Universal, além de ter sido o 

responsável por o ordenar pastor; Valdemiro Santiago era bispo da Igreja Universal do Reino 

de Deus, onde fazia parte do seleto grupo de bispos que contavam com o prestígio e 

consideração do líder Edir Macedo. A Igreja Mundial do Poder de Deus surge a partir da 

IURD, em 1998, por Valdemiro Santiago, quando este rompe com Edir Macedo por 

divergências internas.  

Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a Igreja Universal do Reino de Deus tem mais de seis mil templos, doze mil pastores 
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e um milhão e oitocentos mil fiéis no Brasil3. Trata-se de uma das maiores organizações 

religiosas do Brasil e a 29ª maior igreja em números de seguidores do mundo, estando 

bastante presente em países de língua portuguesa. O Censo também indicou que a Igreja 

Universal vinha perdendo adeptos para a Mundial. Outro dado relevante para a pesquisa é que 

Edir Macedo e Valdemiro Santiago são, segundo a Forbes, o primeiro e segundo pastores 

mais ricos do Brasil, respectivamente. A Igreja Universal está sob fortes acusações de 

lavagem de dinheiro, sobretudo, na Angola, país em que quatro pastores da Universal foram 

indiciados4. Ainda, segundo projeção do IBGE em 2019, o número de evangélicos poderá 

superar o número de católicos em 20325. Essas informações se fazem relevantes porque a 

dissertação analisa o discurso da mobilização de dízimos e ofertas que se inserem em um dos 

pilares de sustentação das igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade; também são 

importantes para nos lembrar de que as igrejas estão inseridas em uma sociedade capitalista, 

que supervaloriza os bens e as riquezas materiais. Salienta-se, ainda, que a Constituição 

Federal garante a templos de qualquer culto imunidade tributária, ou seja, estão isentos de 

pagar impostos. 

Serão transcritos, para a realização das análises, oito vídeos que estão disponíveis na 

plataforma YouTube, quatro da IURD e quatro da IMPD, no momento específico de solicitação 

de dízimos e ofertas. Os vídeos transcritos no decorrer da dissertação estão publicados nos 

canais das duas denominações e em canais oficiais dos líderes religiosos na plataforma 

virtual6. O fato de o objeto se constituir a partir de vídeos disponíveis em mídium digital 

coloca em cena os vários possíveis públicos que são ouvintes desses discursos; e coloca em 

cena também o fato de que há várias modalidades de se arrecadar os dízimos e as ofertas. 

Assim, compreende-se que há um público presencialmente posto e há vários outros públicos 

possíveis (pouco mensuráveis devido às possibilidades de alcance e de compartilhamento que 

os vídeos podem ter). 

A análise possui um caráter qualitativo-interpretativista, pois o que prevalece não é 

análise quantitativa de dados, mas há uma investigação em profundidade que é possibilitada 

pela relação descrição-interpretação, ou seja, serão descritos trechos, com elementos verbais e 

 
3 Segundo o portal R7 – que é pertencente ao Grupo Record, atualmente propriedade de Edir Macedo –, em 

notícia atualizada em 09 de julho de 2020, os dados são diferentes: 12,3 mil templos, 17 mil bispos e pastores e 

dez milhões de fiéis. Disponível em https://noticias.r7.com/brasil/universal-completa-43-anos-com-10-milhoes-

de-fieis-pelo-mundo-09072020. Acesso em 05 jan. 2021. 
4 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57381793. Acesso em 13 de julho de 2021. 
5 O fenômeno evangélico em números - Carta Maior. Acesso em 13 de julho de 2021. 
6 https://www.youtube.com/user/IMPDRJ 

https://www.youtube.com/user/CanalBispoMacedo  

https://www.youtube.com/user/TvUniversalorg  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57381793
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Sociedade-e-Cultura/O-fenomeno-evangelico-em-numeros/52/44150
https://www.youtube.com/user/IMPDRJ
https://www.youtube.com/user/CanalBispoMacedo
https://www.youtube.com/user/TvUniversalorg
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não verbais, que apontam para convergências e divergências entre os discursos e, a partir de 

uma análise que envolve posição dos sujeitos, interdiscursividade, formação discursiva, entre 

outros elementos da AD, construir-se-á uma interpretação à luz das condições sócio-históricas 

em que os discursos foram produzidos. 
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1. ANÁLISE DE DISCURSO E ARGUMENTAÇÃO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

 

No capítulo reservado à fundamentação teórico-metodológica, será feito um panorama 

dos fundamentos utilizados como sustentáculos para o desenvolvimento desta dissertação. 

Chama-se teórico-metodológico, porque, na Análise de Discurso, teoria e metodologia se 

imbricam de tal forma que uma não se dissocia completamente da outra. O capítulo está 

dividido em seis seções da seguinte maneira: 1. Breve apresentação da Análise de Discurso, 2. 

Interdiscursividade e formação discursiva, 3. Retórica, argumentação e discurso, 4. Doxa e 

auditório, 5. O orador e o ethos. 6. Aspectos metodológicos. 

 

1.1 Breve apresentação da Análise de Discurso 

 

Será feito nesta seção um breve resumo acerca do quadro teórico da Análise de Discurso 

(AD), especificamente, a qualificada como francesa. O adjetivo “francesa” é comumente 

utilizado demarcando o lugar de “origem” a fim de se fazer um contraste à AD anglo-saxônica, 

que privilegia a relação com a sociologia. Este trabalho utilizará como base principal os 

pressupostos teóricos de Dominique Maingueneau, também francês, porém consideramos 

importante apontar, de forma sucinta, o trajeto até chegar a esse teórico. Costuma-se marcar a 

década de 1960, do século XX, para o surgimento da Análise de Discurso francesa, que emerge 

com o objetivo de questionar toda uma conjuntura política e epistemológica até então vigente. É 

claro que a demarcação em datas, típica da historiografia, pretende auxiliar no processo de 

compreensão dos acontecimentos históricos, mas a AD passou por fases não muito simplórias 

como uma demarcação em datas costuma parecer ser. Com o uso recorrente da palavra discurso 

naquela época, a AD viu-se com a missão de demarcar o seu material de estudo, ela tentou 

“definir o seu campo de atuação, procurando analisar inicialmente corpora tipologicamente 

mais marcados – sobretudo nos discursos políticos de esquerda – e textos impressos.” 

(BRANDÃO, 2012 p. 16).  

A AD, tendo como precursor Michel Pêcheux, passou por três fases, conforme alguns 

autores costumam delimitar; não será o foco desta seção detalhá-las, mas apresentaremos um 

breve resumo a fim de que se possa ter uma noção geral dos elementos que as diferenciam. Na 

primeira fase, a Análise de Discurso marca-se pela análise de textos políticos e das ideologias 

que os permeavam, sofrendo fortemente a influência de Althusser, com a noção de ideologia, e 

de Lacan, a partir da noção de inconsciente. Pêcheux planejava produzir uma espécie de 

“máquina” que analisasse de forma automática, ao menos em algumas etapas, o discurso 
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(precisamente, o discurso político). Surge, então, a ideia de uma Análise Automática do 

Discurso (AAD). A segunda fase é marcada pela compreensão sobre Formação Discursiva 

(FD), conceito que é, ao longo do desenvolvimento de seus pressupostos teóricos, formulado e 

reformulado a partir do repensar a relação entre memória, história e formação discursiva. De 

forma abrangente, FD, em Pêcheux, é compreendida como aquilo que determina o que pode e 

deve ser dito em uma dada formação ideológica. A terceira fase caracteriza-se pela introdução e 

pelo desenvolvimento da noção de interdiscurso, compreendido como um conjunto de já-ditos 

que sustentam um determinado dizer. Ele “disponibiliza dizeres que afetam o modo como o 

sujeito significa em uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 2015, p. 29). A noção de 

interdiscurso será melhor abordada e desenvolvida na seção seguinte desta dissertação. 

Michel Pêcheux teceu críticas ao estruturalismo linguístico de Ferdinand de Saussure e 

empreendeu uma leitura crítica de sua obra, sobretudo, no que diz respeito à semântica. Nessa 

releitura, distanciou-se do pensamento de que a língua é formada por signos “depositados” no 

cérebro de cada indivíduo a partir de uma convenção social (Saussure pensava a língua como 

psíquica e como sistema autônomo), a fim de realizar uma nova leitura sobre o entendimento da 

língua, uma vez que as teorias mais formalistas se furtaram da investigação da linguagem 

utilizada em contextos sociais concretos. Sendo, dessa forma, uma teoria que se preocupa em 

analisar a língua na sua relação com a exterioridade, a AD surge com o objetivo de relacionar, a 

partir de releituras, a linguística, o marxismo e a psicanálise. Colocou-se em destaque a ideia de 

sujeito, algo inédito até então, uma vez que não era considerado em outras teorias. O sujeito 

discursivo passa a ser concebido, na relação com a ideologia que o interpela sem que este dê 

conta disso, como não completamente consciente de seu discurso e daquilo que ele “seleciona” 

para enunciar. Essa interdisciplinaridade pode, em um primeiro momento, confundir e levar ao 

questionamento de qual seria o espaço dos estudos analíticos do discurso no campo das 

ciências. A confusão se desfaz no instante em que se pensa a língua como lugar privilegiado da 

manifestação da ideologia, sendo o discurso o objeto de análise da AD, como sugere o seu 

nome; nesse sentido, trata-se de uma teoria frequentemente vinculada aos estudos da linguagem, 

mas que rompe com recorrência essa fronteira epistemológica devido ao seu caráter 

transdisciplinar. As bases da AD em Pêcheux “são, do lado da ideologia, os conceitos de 

Althusser e, do lado do discurso, as ideias de Foucault” (BRANDÃO, 2012, p. 18). 

Nessas releituras, é importante, portanto, compreender que Pêcheux relacionou a língua 

a elementos sócio-históricos. Por sua vez, Althusser fez a releitura de Marx, trazendo o 

elemento simbólico na materialização da ideologia. E Lacan fez uma releitura de Freud ao 

refletir sobre a noção de sujeito, a qual compreende, na AD, o sujeito como interpelado pela 
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ideologia, que traz à tona o que está recalcado no inconsciente, mesmo sem ter a compreensão 

disso. O sujeito se “constitui na relação com o simbólico, na história” (ORLANDI, 2015, p. 17). 

Sendo assim, a AD é, de fato, herdeira dessas três regiões de conhecimento, mas não o é de 

forma a lhes servir sem se impor. Ela, trabalhando a noção de discurso, “interroga a linguística 

pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e 

se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia 

como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele” (ORLANDI, 2015, 

p. 18). 

Althusser, ao fazer releituras críticas das obras de Marx, desenvolve a noção de 

Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), que coloca em cena o fato de que as ideologias não são 

feitas de ideias, mas sim de práticas materiais; e que os AIE não são a forma de se expressar a 

ideologia dominante, mas a forma através da qual ela se expressa, “é pela instalação dos 

aparelhos ideológicos de Estado, nos quais essa ideologia [a ideologia da classe dominante] é 

realizada e se realiza, que ela se torna dominante”. (PÊCHEUX, 2015, p. 145). Esse processo de 

afirmação de uma classe dominante como dominadora, que reproduz as relações de produção 

entre classes dominadora e dominada, não acontece de forma fácil ou simples; há uma luta de 

classes ocorrendo no interior desses aparelhos (igrejas, escolas etc.), “o que significa que os 

aparelhos ideológicos de Estado constituem, simultânea e contraditoriamente, o lugar e as 

condições ideológicas da transformação das relações de produção” (PÊCHEUX, 2015, p. 145). 

A Análise de Discurso, diferentemente da análise de conteúdo, compreende que os 

sentidos não estão nos textos, de forma intrínseca, mas procura compreender como um texto 

significa para determinado sujeito em determinada posição, ou seja, a linguagem do texto não é 

transparente. A consideração de que a linguagem não é transparente faz enveredar uma busca 

pelo entendimento de como o texto pode gerar efeitos de sentido para os sujeitos, e o que é 

mobilizado nesse processo discursivo. A AD, portanto, “procura mostrar que a relação 

linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é uma relação direta que se faz termo-a-

termo, isto é, não se passa diretamente de um a outro” (ORLANDI, 2015, p. 17). 

Comentamos anteriormente sobre discurso e sobre ele ser o objeto de análise nos textos, 

mas não discutimos sobre o seu significado. A compreensão sobre o que é discurso não é 

unanimidade nas teorias linguísticas, sequer dentro das abordagens teóricas da própria Análise 

de Discurso. Diferentemente da concepção tradicional de organização dos elementos na 

comunicação postulada por Jakobson (emissor, receptor, mensagem, código, contexto e canal), 

em que o receptor é passivo, sendo responsável apenas por decodificar a mensagem; na AD, o 

entendimento sobre discurso é bastante diferente, e, dentro das abordagens teóricas da própria 
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Análise de Discurso, também varia. Pelo entendimento de Foucault, trata-se de um conjunto de 

enunciados que fazem parte de uma mesma formação discursiva: “um discurso é um conjunto 

de enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva” 

(FOUCAULT, 1996, p. 146). Já no entendimento de Pêcheux, pode ser entendido como a 

constituição da relação de sentido que se estabelece entre interlocutores dentro de uma relação 

estabelecida entre linguagem e ideologia. 

 

Para a Análise do discurso, não se trata apenas de transmissão de informação, nem há 

essa linearidade na disposição dos elementos da comunicação, como se a mensagem 

resultasse de um processo assim serializado: alguém fala, refere alguma coisa, 

baseando-se em um código, e o receptor capta a mensagem, decodificando-a. 

(ORLANDI, 2015, p. 19). 

 

O sujeito, segundo Pêcheux, constitui-se a partir do esquecimento daquilo que o 

determina, “o sujeito se ‘esquece’ das determinações que o colocaram no lugar que ele ocupa – 

entendamos que, sendo ‘sempre-já’ sujeito, ele ‘sempre-já’ se esqueceu das determinações que 

o constituem como tal” (PECHEUX, 1996, p. 170); são os elementos do interdiscurso (pré-

construído e processos de sustentação) que darão “pistas” dessa constituição. Nessa conjuntura, 

é pela identificação de um indivíduo com a formação discursiva que o constitui como sujeito 

que acontece a interpelação ideológica. Analisar um texto a partir da AD é relacioná-lo, dentre 

outros fatores, a um local e a um momento/tempo da história. Assim, também não é encontrar a 

verdade, pois não há “A verdade” na AD, mas sim analisar as relações de sentido a partir de 

uma conjuntura sócio-histórica. Conforme Orlandi (2015, p. 24), “não há uma verdade oculta 

atrás do texto. Há gestos e interpretação que o constituem e que o analista, com seus 

dispositivos, deve ser capaz de compreender”. Nesse sentido, compreende-se que a análise feita 

pelo analista do discurso não visa encontrar o sentido “real” no texto, mas apresentar traços no 

texto que demonstram a articulação dos enunciados com as condições sócio-históricas de 

emergência, portanto, ideológicas em que os discursos são produzidos. 

O esquecimento, citado anteriormente, é fundamental para a continuação da recorrência 

ao interdiscurso de um sujeito dentro de uma FD, pois é ao “se esquecer” que o sujeito remonta 

ao “já-dito” (o interdiscurso). O processo de esquecimento não é voluntário e ele auxilia na 

relação de identificação de um sujeito com a sua formação discursiva. Ele é subdividido em 

esquecimento número um e esquecimento número dois. O primeiro é o esquecimento 

ideológico, e, por ser ideológico, está no plano do inconsciente. É nele que o sujeito tem a 

ilusão de estar falando coisas nunca ditas antes, quando, na verdade, está fazendo retomadas 

preexistentes, ele “reflete o sonho adâmico: o de estar na inicial absoluta da linguagem” 
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(ORLANDI, 2015, p. 33), e é ao “se esquecer” que ele tem essa impressão de estar falando 

novas coisas. Já o segundo se refere ao esquecimento enunciativo, que faz com que o sujeito 

diga as coisas por meio de certas palavras e não outras. Esse processo de “escolha” de palavras 

não é concebido como um ato voluntário, é parcial ou semiconsciente; e faz com que o sujeito 

acredite que essa seleção de item lexical, por exemplo, é a única possível de ser feita. 

O discurso, demarcado como material de análise do analista de discurso, quando 

produzido, insere-se em um contexto denominado condições de produção (termo herdado do 

materialismo histórico). No entendimento de Orlandi (2015), as condições de produção 

compreendem o sujeito e a situação. Essas condições de produção podem ser consideradas de 

uma forma restrita, contexto imediato, ou de forma ampla, contexto sócio-histórico. É este 

último que interessa de forma mais profunda nas análises discursivas, pois é através dele que se 

procura compreender como os elementos inseridos em um discurso fazem sentido para o 

sujeito, mobilizando toda uma conjuntura histórica e social. São as condições de produção que 

vão possibilitar a circulação de saberes sobre o que são, por exemplo, as igrejas neopentecostais 

enquanto instituições religiosas, ou a Bíblia e o sentido que ela representa para as religiões 

cristãs. 

 No quadro da AD francesa, inserem-se os estudos empreendidos por Dominique 

Maingueneau, a partir do final dos anos 1970, com mais relevância, em meados dos anos 1980. 

Com o objetivo não de romper com Pêcheux ou Foucault, pelo menos explicitamente, sofre, na 

verdade, influência de ambos e produz contribuições e críticas a ambos. O teórico propõe o 

tratamento do discurso a partir de uma semântica global, em que se é colocada a importância de 

todas as dimensões do discurso. Esses elementos, também chamados de planos (vocabulário, 

intertextualidade, tema, dêixis, enunciador, enunciação, modo de enunciação, etc.), se integram 

e fazem funcionar o discurso socialmente. Por isso, segundo esse autor, não se deve privilegiar 

análises, estritamente, lexicológicas, focadas na “escolha” das palavras, por exemplo. O 

discurso deve, então, ser tomado e analisado a partir da relação entre os planos, como um todo 

global. 

 

1.2 Interdiscursividade e formação discursiva 

 

Pensando na divisão das três fases da AD, é o interdiscurso que se destaca para 

caracterizá-la em sua terceira fase. Michel Pêcheux compreende o interdiscurso como tudo que 

já foi dito e esquecido em uma dada formação discursiva. O interdiscurso constitui-se a partir do 

pré-construído e processos de sustentação (ou articulação). São esses elementos que “aparecem 
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determinando o sujeito, impondo-dissimulando-lhe seu assujeitamento sob a aparência de 

autonomia, isto é, através da estrutura discursiva da forma-sujeito” (PECHEUX, 1996, p. 164). 

Ou seja, o indivíduo, que se constitui como sujeito a partir da interpelação ideológica, produz 

enunciados que parecem ser inéditos quando são, na verdade, formas diferentes de colocar em 

plano discursivo o que já foi dito em outros momentos por outros indivíduos também 

assujeitados (portanto, sujeitos). O pré-construído é então compreendido como o montante de 

“já-ditos” que funcionam como base para o sujeito (assujeitado por uma ideologia) construir 

novos enunciados. 

Inscrito em uma formação discursiva, o sujeito produz enunciados que se encadeiam a 

partir de restrições ideológicas; em outras palavras, direciona-se aquilo que pode e deve ser 

dito, em uma formação discursiva, a partir de uma conjuntura ideológica. Dessa forma, não faz 

sentido falar em significado desta ou daquela palavra, pois não há um sentido próprio para uma 

palavra, existe sim um sentido que lhe é dado a partir da formação discursiva na qual o sujeito 

está inscrito. Pêcheux argumenta que também é possível o surgimento de palavras, expressões 

diferentes com um funcionamento parafrástico em uma dada formação discursiva, “a expressão 

processo discursivo passará a designar o sistema de relações de substituição, paráfrases, 

sinonímias, etc., que funcionam entre elementos linguísticos – significantes – em uma mesma 

formação discursiva dada” (PÊCHEUX, 1996, p. 161).  

O interdiscurso é compreendido por Pêcheux como o todo complexo com dominante das 

formações discursivas, que está intrinsecamente relacionado às contradições ideológicas. Algo 

fala antes, em outro lugar, trata-se do interdiscurso; e é ele que permite a existência de dado 

discurso (por isso, a questão da “dominância”) através das formações discursivas em 

determinada formação ideológica. Assim, o interdiscurso atravessa a formação discursiva, que é 

definida, conforme antecipado na seção anterior, como aquilo que direciona o que um sujeito 

pode dizer em uma dada formação ideológica. É o interdiscurso que comanda o intradiscurso, o 

“fio do discurso” (PÊCHEUX, 1995, p. 167), eixo das formulações, da superfície textual, que, 

em sua horizontalidade, é sempre atravessada pelas relações interdiscursivas. 

A especificidade da noção de interdiscurso postulada por Dominique Maingueneau está 

na focalização da relação de não separação entre o Mesmo do discurso e seu Outro (FD 

concorrente em um campo discursivo) no discurso (por isso, o “primado do interdiscurso”); o 

interdiscurso passa a ser entendido como um espaço de regularidade em que o discurso encontra 

apoio para se constituir. Além disso, há a substituição do interdiscurso por uma tríade: universo 

discursivo, campo discursivo e espaço discursivo.  
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Pensar em universo discursivo é, a princípio, muito abrangente, pois se encontram nele 

todas as formações discursivas existentes em uma conjuntura dada. Apesar de parecer muito 

abrangente, ele é considerado finito. Por ser pouco específico, não é muito útil ao analista. É no 

interior dele que são encontrados os campos discursivos, que são mais suscetíveis de serem 

estudados. 

No campo discursivo, encontra-se um conjunto de formações discursivas que buscam 

preencher a mesma função social, seja apresentando confrontações ou união entre discursos, 

como exemplo, campo religioso, literário, político, entre outros. As concorrências que podem 

ocorrer dentro de um campo discursivo incluem “tanto o confronto aberto quanto a aliança, a 

neutralidade aparente etc... entre discursos que possuem a mesma função social e divergem 

sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 34). A 

delimitação feita nos campos constitui uma escolha do analista, não é algo previamente posto. 

Um discurso se constitui no interior de um campo discursivo, porém não quer dizer que todos os 

discursos se constituem da mesma forma em um campo. Pensando-se no objeto de análise desta 

dissertação e o campo no qual está inserido, campo religioso, não se pode dizer que todas as 

denominações são constituídas pela mesma formação discursiva (FD).  

Espaço discursivo, por sua vez, é uma delimitação dentro do campo discursivo; é um 

subconjunto de formações discursivas, e selecioná-lo cabe ao analista, ou seja, o espaço 

discursivo não está previamente posto. Essa seleção em espaço discursivo surge a partir de 

hipóteses feitas pelo analista, que são formuladas a partir de seu conhecimento de mundo e dos 

textos; devendo ser confirmadas ou não, conforme o andamento da pesquisa. Assim, a seleção 

do espaço discursivo que relaciona a Igreja Universal à Igreja Mundial não estava posta de 

forma prévia, mas resultou de um recorte da analista.  

O fato de a Igreja Mundial ter surgido posteriormente à IURD parece ser um fator que 

colocaria a IURD como o Outro discursivamente da IMPD e que o inverso não seria possível. 

No entanto, esse tipo de afirmação não é tão simples, uma vez que todo discurso dentro de um 

espaço discursivo é constituído pelo seu Outro, mesmo que não o afirme nem o negue. 

Compreendemos, então, que os enunciados das duas denominações constituem o Outro um do 

outro pelo próprio caráter dialogal do discurso, por isso, “não há necessidade de dizer, a cada 

enunciação, que ele não admite esse Outro, que exclui pelo simples fato de seu próprio dizer” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 37). Porém, pela própria constituição do discurso que surge 

posteriormente, é compreensível percebê-lo como fazendo referência ao primeiro, seja negando-

o ou afirmando-o. 
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A noção de primado do interdiscurso, desenvolvida em Gênese dos Discursos, coloca 

em evidência o interdiscurso como constitutivo do discurso. Sob essa perspectiva, nenhum 

discurso seria origem de um dizer, mas ele se estabeleceria no seio do interdiscurso, numa 

relação semântica com o Outro, que “é aquela parte do sentido que foi necessário o discurso 

sacrificar para constituir a própria identidade” (MAINGUENEAU, 2008a, p.37). Pelo fato de o 

discurso ser considerado dialógico, não necessariamente dialogal, enunciados alinhados a uma 

formação discursiva estão “presos” nesse dialogismo, “todo enunciado do discurso rejeita um 

enunciado, atestado ou virtual, de seu Outro do espaço discursivo” (MAINGUENEAU, 2008a, 

p. 38). Dessa maneira, os enunciados produzidos em uma FD relacionam-se a outros produzidos 

anteriormente, que apresentam posições contrárias ou não, ainda que “tenham sido expressas de 

modo preciso por um dado interlocutor, ou de modo difuso no interdiscurso contemporâneo” 

(AMOSSY, 2020, p. 42).  

A relação que um discurso estabelece com seu Outro não precisa ser localizável em 

forma de intertexto; essa relação existe ainda mais pela ausência de marcação (interdito) do que 

pela presença. Assim, compreende-se, a partir de Maingueneau (2008a), que os enunciados 

apresentam um direito e um avesso inseparáveis. E caberia ao analista o duplo papel de analisar 

a formação discursiva à qual o discurso remete (direito) e qual o Outro que ele rejeita (avesso), 

ou seja, quais são as outras FDs às quais aquele discurso faz referência para negá-las.  

Maingueneau (2008a) argumenta que há no espaço discursivo dois estatutos, modelo 

dissimétrico e modelo simétrico. Aquele permitindo descrever a constituição de um discurso, e 

este permitindo a interação “conflituosa entre dois discursos para os quais o outro representa 

totalmente ou em parte seu Outro”. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 40). Seria o modelo simétrico 

que interessaria ao analista, pois a relação entre discurso e interdiscurso constituiria o 

imbricamento essencial do Mesmo e do Outro. 

A relação que se estabelece entre um discurso e seu Outro faz parecer com que o 

discurso considerado segundo seja dependente do primeiro. No entanto, fazer esse tipo de 

afirmação não é simples, conforme comentado anteriormente nesta seção. Maingueneau 

(2008a), ao dissertar sobre a relação entre o discurso primeiro e o segundo, estabelece uma 

distinção entre a fase de constituição e a fase de conservação no discurso segundo. E seria nesta 

última fase que, mesmo na ausência de seu Outro, o discurso segundo apresentaria ligações com 

a rede semântica através da qual ele se constitui, não deixando assim de apresentar relações 

semanticamente com seu Outro, que será lido através do discurso segundo. Desta maneira, 

mesmo que se finde completamente a relação de um discurso com seu Outro, sempre haverá 

outros possíveis discursos ao qual um discurso segundo poderá se ligar dentro do campo, pois 
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não se pretende “que de um campo se possa derivar apenas um discurso, em virtude de uma lei 

estável, dialética ou outra” (MAINGUENEAU, 2015, p. 41). Assim, entende-se que não existe 

a pretensão de que seja apenas um discurso possível de ser derivado de um campo, e não 

haveria a possibilidade de se explicar porque foi um discurso e não outro gerado em um campo. 

Sendo o discurso religioso analisado neste trabalho, consideramos importante abordar a 

noção de discursos constituintes. Maingueneau (2008b), ao propor uma discussão sobre eles, 

disserta que alguns são caracterizados como tal por se colocarem como aqueles os quais não 

admitem outra autoridade além de sua própria, não admitindo outros discursos acima deles, 

alegando não sofrer influências de outros discursos, e por estar em relação direta com uma fonte 

legitimadora (no caso, Deus). No entanto, apesar de se colocarem dessa forma, os discursos 

constituintes sofrem influência de discursos não-constituintes e constituintes, “mas faz parte da 

natureza dos discursos constituintes negar essa interação ou pretender submetê-la a seus 

princípios” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 37). Dessa maneira, os discursos constituintes negam 

que tenham sido ou que venham a ser influenciados por discursos “externos” e, de certa forma, 

eles garantem a constituição dos diversos gêneros textuais, possuindo “assim, um estatuto 

singular: zonas de fala em meio a outras e falas que pretendem preponderar sobre todas as 

outras” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 38). 

O posicionamento que constitui dada produção discursiva resulta de um processo de 

diferenciação em relação a outros discursos através do sistema de restrições semânticas. 

Maingueneau (2008a) argumenta que não se deve falar de uma gramática pertencente a 

determinado discurso, o que há é um sistema de restrições, que faz com que enunciados sejam 

submetidos a restrições específicas. Esses sistemas de restrições não são capazes de gerar 

enunciados, eles funcionam como um filtro que “seleciona” aquilo que em uma formação 

discursiva faz sentido ser construído textualmente. O sistema de restrições não deve ser 

considerado como base fundadora de um discurso, “ele é apenas uma estrutura que se pode 

investir nos universos textuais mais diversos” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 73). Ele não deve 

ser tomado como aquilo que sozinho vai levar à interpretação de todo o discurso. Dessa forma, 

percebe-se a importância da semântica global, noção desenvolvida por Maingueneau (2008a), 

em que todos os planos devem ser observados em um discurso, nenhum plano devendo ser 

considerado “preponderante” em relação aos outros. Ainda pensando na semântica global e 

analisando o plano “vocabulário”, não se deve falar em vocabulário de um discurso, o que 

ocorre é uma exploração semântica (dentre tantas possíveis) e não outra de um item lexical a 

partir de dado posicionamento. 
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1.3 Retórica, argumentação e discurso 

 

Poderia a argumentação ser dissociada do discurso? Começaremos nesta seção a refletir 

sobre a relação que a argumentação estabelece com o discurso no ato de enunciação. A análise 

argumentativa do discurso, desenvolvida por Ruth Amossy, coloca-se como uma subdivisão da 

Análise de Discurso francesa. Situa-se, do ponto de vista teórico, como um diálogo possível 

entre a AD e a argumentação retórica, inspirada pela Nova Retórica de Chaïm Perelman, que 

atualiza a retórica aristotélica, “na medida em que deseja esclarecer os funcionamentos 

discursivos, explorando uma fala situada e, pelo menos, parcialmente sujeita a coerções.” 

(AMOSSY, 2020, p. 11). A argumentação no discurso, proposta por Ruth Amossy, está 

alicerçada em fundamentos retóricos, lógicos e pragmáticos. Nos parágrafos seguintes, iremos 

apresentar o caminho que a retórica seguiu até se tornar um dos sustentáculos para a proposta de 

Amossy. 

Amossy (2020) defende que a argumentação é parte constitutiva do discurso, sendo 

assim, “o estudo da argumentação e do modo como ela se alia aos outros componentes na 

espessura dos textos é parte integrante da análise do discurso” (AMOSSY, 2020, p. 12). Ainda, 

ao contextualizar sobre a Nova Retórica de Perelman e a Retórica de Aristóteles, ela assume a 

posição de que, assim como esses autores, não dissocia retórica de argumentação, sendo, 

segundo suas palavras, termos permutáveis. Por isso, compactuando com os pensamentos dessa 

autora, esses termos serão nesta dissertação também tomados como sinônimos, podendo ser 

também permutáveis. 

Com o grego Córax, considerado o inventor da retórica, percebe-se o nascimento dela 

em um contexto judicial. Visando àquelas pessoas que pretendiam se defender perante o 

judiciário ou aos logógrafos, profissionais que escreviam os discursos para defesas perante 

juízes e júris, Córax desenvolve um manual retórico. Esse manual retórico considerado como 

“arte oratória”, que visava à persuasão, é, segundo Benoit (apud GAUTHIER, 2001, p. 22):  

uma coletânea de artifícios e de expedientes para cada uma das partes do discurso, de 

fórmulas de abertura e de disposições oratórias para o exórdio, de instruções para 

ordenar os fatos da narração, de argumentos especiosos e de mil meios 

pormenorizados para a confirmação e a refutação, a acusação ou a defesa. 

Nessa retórica, que é considerada a primeira, o exórdio (captar a atenção do auditório) 

deveria ser decorado e aplicado em situações que assim o solicitassem.  

Com os sofistas, a retórica toma lugar em debates intelectuais, e são eles os responsáveis 

por teorizar sobre o poder da palavra, interessando-se, a princípio, pela estética e pelo alcance 
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persuasivo. Segundo Gauthier (2001), os sofistas optam por ser professores e por viajar pelo 

mundo a fim de vender suas aulas teóricas em detrimento de ser apenas pensadores e teóricos da 

língua. Eles incluem a antilogia nas teorias da argumentação, em que o aluno deveria criticar e 

discutir, confrontando as ideias dos argumentos opostos.  

Em Sócrates e Platão, a teoria da argumentação dos sofistas progride/avança. Segundo 

Gauthier (2001), Sócrates não nega a retórica, tenta, na verdade, ampliar os lugares em que seria 

empregada, e empreender um método de busca da verdade; devendo seu uso, segundo Sócrates, 

não ser restrito apenas a ambientes públicos e jurídicos, mas também ser utilizado em ambientes 

privados. Sócrates defende que os retóricos antigos utilizavam técnicas imperfeitas e propõe a 

inclusão de dois procedimentos à argumentação: síntese e divisão (análise); ele caracteriza as 

pessoas que realizam esses procedimentos chamando-as de dialéticos. Surge, então, o 

entendimento sobre dialética.  

Aristóteles distingue-se dos retóricos que o precederam. Separa-se de Platão, quando 

esse faz um elo entre retórica e moral, relação a qual estabelece que a busca pela verdade 

deveria estar em primeiro plano. Aristóteles rompe com esse pensamento e propõe que a 

retórica seja indiferente à moral, “e, consequentemente, tornando-a mais amoral que imoral” 

(GAUTHIER, 2001, p. 32). “Para Aristóteles, a retórica é um instrumento e pode, enquanto tal, 

ser posto ao serviço quer do bem quer do mal, quer do justo quer do injusto” (GAUHTIER, 

2001, p. 32), então, abandona a concepção platônica da verdade, como dito anteriormente, 

pondo “em jogo” o verossímil, aquilo que está no âmbito do plausível. Essa “libertação” da 

retórica faz com que ela possa ser utilizada nos mais diversos debates em vários ambientes na 

pólis. Assim, enquanto em momentos anteriores, a retórica era restrita ao domínio judicial ou 

filosófico, com Aristóteles, a retórica se expande para os mais diversos ambientes em que 

houvesse necessidade de argumentar. Amplia a concepção de técnica retórica, não sendo apenas 

entendida como “arte de persuadir”, mas também como a capacidade de o orador selecionar 

elementos para utilizar como mecanismo mais adequado de convencimento em cada situação 

comunicativa. 

Para Aristóteles, a finalidade da argumentação deve estar focada em seu público. Em 

seu livro “Retórica”, ele estabelece a existência de três tipos de ouvintes de gêneros distintos, o 

epidíctico, o judicial, o deliberativo. Essa divisão feita em três gêneros é suficiente para 

abranger todo o espaço público. Também inclui os três tipos de provas que são utilizadas para 

persuadir o auditório, o ethos (focado no orador), o logos (focado no próprio discurso) e o 

pathos (focado nas emoções do público). Amossy (2020), ao introduzir sobre a teoria da 

argumentação no discurso, esclarece que apenas o logos, aparentemente, tem sido mais 
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explorado nas teorias argumentativas focadas no raciocínio, que deixam de lado, por vezes, as 

dimensões do ethos e do pathos, elementos que são considerados como de grande importância 

por Aristóteles. 

Ao deixar de considerar como ponto mais importante na retórica a busca pela verdade, 

Aristóteles “põe em campo” a importância do diálogo, das trocas verbais, da constituição do 

verossímil. É através das palavras que um indivíduo pode levar outro(s) indivíduo(s) a pensar 

semelhantemente ao seu pensamento. 

 

Na retórica clássica, a palavra tem uma força que se exerce nas trocas verbais, no 

decorrer das quais os homens dotados de razão podem, por meio de vias não 

coercitivas, levar seus semelhantes a compartilhar de suas perspectivas, 

fundamentando-se no que lhes parece plausível e razoável de crer e fazer. (AMOSSY, 

2020, p. 17). 

 

 Devido a seu caráter dialógico, a argumentação só se faz presente em sociedades não 

totalitárias, ou seja, democráticas, porque para convencer, seja pela razão (logos) ou até mesmo 

pela emoção (pathos), é necessário que o auditório não se sinta forçado de forma coercitiva. É o 

que conclui Gauthier (2001) ao dissertar sobre a abordagem sociológica da argumentação, “a 

emergência das teorias da argumentação também depende de fatores sociológicos. É numa 

sociedade laica, democrática e pacífica, mas também numa sociedade desconfiada, que são 

maiores as probabilidades de se assistir ao desenvolvimento de um grande interesse pela 

argumentação” (GAUTHIER, 2001, p. 13), e corrobora Amossy (2020, p. 16): “é preciso 

lembrar que a arte de persuadir por meio da palavra pressupõe o livre exercício do julgamento. 

A retórica só tem sentido, de fato, onde o auditório pode dar seu assentimento sem ser 

constrangido pela força”. 

A Nova Retórica de Chaïm Perelman, uma das bases teóricas da Argumentação no 

Discurso, propõe atualizações à retórica aristotélica. Ela rompe com a lógica demonstrativa e 

com a evidência cartesiana, que só admite a racionalidade da demonstração lógica, dessa forma, 

abre espaço para uma lógica argumentativa não formal. Assim, coloca no centro o papel do 

público para a construção de uma argumentação que visa convencê-lo de algo: “o objetivo de 

uma argumentação não é deduzir as consequências de certas premissas, mas provocar e reforçar 

a adesão de um auditório às teses que são apresentáveis ao seu assentimento” (PERELMAN 

apud GAUTHIER, 2001, p. 53). Retomando a tradição aristotélica, Perelman segue a distinção 

estabelecida por Aristóteles entre raciocínio analítico e dialético, aquele relacionado à lógica e à 

verdade que se pode provar, e este relacionado ao verossímil, possível de ser, “o campo da 
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argumentação é o do verossímil, do plausível, do provável, na medida em que este último 

escapa às certezas do cálculo” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, p. 1). 

A Nova Retórica nos situa em uma realidade discursiva em que não há diferenças, do 

ponto de vista valorativo, quando se analisa a importância de determinados discursos; dessa 

forma, entre um discurso construído com eloquência judiciária ou política e um discurso 

epidíctico, como a poesia, ambos carregam a mesma importância do posto de vista analítico da 

construção argumentativa. Seriam ambos os discursos formas de apresentar argumentatividade, 

na concepção de Perelman, diferenciando-se, portanto, de qualquer retórica clássica, que levava 

em consideração, principalmente, os textos construídos pela lógica racional. “Para Perelman, a 

nova retórica destina-se a qualquer espécie de auditório, abrangendo até o caso particular em 

que uma pessoa delibera consigo própria”. (GAUTHIER, 2001, p. 52). 

A consideração sobre a importância do auditório passa a ser uma questão central na 

nova retórica, “se quiser agir, o orador é obrigado a adaptar-se a seu auditório” (PERELMAN 

apud AMOSSY, 2020, p. 21). O entendimento sobre orador abrange todo aquele que enuncia 

em um dado discurso, seja em textos na modalidade oral ou escrita; e sobre auditório, todas 

aquelas pessoas que o orador deseja influenciar. A argumentação não se constrói apenas com a 

lógica, distante de toda pessoalidade, é preciso haver determinado entrosamento/conhecimento, 

ou pelo menos impressão de que há um conhecimento através de estereótipos, por exemplo, 

entre orador e auditório. Por isso, para sustentar a sua argumentação, o orador se apoia em 

lugares comuns (topoi). A nova retórica de Perelman, em que a argumentação é tomada como 

dimensão comunicacional, coloca em destaque a importância do orador e do auditório como 

influência recíproca nos discursos que visam à persuasão, “o orador tenta influenciar as escolhas 

e desencadear uma ação ou, pelo menos, criar uma disposição para a ação suscetível de se 

manifestar no momento oportuno. Isso só pode ser feito se ele levar em consideração crenças, 

valores, opiniões daqueles que o escutam” (AMOSSY, 2020, p. 21). 

É pertinente apontar que a argumentação linguística não tem relação de identificação 

absoluta com a argumentação retórica, uma vez que a persuasão não necessariamente está na 

construção de textos considerados, sob certos parâmetros, como bem encadeados e 

esteticamente bem organizados e bonitos. Segundo Ducrot (apud AMOSSY, 2021, p. 36), “a 

argumentação linguística não tem nenhuma relação com a argumentação retórica”. O uso de um 

texto bem encadeado estaria mais relacionado à preocupação do orador em apresentar um ethos 

mais instruído, por exemplo.  

A análise argumentativa é descritiva e não normativa, pois visa fazer descrições de 

práticas discursivas. Ela se baseia “na ideia de que definir um funcionamento discursivo é 
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também um colocar em evidência o modo pelo qual se tenta agir sobre o parceiro.” (AMOSSY, 

2020, p. 27). A utilização desse tipo de análise nos estudos discursivos coloca sempre em 

questão a importância da consideração sobre a constituição ideológica do sujeito, uma vez que, 

ao tentar persuadir, o orador o faz a partir de sua posição ideológica, utilizando elementos 

persuasivos que acredita serem mais úteis (ainda que seja um processo não intencional) para 

convencer seu auditório de que suas teses, que estão relacionadas a uma posição ideológica, 

devem ser aceitas. Dessa maneira, parece-nos clara a posição de que a teoria da argumentação 

no discurso se posiciona como um diálogo possível entre AD e Retórica, “a argumentatividade 

aparece, então, como uma consequência do dialogismo inerente ao discurso” (AMOSSY, 2020, 

p. 43). Amossy (2020) defende que todo discurso apresenta argumentatividade, mas costuma 

diferenciar os discursos que se constituem com dimensão argumentativa daqueles com visada 

argumentativa a fim de evitar confusões. Nesse entendimento, há textos que se constroem com 

um propósito manifesto de defender uma ideia, convencer seu auditório de algo; e outros que 

não têm, a princípio, esse propósito de persuadir, mas, de alguma forma, apresentam o ponto de 

vista de quem fala e acabam modificando ideias, visões, a exemplo de textos literários. 

Entendemos que os enunciados analisados nesta dissertação, pertencentes a discursos do campo 

religioso, pelas suas características, colocam-se como textos de visada argumentativa, pois 

apresentam um propósito manifesto de modificar comportamentos de seu público. 

 

Pode-se dizer que há argumentação quando uma tomada de posição, um ponto de 

vista, um modo de perceber o mundo se expressa sobre um fundo de posições e visões 

antagônicas, ou tão somente divergentes, tentando prevalecer ou fazer-se aceitas. 

Assim, não pode haver dimensão argumentativa dos discursos fora de uma situação 

em que duas opções, ao menos, sejam previstas. (AMOSSY, 2020, p. 42). 

 

Retomando o que foi dito no início desta seção, a análise argumentativa desenvolvida 

por Amossy está embasada em teorias retóricas, pragmáticas e lógicas e opta por ser uma 

abordagem ao mesmo tempo: linguageira, pois é nas trocas verbais que ela se constitui; 

comunicacional, pois visa a um auditório e está em uma relação de interlocução; dialógica, em 

oposição à dialogal, pois nem sempre se constitui de diálogo efetivo; genérica, levantando a 

importância dos gêneros do discurso; figural, recorrendo aos efeitos de estilo; textual, sobre a 

importância da construção de um texto propriamente dito, composto de enunciados que formam 

um todo. 

É parte fundamental na análise argumentativa a consideração sobre o auditório, pois ele 

é capaz de modificar a condução da argumentação, uma vez que o orador se orienta pelo seu 
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público. O caminhamento da argumentação poderá ser diferente se o público está presente e é 

participativo, ou se ele não tem direito de resposta, por exemplo.  

 

No quadro da análise argumentativa, é preciso destacar que a natureza e o estatuto do 

auditório modificam profundamente a dinâmica da argumentação. Suas modalidades 

são diferentes se o público ao qual se dirige não tem direito de resposta ou, ao 

contrário, se for a um interlocutor singular que se mostra parceiro ativo da troca. 

(AMOSSY, 2020, p. 54). 

 

 Dessa maneira, pode-se considerar a existência de auditório7: presente + loquente (troca 

verbal cotidiana), presente + não loquente (a conferência magistral), ausente + loquente (a 

comunicação telefônica), ausente + não loquente (a maior parte das comunicações escritas). Por 

isso, é importante não somente saber qual o auditório está se relacionando com o orador, mas 

também de que forma a imagem que o orador construiu dele estará posta na materialidade dos 

enunciados. 

Todo discurso é a palavra sendo utilizada em situações reais, em que a presença do 

público (tu) é marcante e muitas vezes decisiva para o eu na construção de enunciados 

persuasivos, assim, as influências são recíprocas; há também a importância da compreensão 

sobre o interdiscurso, e sobre o ethos (imagem do orador projetada por ele mesmo no discurso).  

 

Não há discurso sem enunciação (o discurso é o efeito da utilização da linguagem em 

situação), sem dialogismo (a palavra é sempre, como diz Bakhtin, uma reação à 

palavra do outro), sem apresentação de si (toda fala constrói uma imagem verbal do 

locutor), sem o que poderia chamar ‘argumentatividade’ ou orientação, mais ou menos 

marcada do enunciado, que convida o outro a compartilhar modos de pensar, de ver, 

de sentir... Nesse sentido, o estudo da argumentação e do modo como ela se alia aos 

outros componentes na espessura dos textos é parte integrante da análise do discurso 

(AMOSSY, 2020, p. 12). 

 

As análises dos argumentos nos discursos parecem surgir mais frequentemente em 

situações comunicativas nas quais se questiona a utilização de determinados elementos 

persuasivos. “Essa preocupação com a persuasão possui frequentemente uma conotação moral; 

a análise dos argumentos floresce muito particularmente nos casos em que a legitimidade dos 

procedimentos persuasivos e da própria persuasão é posta em causa” (GAUTHIER, 2001, p. 

13). É quando se questiona se é ou não é legítimo determinado movimento discursivo que se 

configura como persuasivo, se é ético ou moralmente aceito pela sociedade, que se desperta 

mais o interesse em estudar/analisar esses discursos. 

 
7 Para essa classificação, Amossy recorre à pesquisadora Catherine Kerbrat-Orecchioni.  
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É importante fazer a ressalva de que, apesar de a Nova Retórica constituir algumas das 

bases da Argumentação no Discurso, ela se preocupa menos com os aspectos que dizem 

respeito à língua em si, porque muito embora apresente elementos importantes para os 

linguistas (argumentação e retórica estão em estreita relação com a língua e o discurso), ela se 

inscreve no campo da filosofia. Assim, a Nova Retórica dialoga com a retórica aristotélica 

(atualizando-a) e se distancia ainda mais da busca pela “verdade” empreendida por Sócrates.  

 

A argumentação verbal que intervém nos debates da cidade não pode se efetuar por 

meio de operações que regem a lógica formal, pois esta não é adequada para analisar 

os raciocínios feitos em língua natural (em vez de uma linguagem formalizada), diante 

de um auditório (em vez do abstrato), tendo por base premissas compartilhadas por 

esse auditório). (AMOSSY, 2020, p. 24). 

  

Dessa maneira, a Nova Retórica situa-se no espaço do provável e possível, distante da 

lógica formal e da ilusão do alcance da verdade. Assim, com o objetivo de convencer apelando 

para aquilo que é provável, conhecer o seu público (ou auditório) é de extrema importância para 

que a persuasão se efetive. Por isso, na seção seguinte, serão trabalhados dois elementos 

cruciais na Nova Retórica, assim como na Argumentação no Discurso: doxa e auditório. 

 

1.4 Uma consideração sobre doxa e auditório 

 

A Nova Retórica de Chaïm Perelman, um dos sustentáculos da teoria da argumentação 

de Amossy, traz à tona a importância de o orador levar em consideração o seu auditório e a 

doxa no processo de argumentação. Doxa, inserida nos estudos da Argumentação no Discurso 

por Amossy a partir de uma análise desse termo na antiguidade clássica, coloca em questão a 

importância da opinião comum no processo de persuasão discursiva. Auditório é um termo 

retórico que se refere a todo alocutário, e que Perelman (apud AMOSSY, 2020, p. 52) descreve 

como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação”, que é, na 

verdade, uma construção daquele que enuncia, ainda que o público esteja presencialmente 

posto. Dessa forma, serão, nesta seção, apresentados os apontamentos teóricos que relacionam a 

doxa ao auditório no processo de construção argumentativa. 

Na antiguidade clássica, doxa se opunha à episteme, que era o conhecimento validado. 

Assim, uma vez que a doxa é considerada senso comum, que circula por grupos sociais ou 

povos, ela está no campo do plausível, pois não tem valor de conhecimento validado “na 

medida em que possui valor de probabilidade, não de verdade, a doxa se situa no fundamento da 
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verossimilhança sobre a qual se apoia o discurso de visada persuasiva.” (AMOSSY, 2020, p. 

108). 

A doxa ocupava, na Antiguidade, um lugar privilegiado, pois a noção de lugar comum 

tinha estatuto de confiança. Na modernidade, o lugar comum não detém privilégio e está 

relegado a um segundo plano de importância, não sendo privilegiados, ou valorizados 

positivamente, os termos “ideia preconcebida”, “clichê”, “estereótipo”. Dessa maneira, 

atualmente, sobretudo na filosofia, doxa tem o valor de banalidade, conhecimento sem validade. 

Na teoria da Argumentação no Discurso, tirar-se-á proveito do sentido de doxa como crenças, 

representações de um determinado grupo em um determinado momento histórico. “A pejoração 

associada à doxa e a tudo que lhe diz respeito estigmatiza o comum em proveito do singular, o 

coletivo em nome do individual. Vilipendiando a opinião pública, fundada em formas degradas 

de saber, ela denuncia o poder de coerção” (AMOSSY, 2020, p. 109). 

A doxa se materializa na linguagem, pois ela é feita de palavras e não se deve falar em 

apenas uma, pois podem ser várias e está relacionada a um período, uma época. Por isso, muitas 

vezes, cabe ao analista levar em consideração o arquivo em que funciona o interdiscurso para 

entender como um texto se alinha a uma posição ideológica, mas “se o conhecimento do que se 

pensava e se dizia em uma época passada é necessário à boa compreensão de um discurso 

argumentativo, ele também é desejável quando se trata de um texto contemporâneo concernente 

a uma cultura diferente.” (AMOSSY, 2020, p. 116). 

Amossy, ao diferenciar a análise ideológica da retórica, argumenta que é mais fácil ao 

analista “denunciar” o funcionamento dóxico em textos que vão de encontro às ideologias do 

próprio analista do que quando parecem ser semelhantes à posição dele. Segundo a autora, na 

análise ideológica, seria direcionada ao analista a suposta tarefa de “desvendar o oculto”, 

colocar como visível aquilo que não o parece ser, que se mostra inocente, que é a armadilha 

ideológica, “ele persegue a doxa, assinala o engano e a manipulação; em outros termos, 

desmitifica” (AMOSSY, 2020, p. 111). A análise argumentativa, por outro lado, não procura 

desmitificar a ideologia, ela é uma análise que não visa tomar partido sobre o valor da ideologia 

ou seu grau de nocividade.  

 

Seu objetivo declarado consiste em descrever um funcionamento discursivo de 

maneira tão precisa quanto possível, estudar as modalidades segundo as quais o 

discurso busca construir um consenso, polemizar contra um adversário, verificar um 

impacto em uma dada situação de comunicação. (AMOSSY, 2020, p. 112). 
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Então, a análise argumentativa não se propõe a dizer se este ou aquele posicionamento 

ideológico em determinado discurso é ou não é condenável ou nocivo.  

 

Se ela pode ser considerada crítica, ela o é no sentido de que expõe com clareza os 

elementos dóxicos que a argumentação apresenta frequentemente como evidentes, mas 

a sua vocação não é a de relacioná-los a uma ideologia tida como condenável nem de 

explicar suas posições em relação àquela que ela torna visível. (AMOSSY, 2020, p. 

112). 

 

Para compreender melhor a doxa e os elementos dóxicos em determinado discurso, é 

preciso que se considere o interdiscurso a partir do qual os posicionamentos se constituem. Na 

Argumentação no Discurso, assim como na AD, é de extrema importância a análise do 

interdiscurso, uma vez que semelhante a Maingueneau, Amossy percebe “o enunciado como 

dependente de outros discursos a partir dos quais ele se elabora”. (AMOSSY, 2020, p. 118). 

Amossy (2020), ao defender a importância dos postulados da Nova Retórica para a 

teoria da Argumentação no Discurso, concorda com Perelman sobre o fato de que o orador deve 

saber (ou, ao menos, antecipar dada representação) para qual auditório está se direcionando, 

qual seu nível de educação, o meio social em que ele está inserido, o seu papel social. É a partir 

da compreensão de quem é seu público que o orador consegue se aproximar dele e desenvolver 

estratégias argumentativas. A construção da imagem feita pelo orador independe se o auditório 

está presencialmente posto ou não. Então, a imagem projetada pelo ser falante não se confunde 

com aquilo que de fato o público é ou representa ser; porém, quanto mais distante for a 

representação imaginativa do auditório da “realidade objetiva”, mais sujeito ao fracasso estarão 

os objetivos da persuasão, segundo Perelman. 

Sendo, na Análise de Discurso, a língua o lugar de privilégio de materialização da 

ideologia, é nela que a imagem projetada pelo orador em seu público vai ser constituída. É na 

produção do discurso, através do texto verbal ou não verbal, que se percebe a imagem que o 

orador projeta em seu auditório. Dissertando sobre Perelman e Grize, Amossy (2020) aponta 

que “a ‘construção do auditório’ se efetua no próprio texto”. Essa concretização da imagem de 

seu alocutário acontece através dos “índices de alocução”. Amossy (2020) apoia-se na 

linguística da enunciação de Émile Benveniste e em estudos de Catherine Kerbrat-Orecchioni, 

quando pontua sobre o uso desses índices, que são formas de materialização da adaptação ao 

auditório no discurso do orador, para realizar a análise da argumentação no discurso, uma vez 

que, segundo a autora, a Nova Retórica não voltou sua atenção para a concretude da “adaptação 

ao auditório” no discurso.  
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Citaremos os principais índices de alocução designados ao auditório a partir dos estudos 

da linguística da enunciação, que são relevantes para tentar analisar como acontece a adaptação 

do orador ao seu público. O primeiro índice citado por Amossy (2020) são as designações 

nominais explícitas, que ocorrem quando o orador faz referência a seu público de forma direta, 

utilizando nomes próprios ou vocativos como “fiéis”, “irmãos”, “caros colegas”, “amiga”. Outra 

forma de referência é através da descrição do auditório, acontece quando o orador descreve seu 

público, fazendo estender, às vezes, as designações nominais, “Meus amigos, vocês que 

defendem os direitos do homem, que lutam há tempos por uma sociedade justa etc., não podem 

ser favoráveis à integração de um partido de extrema-direita ao governo”. A utilização dos 

pronomes pessoais também seria uma forma de referência, sobretudo, os pronomes da segunda 

pessoa do singular e da segunda pessoa do plural, pois o alocutário é um “você” no texto. 

  

Esses elementos permitem várias interpretações na medida em que podem remeter a 

variados referentes. Assim, em Au-dessus de la mêlée, de Romain Rolland, o 

‘você/vocês’ possui uma pluralidade de referentes. O escritor se dirige primeiramente 

à juventude: “Vocês cumprem o seu dever”; em seguida, aos dirigentes: “O quê! 

Vocês tinham nas mãos tantas riquezas vivas [...]. Em que vocês estão 

desperdiçando?”. O “vocês” dos dirigentes se refere, em seguida, aos “três maiores 

povos do Ocidente”: “Nossa civilização é tão sólida que vocês não temem abalar seus 

pilares?”. À segunda pessoa do singular ou à do plural, acrescenta-se o “nós”, que 

possui a vantagem de englobar o locutor: Rolland fala de “nossa civilização”. Esse 

“nós” adquire no mesmo texto uma extensão que lhe permite designar o conjunto da 

população: “Os homens inventaram o destino, a fim de lhe atribuir as desordens do 

universo [...]. Que, nesse momento, cada um de nós faça seu mea culpa!”. (AMOSSY, 

2020, p. 61). 

 

Dessa maneira, é possível perceber que, através dos pronomes pessoais, o locutor insere 

seu alocutário no discurso, fazendo-o se sentir incluído em um discurso que visa, 

primordialmente, persuadi-lo. Outra forma de visualizar a adaptação ao auditório é através das 

evidências compartilhadas, mesmo que não exposto verbalmente através de referências claras 

como acontece com as designações pessoais, o auditório é referenciado através daquilo que se 

acredita sobre ele, ou seja, suas crenças, opiniões, valores, que pode ser exposto pelo discurso 

de forma explícita ou implícita. “O texto pode fazer a economia do endereçamento e apagar 

toda menção ao destinatário, mas ele não pode omitir a inscrição silenciosa de valores e das 

crenças a partir dos quais tenta estabelecer comunicação” (AMOSSY, 2020, p. 62). 

A construção do auditório se baseia em estereótipos, fazendo com que a doxa esteja 

relacionada a eles, pois “o estereótipo é, por definição, dóxico.” (AMOSSY, 2020, p. 59), uma 

vez que ele se baseia em representações cristalizadas sobre determinados grupos sociais. 

Quando o orador projeta um auditório em seu imaginário, ele leva em consideração os clichês e 
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as representações sociais compartilhadas por uma comunidade. Leva-se em consideração muito 

mais aquilo que é do campo do opinativo do que necessariamente a representação de uma 

“verdade”, “a representação que eu faço de meu alocutário depende, necessariamente, da ideia 

que tenho do grupo ao qual ele pertence” (AMOSSY 2020, p. 59). Essa estereotipagem que 

envolve a doxa, embora possa parecer equivocada ou preconceituosa, é importante para que o 

orador formule seu discurso a fim de alcançar seu objetivo, pois grupos sociais diferentes 

demandam construções enunciativas diferentes. Sendo assim, “a estereotipagem permite 

encontrar, em função do grupo-alvo, ideias, crenças, evidências, preconceitos que o orador deve 

levar em conta” (AMOSSY, 2020, p. 59). 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca, um grande orador se constrói assim quando tem 

capacidade de, com eficiência, persuadir um auditório considerado compósito/heterogêneo, em 

que se encontram pessoas diferenciadas seja por crenças, gostos, vínculos, opiniões, “é a arte de 

levar em conta, na argumentação, esse auditório heterogêneo que caracteriza o grande orador” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 24). Amossy (2020), ao contextualizar sobre 

a menção que a Nova Retórica faz ou deixa de fazer sobre os diferentes tipos de auditório, 

argumenta que é um fator de diferenciação se o auditório se constitui de um caráter homogêneo 

ou não, mesmo que seja apenas imaginativo do orador, isso modelaria o discurso e determinaria 

sua complexidade. 

A formatação da persuasão parece ser mais simples quando direcionada a um auditório 

que compartilha crenças, atitudes, valores idênticos entre si. Ao mesmo tempo em que Amossy 

(2020), concordando com Perelman e Olbrechts-Tyteca, pontua que parece ser complexo falar 

em auditório homogêneo, já que as pessoas são diferentes umas das outras, “uma única pessoa 

pode constituir um auditório compósito pelo fato de ela ter uma dimensão religiosa (o cristão), 

familiar (o pai), nacional (o patriota inglês), sexual (o homem) etc.” (AMOSSY, 2020, p. 63). 

Porém, o auditório seria, segundo a autora, sempre “homogêneo”, de certa maneira, uma vez 

que parte de uma construção do orador, que se apoia em um denominador comum, “assim, o 

Presidente da República em uma alocução televisiva se reporta a uma identidade nacional e aos 

valores que ela implica para milhões de telespectadores” (AMOSSY, 2020, p. 63). Esse 

processo diz respeito à estereotipagem, citada anteriormente, em que o orador se apoia em 

conhecimentos compartilhados globalmente sobre os grupos. A princípio, o auditório unívoco é 

uma realidade produzida pelo orador que o estereotipa e, ao mesmo tempo, algo inexistente do 

ponto de vista empírico. 

Amossy (2020) disserta que em situações em que o auditório já é considerado adepto à 

tese do orador, este acaba por lançar mão de elementos mais enfáticos que não requerem, por 
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exemplo, muita busca pelo logos, mas sim pelo pathos (apelo às emoções), pois não há 

necessidade de convencer, mas sim de provocar emoções. Pensando no objeto desta dissertação, 

os líderes religiosos, muitas vezes, utilizam objetos de apoio (lenços, martelos, livros) para que 

seu público sinta que pode vencer e alcançar qualquer coisa na vida através desses objetos, mas 

não precisa se valer do logos de modo tão central, pois o auditório já está convencido de que o 

sobrenatural é possível. Esse auditório pensado como homogêneo só o é a partir de um 

determinado posicionamento ideológico, pois mesmo nos casos em que o auditório parece ser 

homogêneo, ele ainda é bastante diferenciado a partir das especificidades sociais e individuais. 

Em outras situações interacionais, o apoio fortemente ao pathos não seria possível da mesma 

forma.   

Quando em referência a um auditório compósito, em que são encontrados diversos 

grupos diferenciados e muitas vezes não definidos, convém ao orador: 

 

1. Classificar os grupos de alocutários aos quais o discurso se dirige em função 

dos três critérios verbais já evocados: designações, pronomes pessoais, evidências 

compartilhadas; 2. Examinar como o discurso hierarquiza os grupos: qual é a 

importância atribuída a cada um deles, segundo o lugar que ocupam no texto ou 

segunda a instância dada aos valores que os distinguem? 3. Ver como as 

premissas e as evidências compartilhadas que o discurso utiliza para cada grupo se 

conciliam entre si (tarefa mais ou menos difícil, conforme o grau de 

heterogeneidade do público e, portanto, da divergência de suas premissas). 

(AMOSSY, 2020, p. 69). 

 

Então, a utilização dos índices de alocução vai se moldando também de acordo com a 

construção de um público diferenciado: designações, pronomes pessoais, evidências 

compartilhadas. A relação estabelecida entre orador e auditório heterogêneo requer a delicadeza 

de o orador saber os pontos de acordo para não contrariar nenhum dos lados, “o objetivo do 

discurso e a influência que ele quer exercer mudam em função dos públicos a que ele visa.” 

(AMOSSY, 2020, p. 70). 

A imagem que o orador faz do alocutário no discurso constitui uma estratégia 

argumentativa, o que pode direcioná-lo a modalidades argumentativas a partir dessa 

representação sustentada em relação a seu público. O locutor tenta apresentar para o público a 

imagem que ele, supostamente, teria de seu público, uma imagem configurada como algo 

desejável de ser visto/contemplável pelo público, que tentará se reconhecer nessa representação. 

Ainda que não seja uma representação “fidedigna”, será aquela pela qual o público se agradará 

de ser representado. 
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Vê-se, então, que a construção do auditório no discurso pode manifestar-se como uma 

técnica argumentativa. Trata-se de fazer o alocutário aderir a uma tese ou adotar um 

comportamento por se identificar a uma imagem de si que lhe é agradável. Se essa 

estratégia se expõe em geral aos riscos da sedução ou da demagogia, ela não é em si 

negativa. Ela pretende influenciar propondo ao parceiro aderir à imagem de sua 

própria pessoa que lhe é proposta. (AMOSSY, 2020, p. 78). 

 

Compreende-se por auditório universal aquele que transcende o tempo; há textos que, 

independentemente do tempo em que foram produzidos, são sempre atuais. Essa é a pretensão 

do discurso filosófico, por exemplo, pois idealiza que as reflexões sobre a razão são válidas para 

todos os seres humanos independentemente das características e dos perfis. 

 

A questão do auditório universal coincide com a questão da capacidade, para um 

discurso situado, de transcender os limites do tempo e do espaço, e de convencer um 

público que excede de longe o auditório imediato do filósofo ou do escritor. Ela 

alcança, desse modo, a literatura que aspira à validade universal, ou que, em todo caso, 

espera sobreviver para as futuras gerações e difundir-se, no original ou em tradução, 

em um certo número de países. (AMOSSY, 2020, p. 75). 

 

 Conquistar, por assim dizer, um auditório universal é “ultrapassar o limite” do auditório 

imediato. Se pensarmos no campo religioso, a Bíblia, igualmente aos textos filosóficos, é 

tratada com essa pretensão, pois os religiosos se propõem a acreditar que os textos contidos nela 

valem para todos os cidadãos e devem ser seguidos por todos. 

 

1.5 O orador e o ethos 

 

A noção de ethos, semelhantemente à de doxa, remonta à Grécia antiga. Para 

Aristóteles, a consideração sobre o ethos é um elemento que ajudará a construir um discurso 

eficientemente persuasivo, pois quando o discurso inspira confiança através do caráter moral do 

orador, a persuasão é alcançada mais facilmente. A importância que é dada ao orador na 

argumentação coloca em evidência a forma como seu público o vê. Assim, o ethos, entendido 

como a imagem que o orador constrói de si no discurso, ganha importância na retórica, sendo-

lhe atribuída uma das forças da eficácia discursiva. Em Aristóteles, o termo “ethos” encontra-se 

repartido em dois campos semânticos opostos, que, no entendimento de Eggs (2016), se 

complementam. Têm-se, então, um de sentido moral, que “engloba atitudes e virtudes, como 

honestidade, benevolência ou equidade” (EGGS, 2016, p. 30); outro, de sentido “neutro”, que 

“reúne termos como hábitos, modos e costumes ou caráter” (EGGS, 2016, p. 30).  

Não é necessário que o orador fale de si para construir sua imagem no discurso. Ao se 

colocar como orador, a partir de elementos não verbais (roupas, linguagem corporal, entre 
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outros) e verbais (o modo de falar, a seleção lexical, entre outros), ele já está se projetando no 

discurso. Dessa maneira, a apresentação de si não se limita a uma estratégia, ela simplesmente 

acontece, “à revelia dos parceiros, nas trocas verbais mais corriqueiras e mais pessoais” 

(AMOSSY, 2016, p. 9). 

É nos anos de 1980 que o ethos encontra destaque nas ciências da linguagem, sendo 

introduzido o termo com a teoria da enunciação (ou teoria da polifonia) de Oswald Ducrot, que 

não o estuda como prova da persuasão. E, nos estudos da Análise de Discurso, é introduzido por 

Dominique Maingueneau, que elabora a noção de imagem de si no discurso a partir de uma 

cena de enunciação; o orador “faz isso mais facilmente, porque cada gênero de discurso 

comporta uma distribuição prévia de papéis” (AMOSSY, 2020, p. 85). Em sua obra mais 

importante, Gênese dos Discursos, Maingueneau não introduz o termo ethos e a noção 

configurada a ele, porém, ao desenvolver seu conceito de semântica global, ele postula uma 

diversidade de planos possíveis para as análises de discurso; dentre eles, encontramos a 

importância dada ao enunciador, que, de certa forma, deve se “legitimar” no discurso para que 

haja uma maior credibilidade naquilo que ele irá enunciar. Assim, cada discurso demanda que o 

enunciador se constitua como competente (entendido aqui como aquele dotado de uma 

autoridade que lhe foi atribuída devido às suas experiências e aos seus conhecimentos) para 

enunciar algo que tenha caráter de aceitável. 

A questão do ethos muito se relaciona à doxa e à adaptação ao auditório por parte do 

orador, desenvolvidas na seção anterior, pois é também ao imaginar um auditório e uma doxa 

compartilhada por esse auditório que o orador pode procurar meios de se “mostrar” de uma 

forma e não de outra a fim de convencer seu público. O orador se mostra de determinada forma, 

e é ao fazer isso (se mostrar), não necessariamente falar sobre si (quem é, como se comporta, do 

que gosta), que ele melhor se apresenta. Referimo-nos aqui ao ethos mostrado.  

 

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que é simples ou 

honesto, mostra-o por sua maneira de se exprimir. O ethos está, dessa maneira, 

vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso, e não ao 

indivíduo “real”, (apreendido) independentemente de seu desempenho oratório: é 

portanto o sujeito da enunciação uma vez que enuncia que está em jogo aqui. 

(MAINGUENEAU, 1993, p. 138).  

 

Ao enunciar, o orador se vale de uma e não outra forma linguística e estilística de se 

expressar, e isso produz sentidos sobre quem é esse ser enunciador, pois a maneira de dizer algo 

configura uma maneira de ser.  O ethos é introduzido na AD por causa do “seu laço crucial com 

a reflexividade enunciativa e a relação entre corpo e discurso que ela implica” 
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(MAINGUENEAU, 2016, p. 70). O autor compreende o ethos como ligado ao ato de 

enunciação, não a algo que poderia ser possível de prever extradiscursivamente sobre o 

enunciador. Porém, não se pode deixar de considerar que o coenunciador faz antecipações de 

quem seja o enunciador, através de estereótipos sociais. Essa antecipação ao discurso e àquilo 

que é visto no ato de enunciação permite uma distinção entre ethos pré-discursivo (ou prévio) e 

ethos discursivo. Dessa forma, existem gêneros discursivos que, de certa maneira, abrem 

margem para a antecipação do ethos do enunciador por parte do coenunciador; ainda que este 

não conheça nada sobre quem é o autor de dado texto, os gêneros possibilitam uma espécie de 

antecipação. Isso acontece muito frequentemente com os gêneros discursivos pertencentes ao 

domínio político ou religioso, por exemplo.  

Maingueneau, ao propor a análise do ethos dentro do quadro teórico da Análise de 

Discurso, apresenta a ideia de vocalidade (ou tom) que abrange os textos orais e escritos, 

diferenciando-se, portanto, de ethos na concepção da retórica, pelo menos no que concerne ao 

entendimento do ethos ligado fundamentalmente à oralidade. Essa vocalidade “permite 

relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um tom que indica quem o disse” 

(MAINGUENEAU, 2016, p. 72). Assim, o tom está relacionado ao corpo do enunciador (não 

ao corpo do indivíduo), que toma o papel de fiador no discurso, que se constrói a partir de 

indícios materializados no texto, que “por meio de seu ‘tom’, atesta o que é dito” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 64). Dessa forma, o fiador se constitui a partir de um caráter e de 

uma corporalidade. “O ‘caráter’ corresponde a um feixe de traços psicológicos. Já a 

‘corporalidade’ é associada a uma compleição corporal, mas também a uma forma de vestir-se e 

de mover-se no espaço social.” (MAINGUENEAU, 2016, p. 72). 

A noção de incorporação diz respeito à forma como o destinatário se apropria do ethos 

quando vai interpretá-lo. Assim, no entendimento de Maingueneau, o ato de enunciação dá 

corpo ao fiador, que é o sujeito que se legitima no discurso, e o destinatário (ouvinte ou leitor) 

“assimila um conjunto de esquemas que correspondem a uma maneira específica de relacionar-

se com o mundo habitando seu próprio corpo” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 65). Por último, 

possibilita-se a constituição de um “corpo” da comunidade imaginária dos que aderem ao 

discurso. 

O ethos teorizado pela AD diferencia-se do ethos na perspectiva da retórica tradicional, 

que o concebia como meio de persuasão. Na AD, não é somente um meio de persuasão, mas o 

ethos é considerado como parte integrante de toda e qualquer cena de enunciação. A cena de 

enunciação é concebida, na teorização de Maingueneau, em cena englobante, cena genérica e 

cenografia. A cena englobante diz respeito aos tipos de discurso; pode-se falar, assim, em 
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discurso jornalístico, publicitário, político, filosófico, entre outros. A cena genérica refere-se aos 

gêneros de discurso, nos quais encontramos uma lista não exaustiva de textos os quais 

apresentam uma determinada formatação prévia e funcionamento que fazem com que os 

identifiquemos como gêneros (conto, novela, receita, bula de remédio, etc.). A cenografia é a 

constituição de uma cena de fala específica em que o discurso se desenvolve e estabelece com o 

proferir (falar) uma relação de interdependência; há um enlaçamento entre discurso e 

cenografia, fazendo com que o discurso se constitua na e por ela. Existem gêneros do discurso 

que são pouco “moldáveis” em relação à cena de enunciação; os gêneros utilizados em 

expediente administrativo, por exemplo, não comportam muita possibilidade de manifestação 

de cenografias variadas, reduzindo-se à cena englobante e à cena genérica. Já outros são mais 

suscetíveis de apresentar diversas cenografias. É comum, então, distinguir os gêneros que se 

“prendem” a uma cena genérica, como receitas médicas, de gêneros que podem variar mais 

significativamente sua cenografia, textos do gênero publicitário, filosófico, político, religioso, 

por exemplo. Maingueneau (2016) argumenta que essa variação obedece a uma finalidade; 

gêneros considerados utilitários não mobilizam cenografias diferentes, é o caso da lista 

telefônica; já textos que se constituem com um caráter persuasivo, como os religiosos, 

mobilizam diferentes cenografias, “uma vez que, para persuadir seu coenunciador, devem 

captar seu imaginário, atribuir-lhe uma identidade invocando uma cena de fala valorizada” 

(MAINGUENEAU, 2016, p. 76). 

Levando em consideração os diferentes gêneros discursivos que circulam na sociedade, 

Maingueneau complementa a sua noção de ethos introduzindo a ideia de que não há um ethos 

considerado estável/universal, que o analista possa estudar de forma única ou generalizante. Há, 

na verdade, variados ethé que devem ser analisados em conjunto com a enunciação e com a 

formação discursiva em que os enunciados se inscrevem.  

O ethos discursivo se desdobra em mostrado e dito. O primeiro se configura a partir de 

como o sujeito demonstra ser (a partir da forma como fala ou como se expressa, por exemplo) e 

é constitutivo de toda enunciação; ao contrário do ethos dito (quando o orador diz que é desta 

ou de outra forma: “Sou um homem simples”), que nem sempre aparece na enunciação. Há 

ainda o ethos pré-discursivo, comentado anteriormente nesta seção. Dessa maneira, a união 

entre essas subdivisões de ethos (pré-discursivo, mostrado e dito) configura o ethos efetivo de 

um enunciador. 

Ao questionamento que se pode formular sobre como se pode (ou deve) caracterizar o 

ethos, Maingueneau argumenta que são vários os predicados que lhe podem ser empregados 

(ethos de professora, ethos de marido, ethos agitado, ethos calmo, ethos paciente, etc.). Percebe-
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se, dessa maneira, que ao ethos podem ser empregados características psicológicas (calmo, 

amigável, culto), posicionamentos ideológicos (de direita, de esquerda), caráter (corajoso, 

honesto). O que será descrito em relação ao ethos depende, em grande parte, do gênero 

discursivo que está sendo analisado. Maingueneau propõe a divisão do ethos em três dimensões: 

dimensão categorial, dimensão experiencial, dimensão ideológica. 

A dimensão categorial é responsável por abranger os papéis discursivos (relacionados ao 

ato de fala), os estatutos extradiscursivos (o que ele seria enquanto “indivíduo no mundo”), os 

papéis sociais que ele exerce (pai, professor, médico, estudante, etc.). A dimensão experiencial 

está relacionada às características psicológicas (calmo, manso, estúpido, etc.). Já a dimensão 

ideológica diz respeito à designação de posicionamentos, pensando, por exemplo, no campo 

político (direitista, feminista etc.) ou religioso (cristão neopentecostal, etc.). 

 

1.6 Aspectos metodológicos 

Embora algumas questões metodológicas já estejam presentes nas exposições teóricas, 

numa indissociabilidade entre teoria e metodologia, a presente seção tem a função de 

apresentar, mais explicitamente, alguns dos procedimentos que nortearão as análises. 

Serão analisados oito vídeos no total, quatro vídeos da Igreja Universal do Reino de 

Deus e quatro vídeos da Igreja Mundial do Poder de Deus, no momento específico em que os 

líderes religiosos solicitam dízimos e ofertas dentro de um culto religioso. A delimitação 

temporal é de dez anos (entre 2010 e 2020); não temos o objetivo de analisar os mais de trinta 

anos que marcam o surgimento das igrejas neopentecostais no Brasil, tampouco fazer análises 

historiográficas. Ratificamos que este trabalho se delimita na teoria da Análise de Discurso e 

em suas implicações epistemológicas. Dessa forma, serão analisadas, nos vídeos, as 

recorrências lexicais e sintáticas (e seus possíveis efeitos para o discurso), a constituição da 

imagem do enunciador (como ele se mostra e como fala de si no discurso), as formas de se 

observar a adaptação do orador ao auditório, entre outros elementos, muitos deles vinculados 

à noção de semântica global, postulada por Maingueneau. 

 A disponibilização desses vídeos na internet faz-nos refletir sobre os vários possíveis 

públicos que são ouvintes desses discursos e sobre as várias modalidades de se arrecadar os 

dízimos e as ofertas: há um público presencialmente posto e vários outros públicos possíveis 

(pouco mensuráveis devido às possibilidades de alcance e de compartilhamento que os vídeos 

podem ter). Compreendemos que há diferença entre um público sentado nas cadeiras da igreja 

e públicos que são alcançados com os vídeos divulgados no YouTube, pois os vídeos podem 
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sofrer edições e/ou alterações etc. Mesmo com a preocupação que tivemos em selecionar 

vídeos e recortes divulgados nos canais oficiais das duas denominações, é possível que 

tenham sofrido edições ainda que mínimas, como inserção de música de abertura, por 

exemplo. Os vídeos não foram analisados em sua totalidade, visto que a maioria consta com 

mais de 60 minutos de duração e a preocupação que cerca este trabalho é a de analisar o 

discurso referente à coleta de dízimos e de ofertas. Além dessa consideração, há o fato de que 

as igrejas procuraram, ao longo dos anos, adaptar-se às novas tecnologias, que visam, de certa 

maneira, facilitar as relações e as transações. Isso fez com que a arrecadação de dízimos e de 

ofertas deixasse de acontecer apenas pelo gazofilácio, para ocorrer também por meio de 

outras modalidades, como cartão de crédito, cheque, transferência, depósito, pix; estes últimos 

facilitando o recolhimento de ofertas de pessoas que estão distantes (os internautas). 

 Voltar-nos-emos, portanto, à materialidade linguística observada através da transcrição 

feita dos recortes no momento de solicitação de dízimos e de ofertas, em que serão examinadas 

as formações discursivas que constituem esses discursos, a interdiscursividade, a 

intertextualidade, o vocabulário, a relação estabelecida entre enunciador e enunciatários; 

também será analisado o ethos nos líderes das duas denominações, Edir Macedo e Valdemiro 

Santiago, apoiando-se nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso a partir de Dominique 

Maingueneau. Inclui-se, na análise, a observação sobre a doxa, a adaptação do orador aos seus 

auditórios e a dêixis (através de índices de alocução), ancorando-se na teoria da Argumentação 

no Discurso de Ruth Amossy. 

A análise é de natureza qualitativo-interpretativista, pois o que prevalece não é análise 

quantitativa de dados, mas há uma investigação em profundidade que é possibilitada pela 

relação descrição-interpretação, ou seja, serão descritos trechos, com elementos verbais e não 

verbais, que apresentam convergências e divergências entre os discursos e, a partir de uma 

análise que envolve noções da Análise de Discurso, desenvolvidas na seção teórica deste 

trabalho (sujeito, interdiscursividade, formação discursiva, entre outros elementos), construir-

se-á uma interpretação à luz das condições sócio-históricas em que os discursos foram 

produzidos. Então, partindo-se da observação e comparação entre enunciados das duas 

denominações, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Mundial, serão analisados os 

elementos linguísticos, enunciativos e argumentativos que sustentam os discursos proferidos 

pelos líderes religiosos.  

Em Gênese dos Discursos, Dominique Maingueneau propõe uma noção de texto a qual 

abarca toda e qualquer produção semiótica, compondo relações intersemióticas. Essa 

abrangência concedida à noção de texto já se faz presente em outras perspectivas de estudos da 
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linguagem, mas, até então, em Análise de Discurso, texto referia-se, com mais frequência, à 

materialidade linguística. É a partir do capítulo 6, “Uma prática intersemiótica”, que, mais 

explicitamente, Maingueneau irá conceber a noção de texto como toda manifestação semiótica, 

e ao domínio verbal, especificamente, atribui-se o termo “enunciado”. Assim, as restrições 

semânticas próprias de um discurso não se limitarão à materialidade linguística (enunciado), 

mas abarcarão todas as práticas semióticas presentes na manifestação de uma formação 

discursiva. Entende-se que as diferentes produções semióticas (pintura, fotos, música etc.) não 

são independentes entre si, mas estão relacionadas igualmente às mesmas restrições de uma 

formação discursiva da qual faz parte o discurso, a saber, as estruturas estão submetidas “às 

mesmas escansões históricas, às mesmas restrições temáticas” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 

138). Para esta dissertação, faz-se importante a abordagem sobre prática intersemiótica, porque 

serão levantadas questões dessa ordem nas análises, em que serão observados os diferentes 

elementos semióticos no decorrer de um sermão religioso, que por se vincularem a determinado 

discurso constituem um todo e juntos integram-se às mesmas restrições semânticas dos 

posicionamentos em questão. 

Ainda em Gênese dos Discursos, Maingueneau apresenta uma lista de planos, que 

podem ser mobilizados nas análises discursivas. A lista e a subdivisão desses planos na obra 

não acabam nelas mesmas, e outros elementos podem vir a ser apresentados em decorrência de 

outras pesquisas; também não é uma lista que deve ser tomada como simples modelo a ser 

copiado, de maneira restritiva, “sua única finalidade é ilustrar a variedade das dimensões 

abarcadas pela perspectiva de uma semântica global, e nada impede de isolar outras ou de 

repartir diferentemente as divisões propostas”. (MAINGUENEAU, 2016, p. 77). Destacaremos 

a partir de agora alguns desses planos apontados por Maingueneau, que são importantes para o 

desenvolvimento desta dissertação: intertextualidade, modo de enunciação (e ethos), estatuto do 

enunciador, dêixis enunciativa (em articulação com os índices de alocução). 

A intertextualidade deve ser compreendida aqui não meramente como aquilo que um 

texto cita, mas como o funcionamento a partir do qual, em dado posicionamento, tornam-se 

legítimos determinados textos para serem citados. Cada campo discursivo determina como irá se 

relacionar com os discursos anteriores do seu campo. Por isso, o modo como os discursos 

provenientes das igrejas neopentecostais se relaciona com discursos anteriores do campo 

religioso é diferente da relação que acontece em um campo científico, por exemplo; e é 

diferente também, como nos lembra Maingueneau (2008a), a relação que os diferentes discursos 

de um mesmo campo se relacionam com os discursos anteriores a eles. Portanto, entendemos 

que a relação que o discurso proveniente da IMPD tem com a Palavra de Deus é diferente da 
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relação estabelecida pela IURD. Essa relação configurada entre discursos provenientes de um 

mesmo campo discursivo é denominada de intertextualidade interna. Quando há relação entre 

campos discursivos diferentes, denomina-se intertextualidade externa.  

O modo de enunciação, por sua vez, refere-se a uma maneira de dizer que se configura 

como legítima em dada formação discursiva. Em Gênese dos Discursos, Maingueneau não faz 

uma clara menção ao conceito de ethos, mas compreendemos que temos um embrião dele no 

plano “modo de enunciação”. Assim, por ser uma característica pertencente ao ato enunciativo, 

ele está sujeito às mesmas restrições semânticas que existem no “conteúdo” do discurso. 

Noções como tom e a relação dele com o caráter e com a corporalidade, discutidos na seção 

anterior desta dissertação, fazem-se também presentes nas discussões sobre o modo de 

enunciação. Dessa maneira, ao enunciar, o orador incorpora (dá-se um corpo) através do 

discurso e faz haver uma correspondência com outros sujeitos (filiados à mesma FD), através de 

uma série de esquemas “que definem uma forma concreta, socialmente caracterizável, de 

habitar o mundo, de entrar em relação com os outros” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 93). 

Encontrar as divergências ou convergências do modo como enunciam os dois líderes religiosos 

(e, por consequência, dos seus ethé) é um dos propósitos desta dissertação. 

Cada discurso solicita, de certa forma, uma competência configurada a um enunciador, 

“cada discurso define o estatuto que o enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir a seu 

destinatário para legitimar o seu dizer” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 87). Não é, então, 

“qualquer pessoa” que está “apta” para enunciar em um sermão religioso; o enunciador precisa 

atender a uma série de características que contribuirão para a construção de uma competência 

discursiva. Nos discursos analisados neste trabalho, é importante que os enunciadores sejam 

conhecedores da Bíblia, de Cristo, tenham passado por experiências sobrenaturais etc., para que 

assim os destinatários leiam neles uma competência e estabeleçam uma correspondência entre o 

que dizem e os estatutos de enunciador que validam esse dizer.  

A dêixis também é um plano constituinte do processo de enunciação, porque, ao 

enunciar, o enunciador a instaura no discurso. Entendida não como localização material – data, 

horário, local –, a dêixis, conforme teorizada por Maingueneau, diz respeito ao espaço-tempo 

que uma formação discursiva representa em função de suas restrições semânticas. Assim, o 

espaço-tempo no qual o discurso de Edir Macedo foi proferido não é a Igreja Tempo do 

Salomão, 24 de abril de 2020; mas a igreja pertencente ao movimento neopentecostal, em que a 

Bíblia é lida através da teologia da prosperidade, mais distante das igrejas tradicionais, ainda 

inserida em uma sociedade que supervaloriza os bens e as riquezas materiais, sociedade também 

marcada por um machismo estrutural; em outras palavras, é o espaço-Igreja já discursivamente 
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representado, e não uma referência empírica. Da mesma forma, o eu-tu instaurados pela 

enunciação configuram-se como uma referência enunciativa aos sujeitos inseridos no processo 

discursivo, referência estudada a partir dos índices de alocução, que são: designações nominais 

explícitas, descrições do auditório, pronomes pessoais, evidências compartilhadas. Nas análises, 

a questão dêitica será analisada, também, a partir desses índices.  
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2. Terceira onda pentecostal no Brasil: o neopentecostalismo e a ênfase na teologia da 

prosperidade 

  

O neopentecostalismo surge, no Brasil, caracterizando a terceira fase do pentecostalismo, 

que é tradicionalmente dividido em fases (ou ondas): a primeira é considerada como a fase do 

pentecostalismo clássico e foi marcada pelo surgimento da Congregação Cristã e da Assembleia 

de Deus, caracterizadas por atraírem pessoas pobres e de pouca escolaridade. Na segunda onda, 

entre 1950 e 1960, o foco voltou-se para a cura divina; marca-se pelo surgimento das Igrejas 

Quadrangular, O Brasil para Cristo e Deus é amor.  

Na terceira onda, no final dos anos 1970, surge o movimento neopentecostal, influenciado 

por pregadores norte-americanos, sendo considerado como uma subcorrente do pentecostalismo. 

As igrejas neopentecostais tendem a usar com bastante intensidade os meios de comunicação de 

massa para evangelização, principalmente nos setores menos favorecidos da sociedade. A tríade 

que sustenta essa subcorrente é: a cura divina, o exorcismo e a prosperidade financeira. Os 

neopentecostais são menos conservadores no que diz respeito a roupas e a costumes. 

O surgimento do neopentecostalismo coincide com o surgimento da Igreja Universal 

do Reino de Deus: é a Igreja Universal que vai ser a pioneira em representar essa subcorrente 

no Brasil. Posteriormente, surgem outras Igrejas: Igreja Internacional da Graça, do R.R 

Soares, (derivada da IURD), Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra; mais tarde ainda, a Igreja 

Mundial do Poder de Deus (também derivada da IURD). 

A prosperidade financeira é uma das principais buscas daqueles que procuram uma 

igreja neopentecostal, representada pela teologia da prosperidade. Em um país marcado pela 

pobreza e pela miséria, é compreensível que as pessoas busquem ser bem-sucedidas 

financeiramente de todas as formas que lhes são acessíveis, inclusive pela recorrência ao 

sobrenatural. 

 

2.1 Teologia da prosperidade: uma razão para ser dizimista 

 

A teologia da prosperidade é um dos principais pilares do movimento religioso 

neopentecostal. Nela há a crença de que a pessoa só não é bem-sucedida na vida se não tiver 

fé o suficiente, colocando em destaque o homem, tomando-o como dominante na relação 

estabelecida com Deus. A teologia da prosperidade afirma que o plano de Deus para o homem 

na Terra é fazê-lo feliz, abençoado, saudável, próspero. No entendimento de Rossi (2015), é 

um produto do capitalismo: 
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Buscando justificativa em textos isolados da Bíblia, a teologia da prosperidade não 

passa de produto do capitalismo e da psicologia do sucesso que domina a maioria 

das nações industrializadas e atinge também as nações pobres. É uma reflexão que, 

feita não à luz da Bíblia, mas da procura de privilégios, estimula a insensibilidade 

diante da injustiça presente no mundo.8 

 

Em uma sociedade caracterizada pela pobreza de grande parte da população, é algo 

notável a teologia da prosperidade ser tão marcante. É, pois, ao colocar Deus em uma posição 

secundária (aquele que dá o que o fiel quer), que se torna tão significativa para as pessoas. 

Estabelece-se uma visão de Deus configurada a partir de uma relação que se assemelha à 

comercial, em que o fiel é quem dita o que quer e não o contrário. 

 A fé, ato de crer naquilo que não se vê, acontece fortemente aqui através de crença e 

de palavras positivas (uma espécie de confissão positiva em que o fiel deve falar palavras 

positivas para que tudo ocorra bem); além da fidelidade no pagamento dos dízimos. É 

possível perceber esse delineamento da fé a partir de algumas ênfases dadas pela maioria dos 

pregadores que seguem a teologia da prosperidade. Segundo Rossi (2015), o delineamento da 

fé nessa teologia acontece das seguintes formas: 

 

1. A fé é uma força liberada pelas palavras, por meio das quais é possível criar a 

realidade. De acordo com Copeland (1983, p. 18-19), “a força da fé é liberada ou 

ativada pelas palavras. Palavras cheias de fé colocam em operação a lei do Espírito 

da vida”. O recurso à palavra como instrumento para a liberação de fé-força possui 

sua possível “legitimidade” na própria ação de Deus, que cria o mundo pelo poder 

da palavra. 

2. A força da fé é ativada quando uma pessoa declara ou confessa positivamente 

seus desejos e pedidos a Deus. Hagin (1966, p. 30) diz: “sua confissão justa se 

tornará uma realidade, e então você obterá o que quiser de Deus”. Dessa forma, os 

fiéis passam a ser persuadidos da infalibilidade das expressões religiosas para 

“mover o braço de Deus”. 

3. Deus quer que todo cristão tenha prosperidade financeira. Na verdade, este é 

um direito a ser reclamado pelos cristãos. 

4. Deus deseja que todo cristão tenha saúde perfeita e experimente cura 

completa. Deus se obriga a curar toda doença daqueles que têm fé. A promessa da 

cura é parte da expiação de Cristo. 

 

Percebe-se que a Bíblia é “moldada” para se encaixar num determinado discurso que 

prioriza a teologia da prosperidade, como será perceptível no próximo capítulo, o de análise. 

Nessa teologia, ter saúde, prosperidade, sucesso é a vontade de Deus para as pessoas; 

se algo está dando errado na vida de uma pessoa, significa que o demônio está naquela vida, a 

pobreza é demoníaca. A complexidade se amplifica quando se relaciona com os dados que 

 
8 https://www.vidapastoral.com.br/artigos/temas-teologicos/a-biblia-reinterpretada-pela-teologia-da-

prosperidade/. Acesso em 01 de agosto de 2021. 

https://www.vidapastoral.com.br/artigos/temas-teologicos/a-biblia-reinterpretada-pela-teologia-da-prosperidade/
https://www.vidapastoral.com.br/artigos/temas-teologicos/a-biblia-reinterpretada-pela-teologia-da-prosperidade/
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dizem que o Brasil tem 39,9 milhões de pessoas na miséria (número que aumentou nos 

últimos cinco anos), superando a população inteira do Canadá.9 Nos últimos cinco anos, o 

Brasil foi governado por Jair Bolsonaro e Michel Temer. As igrejas evangélicas formaram, no 

ano das eleições de 2018, um verdadeiro curral eleitoral do atual presidente, Jair Bolsonaro.  

No entendimento de Edir Macedo, quando o fiel doa dinheiro na igreja, Deus contrai 

uma obrigação com ele e repreende “os espíritos devoradores”, que desgraçam a vida do ser 

humano nas doenças, nos acidentes, nos vícios, na degradação social e em todos os setores da 

atividade humana que fazem sofrer. Ao dar provas de sua fidelidade a Deus, o fiel pode exigir 

uma contrapartida divina e expressar o desejo de prosperidade não como quem pede e suplica, 

mas como quem reivindica um direito. 

Essa lógica capitalista, disseminada nas igrejas, dialoga com um conhecido ditado 

popular, “Deus ajuda quem cedo madruga”, levantando uma discussão sobre meritocracia e 

fazendo parecer que quem não obtém sucesso na vida (e quem o obtém) o faz, simplesmente, 

por seu próprio mérito e por sua força de vontade; dialoga também com outro ditado, citado 

por Weber (2004), em A ética protestante e o espírito capitalista: “lembra-te que — como diz 

o ditado — um bom pagador é senhor da bolsa alheia. Quem é conhecido por pagar 

pontualmente na data combinada pode a qualquer momento pedir emprestado todo o dinheiro 

que seus amigos não gastam” (WEBER, 2004, p. 43). São valores como esses que fazem 

surgir questionamentos sobre distribuição igualitária de renda ou programas sociais (como o 

Bolsa Família) para os mais necessitados, pois há um pensamento segundo o qual não se deve 

dar a quem precisa, deve-se deixar o necessitado ir atrás pelas suas próprias forças; assim, se 

ele conseguir, foi competente, se não conseguir, faltou-lhe força de vontade. A lógica do 

servo fiel, difundida pela teologia da prosperidade, tem relação com o bom investidor, que 

fielmente investe seu dinheiro e espera o bom retorno, que virá como recompensa pela 

fidelidade, como um direito. As noções de meritocracia – o sujeito que alcança seus objetivos 

de forma individual – e de fidelidade financeira vão ao encontro do que Max Weber considera 

capitalismo hodierno. 

 

O capitalismo hodierno dominando de longa data a vida econômica, educa e cria para si 

mesmo, por via da seleção econômica, os sujeitos econômicos – empresários e operários – 

de que necessita. E entretanto é justamente esse fato que exibe de forma palpável os limites 

do conceito de “seleção” como meio de explicação de fenômenos históricos. (WEBER, 

2004, p. 48). 

 

 
9 https://observatorio3setor.org.br/noticias/numero-de-pessoas-na-miseria-no-brasil-supera-populacao-inteira-do-

canada/. Acesso em 20 de julho de 2021. 

https://observatorio3setor.org.br/noticias/numero-de-pessoas-na-miseria-no-brasil-supera-populacao-inteira-do-canada/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/numero-de-pessoas-na-miseria-no-brasil-supera-populacao-inteira-do-canada/
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A teologia da prosperidade parece ser funcional para financiar ministérios caros. No 

neopentecostalismo, diferentemente da visão de igrejas cristãs tradicionais, a doação não é ato 

de gratidão, mas sim de investimento. O “fiel” deve dar a Deus para que Ele devolva em 

dobro. E dessa colocação surge o questionamento muito relevante para as análises desta 

dissertação: O que é dar a Deus? Respondemos, de início, que a igreja seria uma intermediária 

entre homem comum e Deus; dar a Deus é sinônimo de dar à igreja. 

 

2.2 “Pare de sofrer”: Igreja Universal do Reino de Deus 

 

A história da Igreja Universal do Reino de Deus se confunde com a própria história de 

Edir Macedo. Filho de católicos, nascido no Rio de Janeiro, funda a Igreja juntamente com 

Romildo Ribeiro Soares, no Rio de Janeiro, em 9 de julho de 1977. 

Em meio a problemas pessoais, em meados de 1960, Macedo procurou ajuda na Igreja 

Católica e no Espiritismo, mas foi na Igreja de Nova Vida, igreja pentecostal, que encontrou 

certo alívio, segundo ele mesmo. Lá conheceu a esposa, casou-se; no casamento, passou por 

problemas financeiros. Permaneceu na Igreja de Nova Vida por 12 anos; Romildo Ribeiro 

Soares (R.R. Soares) também era membro da Nova Vida, posteriormente, tornou-se seu 

cunhado, casando-se com sua irmã. 

Segundo Nascimento (2019), Edir Macedo queria tornar o pentecostalismo mais 

popular, uma vez que o pentecostalismo da Igreja da Nova Vida era considerado muito 

elitista; ele a considerava uma igreja impopular, fria, sem perspectiva de crescimento. Edir 

Macedo, R.R Soares e outros membros do grupo do qual faziam parte ficaram inconformados 

com a indisponibilidade de a Igreja Nova Vida querer crescer, e pela impossibilidade de 

atuarem mais categoricamente na igreja, decidiram sair dela e fundar a sua própria. Edir 

Macedo deixou o recado para a igreja: “Vocês ainda vão ouvir falar de mim”. Fundaram, 

então, a Cruzada do Caminho Eterno, movimento religioso que ainda não se estruturava como 

igreja. Nessa época, não consideraram Edir Macedo preparado para ser consagrado pastor, o 

que o deixou bastante inconformado. Em meados de 1977, houve outra divisão e surgiu a 

Igreja da Bênção; somente três anos depois, o nome mudou para Igreja Universal do Reino de 

Deus; as pregações ocorriam em um antigo prédio de uma funerária. 

Em 1984, Edir Macedo criou a Faculdade Teológica Universal do Reino de Deus 

(Faturd) para que pastores pudessem estudar teologia. Fornecia cursos básicos e de 

bacharelado em teologia, com duração de três e quatro anos, respectivamente; o MEC não a 

reconheceu como escola de ensino superior. Sete meses após a inauguração da faculdade, o 
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Bispo decidiu fechá-la, pois concluiu que a reflexão e os debates em torno de temas como 

literatura e crítica bíblica poderiam fazer os pastores se voltarem contra a própria IURD, 

segundo Nascimento (2019). 

Segundo Nascimento (2019), o perfil de Edir Macedo não é de líder religioso, mas sim 

de empreendedor. Ambicioso, faz de tudo para alcançar o que deseja; segundo o pastor 

dissidente Carlos Magno de Miranda, Macedo criou a máxima “para Jesus, até gol de mão 

vale”. Carlos Magno Miranda foi o primeiro a fazer denúncias públicas contra ele, em 1990. 

Em 1992, Macedo ficou detido durante onze dias em uma cela no distrito policial de Vila 

Leopoldina, em São Paulo, sob acusação de estelionato, charlatanismo e curandeirismo. 

Acusações que ele coloca em destaque em seu livro autobiográfico Nada a perder, utilizando 

o episódio a seu favor, como é perceptível a partir do primeiro capítulo, intitulado “Meus onze 

dias na cadeia”, capítulo com 34 páginas, no qual ele relata o episódio a partir de seu ponto de 

vista. Edir Macedo inicia o capítulo construindo uma atmosfera poética em seu entorno, e 

comparando-se a Jesus, sobretudo no momento em que Jesus foi para o deserto antes de ser 

preso e torturado. É desta forma que ele introduz o capítulo no qual relatará (segundo seu 

ponto de vista, claro) o episódio da sua prisão:  

 

Eu tenho prazer em admirar o céu. O sol, as nuvens, a lua, as estrelas. Tudo forma 

uma composição irretocável, símbolo do que há de mais sublime no dom da 

perfeição. O céu representa bem a transformação de um planeta que era sem forma e 

vazio. Por onde viajo, passo horas olhando para o horizonte azul e meditando em 

Deus. Sozinho, sento-me numa cadeira, em silêncio, sem ler nem ouvir som 

nenhum, sem conversar com ninguém. Geralmente faço isso ao amanhecer. O sol 

aquece meu corpo. Medito nas promessas, na compaixão, nas vontades divinas. 

Olho para dentro de mim. É meu momento com Deus. Jesus “se retirava” para o 

deserto para orar. Ninguém o acompanhava, ele seguia só para viver sua intimidade 

de Espírito. Era o alimento de sua alma. Sigo esse exemplo. Os momentos de 

silêncio, contemplando a beleza do céu, me fazem ouvir Deus. Me fazem pensar. E 

me trazem memórias.10 

 

Macedo considera o episódio um abuso policial, dentre outros que ele cita, como 

invasão de seu apartamento, escritórios e igreja; o abuso seria, segundo ele, a favor do Clero 

Romano influente na época (políticos, empresários, poder judiciário, entre outros) “ou sobre 

pressão da impressa manipulada por eles”, segundo suas próprias palavras. Assim, o discurso 

construído por Edir Macedo é o de que ele é um ilibado servo de Deus injustiçado, 

semelhantemente a Jesus, que foi preso e torturado injustamente. 

Na atualidade, Edir Macedo soma vários processos11, dentre eles, acusação de evasão 

de divisas, associação criminosa, lavagem de dinheiro12. Muitos desses processos foram 

 
10 MACEDO, Edir. Nada a perder. p. 11 
11 https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/30767656/edir-macedo-bezerra. Acesso em 23 de julho de 2021. 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/30767656/edir-macedo-bezerra
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arquivados por, na maioria das vezes, haver uma demora na ação da justiça, levando, a 

maioria deles, à prescrição ou à absolvição. Um argumento interessante utilizado pelo 

Ministério Público Federal (MPF) para pedir a absolvição do Bispo é o de que as doações 

realizadas pelos fiéis não são consideradas coerções por serem de um contexto religioso; não 

haveria, então, origem ilegal na arrecadação de dinheiro na igreja13.  

Edir Macedo é o único líder religioso no Brasil, segundo Nascimento (2019), a ter sob 

seu domínio uma igreja, uma rede de TV, um partido político (o PRB, agora, Republicanos) e 

um banco. Edir Macedo mantém o controle totalitário da instituição, não admitindo qualquer 

ordem que não seja a sua; e punindo quem o enfrenta. Para ele, qualquer situação-problema 

que surja deve ser resolvida imediatamente. Macedo foi, em 2018, um dos apoiadores da 

eleição de Jair Bolsonaro (juntamente com um montante de outras igrejas, de fato), mas é 

preciso deixar claro que Edir Macedo, desde as primeiras eleições diretas para Presidência da 

República, em 1989, sempre esteve ao lado de quem estava no poder, ou mais perto de chegar 

lá; de forma indiferente se são (ou foram) candidatos de centro, direita ou esquerda. Segundo 

Nascimento (2019), no final de 1980, Edir Macedo se levantou contra PT e Luís Inácio Lula 

da Silva, chegando a compará-lo ao demônio, porém decidiu ficar ao seu lado e apoiar Lula e 

posteriormente Dilma Rousseff; mais tarde, com o impeachment de Dilma, apoiou Michel 

Temer. O Partido Republicano Brasileiro (PRB), partido de Macedo, ingressou no governo de 

Temer, “abocanhando” o Ministério da Indústria e Comércio. Ou seja, o importante para Edir 

Macedo é o poder, quem está no poder, e as vantagens advindas disso; por outro lado, os 

líderes políticos sabem do poder e da influência de Edir Macedo na sociedade. 

Em 31 de julho de 2014, foi inaugurada a nova sede da IURD, o Templo de Salomão, 

réplica do templo de Salomão citado na Bíblia; o templo fica localizado no bairro do Brás em 

São Paulo. E, curiosamente, é um dos mais visitados pontos turísticos no Brasil; à época do 

seu lançamento (2014), contabilizou-se 2 milhões de visitas, desbancando o Cristo Redentor e 

o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.14 O Templo de Salomão demorou quatro anos para ficar 

pronto e estima-se que custou aproximadamente 685 milhões de reais. Ele tem 100 metros 

quadrados de área construída, equivalente a mais de 16 estádios de futebol; sua capacidade é 

de mais de dez mil pessoas na nave principal ou santuário. O altar e a fachada do templo 

foram feitos com pedras nativas de Israel; os detalhes de acabamento do templo incluem 

 
12 https://www.conjur.com.br/2011-set-12/mpf-acusa-bispo-edir-macedo-igreja-universal-lavagem-dinheiro. 

Acesso em 23 de julho de 2021. 
13 https://apublica.org/2019/10/demora-na-justica-fez-prescrever-acao-que-investigava-edir-macedo-por-

lavagem-de-dinheiro/. Acesso em 23 de julho de 2021. 
14 http://oquevidomundo.com/conhecer-sao-paulo-jardins-biblicos-templo-de-salomao/, Acesso em 25 de julho 

de 2021. 

https://www.conjur.com.br/2011-set-12/mpf-acusa-bispo-edir-macedo-igreja-universal-lavagem-dinheiro
https://apublica.org/2019/10/demora-na-justica-fez-prescrever-acao-que-investigava-edir-macedo-por-lavagem-de-dinheiro/
https://apublica.org/2019/10/demora-na-justica-fez-prescrever-acao-que-investigava-edir-macedo-por-lavagem-de-dinheiro/
http://oquevidomundo.com/conhecer-sao-paulo-jardins-biblicos-templo-de-salomao/
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cadeiras trazidas da Espanha para acomodar um público de 10.000 pessoas, mármore rosa 

italiano e oliveiras importadas de Israel. Espaço com bastante tecnologia investida, tem uma 

esteira rolante destinada a carregar o dízimo dos fiéis do altar direto para uma sala-cofre.15 Na 

ocasião do lançamento do novo templo, estavam presentes na cerimônia a então presidenta da 

República Dilma Rousseff e seu vice, Michel Temer, o então governador do estado de São 

Paulo Geraldo Alckmin e o então prefeito da capital Fernando Haddad, entre outras autoridades. 

  

2.3 “A mão de Deus está aqui”: Igreja Mundial do Poder de Deus   

 

A Igreja Mundial do Poder de Deus surge, em 1998, com uma reunião inaugural que 

contava com apenas 16 participantes. O apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira é um ex-

bispo da Igreja Universal do Reino de Deus que desfrutava de muita confiança do Edir 

Macedo. A IMPD surge com o objetivo de ser declaradamente a oposição, buscando pelo 

mesmo espaço. Valdemiro, quando se refere à Igreja Universal, designa-a como o “outro 

ministério”. 

Em sua pesquisa de mestrado, a pesquisadora Leite (2015, p. 18) relata uma mudança 

no perfil e no discurso do apóstolo Valdemiro Santiago: 

 

Ele disse algumas vezes nas reuniões que preside que era contra o que a Igreja 

Universal pregava sobre a teologia da prosperidade. A partir de sua fala percebe-se 

que naquela época não concordava com a manifestação da liderança da igreja a 

respeito da indicação de candidatos políticos e de falar demasiadamente em dinheiro 

nos cultos. 

Hoje, Valdemiro Santiago mudou a sua visão, pois na eleição de 2014, ele foi cabo 

eleitoral dos candidatos missionário José Olímpio e seu filho missionário Rodrigo 

Moraes. Convidando toda a sua igreja a votar neles, os dois conseguiram ser eleitos 

deputados em São Paulo: José Olímpio como deputado federal pelo Partido 

Progressista, e Rodrigo Moraes, como deputado estadual pelo Partido Social Cristão. 

Por outro lado, ele e sua equipe nas reuniões nos templos e nos programas de 

televisão estão continuamente pedindo adesão às suas campanhas para conseguir 

pagar os gastos de sua igreja.  

 

O surgimento desta denominação é marcado por brigas e rancores. Valdemiro, que aos 

16 anos entrou na Igreja Universal e lá permaneceu por 18 anos, chegou a ocupar vários 

cargos na IURD. Sofreu um naufrágio na África, em 1996, quando estava em missão no 

continente, e, aparentemente, foi esse acontecimento que influenciou o rompimento com a 

Universal; o livro O grande livramento foi gerado a partir desse episódio. No livro, 

 
15 https://vejasp.abril.com.br/cidades/templo-de-salomao-igreja-universal/. Acesso em 25 de julho de 2021. 

https://vejasp.abril.com.br/cidades/templo-de-salomao-igreja-universal/
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Valdemiro relata que duas pessoas morreram no naufrágio e ele foi salvo por um milagre, pois 

pesava 153 kg e havia nadado durante sete horas em um mar repleto de tubarões. Percebe-se 

que os dois líderes, Macedo e Santiago, têm visões empresariais, pois, de toda situação 

turbulenta em que se veem inseridos, tentam lucrar. 

Através de episódios como o citado no parágrafo anterior, Valdemiro constrói 

argumentos utilizando sua própria experiência em situações sobrenaturais, o que confere mais 

credibilidade a tudo que ele fala. Esses testemunhos pessoais são elementos importantes para 

construção de uma fé menos racional e fortalecimento de seu discurso. Como é possível ver 

em seu relato:  

 

Hoje entendo que Deus permitiu todas essas coisas para que eu pudesse crescer na 

fé, ainda que, com pesar, tenha perdido dois dos meus companheiros que para mim 

eram como filho, um deles, inclusive, já trabalhava comigo há quase quinze anos, 

quando isso ocorreu. Deus que me livrou de todas essas coisas, me livrou do vale da 

sombra da morte; me livrou da morte mesmo, das grandes ciladas satânica [sic]. Ele 

livra todo aquele que crê, que confia. Não tem outro caminho. O caminho é confiar, 

é depositar em Deus a fé e deixar Deus agir sempre. Enquanto houver vida, a 

esperança e a fé têm que trabalhar juntas. (SANTIAGO, 2009, p. 15)  

 

Além desse episódio, há vários outros que ajudam a construir o ethos discursivo de 

homem usado e protegido por Deus a partir de experiências sobrenaturais, como é visto no 

momento em que ele foi atacado, na igreja, com uma faca, e saiu ileso. A camisa a qual ele 

usava no momento do atentado, ensanguentada, foi explorada como elemento de apoio, 

possível de realizar milagres em outras pessoas16. Além disso, nos cultos da Igreja Mundial, é 

comum o uso dos mais variados objetos de contato, que fazem parte de campanhas, como se 

observará nas análises: “saquitel: sê tu uma benção”, “martelo da justiça”, e outros que não 

aparecem nas análises, mas estão disseminados socialmente como “feijão que cura covid”, 

“lenços com suor do apóstolo”; são objetos utilizados como forma de mediação do sagrado. 

Esse costume é oriundo da Igreja Universal do Reino de Deus, segundo Nunes (2007). 

O pesquisador Nunes (2007) acredita que o que levou à saída de Valdemiro da IURD 

foi a concorrência, pois ambos, Macedo e Valdemiro, se tornaram especialistas no sagrado, na 

gestão dos bens de salvação. Acreditamos que de fato esse seja o principal fator de 

dissidência, lembramos aqui sobre formação discursiva, ponto fundamental de análise desta 

dissertação, uma vez que as duas FDs entraram em “confronto” para preencher o mesmo 

espaço social dentro do campo discursivo. As concorrências que podem ocorrer dentro de um 

 
16 https://veja.abril.com.br/brasil/camisa-ensanguentada-de-valdemiro-e-usada-para-curar-fieis/. Acesso em 25 

de julho de 2021. 

https://veja.abril.com.br/brasil/camisa-ensanguentada-de-valdemiro-e-usada-para-curar-fieis/
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campo discursivo incluem “tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente 

etc... entre discursos que possuem a mesma função social e divergem sobre o modo pelo qual 

ela deve ser preenchida” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 34). 

Em 2006, no bairro do Brás (coincidência ou não, 4 anos depois, Edir Macedo 

desenvolveu o projeto do Templo do Salomão no mesmo bairro), a Igreja Mundial construiu 

sua nova sede. O templo foi denominado Grande templo dos milagres, tem 50 mil metros 

quadrados e um estacionamento para 10 mil carros. 

O slogan “A mão de Deus está aqui” diz respeito à crença estabelecida por Valdemiro 

Santiago de que Deus está mais na sua igreja do que nas demais. Esse discurso é corroborado 

pelos inúmeros testemunhos do Apóstolo e de seus seguidores, que se ouve nos cultos. Então, 

conclui-se que se a mão de Deus está aqui (na IMPD), não está em outro(s) lugar(es). 

 De forma semelhante a Edir Macedo, Valdemiro Santiago está envolvido em 

escândalos financeiros; o mais recente envolve relações familiares, há informações que dizem 

que o ex-marido de sua filha havia retirado 800 milhões da igreja. Sob denúncia de ocultação 

de dinheiro doado por fiéis e não pagamento de valores referentes a aluguel, com o objetivo 

de investigar se o patrimônio da IMPD se confunde com o do apóstolo Valdemiro Santiago, 

uma juíza solicitou quebra do sigilo bancário do Apóstolo, em junho de 202117. Santiago 

acumula alguns processos18; dentre eles, estão o processo sobre venda de feijão milagroso 

contra covid-1919, outro por humilhar um “fiel” negro20, outro que, como decisão judicial, 

obriga a Igreja a devolver dinheiro pago por fiel com câncer que teve promessa de cura não 

concretizada21. 

 

 

 

 

 

 

 
17 https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/06/17/juiza-quebra-o-sigilo-bancario-e-fiscal-do-

apostolo-valdemiro-santiago.htm. Acesso em 26 de julho de 2021. 
18 https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/31085235/valdemiro-santiago-de-oliveira. Acesso em 26 de 

julho de 2021. 

 19 https://www.brasildefato.com.br/2020/08/04/mpf-ajuiza-acao-contra-pastor-valdemiro-por-vender-feijao-

prometendo-a-cura-da-covid. Acesso em 26 de julho de 2021. 
20 https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/04/27/igreja-mundial-e-punida-pela-justica-de-sao-

paulo-por-humilhar-fiel.htm. Acesso em 26 de julho de 2021. 
21 https://www.conjur.com.br/2016-out-18/igreja-devolver-dinheiro-pago-fiel-cancer. Acesso em 26 de julho de 

2021. 

https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/06/17/juiza-quebra-o-sigilo-bancario-e-fiscal-do-apostolo-valdemiro-santiago.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/06/17/juiza-quebra-o-sigilo-bancario-e-fiscal-do-apostolo-valdemiro-santiago.htm
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/31085235/valdemiro-santiago-de-oliveira
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/04/mpf-ajuiza-acao-contra-pastor-valdemiro-por-vender-feijao-prometendo-a-cura-da-covid
https://www.brasildefato.com.br/2020/08/04/mpf-ajuiza-acao-contra-pastor-valdemiro-por-vender-feijao-prometendo-a-cura-da-covid
https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/04/27/igreja-mundial-e-punida-pela-justica-de-sao-paulo-por-humilhar-fiel.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/04/27/igreja-mundial-e-punida-pela-justica-de-sao-paulo-por-humilhar-fiel.htm
https://www.conjur.com.br/2016-out-18/igreja-devolver-dinheiro-pago-fiel-cancer
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3. Seja fiel a Deus e Ele te recompensará: uma observação sobre a interpretação da 

Bíblia através da Teologia da Prosperidade – Deus como servo do homem. 

 

3.1 – “Palavra amiga do Bispo Macedo – o significado do dízimo” 22 20/08/2012 

(Publicado em 16/09/2013) 

 

O vídeo transcrito abaixo é intitulado “Palavra Amiga do Bispo Macedo – O 

Significado do Dízimo – 20/08/2012”, está disponível no canal oficial do bispo Edir Macedo 

no YouTube e foi publicado há cerca de 7 anos, em 16 de setembro de 2013; consta com 

9.322 mil visualizações, 285 “likes” e 51 “dislikes”. O vídeo tem duração total de 12 minutos 

e 54 segundos e já foi postado como recorte de um culto no momento de explicação e 

solicitação de dízimos. A série “Palavra amiga” consiste em mensagens curtas publicadas 

quase que diariamente pela Universal e consta com a seguinte sinopse no site 

univervideo.com (uma espécie de streaming da Igreja Universal)23:  

 

Da mesma forma que para ter uma vida saudável exige boa alimentação, prática de 

exercícios físicos, entre outros hábitos, a vida espiritual também requer 

investimentos diários. Por isso, o Bispo Macedo traz diariamente uma mensagem de 

fé com o objetivo de edificar, fortalecer e transformar a sua vida, além de ajudar 

você nas mais diversas situações do dia a dia. 

 

O texto a seguir é uma transcrição do vídeo analisado. 

 

15s a 2min 35s [Edir Macedo] – Presta atenção: Você que é dizimista e você que não é 

dizimista que deseja sê-lo e quer uma razão pra ser dizimista. Que é o dízimo? Que que significam os 

dízimos? Condição que Deus exige para que nós nos voltemos para ele. É isso mesmo: Deus exige que 

nós apresentemos os dízimos como porta de entrada para o Trono de Deus. Se você não sabia disso, 

fique sabendo. Por que, ô Bispo? O dízimo são as primícias. Antes da lei de Moisés, antes da lei de 

Moisés, já havia a lei dos dízimos, a consciência do dízimo. Abraão pagou dízimo a Deus, pagou o 

dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote. E quando Adão e Eva tocaram naquela árvore, naquele 

fruto da árvore no Jardim do Éden, eles tocaram no dízimo de Deus. Eles tocaram naquilo que não lhes 

pertencia. Por que, ô Bispo? Por que Deus tem nos dízimos algo tão importante? Porque o dízimo 

representa fidelidade, ninguém jamais em sã consciência é capaz de pagar o dízimo, de tirar os 

primeiros 10% e trazer na casa de Deus se não tiver fé na existência de Deus. É verdade ou não é, 

pessoal? 

2min 36s: [Voz fraca do auditório] – É verdade. 

2min 37s a 6min 52s: [Edir Macedo] – Você acha que um incrédulo paga dízimo? Ele acha um 

absurdo. Mesmo esses cristãos de papel, tampouco tem essa fé de pagar dízimo, porque acha um 

absurdo. “Já me desconta tanto do meu salário”. Mas o que você não sabe e que precisa saber e ter 

 
22 https://www.youtube.com/watch?v=EovGFP26b60&t=257s. Acesso em 05 de outubro de 2021.  
23 https://www.univervideo.com/filmes/palavra-amiga-do-bispo-macedo-2020. Acesso em 28 de julho de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=EovGFP26b60&t=257s
https://www.univervideo.com/filmes/palavra-amiga-do-bispo-macedo-2020


57 
 

consciência, que dízimo não é dinheiro, o dízimo significa o seguinte: que você pertence a Deus, que 

Deus é o primeiro na sua vida, que o Senhor Jesus é o primeiro na sua vida. Por isso, são os primeiros 

10% que nós apresentamos a Deus, os primeiros 10%. Se você gasta os primeiros 10% consigo. Você 

recebeu o salário e os primeiros 10% você gastou consigo, e pegou os 90% restante e trouxe na igreja, 

você vai ser considerado tão ladrão quanto aquele que não paga o dízimo; porque não tem nada a ver 

com oferta, não tem nada a ver com montante, tem a ver com a fidelidade daquele que pertence a 

Deus. Por exemplo: Eu posso pagar o dízimo pelo meu filho, pela minha filha? Não, eu não posso. Ele 

é que tem que pagar o dízimo por ele, ela que tem que pagar o dízimo por ela. O dízimo é algo 

pessoal. Dízimo não é oferta, dízimo é algo de foro íntimo, que você traz dentro de si. É uma questão 

de fé, de fé nesse Deus invisível. É isso que significa dízimo. Agora, o que ele mais representa? Ele 

representa você, você quando traz o dízimo a Deus, na realidade, você é o dízimo. Deus olha pra você 

como dízimo, você é considerado como primogênito. Você sabe que primogênito, primícias, primeiro 

filho é tudo a mesma coisa, dízimo é tudo a mesma coisa. Quando nós apresentamos o dízimo, nós 

estamos apresentando a nossa vida diante de Deus. Quer dizer: Aqui Senhor, Tu me deste sabedoria 

pra ganhar dinheiro, o Senhor me deu ar, água, vida, enfim: o Senhor me deu as condições para ganhar 

o que eu ganhei, aqui estão os primeiros frutos do meu trabalho. Você está honrando a Deus, você está 

considerando o Senhor, esse Deus invisível, você está considerando como Senhor de sua vida ainda 

que você não o veja. Isso é questão de fé. Ora, quando você faz isso, você está dizendo: “Meu Deus, 

eu sou o dízimo que o senhor colocou aqui na terra”. Quer dizer: da forma como você é o dízimo para 

Deus, então, Deus o considera como filho, como pessoa dele, como alguém que Ele tem colocado a 

sua própria unção, a sua própria autoridade sobre a terra. Deus considera você em primeiro lugar. 

Deus tem muitos filhos, mas cada filho é um primogênito, é uma primícia de Deus. 6min 53s a 7min 

35s[...]. 

7min 36s a 7min 45s: [Edir Macedo] – Se você considera Deus em primeiro lugar, saiba que 

Ele considera você em primeiro lugar para ele. 7min 46s a 7min 58s [...]. 

7min 59s a 12min 50s: [Edir Macedo] – Quando você é dizimista, você tem a autoridade para 

fazer negócios lícitos, corretos, legais, você fazer em nome de Deus e você será próspero, abençoado 

porque você é um dizimista, você é um consagrado a Deus. No livro de Jeremias, Deus fala, eu vou ler 

pra você aqui agora, se você quiser acompanhar comigo, Jeremias capítulo 2, ele diz assim, Jeremias 2 

e versículo 3 diz assim: “então, Israel era consagrado ao Senhor”. Consagrado quer dizer, era de 

propriedade de Deus. Consagrado quer dizer propriedade de Deus, dedicado a Deus, uma pessoa 

consagrada a Deus é uma pessoa de Deus, ela é de Deus, ela pertence a Deus, ela pertence ao Senhor. 

[Continua a leitura da Bíblia]: “Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita”. 

Quer dizer, Israel era o próprio dízimo. Os dizimistas, na realidade, quando pagam o dízimo, quando 

são fiéis a Deus, eles se identificam diante de Deus como o próprio dízimo, por isso eles têm o direito 

de cobrar de Deus o que Ele prometeu. Por isso Deus fala na sua Palavra: “Provai-me se Eu não vos 

abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bençãos sem medida”. Você pode provar a Deus a 

qualquer hora no que diz respeito a dízimos e ofertas, a qualquer momento. Se você tiver fé, você pode 

ter certeza que você vai conquistar porque não sou eu, não é uma ideia minha, é o que está escrito na 

Palavra de Deus [colocando o dedo na Bíblia], você [apontando para o público] pode ler na Bíblia 

evangélica e na Bíblia católica, tá escrito a mesma coisa. Agora, claro, quem tem fé faz, aceita o 

desafio, quem não tem não faz, também não recebe. Compreendeu? Sim ou não? Todas as noites nós 

estaremos fazendo o programa ao vivo pela Rede Aleluia ensinando o que que significa dízimo, 

porque tem muita coisa aqui que diz respeito à sua vida. Quando se fala em dízimo, não estamos 

tratando de dinheiro, 10%, décima parte do meu salário, não. Está se tratando da sua vida por inteiro 

diante de Deus, diante do inferno e diante do mundo. Por isso, Deus fala sobre a diferença, você tem 

que ser diferente, eu tenho que ser diferente, nós temos que ser diferentes, nós não podemos ser iguais 

aos outros, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser iguais aos outros. Quem é de Deus é 
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diferente daqueles que não são de Deus. E ele mesmo, Deus, disse: “Outra vez vereis a diferença entre 

os que servem a Deus (os dizimistas e ofertantes) e aqueles que não servem”. Não é só o ofertante não, 

não é que, você pode dar até 90 % de oferta, mas se você não é dizimista, então você não está 

enquadrado, você não está enquadrado dentro dos dizimistas. Você tem quer dizimista. 

Obrigatoriamente, tem que ser dizimista se você quiser ser a própria benção. Mas, se você quiser 

receber a benção, seja ofertante. O ofertante tem o direito de receber a bênção (limitada, é claro), mas 

o dizimista tem as janelas abertas sobre a cabeça dele, a vida dele por toda a vida, tá bem? 

Compreenderam o que eu tô falando? Nós vamos falar mais a respeito desse assunto no futuro. 

 

  

No vídeo 1, o título traz uma expressão metaenunciativa, “palavra amiga”, que se 

repete em vários outros títulos de vídeos do canal de Edir Macedo. Com essa expressão, já se 

qualifica de antemão como a pregação deve ser recebida: trata-se de um pastor falando a fiéis, 

mas também de um amigo, que proporciona uma conversa reconfortante, alentadora. Há um 

ethos dito, isto é, por meio de uma designação explícita, e essa imagem de enunciador, ao 

menos de início, é a do “amigo”. 

A relação enunciador-enunciatário vai, aos poucos, se reconfigurando, tendo em vista 

que, no decorrer do vídeo, predomina um tom professoral. A cenografia anunciada pelo título, 

de uma conversa franca entre amigos, torna-se palco para uma aula, em que o enunciador vai 

se mostrando como aquele que domina determinado conhecimento, ao mesmo tempo em que 

projeta nos fiéis a condição de inscientes, que buscam na igreja um lugar de aprendizagem. O 

ethos didático que constitui o mencionado tom professoral se materializa por meio de diversos 

elementos verbais e, mais amplamente, semióticos. Na linguagem corporal, as mãos se juntam 

com os dedos se encontrando lentamente, como se cada enunciado introduzisse um raciocínio 

complexo e digno de atenção; o olhar frequentemente se move por cima dos óculos, como se a 

extrema sabedoria estivesse permitindo, ao mesmo tempo, expor o conhecimento e observar 

as reações do auditório; o Bispo olha para o alto certas vezes em que pronuncia “Deus”. 

No âmbito da produção verbal, o tom professoral se reforça com as perguntas que Edir 

Macedo faz em sua fala para serem respondidas por ele próprio, por exemplo em: “Que é o 

dízimo?”. Em outros momentos, a pergunta inclusive simula a voz do enunciatário, projetado 

como aquele aprendiz inquieto, de certa forma, com o que vai sendo ensinado: a questão “Por 

que, ô Bispo?” é usada em dois momentos, sempre com expressão de certa angústia (além da 

entonação ascendente característica da interrogação, a intensidade da voz é diminuída nessas 

simulações da voz do “aluno”). Três vezes, a pergunta “Compreende o que eu estou falando? 

Sim ou não?”, com algumas pequenas variações, é repetida, como ocorre com regularidade 

em situações de ensino-aprendizagem, corroborando a hipótese de uma cenografia de aula que 
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constituiria a pregação em questão. Há, inclusive, um momento em que o Bispo Edir Macedo 

age, considerando a pausa na pronúncia da frase, como aquele professor que pede aos alunos 

que completem em voz alta uma sentença que sintetizaria determinado conteúdo: “Israel era o 

próprio... dízimo”. Mais ao final do vídeo, a enunciação é explicitamente designada como um 

ato de ensinar, vindo a reforçar a constituição do ethos desse enunciador como um sujeito que 

detém conhecimento e que está sendo generoso ao compartilhá-lo: “Todas as noites estaremos 

fazendo o programa ao vivo pela Rede Aleluia ensinando o que significa dízimo”. 

Nos parágrafos acima, foram realizadas algumas considerações relativas ao modo de 

enunciação, que é elemento fundamental na argumentação; porém, pouco foi explorado acerca 

da formação discursiva que se delineia, no caso, um posicionamento do campo religioso, mais 

especificamente no âmbito do Cristianismo, que se fundamenta na Teologia da Prosperidade. 

É sobre isso que se pretende discorrer a seguir. 

Faz-se presente, em muitos dos enunciados, a construção da ideia de certa 

espiritualização do dízimo a fim de convencer o auditório de que não há relação material, 

sendo a necessidade de dar o dízimo de ordem divina, espiritual. Quando o Bispo enuncia: 

“não estamos falando de dinheiro”, retira o dízimo da esfera material, ao mesmo tempo em 

que há uma relação de troca através da construção recorrente de orações condicionais, pois se 

mostra, na tessitura discursiva, que não se trata de “dar” somente de boa vontade, mas 

claramente de “trocar”. O dar passa de um ato “espiritual” (dar-se, entregar-se a Deus) para 

uma relação comercial com Deus: eu dou, Tu me dás. Isso é visível nas passagens em que se 

fala sobre a suposta dívida que Deus tem para com aqueles que são dizimistas “O ofertante 

tem o direito de receber a benção (limitada, é claro), mas o dizimista tem as janelas abertas 

sobre a cabeça dele sobre a vida dele por toda a vida”. Esse trecho ainda produz a distinção 

entre os dizimistas fiéis e ofertantes esporádicos, o que engendra uma tipificação/classificação 

dos fiéis em graus maior ou menor de valor perante Deus. 

O trecho a seguir é bastante significativo para a legitimação de uma certa relação com 

Deus na semântica constituída pelo discurso da Teologia da Prosperidade: 

 

8min 25s a 10min 20s: [Edir Macedo] - No livro de Jeremias, Deus fala, eu vou ler 

pra você aqui agora, se você quiser acompanhar comigo, Jeremias capítulo 2. Ele diz 

assim, Jeremias 2 e versículo 3 diz assim: “Então, Israel era consagrado ao Senhor”. 

Consagrado quer dizer, era de propriedade de Deus. Consagrado quer dizer 

propriedade de Deus, dedicado a Deus, uma pessoa consagrada a Deus é uma pessoa 

de Deus, ela é de Deus, ela pertence a Deus, ela pertence ao Senhor. [Continua a 

leitura da Bíblia]: “Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua 

colheita”. Quer dizer, Israel era o próprio dízimo. Os dizimistas, na realidade, 

quando pagam o dízimo, quando são fiéis a Deus, eles se identificam diante de Deus 

como o próprio dízimo, por isso eles têm o direito de cobrar de Deus o que Ele 
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prometeu. Por isso Deus fala na sua Palavra: “Provai-me se Eu não vos abrir as 

janelas dos céus e derramar sobre vós bençãos sem medida”. Você pode provar a 

Deus a qualquer hora no que diz respeito a dízimos e ofertas, a qualquer momento 

(grifos nossos). 

 

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, se há uma relação “comercial” com Deus, ela 

é construída, no discurso, sem a presença de intermediários: “Deus fala”; e, em outros dois 

momentos, “Deus exige” (com pronúncia salientemente aguda da sílaba tônica). Ou se apaga 

esse intermediário, por meio da colocação de Deus como sujeito oracional, ou a Igreja é lida 

como equivalente a Deus (se ela recebe, é Deus quem está recebendo). Também é relevante 

no trecho acima o recurso a certos itens lexicais que denotam relações materiais de posse. Por 

exemplo, “ser consagrado a” é traduzido, por assim dizer, como “ser propriedade de”, em que 

a palavra propriedade ajuda a sintetizar parte do funcionamento desse discurso. Um pouco 

depois, os usos reiterados do verbo “pertencer” reforçam, novamente com o efeito de sentido 

de posse, a semântica instaurada pelo discurso da Teologia da Prosperidade. Como 

contrapartida desse estado de pertencimento ao Senhor, os dizimistas têm “o direito de 

cobrar”, sendo Deus, nessa “negociação”, o devedor, ratificando a relação estabelecida entre 

homem-Deus, na Teologia da Prosperidade, em que Deus está a serviço das vontades do 

homem, conforme comentado no capítulo anterior desta dissertação. 

Edir Macedo apresenta discursivamente, nesse vídeo, duas linhas teológicas distintas, 

uma relacionada mais à tradição cristã protestante, quando ele disserta: “Quer dizer: Aqui 

Senhor, Tu me deste sabedoria pra ganhar dinheiro, o Senhor me deu ar, água, vida; enfim: o 

Senhor me deu as condições para ganhar o que eu ganhei, aqui estão os primeiros frutos do 

meu trabalho”. E uma segunda posição mais ligada ao segmento neopentecostal desenvolvido 

a partir do pilar da teologia da prosperidade: “Quando você é dizimista, você tem a autoridade 

para fazer negócios lícitos, corretos, legais, você fazer em nome de Deus e você será próspero, 

abençoado porque você é um dizimista, você é um consagrado a Deus”. Essas duas posições 

dialogam e apresentam duas faces de um mesmo orador, configurando sua heterogeneidade 

(característica, a propósito, constitutiva dos discursos e sujeitos): no primeiro posicionamento 

discursivo, o Bispo insinua que o dízimo é a representação da gratidão que o homem tem a 

Deus; no segundo posicionamento, o dízimo é um investimento, e fazendo tal ato, Deus 

contrai uma dívida com o fiel, de lhe fazer o que pedir. Esses dois posicionamentos mostram 

como o discurso oscila, permitindo-se abarcar toda e qualquer linha ideológica que possa 

surgir dentro do cristianismo brasileiro, até quem não segue o movimento neopentecostal. É 

um discurso bastante persuasivo por alcançar públicos distintos (auditório compósito) e uma 
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possível doxa compartilhada por esses grupos: o seu público é agradecido a Deus e quer ser 

abençoado por Deus, quer agradecer e, simultaneamente, quer receber recompensas.  

Com relação ao vocabulário como elemento caracterizador de determinada formação 

discursiva, Maingueneau (2008a, p. 80) argumenta que não se trata de haver um léxico 

próprio de um discurso e, por isso, a unidade pertinente não é a palavra em si. Segundo o 

teórico, “o mais frequente é que haja explorações semânticas contraditórias das mesmas 

unidades lexicais pelos diversos discursos”. Nesse sentido, não é meramente porque aparecem 

palavras como “cobrar”, “pertencer” e “propriedade” que se pode taxativamente afirmar que o 

discurso é o da Teologia da Prosperidade; porém, se o entorno dessas palavras for observado, 

pode-se apreender uma exploração semântica definida, e, no caso, muitos elementos apontam 

para as relações materiais de posse. Inclusive, a fala do pastor, no vídeo em questão, é 

realizada com uma maquete do Templo de Salomão (atual sede da Igreja Universal) ao fundo. 

À época, ele não havia ainda sido finalizado e seu custo foi estimado em 680 milhões de 

reais24. Símbolo de magnitude, imponência e suntuosidade, ele não deixa de integrar o 

universo semântico que o discurso da Igreja Universal do Reino de Deus instaura. 

Ainda em relação ao trecho citado em recuo, há a referência, no livro de Jeremias, às 

“primícias”. Quando o Bispo explica o que seriam as primícias, o movimento argumentativo 

contém um recurso que Marie-Anne Paveau (2013, p. 171) classificaria como lexicografismo, 

“uma definição lexicográfica espontânea e subjetiva construída no discurso sem referência a 

um instrumento lexicográfico ou a uma aparelhagem teórica, mas que pretende estar no lugar 

dela e que depende de uma lexicografia popular”. Isso ocorre quando Edir Macedo explica: 

“Primogênito, primícias, primeiro filho, é tudo a mesma coisa”. Observa-se que o enunciador, 

para garantir legitimidade à sua argumentação, apoia-se na parte inicial em comum dos itens 

lexicais e, consequentemente, em uma autoridade que seria da própria língua. 

No trecho a seguir, também do primeiro vídeo, novamente a questão da língua, e, em 

especial, de uma suposta transparência das palavras, vem à tona:  

 

10min 26s a 10min 44s: [Edir Macedo] - Não sou eu, não é uma ideia minha, é o que 

está escrito na palavra de Deus [colocando o dedo na Bíblia], você [apontando para 

o público] pode ler na Bíblia evangélica e na Bíblia católica, tá escrito a mesma 

coisa. Agora, claro, quem tem fé faz... aceita o desafio, quem não tem não faz... 

também não recebe. 

 

Para a análise desse excerto, é importante ressaltar um conceito apresentado na seção 

teórica desta dissertação: o interdiscurso. Um posicionamento, no interior de um campo 

 
24 Segundo o UOL. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/07/29/obra-

de-templo-da-universal-tem-alvara-de-reforma.htm. Acesso em 05 jan. 2020. 
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discursivo, entra em concorrência com outras FDs que pretendem preencher a mesma função 

social. Ao mencionar a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, o movimento que o enunciador 

realiza é o de dissimular, invisibilizar a própria existência de contradições no interdiscurso, na 

medida que “o que está escrito” é, de modo transparente, “a mesma coisa”. Legitima-se o 

lugar desse posicionamento trazendo o Outro (a Igreja Católica), mas, ao mesmo tempo, 

domesticando-o, afinal, nada de especial seria acrescentado por essa outra versão da Bíblia. 

O trecho ainda reforça o apagamento do “intermediário” na relação que se caracterizou 

anteriormente como uma espécie de trato comercial. O Bispo afirma categoricamente: “Não 

sou eu, não é uma ideia minha”. Dessa forma, indica-se ao fiel que ele negociará diretamente 

com Deus. O uso do verbo “receber” em “quem não tem [fé] não faz... também não recebe” 

apresenta um funcionamento semelhante ao que foi descrito em relação a um vocabulário que 

se vincularia a bens materiais, a posses. O complemento de “receber”, que não é dito, poderia 

ser conjecturado, fora de contexto, como uma recompensa espiritual, mas, analisando o vídeo 

de forma global, os sentidos que vão sendo produzidos frequentemente retornam às questões 

materiais. 

Os vídeos publicados na plataforma YouTube, a partir de pregação em uma igreja com 

público presencialmente posto, apresentam pelo menos dois públicos distintos. O público 

presente na igreja configura-se com presente + não loquente, pois não lhe é solicitada a fala, 

apenas se espera desse público que ele ratifique as informações colocadas no discurso pelo 

enunciador ou complemente frases, como citado anteriormente sobre o tom professoral que se 

observa no vídeo; e ainda se percebe o público virtual, que é ausente e igualmente não 

loquente. Pela forma como se desenvolve o discurso, percebe-se que os dois públicos 

(presencial e virtual) estão apenas para ouvir e aprender, e não para falar, semelhantemente a 

uma conferência magistral. 

O discurso religioso é considerado como discurso constituinte porque, entre outros 

motivos, estaria em uma relação direta com uma fonte legitimadora (no caso, Deus). É, 

também, no entendimento de Amossy (2020), de visada argumentativa, pois se constrói com o 

propósito manifesto de persuadir seu auditório. Nesse processo de persuasão, o orador, no 

caso, o Bispo Edir Macedo, interpela seu público. Segundo Amossy (2020), é através dos 

índices de alocução que fica mais perceptível nos textos a relação do orador com seu 

auditório. No vídeo 1 da IURD, “Você que é dizimista e você que não é dizimista que deseja 

sê-lo e quer uma razão para ser dizimista. Que é o dízimo? Que que significa os dízimos? 

Condição que Deus exige para que nós nos voltemos para ele.” [...] “Você acha que um 

incrédulo paga dízimo? Ele acha um absurdo. Mesmo esses cristãos de papel, tampouco têm 
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essa fé de pagar dízimo, porque acha um absurdo.”. E.M faz referência a auditórios distintos, 

temos então um auditório compósito. O orador ora faz referência àquelas pessoas que já estão 

“convencidas” do discurso (você que é dizimista), ora interpela aquelas pessoas que, 

aparentemente, não estão convencidas, mas o precisam ser (você que não é dizimista). Essa 

interpelação com aquele que precisa ser convencido parece ser a maior preocupação no 

discurso que visa à solicitação de dízimos na igreja. A interpelação a esse público aparece 

novamente no mesmo vídeo, mas através do índice de alocução “descrições do auditório”, 

“um incrédulo” e ainda “esses cristãos de papel”, aparentemente, fazem referência a um “ele” 

distante daquele público presente. Entretanto, o uso dessas descrições parece ser um 

mecanismo persuasivo a fim de que seu auditório tente se distanciar dessa característica. Isso 

se formula discursivamente a partir do estereótipo que o orador tem de seu auditório; ser 

incrédulo vai de encontro ao estereótipo de um seguidor de Cristo. Também aparece o 

pronome pessoal “nós”, momento em que o orador se inclui nesse auditório. 

Em se tratando de discurso do campo religioso, a relação interdiscursiva com a Bíblia 

é uma característica presente, pois é através desse livro (considerado sagrado) que o orador 

procura legitimar o seu discurso. Na passagem em que Edir Macedo fala: “antes da lei de 

Moisés, antes da lei de Moisés, já havia a lei dos dízimos. Abraão pagou dízimo a Deus, 

pagou a Melquisedeque, que era sacerdote”, ele faz uma retomada ao texto legitimador para 

embasar o argumento de que é necessário o seguidor de Deus pagar dízimos, utiliza o 

argumento de que é uma lei primeira (antes de qualquer outra); depois, ele relaciona o ato de 

ser seguidor de Deus a Abraão (considerado muito importante, exímio servo de Deus, pai da 

fé), ao passo que o Edir Macedo toma a posição do sacerdote (Melquisedeque). O enunciador 

parece estabelecer a seguinte relação: se você quer ser um exímio servo de Deus 

(semelhantemente a Abraão) deve pagar o dízimo a Deus, por meio de mim. 

 

3.2 – “A oferta representa sua alma” 25 (Publicado em 05/02/2014) 

 

O vídeo transcrito a seguir, semelhantemente ao vídeo anterior, já foi publicado com 

um recorte temporal no qual o Bispo solicita e justifica os dízimos. O vídeo intitulado “A 

oferta representa sua alma – Bispo Macedo” está disponível no canal da Igreja Universal no 

YouTube, foi publicado no dia 4 de fevereiro de 2014; tem 8.448 mil visualizações, 205 

“likes” e 29 “dislikes”, não há comentários, pois essa opção está desativada. 

 
25 https://www.youtube.com/watch?v=e2JyWcEF-s0. Acesso em 05 de outubro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2JyWcEF-s0
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1s a 3min 44s: [Edir Macedo] - Que que é o casamento? O casamento não é uma entrega de 

um para com o outro? Não é isso? E por que que existe o casamento? Por que que é a instituição do 

casamento? Não deveria haver se não houvesse uma importância. É que cada um quer ter (o seu) a sua 

costelinha. É ou não é? Cada um quer ter seu parceiro, sua parceira. Cada um quer ter a sua família, 

quer ter o seu lar, cada um quer ter alguém pra que cuide de si pelo resto da sua vida. Mas para que 

isso aconteça, é preciso dar. E esse dar é o amor, você dá a sua vida. Você empenha a sua vida para a 

outra pessoa, entrega sua vida para outra pessoa por toda a vida por conta do sentimento que está 

dentro de você. Então, esse amor que tem dentro de você, esse sentimento, faz você se comprometer 

pelo resto da sua vida com uma única pessoa. Isso é o que? Amor, isso é o símbolo. A sua entrega é 

um símbolo daquilo que está dentro de você para outra pessoa. Concorda comigo? Concorda ou não 

concorda? É assim. Então, por conta desse sentimento que é simbolizado pela oferta, você tem um 

filho, uma filha, e você presenteia e dá o melhor pros seus filhos porque você quer demonstrar o 

sentimento que está dentro de você. Se não houvesse necessidade de você demonstrar com fatos (com 

fatos), você diria só assim: “Eu te amo”. Pronto, acabou. Mas não, você quer mais, você exige mais, o 

seu sentimento diz: não, eu quero te dar uma coisa, eu quero te presentear. O que que você quer? Não 

é assim? É ou não é? Então, a oferta e o dízimo representam a sua, a minha vida, a nossa alma, o nosso 

espírito... no altar de Deus; e quando você colocar a sua oferta aqui, a sua vida, você vai pegar a vida 

de Jesus através do corpo e do vinho. Quer dizer: há uma troca, uma entrega. Você dá a sua vida e 

você recebe a vida de Deus; aquilo que você der vai ser medido da forma como você deu. É o que 

Jesus também fala lá em Lucas capítulo 6: 38, Ele diz assim: “Da maneira com que medis vos medirão 

também”. Quer dizer, da forma como você dá, você vai receber; da forma como você dá, você vai 

receber. Da forma como eu dou, eu recebo. 

 

No vídeo 2, intitulado “A oferta representa sua alma”, o Bispo Macedo está de camisa 

social e gravata, como no primeiro vídeo, mas, desta vez, porta uma longa barba. Tais trajes, 

recorrentes em pastores, diferenciam-se dos de um padre, por exemplo, e “inserem” o fiador, 

por assim dizer, na ordem das relações ordinárias, cotidianas, inclusive, as do mundo dos 

negócios. A barba, por sua vez, no contexto religioso, pode remeter à sabedoria, à figura de 

um ancião que detém um conhecimento precioso, ou seja, ao profeta. 

O enunciado “é preciso dar”, realizado quase como uma aforização, é fundamental à 

pregação em questão. Pode-se começar esta análise ressaltando a opacidade característica dos 

enunciados de um discurso, na medida em que seus sentidos só se produzem no fechamento 

de determinadas restrições semânticas, sócio-historicamente delimitadas. Em “é preciso dar”, 

temos um verbo que, ao significar supostamente “transferir/conceder algo para alguém”, seria 

transitivo direto; porém, seu objeto não é dado no interior da sentença. A opacidade, portanto, 

é reforçada pela própria sintaxe do enunciado, sendo que, dadas as condições de produção 

desse discurso, “o dízimo”, “dez por cento dos rendimentos mensais” aparecem como opções 

de complemento prováveis, mesmo não ditas. Em sentenças posteriores é que Edir Macedo 

retoma o verbo e o complementa: “Esse dar é o amor, você dá a sua vida”. Parece-se quebrar 
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certa expectativa relacionada a algo material como o objeto do verbo; no entanto, logo depois, 

por um processo parafrástico, o próprio enunciador “traduz” o sentido de “dar” no interior de 

seu discurso: “Quero te dar uma coisa, eu quero te presentear”. Nota-se que, na sequência 

intradiscursiva, o verbo é parafraseado por presentear; e sabe-se que, no âmbito dos discursos, 

não se trata de identificar um sinônimo “de dicionário”, por assim dizer, e sim de identificar o 

modo como os próprios textos constroem certas relações sinonímicas.  

O recurso ao verbo “presentear” decorre de uma analogia que o Bispo realiza entre dar 

o dízimo e dar presentes aos filhos. Afirma-se que há uma necessidade de presentear os filhos 

e isso pode ser compreendido, no vídeo, como dar bens materiais, afinal, se não houvesse essa 

necessidade, nas palavras de Edir Macedo, “você diria só assim: Eu te amo, pronto, acabou”. 

Vale retomar um dos complementos ditos anteriormente no vídeo pelo enunciador em relação 

ao verbo dar: “o amor”. Se falar “eu te amo” não é suficiente na relação entre pais e filhos, o 

“amor” dado a Deus, tendo em vista a analogia construída, também deve, como efeito, sair do 

domínio da abstração: o dízimo, riqueza material, concretizaria (ou provaria) esse amor. 

Assim como no primeiro vídeo, em que foram analisados itens lexicais como “cobrar”, 

e “receber”, partes da segunda pregação também reforçam a construção de uma relação com 

Deus que se constituiria por uma espécie de trato comercial. No trecho, “quando você colocar 

a sua oferta aqui, a sua vida, você vai pegar a vida de Jesus através do corpo, através do 

vinho. Então quer dizer há uma troca há uma entrega” (grifos nossos), por exemplo, repete-se 

a dinâmica caracterizada por “colocar a oferta” e “pegar algo em troca”.  

O “quando”, que inicia a última citação, tem um funcionamento particular no interior 

desse discurso, como ver-se-á adiante. Algo semelhante ocorre em outro excerto do primeiro 

vídeo: “Quando você é dizimista, você tem a autoridade para fazer negócios lícitos, corretos, 

legais, você fazer em nome de Deus e você será próspero, abençoado porque você é um 

dizimista, você é um consagrado a Deus”. É possível perceber a relação entre dar dízimo e ser 

bem-sucedido, o que sugere a relação existente entre o proferir e o saber para quem se está 

proferindo. O público precisa ouvir isso, pois quer ser bem-sucedido financeiramente; mais do 

que dar, ele quer receber, e se precisa dar para receber, ele o fará. Ruth Amossy (2018, p. 55) 

reflete sobre essa relação entre o locutor ter um conhecimento prévio de seu público, mesmo 

quando ele não se faz presente fisicamente: “é somente quando ele consegue ter uma ideia de 

seus próprios pontos de vista. A presença daqueles aos quais o discurso se dirige não dispensa 

o locutor de construir seu auditório”. O pesquisador Luiz Felipe Waitz reflete sobre essa 

necessidade dos fiéis da IURD: 
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O público que se avoluma diante do altar neopentecostal não deseja somente 

aumentar a renda e tornar a vida mais confortável. Busca mais: tornar-se senhor de si 

próprio, um sujeito independente e senhor do próprio destino. Não se tratava de 

aumentar a renda do salário, mas de ter a sua própria renda, fruto do próprio 

negócio. O conforto da vida foi substituído pelo desejo de luxo, consumo de bens 

duráveis e não duráveis que estabeleciam o sujeito como ascendente na simbologia 

social. (WAITZ, 2019, p. 50). 

 

O trecho da pregação citado anteriormente, apesar de ser composto por, a princípio, 

uma oração subordinada adverbial temporal – “Quando você é dizimista” –, acaba tendo o 

funcionamento de uma oração adverbial condicional, pois o que se estabelece é uma relação 

de condicionalidade entre fazer algo e receber em troca. Esse fenômeno acontece também 

quando o Bispo fala: “Você dá a sua vida e você recebe a vida de Deus”. Nesse trecho, há 

uma relação de condicionalidade, apesar de as orações estarem ligadas pela conjunção aditiva 

“e” (ou geralmente considerada como), o que poderia, a princípio, resultar na classificação 

como orações coordenadas aditivas sindéticas. Nota-se que o que há, na prática, é uma relação 

de condicionalidade que parece significar: “se você der a sua vida (através do dízimo), você 

receberá a vida de Deus”.  

O recurso à intertextualidade, comum em cultos, acontece principalmente em relação a 

citações da Bíblia, que é considerada a Palavra de Deus, e todo embasamento evangélico parte 

desse ponto de origem. Porém, nos exemplos citados nesta análise, o que importa analisar não 

é meramente a identificação do intertexto em si (qual é ele, de onde vem, ou se ele é citado de 

forma direta ou indireta, por exemplo), mas como o enunciador “modula” a superfície textual 

citada para sustentar um determinado argumento, afinal, sabe-se que não é exclusividade da 

IURD a citação a textos bíblicos. No vídeo 1, por exemplo, relaciona-se o não dizimista a um 

pecador similar a Adão e Eva. É apresentado o texto, do livro de Gênesis, em que se narra o 

momento que, supostamente, teria dado origem ao pecado. O Bispo Edir Macedo enuncia: 

“No jardim do Éden, Eva e Adão pecaram ao tocar no fruto proibido”. Na Bíblia, não há 

explicitação sobre o que seria essa analogia do fruto proibido. Embora a teologia moderna 

entenda o episódio como o conhecimento da relação sexual entre homem e mulher, não há 

qualquer relação explícita com pagar dízimos ou ofertas. Edir Macedo insere essa passagem 

“moldando” a palavra, fazendo-a deslizar para outros contextos, a fim de atingir seu interesse 

argumentativo. Aquelas pessoas que não são dizimistas seriam, por analogia, pecadoras.  

Esse deslizamento em relação à palavra da Bíblia também é perceptível no segundo 

vídeo, quando é realizada a referência ao livro de Lucas: “é o que Jesus fala lá em Lucas 6:38. 

Ele diz assim: ‘da maneira com que medis vos medirão também’”. A fim de reunir elementos 

para a análise dessa referência intertextual, cita-se abaixo Lucas, 6:19-41 (grifos nossos): 
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E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E, 

levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os 

pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes 

fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis 

de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos 

separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do 

Filho do homem. Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão 

no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos! porque já 

tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estais fartos, porque tereis fome. Ai de 

vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos 

os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. 

Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos 

odeiam; Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te 

ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, nem a 

túnica recuses; E dá a qualquer que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não lho 

tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira 

lhes fazei vós, também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? 

Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem 

bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se 

emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? 

Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro 

tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, 

e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo; porque ele é benigno até 

para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é 

misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis 

condenados; soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, 

sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço; porque com a mesma 

medida com que medirdes também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma 

parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O 

discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu 

mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas 

na trave que está no teu próprio olho? 

 

Há, na enunciação do Bispo, uma relação intertextual quando em referência ao livro de 

Lucas, especificamente, ao versículo 38 do capítulo 6. Porém, não fica clara, em um primeiro 

momento, a associação entre essa passagem bíblica e a coleta de dízimos e ofertas, afora a 

questão teológica que não cabe aqui analisar. O versículo, isoladamente, trata de equivalência 

de medidas, algo que se alinha com facilidade ao universo semântico da troca comercial, já 

descrito anteriormente. Os versículos 24, 25 e 35, embora estejam no mesmo capítulo, pouco 

antes do versículo trazido por Edir Macedo, acabam sendo “apagados” na pregação, dado que 

poderiam colocar em xeque a linha argumentativa que se empreende. O diálogo do versículo 

citado estabelece-se, dessa forma, não com os versículos anteriores do texto de origem, mas 

sim com os enunciados da própria pregação. O verbo “dar”, presente no versículo da Bíblia, é 

ressignificado no contexto do culto, pois nele já havia se estabilizado determinado sentido nos 

enunciados produzidos pelo Bispo: trata-se, de “dar o dízimo”, ou seja, o complemento acaba 

“prendendo-se”, de certa forma, ao verbo, na medida em que a sequência enunciativa o impõe 

com regularidade. Considera-se, portanto, que há uma “modulação” – o que não significa, do 

ponto de vista discursivo, uma “distorção”, necessariamente – da palavra bíblica a fim de que 
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o Bispo torne seu argumento suficientemente válido para legitimação de seu discurso. Nesse 

sentido, não é o fenômeno da intertextualidade em si que interessa ao analista de discurso, mas 

sim o que é legítimo citar em dada formação discursiva, além de quais relações de sentido são 

estabelecidas com o texto que acolhe a referência intertextual. 

Vale destacar que o processo de persuasão, em alguns momentos, também ocorre por 

meio do recurso a verbos que indicam imperatividade, ordem, mesmo não estando no modo 

imperativo: “Deus exige”. O verbo exigir denota autoridade do enunciador e, do modo como 

o discurso se constrói, quem exige não é o pastor propriamente dito, não é Edir Macedo, é 

Deus, movimento este descrito anteriormente em relação à suposta presença de um 

“intermediário” do trato comercial. Esse recurso, mais uma vez, aparentemente retira do plano 

carnal e material os dízimos. Deus é a autoridade do Cristianismo, o que faz com que aquilo 

que é exigido por Ele tome um lugar de pleno destaque e livre de contestações. 

Para Plantin (apud AMOSSY, 2018, p. 196) “O catecismo retórico nos ensina que a 

persuasão completa é obtida pela conjunção de três ‘operações discursivas’. O discurso deve 

ensinar, agradar, tocar (docere, delectare, movere): pois a via intelectual não é suficiente para 

desencadear a ação.” Há, segundo esse entendimento, um imbricamento entre razão e emoção 

que deu origem ao par convencer-persuadir. Apenas a razão não é suficiente para modificar 

um comportamento em um auditório, é preciso que ele se sinta emocionalmente tocado. Todo 

o jogo de palavras, a referência à Bíblia e a Deus traz à tona, sobretudo, a lógica, a razão. No 

segundo vídeo, ao se falar em casamento, amor, filhos, é realizada uma apelação às emoções, 

ao pathos, tocando o sujeito em seus sentimentos. O casamento consiste na instituição mais 

importante do Cristianismo, a relação homem-mulher é considerada sagrada, e o amor Eros é 

suscitado nos enunciados, assim como o amor Filos e Storge relacionados respectivamente 

aos filhos e à família, e ainda o Ágape, amor de Deus. Esses elementos afloram o emocional, 

fortalecendo a persuasão. 

 

3.3 – “Reunião de autoajuda com bispo Macedo” 26 27/04/2019 (Publicado em 27/04/2019) 

 

O vídeo “Reunião de Auto Ajuda com o Bispo Macedo, 27/04/19” foi transmitido ao 

vivo no canal oficial do bispo Edir Macedo, no dia 27 de abril de 2019. Tem 2h 13min 37s de 

duração, 354.658 visualizações, 12 mil “likes” e 560 “dislikes”, não há comentários (a opção 

de comentar está desativada). A Reunião de autoajuda é um culto dedicado a mulheres. A 

 
26 https://www.youtube.com/watch?v=tbK-PMb5970. Acesso em 05 de outubro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbK-PMb5970
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transcrição abaixo corresponde ao momento em que Edir Macedo solicita dízimos e ofertas 

(entre 1h 20min 26s e 1h 25min 40s). 

 

1h 20min 24s a 1h 25min 39s: [Edir Macedo] - Eu queria, agora, confessar uma coisa pra 

vocês, presta atenção. Jesus disse assim: “Pedi e ser-vos-á dado”. Amém? Amém?  Pedi e ser-vos-á 

dado. Então, você tem o direito de pedir, eu tenho o direito de pedir, nós temos o direito de pedir. Qual 

é o pedido que eu tenho para Deus aqui, hoje e agora? Eu pedi a Deus: “Meu senhor, envie pessoas 

que possam nos ajudar na manutenção desse trabalho. Envie pessoas que venham contribuir para o 

sustento dessa obra.” Você gosta de estar aqui? Quanto que você pagou para entrar? Como é que você 

está se sentindo? Tá bem? Você veio de carro? Alguns vieram de carro. Vocês pagaram 

estacionamento? Não. Quando você tem uma necessidade, vai no banheiro, o banheiro tá limpinho? É, 

pois é... então, nós temos aqui uma estrutura violenta, que demanda muitas pessoas trabalhando, 

servindo, ajudando. Então, nós temos uma despesa mensal aqui no templo, só o templo, de 5 milhões, 

aproximadamente. 5 milhões. “Poxa, bispo, é muito dinheiro”. Pois é... você não gosta do ar-

condicionado? Você não gosta do estacionamento? É de graça. Você não gosta de ter um banheiro 

legal? Você não gosta de entrar aqui e sentir-se bem? Aqueles que têm filhos deixam seus filhos lá na 

escolinha. Vai ter gente tomando conta das crianças, e você, mamãe, vem aqui e fica tranquila, 

tranquila... não houve choro de crianças. Sim ou nãoo? Quer dizer, uma, um conforto que você não 

tem nem na sua casa. É ou não é? Mas custa, custa porque nós temos que pagar pessoal para manter 

isso... luz e tudo o mais que nós funcionamos aqui. Então, eu pedi: “ó, Deus, manda pessoas pra me 

ajudar, ajudar a gente aqui. Poxa, tão caro.” A Catedral de Notre-Dame, poxa, pegou fogo e logo 

saíram um bocado de pessoas milionárias que enviaram bilhões lá pra ajudar, pra reconstruir, e essa 

catedral não ajuda ninguém, a catedral fica lá só parada. As pessoas vão lá, visitam, oram e vão 

embora pra casa. E esse lugar aqui é um local onde a gente está ajudando as pessoas a alcançar o seu 

alívio (físico, emocional e espiritual). É ou não é? Olha... eu não vou ficar pedindo aos outros lá fora, 

eu nunca, jamais, em tempo algum, vou fazer isso. Eu vou pedir a Deus que envie pessoas (que envie 

pessoas) pra nos ajudar. Então, você que se sente neste momento tocada para nos ajudar e mesmo você 

que está em casa aí, você não pode dar agora, mas você pode amanhã vir na igreja, ou então enviar no 

banco direto, mas você pode ajudar com “ô, bispo, eu gostaria de participar, eu gostaria de ser um dos 

mantenedores das colunas desse lugar, do templo de Deus”. É um privilégio para você. Você se sente 

assim tocada para ajudar com 5 mil, 10 mil, 3 mil, mil reais, ou não pode, com 10, com 5, você pode 

ajudar com 500, com 200, com 100, com 10, com 20, enfim... você pode dar. Você só pode dar aquilo 

que você tem. Se não tem, você não pode dar nada, mas se você tem, você pode. Então, você que pode 

nos ajudar, quiser vir aqui à frente fazer seu, seu, a sua oferta, o seu voto, venha aqui no cartão (você 

pode fazer no cartão de crédito). Você pode vir aqui na frente se você quiser, por favor. Se você não se 

sentir assim... constrangido, venha por livre e espontânea vontade. Venha agora à frente trazer a sua 

oferta espontânea. Graças a Deus. 

1h 26min 27s a 1h 28min 13s: [Edir Macedo] – Com licença, Fernando, por favor. Vou falar 

uma coisa aqui pra vocês que estão aqui. Há pessoas que não sabem, mas nós temos aqui a caixinha de 

promessas do tempo. Essa caixinha de promessas traz as palavras de Jesus e seria conveniente que 

você, todos os dias à noite, você tivesse uma caixinha dessa; tirasse uma promessa pra você e lesse e 

meditasse sobre aquele versículo. Pela manhã antes de você sair de casa, a mesma coisa, pega uma 

promessa. Coloca essa caixinha de promessa assim na cabeceira da sua cama e todos os dias quando 

você levantar, você vai tirar uma promessa, vai meditar naquela palavra. Você pode até levar essa 

promessa pra casa só pro seu trabalho e voltar com ela; quando chegar de noite, você pega outra 

promessa e medita em outra palavra que Deus vai lhe falar. Amém? Esta caixinha está a custo de R$ 
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20,00, se você quiser pode vir à frente buscá-la e se quer doar uma oferta de R$ 20,00, pelo menos, pra 

ter essa caixinha. Pode vir aqui à frente se você quiser o livro “O Espírito Santo” que fala sobre o 

Espírito Santo, aliás o assunto é o Espírito Santo pra você saber como receber o Espírito Santo, 

também o livro custa R$ 20,00 pode vir à frente se você quiser recebê-los em nome de Jesus. 

 

 A Reunião de autoajuda é um evento que acontece na igreja sede Templo de Salomão 

com Edir Macedo e traz orientações exclusivas para mulheres. O título do evento já nos diz 

como a mensagem deve ser recebida por seu público, essencialmente feminino, uma 

mensagem que lhes dará orientações para como seguir e tomar atitudes em sua vida. Na 

Universal, apenas homens podem ser pastores e bispos, apesar de a IURD ter uma proporção 

de mais mulheres do que homens congregantes27. Embora o título da pregação e o seu 

público-alvo, mulheres, sejam pontos bastante interessantes a fim de se analisar a constituição 

de sentidos a partir da observação da relação entre enunciador-enunciatários, precisamos 

voltar o foco para aquilo que é o propósito desta dissertação: o discurso referente à coleta de 

dízimos. Porém, cabe notar o quanto a igreja repercute um machismo social. 

 É a partir do título que também já se observa o ethos do líder, muito comentado nos 

vídeos anteriores sobre Edir Macedo se colocar discursivamente e se mostrar (ethos mostrado) 

ser um homem sábio, que se volta para as reflexões e para os pensamentos; o homem que 

conhece os textos e, por isso, é capaz de instruir (ajudar) outras pessoas, pois só alguém com 

sabedoria e com um grande conhecimento é capaz/competente para ditar normas de condutas 

e costumes para as pessoas. Contribuem para a configuração desse ethos os itens “vendidos” 

na igreja (Bíblia com comentários pessoais, caixinha com mensagens para a meditação), pois 

percebe-se que os itens estabelecem uma relação imaginária com o intelecto, com o ato de 

pensar.  

 De imediato, o Bispo utiliza um recorte bíblico sem fazer menção a qual capítulo e ao 

qual versículo ele faz referência. Ele cita o trecho da seguinte maneira: “Jesus disse assim: 

‘Pedi e ser-vos-á dado’. Amém? Amém?” para embasar o enunciado seguinte. Nesse 

momento, ele simula uma petição a Deus como direito que lhe é garantido pela relação 

homem-Deus, mas percebe-se que a petição, mais do que se direcionar a Deus, se direciona ao 

público. Apelando à razão de as coisas serem como são, Edir Macedo solicita dinheiro para 

sustentar o templo, um apelo através do logos. O apelo é feito com o objetivo de obter 

recursos para o sustento do templo (no que diz respeito à infraestrutura: banheiro, 

estacionamento etc.). Além disso, o ato de pedir retoma a ideia estabelecida pela teologia da 

 
27 https://exame.com/brasil/obediencia-e-submissao-o-que-se-espera-das-mulheres-evangelicas-no-brasil/. 

Acesso em 26 de julho de 2021. 

https://exame.com/brasil/obediencia-e-submissao-o-que-se-espera-das-mulheres-evangelicas-no-brasil/
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prosperidade, que coloca Deus como servente dos fiéis (sobretudo, os que exercem a 

fidelidade ao pagar dízimos). 

Para embasar a importância de as pessoas doarem, Edir Macedo constrange, de certa 

maneira, o auditório. As perguntas direcionadas a ele fazem com que o público se interrogue 

sobre a necessidade de dar dinheiro, pois o conforto e o bem-estar que supostamente ele tem 

ao entrar naquela igreja não poderiam ser usufruídos de forma gratuita:  

 

1h 21min 30s a 1h 22min 22s: [Edir Macedo] - Você gosta de estar aqui? Quanto 

que você pagou para entrar? Como é que você está se sentindo? Tá bem? Você veio 

de carro? Alguns vieram de carro. Vocês pagaram estacionamento? Não. Quando 

você tem uma necessidade, vai no banheiro, o banheiro está limpinho? É, pois é... 

então, nós temos aqui uma estrutura violenta, que demanda muitas pessoas 

trabalhando, servindo, ajudando. Então, nós temos uma despesa mensal aqui no 

templo, só no templo, de 5 milhões, aproximadamente. 5 milhões.  

 

E, surpreendentemente, finaliza a petição dizendo que só é para doar quem não se 

sentiu constrangido, quem está indo de livre e espontânea vontade: “Você pode vir aqui na 

frente se você quiser, por favor. Se você não se sentir assim... constrangido, venha por livre e 

espontânea vontade, venha agora à frente trazer a sua oferta espontânea. Graças a Deus.”; 

quando, por outro lado, o discurso pode gerar como efeito o próprio constrangimento ou a 

dissimulação; demonstrando ser uma estratégia argumentativa, na qual o orador age de tal 

forma (constrangendo) e finaliza dizendo que não quer que o público se sinta assim 

(constrangido). 

 Em um segundo momento, o Pastor inclui o Outro em seu discurso, negando (ou 

desconsiderando), discursivamente, a importância dele para outras pessoas, quando faz 

referência à Igreja Católica e à Catedral de Notre-Dame: “e essa catedral não ajuda ninguém, 

a catedral fica lá só parada”. Essa desconsideração do Outro (Igreja Católica) objetiva colocar 

discursivamente a IURD como mais “ajudadora” de pessoas, portanto, mais importante (ou 

útil) como se vê em: “E esse lugar aqui é um local onde a gente está ajudando as pessoas a 

alcançar o seu alívio (físico, emocional e espiritual)”. E, por isso, mereceria receber mais 

recursos do que a catedral, que recebeu bilhões de dinheiro: “A Catedral de Notre-Dame, 

poxa, pegou fogo e logo saíram um bocado de pessoas milionárias que enviaram bilhões lá 

pra ajudar”. 

O Bispo inclui seu auditório em uma espécie de grupo seleto (prestigiado) quando diz: 

“Olha... eu não vou ficar pedindo aos outros lá fora, eu nunca, jamais, em tempo algum, vou 

fazer isso”. Isso talvez crie, no imaginário coletivo desse público, uma sensação de 

pertencimento a algo importante e uma sensação de ser mantenedor de uma igreja tão grande. 



72 
 

O que é o lá fora? O que é aqui dentro? Pensando-se no fato de que o culto foi gravado e 

divulgado no YouTube fica ainda mais complexo, uma vez que o auditório é vasto e 

imensurável devido à proporção de alcance desses vídeos; ainda mais complexo porque, 

quando ele solicita, aparece uma legenda na tela apresentando as contas para depósito/ 

transferência/ pix. Será que o “aqui dentro” são todos os que assistem? De que modo isso 

produz no público uma sensação de pertencimento? Compreendemos que, ao instaurar uma 

dêixis enunciativa (fazendo referência ao espaço-tempo), essa referência não é sobre estar 

dentro do Templo Salomão ou estar em casa; o “lá fora”, o “aqui dentro” fazem menção à 

igreja enquanto instituição religiosa, ao movimento neopentecostal, às pessoas que acreditam 

e seguem essa crença, àqueles que se filiam à teologia da prosperidade. Então, “lá fora” 

desloca-se do plano concreto: ele não referencia as pessoas que estão do lado de fora 

(concretamente falando), mas as pessoas que não seguem esse movimento religioso. Por isso, 

parece fazer sentido para Edir Macedo solicitar dinheiro através do YouTube – para pessoas 

não presentes no templo – por meio de transferências/depósitos/pix. 

 No momento seguinte, o Pastor apresenta (ou comercializa) ao público uma caixinha 

denominada “caixinha de promessas”. Essa comercialização é recorrente nos cultos, em que 

são oferecidos vários objetos (Bíblia, livros, caixinhas etc.), o que nos faz lembrar do fato de 

que mais do que ser igreja, a Universal é uma marca. No vídeo anterior, foi possível perceber, 

inclusive, que, na atualidade, a Universal conta também com um site de streaming 

“Univervideo.com”28, que oferece filmes, séries evangélicas, mensagens bíblicas, o valor da 

mensalidade varia de R$ 18,90 a R$ 23,90; temos aqui uma igreja-empresa. Nesse tipo de 

instituição, a igreja não é um ambiente público, é um ambiente em que há um investimento e, 

por isso, deve haver o retorno financeiro. O efeito de constrangimento citado anteriormente é 

uma maneira de estabelecer uma relação para que o enunciatário compreenda que a igreja não 

é um ambiente público e não cabe a alguém entrar nela sem deixar um valor que possa, de 

alguma forma, contribuir para o seu sustento, similarmente ao que ocorreria em um clube.  

 

3.4 – “A escola de fé inteligente” 29 25/11/2020 (Publicado em 25/11/2020) 

 

 A Escola de fé inteligente é, segundo a própria IURD, a reunião dedicada a todos 

aqueles que buscam a salvação eterna, ela acontece às quartas-feiras. O vídeo está disponível 

no canal oficial da Igreja Universal, tem 1h 52min 32s de duração, consta com 51.639 mil 

 
28 https://www.univervideo.com/. Acesso em 29 de julho de 2021. 
29 https://www.youtube.com/watch?v=-ijiBhdWeRQ&t=4875s. Acesso em 05 de outubro de 2021. 

https://www.univervideo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-ijiBhdWeRQ&t=4875s
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visualizações, 3,7 mil “likes” e 79 “dislikes”. O vídeo foi publicado no dia 25 de novembro de 

2020. 

  

1h 13min 36s a 1h 18min 52s: [Edir Macedo] - Você que trouxe seu voto, você que trouxe a 

sua oferta, enfim...traga à frente ou então aí nos corredores, coloque dentro do gazofilácio. Fique à 

vontade, por favor. Quem tem fé pra dar, tem fé pra receber. Quem não tem fé para dar, tem para 

receber? É lógico, claro que não. Então, só depende de você. A oferta de fé, a oferta de fé. Não pode 

ser a oferta pra agradar o bispo, a igreja não, é para Deus. É para o altíssimo Deus, que vê a sua 

situação. Mesmo você que está aí, com a sua situação crítica economicamente, que que você tem para 

dar? Duas moedas? Não sei... seja lá o que você tiver, minha amiga, faça uma prova com Deus aí 

agora. “Oh, Deus, eu vim aqui com o dinheiro da passagem. Se eu der o dinheiro da passagem, eu não 

tenho como voltar para casa. Meu Deus, que que o senhor vai fazer? Eu vou fazer uma prova contigo, 

eu vou dar esse dinheiro, essas moedinhas e eu quero ver que que o senhor vai fazer”. Faça um teste 

com Ele, Ele disse: “provai e vede”. E ele vai providenciar aquilo que você precisa com certeza, mas 

você tem que provar. Graças a Deus. Se você quiser adquirir a Bíblia.... essa bíblia nossa, ela tem uma 

vantagem, ela tem as nossas, ééé...nossos comentários de fé. Nós explicamos aquilo que nós 

recebemos. Nós levamos as pessoas a uma atitude de pensar, de raciocinar, nós não levamos as 

pessoas a uma fé irracional, uma fé emotiva. Nós levamos as pessoas a pensar, por isso nós temos 

aqui, embaixo dos textos sagrados, comentários meus, pessoais, pra que você possa ter uma ideia 

daquele assunto que você está lendo. Amém, pessoal? Então, você só encontra nessa bíblia aqui “fiel”. 

E eu vou ser honesto com você, presta atenção: essa bíblia aqui a linguagem dela é mais difícil do que 

as outras bíblias. Ela é uma bíblia com uma linguagem assim... às vezes, eu tenho que ir no dicionário 

pra entender a palavra. Mas tem uma coisa: é que eu não quero que você fundamente a sua fé numa 

linguagem, digamos assim, como se diz, uma linguagem democrática, uma linguagem fácil, porque 

dentro da linguagem fácil, você vai encontrar uma linguagem que nada tem a ver com os originais. 

Essa bíblia aqui, ela é complicadinha por causa dela ter os seus textos originais, os mais fiéis originais. 

Entende o que estou falando, sim ou não? Você pode pegar uma bíblia e você vai ver muitos textos 

que não condizem com a realidade. Quando Deus chama Abraão, quando Deus fala com Abraão, Ele 

diz assim: “Eu sou o Teu escudo”, que quer dizer protetor “e o Teu grandíssimo galardão.” Galardão 

já é grande, já é enorme, mas quando Deus fala grandíssimo, Ele está super, hiper, tentando mostrar a 

grandeza que Ele tinha para Abraão. Se você ler nas bíblias normais, você vai ler: “Eu sou Teu escudo, 

Teu galardão será sobremodo grande” mais nada. Sobremodo grande, você não tem a ideia, mas 

quando Deus fala “grandíssimo”, Ele está supervalorizando o galardão que Ele promete, amém? Não é 

simplesmente “Teu o galardão será grande”. Se você quiser a bíblia, rapidinho, custa 150,00 reais, por 

favor, pode vir à frente. 

 

 O título da pregação “Escola de fé inteligente” já sugere uma recorrência contrastante 

a um Outro discursivo que se estabeleceria como constituído a partir de uma fé não inteligente 

(ou emocional, ou irracional), a qual não necessariamente ficará exposta no texto em forma de 

“fé inteligente x fé emocional”, pois “não há necessidade de dizer, a cada, enunciação, que ele 

não admite esse Outro” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 37). E esse Outro que constrói 

enunciados com “fé não racional” seria o avesso do discurso da Universal, constituído na 

rejeição do discurso do seu Outro. Esse contraste com o Outro ficará visível também no 
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trecho mais à frente, quando uma Bíblia é comercializada; de forma mais enfática, ele faz uma 

clara oposição a uma fé emocional:  

 

1h 15min 27s a 1h 17min 14s: [Edir Macedo] - Nós levamos as pessoas a uma 

atitude de pensar, de raciocinar, nós não levamos as pessoas a uma fé irracional, 

uma fé emotiva. Nós levamos as pessoas a pensar, por isso nós temos aqui, 

embaixo dos textos sagrados, comentários meus, pessoais, pra que você possa ter 

uma ideia daquele assunto que você está lendo. Amém, pessoal? Então, você só 

encontra nessa bíblia aqui “fiel”. E eu vou ser honesto com você, presta atenção: 

essa bíblia aqui a linguagem dela é mais difícil do que as outras bíblias. Ela é uma 

bíblia com uma linguagem assim... às vezes, eu tenho que ir no dicionário pra 

entender a palavra. Mas tem uma coisa: é que eu não quero que você fundamente a 

sua fé numa linguagem, digamos assim, como se diz, uma linguagem democrática, 

uma linguagem fácil, porque dentro da linguagem fácil, você vai encontrar uma 

linguagem que nada tem a ver com os originais. Essa bíblia aqui, ela é 

complicadinha por causa dela ter os seus textos originais, os mais fiéis originais 

(grifos nosso). 

 

 O título também se faz pertinente para compreender o tom professoral, mencionado 

com recorrência nas análises, atribuído a Edir Macedo. Há uma relação interdiscursiva com o 

posicionamento proveniente de ambientes escolares, que colocam duas posições bem claras 

em uma sala de aula: aquele/aquela que detém o conhecimento (professor/professora) e 

aquele/aquela que deve assimilar o conhecimento da autoridade dentro de uma sala 

(aluno/aluna). Estabelece-se uma correspondência entre o que o aluno faz ao ir à escola e o 

que as pessoas fazem ao ir a essa reunião da IURD. Apesar de o discurso religioso ser 

entendido como constituinte e, por isso, não admitir, ilusoriamente, “influências” de outros 

discursos (constituintes ou não), entendemos que o discurso religioso é atravessado, nesse 

caso, pelo escolar. 

 O trecho citado anteriormente contribui também para a configuração do ethos de líder 

inteligente, erudito, intelectual (já comentado anteriormente nos outros vídeos). Percebe-se 

que ele fala: “comentários meus, pessoais” [com bastante ênfase], ou seja, são os comentários 

pessoais do Bispo que conferem a intelectualidade, a inteligência de uma fé. O auditório é 

colocado na posição de insciente, que não tem conhecimento ou condições de (sozinho) 

refletir, raciocinar, pensar sobre o material textual que está lendo. No primeiro vídeo desta 

análise, comentou-se sobre o tom professoral do Bispo, que oscila, muitas vezes, para o de um 

amigo. 

 Há, nos enunciados do Bispo, uma menção a uma “linguagem mais difícil” por ser, 

supostamente, mais relacionada, em sua essência, aos textos bíblicos originais; há uma 

oposição estabelecida entre linguagem difícil e linguagem fácil, linguagem original e 
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linguagem democrática (no sentido de “acessível demais”). Edir Macedo coloca a IURD como 

uma igreja mais ligada à tradição cristã, a uma possível origem, fazendo relações intertextuais 

com os textos sagrados antigos (nos quais as compreensões seriam supostamente mais 

próximas daquilo que Deus queria falar); tenta, então, distanciar-se de uma linguagem mais 

“democrática”, mais fácil, uma linguagem que, aparentemente, no seu entendimento, estaria 

mais distante de Cristo. Dessa maneira, produz-se um simulacro de seu Outro, que teria uma 

linguagem mais fácil, mais democrática, no entanto, mais distante dos textos originais, 

distante de uma suposta verdade, que só seria possível de ser veiculada através de Edir 

Macedo. Pode-se estabelecer um diálogo entre esta passagem e o vídeo 3.5, no qual 

Valdemiro Santiago coloca discursivamente a IMPD como uma instituição democrática. Há, 

então, nessa relação, rejeições constitutivas da identidade de cada FD: a IURD rejeita a IMPD 

(e o inverso também acontece); ambas não aceitam o seu Outro. 

 “Só depende de você” ratifica o que foi discutido no capítulo referente à teologia da 

prosperidade no que concerne ao fato de se crer que tudo aquilo que se recebe (ou não) de 

Deus se restringe ao fiel ter fé (acreditar) ou não. O fiel se torna um ser ativo e Deus passivo 

na relação homem-Deus. Isso dialoga com a doxa desse grupo: o orador compreende que seu 

auditório quer estar no poder. Quem tem muita fé, recebe muito, quem tem pouca fé, recebe 

pouco, a medida seria a fé: “Quem tem fé para dar, tem fé pra receber. Quem não tem fé para 

dar, tem para receber? É lógico, claro que não”.  Assim, mais uma vez, é possível ver o 

enunciado constante “colocar Deus em prova”: “faça uma prova com Deus aí agora”. Ele 

incita o público a dar aquilo que tem disponível naquele instante a fim de que Deus prove que 

“honra” quem tem fé nEle; se o resultado não acontecer, significa que o “fiel” não teve fé o 

suficiente. Dessa forma, é mais fácil alcançar o convencimento de seu público, pois o ônus 

nunca cairá em cima do (s) pastor (es), que sairão sempre ilesos. 

A relação com o auditório emerge, enunciativamente, através do uso do pronome de 

tratamento “você”, também através do vocativo “minha amiga”, que sugere uma aproximação 

entre enunciador e enunciatários e faz parecer, em alguns momentos, que o sermão está sendo 

direcionado a mulheres, talvez porque ele esteja vendo mais pessoas do sexo feminino do que 

masculino. 

Nesse vídeo, Edir Macedo pede para as pessoas darem o que tem: “Mesmo você que 

está aí, com a sua situação crítica economicamente, que que você tem para dar? Duas 

moedas? Não sei... seja lá o que você tiver, minha amiga, faça uma prova com Deus aí 

agora.”. Podemos relacionar esse trecho a um dos vídeos de Valdemiro Santiago (analisado 

mais à frente nesta dissertação) quando ele menciona que há igrejas que fazem “um verdadeiro 
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espólio na vida do crente”; talvez seja a momentos como esses aos quais Valdemiro Santiago 

esteja fazendo referência ao se contrastar discursivamente, ratificando que os posicionamentos 

se constituem, de fato, na relação indissociável com o Outro, sendo que essa relação emerge, 

direta ou indiretamente, na enunciação. 

 

3.5 – “A tentação de Jesus” 30 10/05/2015 (Publicado em 11/05/2015) 

 

 A partir de agora, as análises seguintes serão referentes aos quatro vídeos da IMPD. O 

vídeo intitulado “A tentação de Jesus – Mateus 4” tem duração total de 1h 53min 10s e está 

disponível no canal da Igreja Mundial do Poder de Deus do Rio de Janeiro (IMPDRJ), foi 

gravado no dia 10 de maio de 2015 e publicado no dia 11 de maio de 2015. Ele tem 118.851 

mil visualizações, 2,1 mil “likes” e 177 “dislikes”, há 128 comentários. 

 

1h 40min a 1h 40min 06s: [Valdemiro Santiago] – Igreja, vamos honrar a obra do Senhor 

agora? Vamos apresentar os dízimos, ofertas.  

1h 40min 07s a 1h 40min 54s [...] 

1h 40min 55s a 1h 43min 01s [Valdemiro Santiago] – Igreja, nós estamos reformando a... 

construindo, na verdade, a nossa sede ali. É a segunda cidade mundial, no caso, é a principal, mas a 

segunda porque lá em Santo Amaro já tá funcionando, né. Você tem visto, e nós temos o programa na 

TV para sustentar e milhares de funcionários. São 5 mil igrejas no Brasil e é a Igreja que mais cresce 

no mundo, você sabia? Quem viu imagens, no Japão, o Apóstolo batizando? Nesses dias, estive no 

Japão, nós tivemos batizando o povo lá, né? No Japão. Quem viu a gente batizando os índios? Você 

viu, filha? Não viu não? Cê tem certeza? Gente, apresenta agora o seu dízimo. Nesse mês de maio, nós 

estamos chamando o povo pra devolver em dobro. Viu o angolano testemunhando? Quem tem sido 

abençoado nesta obra? Levanta a mão. Glória a Deus! Olha, maravilha, gente. Você viu quanto tempo 

nas drogas aquela família lá que cortou a artéria, né? O pai era drogado há muitos anos; hoje é uma 

família abençoada. A obra de Deus é assim, então apresenta agora, e você que é um dizimista fiel, de 

tudo que o Senhor lhe der, devolva o dízimo. Dízimo é 10 é 10ª parte, e aquela parte, os 10%, que 

você vai dar é do seu, dá pra Deus, pra obra de Deus. [Valdemiro sorri e fala] – A bebezinha. 10% é da 

obra de Deus e 10 é 1/5 de tudo que Deus lhe der esse mês. 

1h 43min 02s a 1h 43min 34s[...] 

1h 43min 35s a 1h 48min 34s [Valdemiro Santiago] – Eu queria que você apresentasse a Deus 

uma oferta deste mês. Na verdade, o dízimo em dobro, né? Como ensinam no Gêneses capítulo 50, 

quando José lá no Egito determinou que 1/5 fosse separado pra obra. O dízimo é 10, é o que você 

devolve todo mês. Somente neste mês de maio, estamos convocando a multidão pra fazer essa prova 

com Deus. Você não tem obrigação não, é para você que acredita e conhece o valor desta obra e como 

funciona o poder de Deus nessa obra. Amém, gente!? E os que querem o saquitel “sê tu uma benção”, 

liga no 0(xx)11... Liga agora. 

 

 
30 https://www.youtube.com/watch?v=xbl-Sx6CelU. Acesso em 05 de outubro 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbl-Sx6CelU
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A instauração de determinada relação com o auditório pelo enunciador está presente 

no texto e é observada a partir do uso recorrente do pronome pessoal (nós), do pronome de 

tratamento (você) e do substantivo (povo). Por ser uma análise qualitativa, não quantitativa, 

contar meramente a quantidade de vezes em que o pronome aparece não parece ser muito 

viável do ponto de vista da Análise de Discurso; porém verificar as repetições é importante 

para compreender certas regularidades enunciativas. Primeiramente, o Apóstolo Valdemiro 

Santiago utiliza o pronome pessoal do caso reto na primeira pessoal do plural, nós, e seu 

respectivo pronome possessivo “nossa”, momento em que ele se inclui e inclui todos os 

ouvintes da pregação no discurso. Nesse momento de inclusão, em que ele se coloca como 

parte integrante do público para o qual ele apela, o pastor desenvolve um argumento sobre a 

necessidade de sustentar uma instituição tão grande como a IMPD, e que esse papel seria de 

todos. Quem seriam todos? Em se tratando de públicos distintos, temos o público presente e 

virtual, pois os vídeos publicados na plataforma Youtube podem chegar a qualquer pessoa que 

tenha acesso à internet, semelhantemente ao que foi posto na análise do vídeo 1 da IURD. 

Então, todas essas pessoas alcançadas seriam o “nós” de seu discurso, e, por conseguinte, 

participantes e “proprietárias” da sede da IMPD, pelo menos é o que o discurso parece querer 

estabelecer nesse primeiro trecho. No entanto, logo após, o Apóstolo fala: “Você tem visto, e 

nós temos o programa na TV [...]”. Percebe-se, nesse outro trecho, que ele distingue quem 

seria o “nós”, passando a ser uma inclusão parcial na qual não estão inseridos os auditórios 

(auditório sentado nas cadeiras e o auditório virtual); o “nós” é um grupo seleto no qual o 

Apóstolo está inserido.  

Ainda sobre o uso dos pronomes pessoais, em certo momento, Santiago fala: “Eu 

queria que você apresentasse a Deus uma oferta desse mês”. Percebe-se que ele não coloca 

uma voz divina, uma vez que ele fala para o público apresentar a Deus e não a ele ou à igreja, 

mas ele se coloca na intermediação (semelhantemente a um sacerdote). O apresentar a Deus 

fica, a princípio, vago, pois: o que seria apresentar a Deus? O preenchimento dessa lacuna 

acontece através do sentido que, de forma tácita, o enunciatário estabelece ideologicamente, o 

público inserido nessa FD compreende o que é o dízimo e qual o papel da Igreja. Também se 

percebe, através do uso do pronome pessoal de primeira pessoa do singular (eu), que o que 

está posto é uma vontade pessoal, apesar de nos trechos seguintes haver a tentativa de 

legitimação através da retomada de versículos bíblicos. Há uma retomada interdiscursiva 

daquilo que costuma aparecer através de intertexto, mas o texto não é posto (ou lido). 

Valdemiro fala: “Como ensinam no Gêneses capítulo 50, quando José lá no Egito determinou 
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que 1/5 fosse separado pra obra”. Porém não aparece a citação tal como está escrita na Bíblia 

(nem a leitura), o que há é uma espécie de citação indireta. 

O deslizamento dos sentidos do enunciado é sutil; Valdemiro Santiago falando sobre 

estar em todos os lugares do mundo (algo que parece remeter à onipresença divina), sobre o 

crescimento dos templos e da igreja, e segue para a solicitação de dízimos e ofertas numa 

linha contínua (não há pausas ou interrupções). Em uma passagem, ele fala: “Gente, apresenta 

agora o seu dízimo. Nesse mês de maio, nós estamos chamando o povo para devolver em 

dobro.” Quem é esse nós a que o enunciado faz referência? Não parece que o público 

(presente ou ausente) esteja incluído. Quem é o povo que deve devolver em dobro? Não 

parece que o próprio Apóstolo esteja incluído. A palavra “devolver” deve ser observada com 

cautela. Questionamos por qual motivo é utilizada esta palavra e não outra em seu lugar. 

Como Maingueneau (2008a) nos lembra, não há um vocabulário pertencente a um ou outro 

discurso, mas há uma exploração semântica e não outra em seu lugar. Quando Valdemiro fala 

“devolver”, ele está deixando de falar outras tantas palavras possíveis. Esse item lexical 

estabelece a ideia de uma relação de dívida, afinal, só se devolve algo que é do outro, que foi 

pego emprestado, por exemplo. O sentido que parece ser estabelecido entre enunciador e 

enunciatário coloca Deus na posição de responsável por todas as conquistas materiais dos fiéis 

e, por isso, o fiel tem que Lhe devolver a décima parte, pois Deus lhe fez algo (ou um favor). 

Porém, a devolução ou é feita através de um sacerdote e não diretamente a Deus (primeira 

suposição); ou ele (Valdemiro) se põe, de certa forma, na posição de Deus e estabelece uma 

relação de “dar a Deus é equivalente a dar a Valdemiro, ou à igreja” (segunda suposição). 

Semelhantemente aos outros vídeos, aqui também aparece a constante “colocar Deus em 

prova”: “Estamos convocando a multidão pra fazer essa prova com Deus”. 

No trecho final da transcrição, Valdemiro fala: “Você não tem obrigação não, é para 

você que acredita e conhece o valor desta obra, e como funciona o poder de Deus nessa obra. 

Amém, gente!?”. Amossy (2020) disserta sobre a importância do conhecimento sobre a doxa 

que circula em um público, ainda que proceda de um processo de estereotipagem (pois a doxa 

está relacionada a estereótipos). É claro que o público é bastante distinto, as pessoas são 

diferentes elas em relação às outras, mas também elas em relação a elas mesmas (pensando-se 

nos vários papéis sociais que uma pessoa pode exercer). Porém, é preciso que o orador se 

alicerce em um denominador comum para se comunicar com um auditório tão diversificado e 

impreciso (uma vez que através do Youtube fica difícil determinar, de modo absoluto, quem 

são os ouvintes desse discurso). O denominador comum parece ser que aquele/aquela que 

quer ser seguidor/seguidora de Cristo fará tudo que corresponde a um suposto perfil de 



79 
 

“verdadeiro” seguidor. Então, há um movimento persuasivo do sujeito no momento em que o 

Apóstolo fala que o ato de pagar o dízimo é só para quem acredita e para quem conhece o 

poder de Deus, posto que ninguém que se predispõe a seguir a Cristo gostará de ser chamado 

de incrédulo ou não conhecedor do poder de Deus. 

O púlpito apresenta como plano de fundo imagens de animais (gados) espalhados pelo 

campo; as imagens dialogam com o orador e com seu discurso, em uma relação intersemiótica. 

O rebanho é revestido de simbolismo no cristianismo; na Bíblia, há várias analogias sobre a 

relação dele com seu pastor e isso é direcionado para as relações entre o líder religioso e sua 

multidão (fiéis); o rebanho, por analogia, significa os seguidores de Deus, que devem ser 

guiados por um pastor. Mas questionamos o motivo de ser um rebanho de bois e não de 

ovelhas, que contam com uma famosa parábola na Bíblia, a parábola da ovelha perdida. 

Podemos supor que o fato de Valdemiro Santiago ser um grande fazendeiro (tem várias 

fazendas, principalmente no estado de Mato Grosso), é uma possível explicação. Assim, o 

plano de fundo que exibe imagens de gados no campo é uma marca registrada desse pastor, e 

parece repercutir a importância da prosperidade, porque ter muitas cabeças de gado é indício 

de ser bem-sucedido na Terra (sobretudo, se considerarmos que o rebanho bovino no Brasil é 

um dos maiores do mundo31). Além disso, a IMPD conta com um público considerável de 

fazendeiros. 

Enquanto o Apóstolo fala, aparece na tela, em forma de legenda, a conta para os 

internautas fazerem depósitos ou transferências. Essa é uma consideração importante, como 

havíamos comentado antes sobre as novas tecnologias introduzidas nas Igrejas e sobre edições 

(pois a legenda só aparece nos vídeos, portanto, sofreu edição). Essa aparição é direcionada 

apenas para o público virtual (internautas). 

 Valdemiro faz uso de uma linguagem simples para interagir com o auditório. A 

pregação é permeada por interrupções nas quais ele dialoga com uma ou outra pessoa do 

público, com pastores, fala coisas do cotidiano e continua o sermão, como é possível perceber 

nesta passagem: “Quem viu a gente batizando os índios? Você viu, filha? Não viu não? Cê 

tem certeza? Gente, apresenta agora o seu dízimo”. Esse movimento faz com que o tom que 

poderia ser considerado como o de uma conferência (os sermões religiosos têm essa 

característica) acabe assemelhando-se mais a um diálogo entre pessoas afins (com afinidades); 

a cenografia construída é a de uma conversa franca entre amigos que desfrutam de certa 

 
31 Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Brasil alcançou um rebanho bovino de 214,7 milhões de animais em 

2019. A projeção do mesmo IBGE para a população brasileira em 2019 foi de 210,1 milhões de pessoas. 

Disponível em https://6minutos.uol.com.br/economia/rebanho-bovino-alcancou-2147-milhoes-de-animais-em-

2019-afirma-ibge/. Acesso em 20/05/2021 

https://6minutos.uol.com.br/economia/rebanho-bovino-alcancou-2147-milhoes-de-animais-em-2019-afirma-ibge/
https://6minutos.uol.com.br/economia/rebanho-bovino-alcancou-2147-milhoes-de-animais-em-2019-afirma-ibge/
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intimidade. O ethos mostrado é o de um homem comum, simples, do povo. Ratifica-se isso 

pela expressão corporal e gesticulação, Valdemiro acena para o público e manda beijos 

enquanto fala; sorri e fala palavras agradáveis, demonstrando afeto, como se observa em um 

determinado momento, ele fala, com voz suave, em relação a uma criança: “a bebezinha”. 

Também se observa o ethos de homem simples através da vestimenta do Apóstolo, que sugere 

um meio termo entre o formal e informal. Veste-se com camisa social de mangas longas e 

gravata, pois assim parece ser a obrigação de um orador que ministra a Palavra de Deus, mas 

opta por não utilizar terno e as mangas da camisa são dobradas até o cotovelo.  

Santiago apresenta um tom mais direto, ou seja, há a percepção de que ele fala aquilo 

que pensa, sem rodeios, observa-se isso neste trecho: “Cortou a artéria, né? Já era drogado há 

muitos anos, hoje é uma família abençoada.”. O pastor se expressa oralmente sem 

formalidades, contribuindo para a construção do ethos de homem simples e até mesmo 

inculto, que se assemelharia às pessoas mais comuns do povo. Ainda, ele faz uso da 

linguagem na sua forma coloquial, como se percebe nas formas reduzidas “cê” e “né” em: 

“Cê tem certeza?” e “Cortou a artéria, né?”. Tudo isso também contribui para configuração de 

uma relação de simpatia e carisma com seu público. 

 Maingueneau (2008a), ao desenvolver a ideia do primado do interdiscurso e a 

distinção entre direito e avesso, argumenta que o interdiscurso não é, necessariamente, algo 

visível no texto, o Outro “não é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma 

entidade externa; não é necessário que ele seja localizável por alguma ruptura visível da 

compacidade do discurso” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 37). No momento em que Valdemiro 

fala “são 5 mil igrejas, igrejas no Brasil e é a Igreja que mais cresce no mundo”, não precisa 

que se cite quais as outras igrejas e com que se quer fazer contraponto, pois nesse momento 

ele retoma o Outro (outras Igrejas, mais especificamente aquela que briga pelo mesmo lugar, 

a IURD). Ele cita que batizou japonês e índio, como que em uma referência a estar em todos 

os lugares; e também fazendo um simulacro do Outro (não especificado) que seria “elitista”, e 

a IMPD seria mais abrangente e democrática. Sendo importante a conjuntura sócio-histórica 

na qual o discurso foi produzido, consideramos importante contextualizar que no ano em que 

essa pregação foi feita (e publicada), a Igreja Mundial do Poder de Deus estava no auge. 

Havia, pelo censo 2010, sido classificada como a Igreja que mais crescia; e um Projeto de Lei 

(PL)32 foi criado (e aprovado) na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALSP), o qual 

instituía o Dia da Igreja Mundial do Poder de Deus, dia 20 de março. 

 
32 Projeto de Lei nº 506/2015 institui o Dia da Igreja Mundial do Poder de Deus. Disponível em 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=367260 . Acesso em 20 de maio de 2021. 
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3.6 – “Salomão pede a Deus sabedoria” 33 19/12/2015 (Publicado em 03/06/2016) 

 

O trecho do vídeo transcrito abaixo, intitulado “Salomão pede a Deus sabedoria”, foi 

gravado no dia 19 de dezembro de 2015 e publicado no dia 3 de junho de 2016, está 

disponível no canal da Igreja Mundial do Poder de Deus do Rio de Janeiro (IMPDRJ). O 

vídeo tem 1h 26min 33s de duração, 180.075 mil visualizações, 4,2 mil “likes”, 283 

“dislikes”, 282 comentários. 

 

1h 17min 43s a 1h 20min 17s: [Valdemiro Santiago] – Igreja, presta atenção. Quem lembra... 

quem tava com o Apóstolo naquela porta fechada com o martelo, quem lembra? Falei pra bispa um dia 

desse lá em casa. Eu tava vendo as imagens na televisão, eu tava chorando. Eu falei: “a vontade”. Falei 

pra ela: “a vontade que eu tinha” [tinha uma meia dúzia complicando a gente aqui, que mandou 

fechar] “era pegar o martelo e dar na cabeça de cada um”, igreja. Mas não pode, é muito pesado, né? 

[Valdemiro bate com o martelo no púlpito]. Aí, eu dei na porta, lembra? Devagarinho, é simbólico.  1h 

18min 29s a 1h 18min 36s[...]. 1h 18min 37s a 1h 20min 17s: [Valdemiro Santiago] – mas eu vou 

chamar você pra desafiar a minha fé, igreja, eu vou desafiar a sua hoje. Você vai doar metade de um 

salário mínimo. Metade, 365, vai representar uma oferta, vai representar o ano. Você vai abençoar o 

ano de 2016 já. Nesse propósito, você vai falar assim: “Senhor, o Senhor mandou eu pedir o que eu 

quisesse, eu quero que no ano de 2016 todos vejam Deus na minha vida. Tá ligado, igreja? Toma 

posse agora. Num oh, não vai pegar celular, pegar calculadora, ver quanto que veio a conta de luz e de 

água, esquece isso aí. Num vai olhar se cê tá desempregado ou empregado, ou ganhando muito, ou 

arrebentando nas vendas, não. Olha só a Palavra de Deus e o que Deus faz nessa obra, hoje no dia que 

Ele está devolvendo o templo que foi tomado. Você vai pegar o martelinho, que tem o azeite dentro e 

vai se ungir com ele e ungir a sua casa, escritório ou ferramenta de trabalho, ou contrato, ou a carteira 

de trabalho, ou consultório, tá? Você vai... ou seu automóvel, seu táxi, enfim... seus filhos, sua família. 

Tem o óleo aí dentro. A oferta é metade de um salário mínimo. Quanto que é, igreja? 

1h 20min 18s: [auditório] – 365... 

1h 20min 20s: [Valdemiro Santigo] – É pra representar o ano, 365 reais, pra rico, pra pobre, 

pra todo mundo. Cê sabia que tem uma palavra na Bíblia que fala assim: “O pobre... o rico não dará 

mais, o pobre não dará menos”. Sabia que tem uma palavra? Deuteronômio né, meu filho? Você já viu 

isso aí? Ah, ele foi embora já, né? Você estava indo embora já? Você já viu isso? Essa é a oferta que 

pedireis. Então, esta oferta é assim, essa vai ser assim. Araras, olha lá a faixa, Deus abençoe vocês, 

filhinhos. 1h 21min 02s a 1h 21min 07s [...].  

1h 21min 08s [Valdemiro Santiago] – Toma posse. Tira o martelinho de dentro, igreja, tira, 

tira o martelinho. Católico, evangélico, membro de outra igreja, não interessa. Bispo, pastores, mulher 

do bispo, pastor, não tô vendo vocês pegar não. Ô, olha a minha marreta, igreja, ô meu martelo. 

Sorocaba tá ali, Santa Bárbara d’Oeste. Isso é biscoito de polvilho? É? Traz eles até aqui, minha filha. 

Ôô, não vem gritar não que eu tou com o martelo. Igreja, quem conhece a história de uma senhora lá 

de são Miguel paulista? Acho que é são Miguel. Olha o Daniel ali. E aí, Daniel? 1h 21min 59s a 1h 

22min 14s [...]. 

1h 22min 15s a 1h 22min 27s: [Valdemiro Santiago] – “O rico não dará a mais e nem o pobre, 

menos”. Olha lá... a oferta será de quanto, igreja, essa oferta?  

1h 22min 28s: [auditório] – 365... 

 
33 https://www.youtube.com/watch?v=i-PhdWzL5UA. Acesso em 05 de outubro de 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=i-PhdWzL5UA
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1h 22min 30s a V.S.: 365. “Ah, eu não posso”. O diabo não pode não, você pode. A palavra 

diz assim: “Tudo posso naquele que me fortalece”. Quem tomou posse? Levanta a mão. Pega o 

martelinho agora, igreja. Pega aí, pega aí. [Valdemiro fala com uma mulher que está vendendo 

biscoito de polvilho] – Você que fez? Fica calma. Tá bom, já tô levando já, sem resenha. 1h 22min 59s 

a 1h 23min 10s [...]. 1h 23min 11s a [Valdemiro Santiago] – Igreja, quem tá de posse, igreja? Já? 1h 

23min 15s a 1h 23min 38s [...]. 

1h 23min 39s a 1h 24min 49s: [Valdemiro Santiago] – Segura na sua mão, vou abençoar 

vocês. Quem tiver disponibilidade, pode dar hoje na obra do Senhor. Igreja, sabe pra que que vai ser 

essa oferta? Pra uma parcela desta obra aqui, igreja, que é alta, uma parcela. Mas Deus vai dar 

condição. Quem crê nisso? Ele vai dar condição a você. Ele vai te abençoar e você vai ter pra ajudar. 

Quem crê nisso? Quem toma posse, igreja? Ponha a mão sobre o seu coração e diga ao Senhor: 

“Senhor, eu quero falar bem do Senhor em todo o tempo, todo o tempo. Eu quero falar bem do Senhor 

no meu trabalho, na minha casa, nos meus caminhos. Eu quero falar bem do Senhor”. Diga isso pra 

Deus. [...] 

 

As considerações sobre o plano de fundo no palco com imagens de animais (gado) e 

sobre a vestimenta de Valdemiro Santiago no vídeo 2 são similares àquilo que foi comentado 

no vídeo 1. O público, também semelhantemente ao vídeo 1, é convocado a colocar Deus em 

prova. Enunciados desse tipo aparecem como “desafiar” ou “provar” Deus. Nesse vídeo, ele 

fala: “Eu vou chamar você pra desafiar a minha fé, igreja, eu vou desafiar a sua hoje”, o que 

vem nos mostrando que é uma característica do discurso religioso neopentecostal da IMPD; 

porém, não podemos afirmar que não seja um discurso disseminado nas demais denominações 

cristãs protestantes, ao menos em alguma medida, pois, para fazer tal afirmação, teríamos que 

analisar todas as denominações. 

Nessa pregação, os enunciados apresentam um forte apelo a uma fé que poderíamos 

denominar como “irracional” (não em uma conotação necessariamente pejorativa, mas como 

uma fé calcada no emocional, no agir impulsivamente, com convicção não ponderada). Isso 

pode ser observado por meio de enunciados como “Num oh, não vai pegar celular, pegar 

calculadora, ver quanto que veio a conta de luz e de água, esquece isso aí. Num vai olhar se cê 

tá desempregado ou empregado, ou ganhando muito, ou arrebentando nas vendas, não”. Essa 

passagem faz apelo à não racionalização das ações; a racionalização das ações parece não 

compactuar com o ato de ter fé em Deus, e que se feita (a racionalização das ações) poderá 

levar o público a não fazer a doação. As pessoas são, então, convocadas a dar ainda que não 

tenham, pois isso seria um ato de fé, ato de colocar Deus em prova. 

 Enquanto fala sobre o martelo a seu público (presencial e virtual), aparece, na tela em 

forma de legenda, o número de telefone da central de atendimento para quem deseja solicitar 

o martelo. Essa legenda é direcionada aos internautas, valendo mais uma vez as considerações 

que foram colocadas nos vídeos anteriores sobre a composição do público desses vídeos, 
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auditórios presencial e virtual. Nesse caso, consideramos que houve edição no vídeo, pois 

houve inserção de legenda, que pode levar a novas relações de sentido entre enunciador e 

enunciatário. O público virtual é direcionado a fazer também suas doações e “compras” 

através do recurso à tecnologia; isso não acontece com o público presencial, que é convocado 

a fazer as mesmas doações e “compras”, porém do modo tradicional. 

 O produto que está sendo “comercializado”, o martelo (que se parece com o martelo 

da justiça), remete, de forma interdiscursiva, a outro campo discursivo, o jurídico, e à função 

que o martelo controlado pelo juiz exerce (o martelo que o juiz segura e bate levemente na 

mesa quando dá o veredito de um processo). Esse martelo é, no campo jurídico, símbolo de 

justiça e, analogicamente, é utilizado pelo pastor na igreja; o martelo é discursivamente 

construído como um elemento que assim que for utilizado pelo “homem justo” (fiel), de 

forma leve, naquele lugar no qual se tem um problema que deve ser resolvido, a justiça 

(divina) será feita. Para embasar a sua ideia e a funcionalidade do martelo, Valdemiro diz que 

utilizou em situações que surtiu efeito: “‘falei pra ela’, ‘a vontade que tinha’, tinha uma meia 

dúzia complicando a gente aqui, que mandou fechar, ‘era pegar o martelo e dar na cabeça de 

cada um’, igreja. Mas não pode, é muito pesado. Eu dei na porta, lembra? Devagarinho, é 

simbólico”; e, posteriormente, afirma (não de forma explícita) ter dado resultado: “Olha só a 

palavra de Deus e o que Deus faz nessa obra; hoje no dia que Ele está devolvendo o templo 

que foi tomado”. A referência a um templo que foi tomado constrói discursivamente o sentido 

de que uma injustiça aconteceu, mas, através do martelinho, a justiça (de Deus) preponderou e 

foi feita. Nessa passagem, ele contextualiza um momento em que a igreja foi obrigada a 

fechar as portas. Por isso, entendemos que o discurso religioso, considerado constituinte por 

Maingueneau, foi atravessado por um discurso de outro campo, ainda que ele negue sofrer 

qualquer tipo de influência. Podemos relacionar o discurso religioso ao jurídico ainda que o 

primeiro negue essa relação; o discurso religioso e o jurídico se excluem e se atraem; as 

religiões cristãs estão em constante apelação a uma justiça divina, que independe da justiça 

humana (relacionada ao campo jurídico), e que deve preponderar em relação a ela: “os 

discursos constituintes se excluem e se atraem em uma irredutível imbricação” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 40). 

 O Apóstolo é incisivo, mas sutil. Ele fala: “Você vai doar metade de um salário 

mínimo”. Por que doar e não dar? Parece que doar estabelece uma relação de sutileza, de dar 

de boa vontade; porém, ele é incisivo quando utiliza o verbo no presente do indicativo “vai”, 

que simula uma afirmação (não dúvida), sugerindo uma imposição (apesar de o verbo não 
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estar no modo imperativo). Valdemiro não modaliza com o verbo “querer”, por exemplo: “Eu 

queria que você doasse”; ele fala “você vai doar”, é incisivo, afirmativo.  

 Ainda que esta dissertação utilize recortes de vídeos e não vise analisar todas as 

pregações, porque seria inviável, quando Valdemiro fala: “Então, esta oferta é assim, essa vai 

ser assim”, percebe-se, através do enunciado, que propósitos são recorrentes nessa FD, e que 

são moldáveis de acordo com o posicionamento do líder religioso, que, sem receio, coloca-se 

em primeira pessoa (eu): “eu quero que você doe”. Entretanto, Valdemiro em outros 

momentos da pregação se coloca como instrumento de uma voz divina, ele fala: “não sou eu 

quem fala, é Deus”. Por isso, através da materialização no texto, percebe-se que é o pastor 

quem fala e pede, mas para legitimar tudo o que é dito, ele discursivamente se coloca como 

meio de transmissão de uma voz divina. Ainda se percebe uma aparente espontaneidade na 

fala, sugerindo uma não programação ou organização de produção de enunciados, como é 

visto neste trecho, no qual ele sugere uma explicação de como será a oferta, mas acaba 

desenvolvendo outros enunciados: “Então, esta oferta é assim, essa vai ser assim. Araras, olha 

lá a faixa, Deus abençoe vocês, filhinhos. [...] Toma posse. Tira o martelinho de dentro, 

igreja, tira, tira o martelinho”. Essa imagem de espontaneidade contribui para a construção do 

ethos de um homem simples (e até inculto) que é usado por Deus para falar e, por isso, não 

precisa programar sua fala. 

 Nessa pregação, o auditório é convidado a fazer um propósito com Deus através de 

uma oferta. Aparentemente, quando há uma referência explícita à oferta (não a dízimo), o 

público é convidado a doar; quando a referência é a dízimos, o público é convidado (de forma 

incisiva, inclusive) a devolver, honrar, apresentar: “doar metade de um salário mínimo. 

Metade, 365, vai representar uma oferta, vai representar o ano”. Os elementos os quais 

invocam essas ofertas são permeados de misticismo; como se vê nesse vídeo, o público é 

convidado a “abençoar o ano”, através da oferta que representaria um real por dia, visto que 

se solicita 365 reais para representar um ano. 

Valdemiro enuncia que esse propósito vale para todos: “Católico, evangélico, membro 

de outra Igreja, não interessa”. Nesse momento, ele traz o Outro para seu discurso, colocando 

em cena outras FDs que poderiam ser contrárias àquilo que ele está pregando. Quando ele traz 

o Outro, ele antecipa possíveis questionamentos que possam surgir sobre a validade desses 

propósitos, e, de certa maneira, “arremessa” para o reino espiritual, local em que tudo seria 

“possível”, distante do reino carnal, local em que as coisas precisam fazer sentido através da 

razão; ou seja, não tem nada a ver com igrejas, IMPD ou outra qualquer, tem a ver com fé em 

Deus. Ao mesmo tempo, ele inclui todos os possíveis auditórios, presencialmente ou 
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virtualmente, que poderiam questionar-se (ou questioná-lo) sobre a validade dessa doação 

para quem não é membro dessa Igreja. 

O interdiscurso aparece também através da intertextualidade com a retomada do 

versículo bíblico. Dessa vez, há a leitura do versículo bíblico, mas não em sua totalidade. 

Valdemiro lê ao mesmo tempo em que a Bíblia aparece na tela, porém ele não lê todo o 

versículo nem todas as palavras, selecionando aquelas que melhor se encaixam, por assim 

dizer, no seu discurso.  

Nessa formação discursiva, a forma de Deus ser visto na vida de uma pessoa é através 

do que se torna perceptível a partir de bens materiais; ter Deus é sinônimo de ser bem-

sucedido financeiramente, como se observa no seguinte trecho: “Nesse propósito, você vai 

falar assim: ‘Senhor, o Senhor mandou eu pedir o que eu quisesse, eu quero que no ano de 

2016 todos vejam Deus na minha vida’”.   

 A relação do pastor com seu auditório acontece aqui através do índice de alocução 

designação nominal, conforme foi destrinchado no capítulo de fundamentação teórica. O 

pastor fala em relação ao público sugerindo uma relação íntima de pai com filho: “filhinhos”, 

“meu filho”; percebe-se a instauração de uma comunicação entre um pai e seu(s) filho(s), 

dando-lhe(s) conselhos, e até, em alguns momentos, sendo mais duro, dando-lhe(s) broncas e 

advertências para que o(s) filho(s) possa(m) andar pelo “caminho correto”.  

 

3.7 – “A palavra de Deus permanece para sempre” 34 07/02/2016 (Publicado em 03/12/2017) 

 

 O vídeo intitulado “A palavra de Deus permanece para sempre” está disponível no 

canal da Igreja Mundial do Poder de Deus do Rio de Janeiro (IMPDRJ) e tem duração total de 

1h 4min 30s, foi gravado no dia 07 de fevereiro de 2016 e publicado no dia 03 de dezembro 

de 2017. Consta com 1.795 visualizações, 90 “likes”, 7 “dislikes” e 19 comentários (a maioria 

com mensagens de apoio). 

 

48min 57s: [Valdemiro Santiago] – Igreja. Meu Deus, que que cês querem, hein? Meu Deus. 

[Valdemiro pega lenços passa no próprio suor e joga nas pessoas que estão à sua frente]. 

49min 39s a 51min 11s: [Valdemiro Santiago] – Igreja, quem já tomou posse dos 300? Do 

valente? Levanta a mão. Os valentes de Gideão. Quem não tomou posse ainda, toma. O seu nome deve 

estar aqui nesse livro, oh. Agora consertaram aqui. Tamparam, tamparam de vergonha, né? Qual foi a 

gráfica que fez? Foi a nossa, foi? Rapaz, que coisa, hein. O problema não é o tamanho não, o problema 

é a gramática. É. O problema tá na gramática. Aí o povo fala, pior que o povo fala assim: “coitado do 

Valdemiro, é que ele é da roça”. Fica tudo na minha conta, sabia? Quem toma conta lá é tudo gente 

 
34 https://www.youtube.com/watch?v=fCwGr3nOQVI. Acesso em 05 de outubro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCwGr3nOQVI
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letrada, sabia né? Jornalista, advogado. Ó quem passa por lá, é só gente fera mesmo. É.  Mas esse aí é 

um erro meio feio pra passar na televisão. Seu nome vai tá ali, tem um monte de nome já naquele 

livro. Tentei abrir, meu fio, mas embaixo tem um negócio segurando, mas tem um monte de nome ali. 

Ó lá o Gideão malhando o trigo, ó lá. Ficou bonito hein. Ficou muito bonito. Abra aí, levante ele um 

pouquinho. Tem vários nomes aí. Isso aí é gente que já tomou posse do carnezinho, já ligou lá. 

[Valdemiro fala com um homem que chega perto do púlpito] - Que que cê quer? 51min 12s a 58min 

27s [...] 

 52min 26s a 52min 51s: [Valdemiro Santiago] – Vamos orar, igreja? Igreja, quem acredita na 

palavra que sai desse ministério aqui? Toma posse do carnezinho, igreja, porque cada dia que você 

pisar aqui, você vai ver gente testemunhando sobre o carnezinho igual você viu hoje. Começou agora. 

Igreja, toma posse. O homem devolvia o dízimo. 

52min 54s 2 52min 14s: [Valdemiro conversa com uma mulher que chega perto do púlpito 

para entregar um envelope com dinheiro dentro] Ã. É? Que benção, hein. Eu pego, mas eu entrego pra 

alguém. Cadê o bispo? Pega aqui, bispo. Isso aqui é o dízimo? Quanto é que tem ali? 

53min 15s: [mulher do auditório] – 5 mil.  

53min 16s: [Valdemiro Santiago] – Ã? 

53min 16s: [mulher do auditório] – 5 mil. Eu já dei 5, de 2, 2 e 2 e agora eu trouxe 5 de uma 

vez, 16. 

53min 29s: [Valdemiro Santiago] – Quanto que é o dízimo, esse aqui?  

53min 30s: [mulher do auditório] – Esse aqui é 5. 

53min 32s: [Valdemiro Santiago] – Mas já deu 5. 

53min 33s: [mulher do auditório] – Dei mais 11. 

53min 38s: [Valdemiro Santiago] – Ah, a senhora deu 11 e agora tá dando mais 5? 

53min 40s: [mulher do auditório] – Não, 11 com esse daí 

53min 41s: [Valdemiro Santiago] – Ah. E a senhora quer dar quanto? A senhora quer dar um 

dízimo de 100 mil, não quer? 

53min 46s: [mulher do auditório] – Quero. Em nome de Jesus. 

53min 53 s: [apóstolo ri] 

53mim 54s a 56min 07s: [Valdemiro Santiago] – E simplesinha, dá uma olhada. Ela trouxe um 

dízimo de 6, agora trouxe um de 5, e quer dar um de 100 e vai dar, amém? Vai ou não vai? Eu mostro 

no ar ao vivo. É. Porque primeiro que todo mundo tem quer dizimista, é bíblico. Segundo que quem 

não gostaria de devolver um dízimo assim de 5 mil, né verdade? Quem gostaria que seu dízimo fosse 5 

mil todo mês? Quem é que dá semente ao que semeia? Quem é que dá pão pra alimento? Mas pra você 

receber semente, você tem que preparar o terreno, o canteiro. A senhora que é tia do jogador lá 

apresentou hoje o testemunho dela, ela falou: “Eu vou fazer, eu vou ajudar todo mês com 300”. Isso aí 

não é que a pessoa tenha sobrando não, é que ela acredita no Deus dessa obra. Ela não tem nada, mas 

ela sabe que quem dá a semente, ou seja, a oferta que eu e você damos na igreja é Deus que dá pra nós 

também, ele que dá a semente. Quando a pessoa toma a atitude não é loucura, não é que a pessoa seja 

boa como falam aí fora e o Valdemiro seje esperto não. É a pessoa que conhece a Palavra, que conhece 

a Deus. Ela sabe que na atitude dela, Deus vai dar condição a ela e é desse jeito, ninguém pode mudar 

isso. É só olhar pra minha história, pra minha vida. E não adianta o diabo chegar perto de mim e falar 

que eu não acredito nele [Valdemiro ri]. O diabo tá dirrubado. Ó, toma posse, igreja. Ah, minha 

árvore, né, filho? Traz a minha árvore aí. Deixa eu ver. 56min 08s a 56min 22s [...]. 

56min 23s a 56min 34s: [Valdemiro Santiago] – Para de falar, irmão, Deus abençoe. 

[enquanto passa um lencinho na testa e entrega ao homem que foi entregar a árvore no púlpito] – Ó, 

você tem na sua terra no seu quintal? Ah, você vende plantas. 56min 35s a 57min 05s[...]. 

57min 06s a 57min 13s: [Valdemiro Santiago] – Que que isso? Pão de queijo?  

57min 14s a 57min 21s [...] 
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57min 22s a 57min 52s: [Valdemiro Santiago] – Quem tá em casa liga na central, que nós 

vamos mandar o carnezinho. [Valdemiro fala com uma mulher que chegou próximo ao altar para pedir 

a bênção dele] – Eu já estive lá onde vocês estavam e abençoei vocês, você viu ou não? Pergunta a ela 

se ela viu. É, você estava com o rosto no chão. Pergunte a ela se ela viu uma rosa na mão dela, 

pergunta. Apareceu uma rosa na sua mão, minha filha? [Valdemiro Santiago fala com pastores da 

igreja] - Eu não pedi microfone não. Eu vou empenar com vocês. É só ela olhar pra mim e responder. 

[Valdemiro fala com mulher do auditório que foi até o púlpito para abraçá-lo] - Apareceu uma rosa na 

sua mão? Já dei um abraço nela. Fala pra ela que eu já fui lá. 

 

Na primeira linha do discurso transcrito já se observa a constituição de um ethos de 

homem que fala o que pensa, “sem papas na língua”. Esse tipo de perfil talvez agrade o seu 

público, pois faz parecer que Valdemiro é um homem do povo escolhido por Deus, o homem 

comum semelhantemente ao seu público. O ethos de homem simples é ratificado pela 

costumeira forma reduzida de algumas palavras ditas pelo Apóstolo como “cê”, “né”, “tá”, 

“meu fio”. E, nesse vídeo, se confirma também quando ele está comentando sobre erros 

gramaticais no livro dos dizimistas: “O problema não é o tamanho não, o problema é a 

gramática. É. O problema tá na gramática. Aí o povo fala, pior que o povo fala assim: ‘coitado 

do Valdemiro, é que ele é da roça’”. Muito semelhante aos vídeos anteriores analisados da 

IMPD, Valdemiro mostra-se espontâneo na fala, desvia o foco do assunto, fala coisas 

aparentemente aleatórias entre a pregação, conversa com as pessoas. Enquanto argumenta 

sobre a necessidade de as pessoas serem efetivamente fiéis (pagarem os dízimos), ele intercala 

o diálogo com outro pastor falando sobre erros gramaticais que estavam escritos no livro e 

que foram corrigidos. Essa suposta espontaneidade também contribui para a configuração do 

ethos de um homem simples e usado por Deus; além de fortalecer a relação de simpatia dele 

com o público. A simplicidade configurada a Santiago, construída também através dessa 

linguagem simples e despreocupada com os possíveis “erros gramaticais”, contrapõe-se 

discursivamente a uma linguagem mais difícil, a qual Edir Macedo relaciona a si. 

Questionamos se seria a essa facilidade/simplicidade na fala a que Edir Macedo quer fazer um 

claro contraste quando enuncia, no sermão (vídeo 3.4), sobre a distância que a linguagem fácil 

tem dos textos originais. 

Algo que acontece de forma cotidiana nos cultos da Igreja Mundial é o apóstolo 

Valdemiro Santiago passar lenços (de papel ou pano) no suor do próprio corpo e distribuir às 

pessoas que o solicitam – gesto relacionado ao elemento mítico, muito comum na IMPD. Há 

um simbolismo forte na Igreja Mundial do Poder de Deus, uma crença disseminada pelos seus 

adeptos de que o suor de Valdemiro Santiago é um suor milagroso, visto que há uma 

construção discursiva na igreja de que Valdemiro é um enviado de Deus, um homem de Deus. 
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O próprio slogan da Igreja sugere isso “A mão de Deus está aqui”, afinal, se ela está aqui, não 

está em outro lugar. Na verdade, não somente o suor, mas tudo que advém dele, como a 

camisa ensanguentada da facada levada por ele35, ou, simplesmente, o ato de tocá-lo. 

No momento da solicitação de dízimo, Valdemiro indaga quem já tomou posse dos 

300, e sugere uma obrigação, mais como estratégia de convencimento do que como 

imperatividade: “O seu nome deve estar aqui nesse livro”. No púlpito, há um grande livro 

escrito “Livro dos dizimistas” bem representativo para uma formação discursiva que coloca a 

posição de dizimista como base insular para o recebimento de bênçãos divinas e para uma 

relação de fidelidade a Deus. As igrejas neopentecostais têm como pressuposto que o fiel só 

não é plenamente feliz na Terra (em todas as áreas) se não tiver fé o suficiente ou se estiver 

fazendo coisas erradas (pecando); o que gera uma complexidade já que há um delineamento 

discursivo que coloca o fiel na posição de único responsável pelo seu sucesso/insucesso, 

ficando, assim, a igreja e seus líderes em uma posição confortável, de pouco questionamento. 

A inserção desse livro no palco é muito significativa para aquelas pessoas que estão assistindo 

à pregação; afinal, espera-se que as pessoas queiram se colocar como participantes daquele 

livro e integrantes desse “grupo seleto” de ajudadores. 

Para ter o nome colocado no livro de dizimistas, é necessário comprar um carnezinho. 

O argumento utilizado para convencer seu público a adquirir o carnezinho se sustenta através 

do testemunho/exemplo. Isso é muito recorrente na IMPD, seja por testemunhos do próprio 

Apóstolo ou de membros que vivenciaram “um milagre” ou que acreditam em milagres e têm 

fé que eles acontecerão em suas vidas. Esses argumentos são utilizados seja para vender 

produtos, seja para convencer seu público a ser dizimista:  

 

52min 26s a 52min 51s: [Valdemiro Santiago] – Vamos orar, igreja? Igreja, 

quem acredita na palavra que sai desse ministério aqui? Toma posse do carnezinho, 

igreja, porque cada dia que você pisar aqui, você vai ver gente testemunhando 

sobre o carnezinho igual você viu hoje. Começou agora. Igreja, toma posse. O 

homem devolvia o dízimo (grifo nosso). 

 

 O trecho acima exemplifica os testemunhos de autoridade, e é através deles que a 

Igreja tenta se consagrar como aquela que tem sobre si a mão de Deus. Os testemunhos são, 

aos olhos do auditório, exemplos bons e bem-sucedidos de práticas que deram certo e surtiram 

resultados positivos em suas vidas, ou seja, há uma doxa compartilhada sobre esse público, 

Valdemiro compreende que a prova testemunhal é eficaz no convencimento de seu auditório. 

 
35 https://veja.abril.com.br/brasil/camisa-ensanguentada-de-valdemiro-e-usada-para-curar-fieis/. Acesso em 01 

de agosto de 2021. 

https://veja.abril.com.br/brasil/camisa-ensanguentada-de-valdemiro-e-usada-para-curar-fieis/
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Situação semelhante acontece quando uma senhora chega próximo ao púlpito para doar um 

valor e ele utiliza essa situação para exemplificar o ato de ter fé. É através da fé que a senhora 

doa tanto dinheiro (na construção discursiva de Valdemiro), sem aparentemente ter; e é 

através também da fé que ela projetará uma doação maior (de 100 mil reais, por exemplo). O 

resultado dessa linha de pensamento é o de que se ela doa tal valor, é porque a recompensa 

chegou ou chegará. Relacionando à teologia da prosperidade, é mais provável que a doação 

seja um investimento, por assim dizer, do que um ato de gratidão; ou seja, o “fiel” doa 

aguardando a recompensa em dobro e não por já ter recebido a “recompensa”. 

 

53mim 54s a 56min 07s: [Valdemiro Santiago] – E simplesinha, dá uma olhada. Ela 

trouxe um dízimo de 6, agora trouxe um de 5, e quer dar um de 100 e vai dar, 

amém? Vai ou não vai? Eu mostro no ar ao vivo. É. Porque primeiro que todo 

mundo tem que ser dizimista, é bíblico. Segundo que quem não gostaria de devolver 

um dízimo assim de 5 mil, né verdade? Quem gostaria que seu dízimo fosse 5 mil 

todo mês? Quem é que dá semente ao que semeia? Quem é que dá pão pra 

alimento? Mas pra você receber semente, você tem que preparar o terreno, o 

canteiro. A senhora que é tia do jogador lá apresentou hoje o testemunho dela, ela 

falou: “Eu vou fazer, eu vou ajudar todo mês com 300”. Isso aí não é que a pessoa 

tenha sobrando não, é que ela acredita no Deus dessa obra. Ela não tem nada, 

mas ela sabe que quem dá a semente, ou seja, a oferta que eu e você damos na 

igreja é Deus que dá pra nós também, ele que dá a semente. Quando a pessoa 

toma a atitude, não é loucura, não é que a pessoa seja boba como falam aí fora e o 

Valdemiro seje esperto não. É a pessoa que conhece a Palavra, que conhece a Deus. 

Ela sabe que na atitude dela, Deus vai dar condição a ela e é desse jeito, ninguém 

pode mudar isso. É só olhar pra minha história, pra minha vida. E não adianta o 

diabo chegar perto de mim e falar que eu não acredito nele 

 

 Há, na citação, uma espécie de negação do simulacro produzido pelo Outro sobre a 

IMPD, simulacro que a colocaria como uma igreja que se constituiria a partir de uma fé 

irracional. Quando Valdemiro diz: “Quando a pessoa toma a atitude, não é loucura, não é que 

a pessoa seja boba como falam aí fora...”, ele nega uma suposta irracionalidade relacionada às 

suas atitudes, o que remete àquele já conhecido contraste – fé irracional x fé inteligente 

(referenciada a Edir Macedo). Então, compreende-se que, na concepção de Valdemiro, não é 

irracionalidade da fé, mas sim o simples ato de ter fé em Deus; a leitura da fé feita por ele (ou 

por essa FD) é dessa maneira, a qual será contrastada discursivamente pela IURD. Essa fé, 

traduzida como “irracional” pelo posicionamento concorrente, é reivindicada positivamente 

pela IMPD como “emocional”. 

Ainda sobre o trecho citado anteriormente, pode-se perceber a prova testemunhal 

como sustentação argumentativa (tanto testemunho pessoal do Valdemiro como o de duas 

senhoras “do povo”). É possível perceber uma heterogeneidade de elementos teológicos, 
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muito semelhante à análise de um dos vídeos de Edir Macedo, quando há uma mistura entre 

teologia tradicional e neopentecostal: ora o dízimo significa “gratidão pelas bênçãos”, ora é 

“investimento”. Quando os líderes realizam tal “mistura”, trazem o Outro para seus discursos. 

O Outro, nesse caso, constitui-se a partir das igrejas cristãs tradicionais. 

 

3.8 – “Reunião de Bispos e Pastores” 36 07/06/2018 (Publicado em 07/06/2018) 

 

“Reunião de bispos e pastores” é um evento que acontece na Igreja Mundial do Poder 

de Deus, com a finalidade de alimentar aqueles que levam a Palavra de Deus, segundo a 

própria Igreja37. O vídeo dessa reunião foi transmitido ao vivo no dia 7 de junho de 2018 e 

está disponível no canal oficial da Igreja Mundial, tem duração de 2h 40min 4s, consta com 

52.266 mil visualizações, 1,2 mil “likes” e 70 “dislikes”, 87 comentários (a maioria 

solicitando oração). 

 

25min 53s a 26min 55s: [Valdemiro Santiago] — Você que tá do outro lado e quer se tornar 

um dizimista fiel da obra, toma posse, dá uma ligadinha na central e deixa o seu nome pra que 

possamos colocar no grande livro dos dizimistas. Teremos mais de um milhão de nomes neste livro, 

em breve. Você que gosta dessa obra e entende que ela é benéfica e entende que ela é positiva, que 

traz resultados, que provoca mudanças na vida das pessoas. E nós temos mostrado pessoas que viviam 

nas drogas, na criminalidade, pessoas que viviam prostradas na Cracolândia que hoje é restauradas, 

graças a Deus. 

26min 56s a 1h 15min 50s [...] 

1h 15min 51s a 1h 15min 08s: [Valdemiro Santiago] — Lembrei de um bispo, tem um bispo 

que disse assim: “Chuva de demônio”. Quem viu isso, quem viu? Cês viram? Falei: “não, meu filho, 

chuva de demônio, tá perdido”. Falei assim: “entra nessa não”. É importante você crescer igreja, 

encher igreja, prosperar o povo, fazer milagre na vida do povo. Deus te deu poder pra isso, autoridade 

pra isso. Só que quando Deus olhar o seu currículo, o primeiro item, a primeira coisa, a primeira 

referência é o estado do seu coração. Se você é capaz de amá-lo intensamente sem igreja, sem estado, 

sem uma multidão, sem um bom salário, sem um bom carro, sem ser elogiado pelo Valdemiro, 

reconhecido, é. No currículo, é claro que Deus vai se alegrar em ver você se dedicando e curando os 

enfermos, prosperando, visitando. Mas não é, na primeira linha do currículo, não pode ir aquilo ali. Na 

primeira linha, tem que ir o estado do seu coração, o que Deus significa pra você de fato, né? Se 

acontecer o espólio, ou seja, se tudo for tirado, né? Aí o Bispo canta lá, que chega estourar as cordas 

vocais: “Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor”. Aí posta, aí posta lá, que coisa 

bonita. Tem uns que mandam em meu celular, descobrem e mandam em meu celular. Esses dias 

mandaram pra mim, acho que foi lá do Norte. Aí tem lá aquela multidão: “Deus me deu, Deus tirou”; 

isso no domingo. Aí, na segunda-feira, o bispo transferiu ele. Eu falei: “Deus tirou, meu filho, você 

não profetizou?” [Apóstolo gargalha]. 1h 15min 09s a 2h 21min 11s [...] 

 
36 https://www.youtube.com/watch?v=Yi_KZjV5Dc4. Acesso em 18 de julho de 2021. 
37 https://impd.org.br/noticias/4304. Acesso em 05 de outubro de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi_KZjV5Dc4
https://impd.org.br/noticias/4304
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2h 21min 12s a 2h 22min 08s: [Valdemiro Santiago] — Eu, eu vou chamar vocês pra uma 

prova, pequena prova. Né espólio não, tem nada a ver não. É, porque tem Igreja que faz um verdadeiro 

espólio na vida do povo. Vocês sabiam disso ou não? Toma tudo, na marra. É, nesse mês de junho. É 

junho? Que dia é hoje? É 7 ainda? No final do mês de junho, eu vou levar vocês lá, eu vou fazer um, 

fazer um almoço pra vocês, um churrasco, uma, alguma coisinha assim legal lá no Parque Total. 

[Auditório aplaude] 

2h 22min 09s: [Valdemiro Santiago] — Ah, cês gostam, né? Eu nem sabia que vocês 

gostavam de carne. Vai ter a recreação, esportes. Olha lá o bebezinho, que coisa linda. Tá tranquila, o 

bispo tá preocupado se vai ser transferido, ele não tá nem aí. [Apóstolo gargalha].  2h 22min 44s a 2h 

23min 58s[...].  

2h 23min 59s: [Valdemiro Santiago] — Só que eu vou fazer uma pequena prova com vocês. E 

o peixinho de vocês, eu que vou entregar, no final do mês. É. E vou impor as mãos sobre cada casal e 

vou lhe abençoar com a autoridade que Deus me deu. Mas eu não vou chamar ninguém aqui com 153 

como tamo fazendo pra todo povo não. Os homens vão honrar com mil e as mulheres vão honrar com 

500,00. Mas e a mulher: “onde eu vou arrumar?” Com seu marido, você ajuda tanto ele. É. Na 

verdade, na verdade, eu tô sabendo que 90% é a mulher que administra mesmo. Eu sei porque eu só 

tenho um dinheirinho na minha carteira quando a bispa põe, quando ela não põe... Às vezes eu tô com 

bispo, e falo assim, vem cá: “quanto é esse negócio aí?” porque eu olho lá e ela esqueceu de colocar. 

É. É difícil ela esquecer. Na verdade, não é que ela esqueceu, é que eu vou doando para as pessoas 

necessitadas. Eu vou doando, quando eu vejo já era. 2h 24min 43s a 2h 28min 22s [...] 

2h 28min 23s: [Valdemiro Santiago] — Então, vocês vão honrar com mil. “Ah, mas o meu 

salário”, não interessa não. Deus ensina o que? Eu não quero saber do seu salário não. Vai honrar com 

mil e as mulheres com 500. É.  Quando você chama o povo pra honrar, a primeira coisa que você 

pensa “eles vão honrar e vai acontecer o que com o salário deles?” É, não vem pedir aumento pra mim 

não, pede pra Jesus. Aí eu vou falar com Jesus, vou falar com bispa, entendeu? [Apóstolo gargalha]. 

Brincadeira. É lógico que Deus vai honrar. Eu não preciso falar isso pra vocês não, né? Quem tem fé 

pra isso? Não é todo mundo que tem não, deixa eu ver, levanta a mão. Quem tem fé pra isso? Os 

pastores e bispos vão honrar com mil, e as mulheres? 

2h 29min 16s: [auditório] — Com 500. 

2h 29 min 17s: [Valdemiro Santiago] — É. Quem que você acha que vai fazer o maior 

sacrifício dos dois? A mulher ou o homem? É o homem. O problema é seu. E quem cê acha que vai 

ser mais abençoado? As mulheres, porque vão ser elas que vão administrar, Deus vai abençoar, vai 

prosperar você e elas que vão administrar. É, no final das contas é assim. E nessa reunião, você vai 

levar a sua oferta. É. Coloca lá um bilhetinho. Não é pra mim não, coloca pra Deus. Peça com 

sabedoria, eu vou olhar alguns, não vou olhar todos não, mas vou olhar alguns pra ver que nível 

espiritual vocês estão. É. Uma coisa é certa: o que você pedir, vai acontecer. Isso é certo. 2h 30 min 

25s a 2h 32min 10s [...] 

2h 32min 11s: [Valdemiro Santiago] — O mês de junho é o mês da atitude. Quem já tá 

sabeno? E a atitude tá lá dentro, cê sabe, né? É. É isso. Muitos de vocês vão ver o ministério mudar 

esse mês. Eu digo muitos porque nunca é unanimidade. 2h 32min 35s a 2h 34min 57s[...].  

2h 32min 58s: [Valdemiro Santiago] — É impossívil, lê lá, lê a Bíblia. É impossível o 

galardão não chegar, a recompensa não chegar. Tem uma outra coisa que eu aprendi, às vezes parece 

muito demorado, mas é porque são proporções diferentes, tamanhos diferentes; quanto mais demora, 

maior é o galardão. Quem já percebeu isso? Olha o de José, o de José parecia que não ia acabar nunca. 

Uma paulada atrás da outra, os irmãos faziam fofoca, brigavam, xingavam, odiavam ele; depois, ele 

foi isolado, depois foi vendido, depois foi acusado de um crime que não cometeu, foi preso. E lá 

dentro? É, mas a fé é exatamente isso; fé não pode ser com base naquilo que você vê ou apalpa, ou 

aquilo que existe, é ao contrário, a fé realmente é extraordinária, né? Você não vê nada, você não sente 
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nada, não tem possibilidade nenhuma e você sabe que vai ser daquele jeito, Deus faz daquele jeito. 

Isso é a fé. Amém? Quem entendeu? 2h 34min 33s a 2h 34min 48s [...].  

2h 34min 49s [Valdemiro Santiago] — Eu encontrei um líder aí, tava eu e o missionário, o 

deputado José Olímpio, um tempo atrás no avião, o líder de uma igreja lá no Norte. Ele estava indo pra 

uma missão lá em Minas e tava na Azul lá. Ele falou assim: “eu assisto sua reunião de manhã pra 

pregar à noite na minha”. Foi ou não foi? o líder. 2h 35min 11s a 2h 35min 15s[...]. 2h 35min 16s: 

[Valdemiro Santiago] — É a maior Igreja que existe no Brasil, né? E talvez no mundo, né? Ele falou 

assim: “Eu assisto de manhã a sua”. 2h 35min 26s a 2h 40 min 04s [...]. 

 

Apesar de ser um evento supostamente direcionado a bispos e a pastores, o apóstolo 

Valdemiro inicia a solicitação de dízimos se direcionando ao público não presencial e não 

pastoral. Ele fala: “Você que tá do outro lado e quer se tornar um dizimista fiel da obra, toma 

posse, dá uma ligadinha na central e deixa o seu nome pra que possamos colocar no grande 

livro dos dizimistas”. Então, ele invoca a forma não tradicional de arrecadação de dízimos 

colocando em forma de legenda, na tela, o número de telefone para os internautas ligarem e 

“se tornarem fiéis”. O grande livro dos dizimistas, citado por ele, fica posicionado no altar de 

forma suntuosa e tem nele escrito “Livros dos Fiéis, um milhão de dizimistas”, sugerindo ser 

algo de grande valor naquele ambiente social/religioso, que move as pessoas a quererem ter 

seus nomes postos nele e se tornarem participantes de um seleto grupo de pessoas. 

Em um segundo momento, Valdemiro Santiago se direciona ao auditório presencial, 

principalmente aos pastores, convidando-os a fazerem prova a Deus: “Eu, eu vou chamar 

vocês pra uma prova, pequena prova”. No mesmo instante, toma a postura discursivamente de 

oposição em relação a Outro discursivo que costuma arrecadar ofertas tirando todos os 

recursos materiais das pessoas: “Né espólio não, tem nada a ver não. É porque tem Igreja que 

faz um verdadeiro espólio na vida do povo. Vocês sabiam disso ou não? Toma tudo, na 

marra”. Não há uma menção clara à IURD, mas parece ser uma referência a ela, referência 

que fica perceptível também na seguinte passagem: “Na primeira linha, tem que ir o estado do 

seu coração, o que Deus significa pra você de fato, né? Se acontecer o espólio, ou seja, se 

tudo for tirado, né? Aí o Bispo canta lá, que chega estourar as cordas vocais: ‘Deus me deu, 

Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor’”. Essa passagem é uma referência um pouco mais 

direta a Edir Macedo, conhecido como o Bispo. Dessa maneira, Santiago tenta se posicionar 

discursivamente como um pastor menos grosseiro (do ponto de vista financeiro), mais 

empático, menos ganancioso, tentando se diferenciar de Edir Macedo. E posteriormente, mais 

uma vez, acontece uma referência a um Outro na seguinte passagem: “É a maior Igreja que 

existe no Brasil, né? E talvez no mundo, né?”. Valdemiro não deixa claro quais os parâmetros 

utilizados para classificá-la assim (maior Igreja) nem com as quais ele concorre para ter 
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espaço, porém sabe-se que a IMPD e a IURD concorrem pela ocupação do mesmo espaço, ao 

passo que ao dizer que a IMPD é a maior, ele está comparando-a com a IURD. 

Em seguida, o Apóstolo faz uma mudança de tom, o que sugere que ele quer aliviar o 

peso de pedir dinheiro, talvez seja uma resposta a rostos descontentes (linguagem não verbal) 

ao momento em que ele diz que irá fazer uma prova com esse público. Ele fala como uma 

forma de recompensar seu auditório, o que sugere também uma aparente relação de cuidado 

paterno para com seus filhos, cuidado de levá-los a um momento de diversão. A cenografia 

simula uma cena de fala em que o pai faz promessas a seus filhos: “No final do mês de junho, 

eu vou levar vocês lá, eu vou fazer um, fazer um almoço pra vocês, um churrasco, uma, 

alguma coisinha assim legal lá no Parque Total.”. Após isso, o auditório aplaude, o que 

Valdemiro lê como resposta positiva de seu público e continua: “Ah, cês gostam, né?”. E 

permanece oferecendo elementos que poderiam trazer ainda mais respostas positivas: “Eu 

nem sabia que vocês gostavam de carne. Vai ter a recreação, esportes”. A partir daí, ele 

realiza a recorrente mudança de assunto, tão comum nos vídeos analisados anteriormente, e 

brinca com uma criança demonstrando simpatia com o auditório: “Olha lá o bebezinho, que 

coisa linda”. Aparentando, agora, estar mais confortável e ter ganhado a simpatia do auditório, 

continua o enunciado em que colocará prova a Deus: “Os homens vão honrar com mil e as 

mulheres vão honrar com quinhentos”. 

O enunciado seguinte é muito pertinente para demonstração do quanto as igrejas 

tendem a repercutir o machismo social. O Apóstolo apresenta um suposto questionamento 

feito pelas mulheres de qual lugar arrumariam dinheiro para “honrar” com quinhentos reais, e 

dá a resposta: “Com seu marido”. O que nos leva ao questionamento sobre qual o papel da 

esposa de um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus: “Você ajuda tanto ele”. Apesar de 

contar com mais membros do sexo feminino do que do masculino, mulheres não exercem 

cargos de liderança na Igreja Mundial e parecem ficar relegadas à função de ajudadoras de 

seus maridos. Em seguida, como se percebesse o peso de sua fala, parece haver uma tentativa 

de “aliviar”, colocando as mulheres numa suposta posição de superioridade, e utiliza o 

exemplo de sua relação pessoal com a sua esposa: “É, na verdade, eu tô sabendo que 90% é a 

mulher que administra mesmo. Eu sei porque eu só tenho um dinheirinho na minha carteira 

quando a bispa põe, quando ela não põe...”. E aproveita o exemplo citado de sua vida pessoal 

para suscitar um ethos de homem caridoso, que faz o bem, um seguidor de Cristo:  

 

2h 24min 21s a 2h 24min 23s: [Valdemiro Santiago] – Às vezes, eu tô com bispo, e 

falo assim, vem cá: ‘quanto é esse negócio aí?’ porque eu olho lá e ela esqueceu de 

colocar; é difícil ela esquecer. Na verdade, não é que ela esqueceu, é que eu vou 
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doando para as pessoas necessitadas. Eu vou doando, quando eu vejo, já era. 

(grifos nossos). 

 

 Essa última passagem produz discursivamente um sentido de que Valdemiro Santiago 

não é um homem ganancioso, que só pensa em enriquecer, como é frequentemente 

interpretado por não seguidores da IMPD; afinal, como ele poderia ser ganancioso se sequer 

cuida de seu próprio dinheiro e quando o tem disponível na carteira faz doações e se esquece 

de si próprio? Aparentemente, configura-se como como uma forma, a partir de dado 

posicionamento, de se mostrar no discurso como um verdadeiro servo de Deus, legitimando a 

obra que executa na igreja. O ethos de homem simples, do povo, direto, que fala o que pensa 

aparece aqui também, como é perceptível em: “É, não vem pedir aumento pra mim não, pede 

pra Jesus. Aí eu vou falar com Jesus, vou falar com a bispa, entendeu? (risos). Brincadeira”. 

A típica construção ideológica da teologia da prosperidade “tenha fé em Deus que Ele 

honrará você e se não honrar é porque não houve fé o suficiente” surge, mais uma vez nesse 

vídeo, como é possível perceber em: “É lógico que Jesus vai honrar. Eu não preciso falar isso 

pra vocês não, né? Quem tem fé pra isso? Não é todo mundo que tem não, deixa eu ver, 

levanta a mão quem tem fé pra isso”. Nessa FD, Deus se torna um servente do crente, que se 

“fiel” a Ele (pagando os dízimos e tendo fé) receberá qualquer coisa que pedir a Ele: “Uma 

coisa é certa: o que você pedir, vai acontecer. Isso é certo.”. É-se estabelecida uma troca e a 

relação parece ser a comercial. Fortalece-se essa construção com o recorrente intertexto 

bíblico, utilizando-se aqui o exemplo de José, que, na Bíblia, sofreu muito antes de alcançar a 

“recompensa”: 

 

2h 32min 58s a 2h 34min 17s: [Valdemiro Santiago] É impossívil, lê lá, lê a Bíblia. 

É impossível o galardão não chegar, a recompensa não chegar. Tem uma outra coisa 

que eu aprendi, às vezes parece muito demorado, mas é porque são proporções 

diferentes, tamanhos diferentes; quanto mais demora, maior é o galardão. Quem já 

percebeu isso? Olha o de José, o de José parecia que não ia acabar nunca. Uma 

paulada atrás da outra, os irmãos faziam fofoca, brigavam, xingavam, odiavam ele; 

depois, ele foi isolado, depois foi vendido, depois foi acusado de um crime que não 

cometeu, foi preso. E lá dentro? É. Mas a fé é exatamente isso; fé não pode ser com 

base naquilo que você vê ou apalpa, ou aquilo que existe, é ao contrário, a fé 

realmente é extraordinária, né? 

  

Então, produz-se, discursivamente, uma relação de similaridade com José, ou seja, o 

orador projeta essa ideia em seu público: se está demorando, aguarde que chegarão respostas 

muito grandes e boas; o que é um elemento bastante persuasivo, pois fica em aberto a questão 

de quanto tempo se constitui esse esperar. 
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3.9 As análises em contraste: uma síntese 

 

É fator marcante que fez a analista destacar as duas denominações religiosas (IURD e 

IMPD) em um mesmo espaço discursivo o fato de elas serem denominações enquadradas no 

movimento neopentecostal. Por fazerem parte desse movimento, não há, a princípio, como 

desvinculá-las de uma ligação com a teologia da prosperidade – um dos principais pilares do 

neopentecostalismo. Por isso, é preponderante um movimento discursivo que coloca a 

prosperidade financeira como marca da visibilidade de Deus na vida do homem. A relação 

estabelecida em que Deus é o passivo (responsável por fazer as vontades do fiel) é muito 

patente nas duas denominações. Dessa forma, foram encontrados, de maneira recorrente, 

enunciados constituídos a partir de colocar Deus em prova nas duas Igrejas, enunciados que 

apareceram como “provar Deus”, “fazer prova a Deus”, “desafiar a fé”, “desafiar Deus”. A 

relação estabelecida entre Deus e o homem simula uma troca “comercial”: o fiel dá a Deus 

(em forma de dízimo ao pastor) e Ele devolve ao fiel. É também recorrente a colocação do 

dízimo como principal elemento para salvação da alma, como parte do discurso salvacionista. 

Acontece de forma similar também, nas duas denominações, a recorrência do uso de 

versículos bíblicos recortados dos contextos mais amplos e “emprestados” para servirem 

como fundamentos a uma ideologia (a da teologia da prosperidade), configurando relações 

intertextuais e interdiscursivas. Os versículos são, como costumamos dizer até aqui, moldados, 

ou seja, remanejados/reorganizados (similar a um artesão esculpindo um barro) para que a 

persuasão alcance seu objetivo final (convencer seus adeptos a serem fiéis em pagar dízimos); 

porém, os versículos utilizados são diferentes. A Bíblia é, de certa maneira, “traduzida” a 

serviço da teologia da prosperidade. 

Outra observação importante é que as duas Igrejas se projetam, no cenário social, 

como igrejas-empresas, e utilizam os diversos tipos de meios de comunicação (televisão, 

internet etc.) a favor de seus interesses. Os vídeos analisados aqui foram publicados no 

YouTube; devido a isso, foi possível perceber que os dois líderes se direcionam a públicos 

distintos, ora falam com as pessoas presentes nos templos, ora falam com os internautas e 

tentam se adaptar a isso: ao solicitarem dinheiro, recorrem às modalidades menos tradicionais 

de arrecadação de dízimos, como transferências bancárias, cheque, cartão de crédito. Também 

foi comum perceber, nas duas Igrejas, que, em algum momento, elas lançam mão de uma 

modalidade de petição que recorre ao sustento da igreja (despesas ordinárias). Outro elemento 

comum é a comercialização dentro dos cultos, os líderes tentam vender “de tudo um pouco”; 
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apesar de serem objetos diferentes, consideramos que a comercialização é um elemento 

similar nas duas. Edir Macedo comercializou livros, bíblias, caixinhas com mensagens; 

Valdemiro Santiago comercializou martelo, saquitel etc.  

Ao solicitarem dinheiro, os pastores se colocam como intermediários na relação 

estabelecida entre Deus e homem; a leitura proposta é que dar aos pastores (ou à igreja) 

significa dar a Deus. É apresentado discursivamente ao público que a verdadeira fidelidade a 

Deus só é exercida quando o seguidor paga fielmente (daí o termo fiel) o dízimo a Deus 

através da igreja. Em outros movimentos religiosos, a leitura do que é ser fiel pode ser 

diferente, devido a diferenças nas formações discursivas. Assim, a exploração semântica do 

vocabulário “fiel”, no movimento neopentecostal, é a que considera como fiel o seguidor (de 

Deus) que paga o dízimo, de forma recorrente. 

Encontramos também, através das análises, divergências. É um fator determinante 

para isso o que já havíamos comentado anteriormente sobre as duas denominações estarem 

em concorrência para preencherem o mesmo espaço social como um dos elementos que 

levariam a configurá-las como pertencentes a formações discursivas distintas; assim, a 

condição da IMPD como dissidente da IURD contribui para ratificar esse pressuposto. Se 

houve rompimento de Valdemiro Santiago com a IURD, e posteriormente a formatação de 

uma nova Igreja, é porque houve discordâncias, não meramente de “ideias”, mas da semântica 

dos discursos. Embora as denominações integrem o mesmo campo discursivo e estejam em 

“acordo” no que se refere a “um conjunto ideológico comum” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 

111), por exemplo, ao discurso salvacionista, à relação comercial com Deus, ao empoderamento 

financeiro dos sujeitos individualmente (tudo isso vinculado ao neopentecostalismo), há um 

“desacordo” por cima desses possíveis acordos, pois no interior da delimitação neopentecostal 

(feita no campo discursivo religioso), as duas Igrejas estão em concorrência, gerando o que 

Maingueneau (2008a) denomina de polêmica, no interior desse campo; as divergências, como 

serão explicadas mais abaixo, são, sobretudo, em relação ao modo de enunciação, ao ethos 

discursivo, à cenografia e à doxa. Percebe-se, portanto, que, conforme a delimitação teórica 

desenvolvida por Maingueneau, há a emergência de duas formações discursivas no interior do 

campo discursivo religioso neopentecostal. Como ilustração, podemos dizer que a invocação 

feita por Edir Macedo às reflexões ou à autoridade de uma possível origem bíblica só é 

admitida (e assim está restrita) àquela formação discursiva; essa autoridade será “rejeitada” na 

formação discursiva da IMPD, que levantará a importância do sobrenatural. 

Desse modo, os líderes se mostram diferentes através dos seus modos de enunciação e 

da disposição de seus discursos. Nas análises, foi perceptível que Edir Macedo recorre mais 
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ao logos (tenta explicar a fim de que as coisas façam sentido através da razão), o que é 

perceptível inclusive no título do vídeo 3.4, “A escola de fé inteligente”, e em vários outros 

momentos nas transcrições, quando ele tenta comercializar itens que levam as pessoas a 

trabalharem o intelecto, como livros, caixinha de mensagens, Bíblia, por exemplo. Em vários 

outros momentos, Edir Macedo se coloca discursivamente como um homem intelectual, 

sapiente, próximo aos textos bíblicos mais “originais”, um homem que utiliza uma linguagem 

mais difícil, voltando-se para “reflexões”: daí a relação com uma suposta fé inteligente/racional. 

Já Valdemiro recorre mais ao convencimento de seu público através de um apelo às emoções 

(pathos) utilizando elementos que possibilitam um contato físico (lenços com suor, camisetas 

ensanguentadas, martelo da justiça etc.). Santiago se mostra como inculto, “grosso” (fala o 

que pensa), homem simples e do povo, porém experiente no que concerne à fé emocional e às 

situações sobrenaturais, que está, em sua essência, mais distante da razão mesmo, por conta 

de sua própria estrutura, que vai além da ordem natural.  

Nas análises, foi possível perceber um contraste entre formações discursivas – fé 

inteligente x fé irracional/emocional. Edir Macedo entende a IURD como uma igreja que se 

desenvolve a partir de uma fé mais inteligente, mais ligada a uma suposta origem bíblica, mais 

próxima a Deus. Ele coloca os posicionamentos contrários aos seus como provenientes de uma 

“fé irracional”. Por outro lado, em vários momentos das análises, foi possível compreender a 

IMPD como ligada a uma possível fé emocional, através dos itens comercializados (conforme 

citado no parágrafo anterior) e, inclusive, através da recorrência de solicitações, por parte de 

Valdemiro Santiago, para que seus seguidores façam “propósitos” (que, pela sua relação não 

muito definida com o seu efeito posterior, podemos relacionar a certa noção de irracionalidade). 

Os propósitos que surgiram nos vídeos transcritos foram, por exemplo, para que os seguidores 

doassem “dízimos” de 20 por cento; para que os pastores doassem mil reais, e suas esposas 

quinhentos reais etc. 

A IURD, que se coloca como uma igreja mais racional, realiza um simulacro da IMPD 

traduzindo-a como uma igreja que se estabelece a partir de uma fé irracional. A IMPD 

reivindica esse sema, lendo-se não como irracional, mas sim emocional, que age com uma 

relação íntima com o sobrenatural. Por outro lado, A IMPD faz um simulacro do seu Outro 

como constituído por posicionamentos menos “democráticos”. A IURD não assume essa 

“tradução” e, em vez disso, representa a si mesma como uma igreja mais próxima aos textos 

“originais”, portanto, mais próxima a Deus; e, por isso, com uma linguagem menos 

democrática, ou seja, mais difícil. Esses simulacros são resultado da constante concorrência 

estabelecida pelas duas denominações para ocuparem o mesmo espaço social.  
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 A cenografia construída no discurso do bispo Edir Macedo remete a uma aula, na qual 

o aluno é considerado desprovido de conhecimentos e o professor é colocado como o único 

ser detentor de sabedoria, responsável por todo o ensinamento; o tom professoral foi 

recorrente nos vídeos analisados aqui. Já a cenografia dos sermões dirigidos pelo apóstolo 

Valdemiro Santiago é de uma conversa franca entre amigos, outras vezes, uma conversa entre 

pai e filhos/as – sempre com um tom mais informal –, falando tudo que vem em sua mente, 

sem pudor, “sem papas na língua”.  

 Há doxa(s) compartilhada(s) entre o público das duas igrejas neopentecostais, e seus 

líderes tentam se adaptar a ela(s), ou seja, eles acreditam que seu público pensa de 

determinada forma e o interpelam da forma que acreditam ser a mais adequada para a 

efetivação da persuasão. Em alguns pontos, a doxa compartilhada entre os públicos das duas 

Igrejas é semelhante, como se observa na consideração sobre o público querer estar em uma 

relação de poder: a teologia da prosperidade direciona a isso (Deus dá o que o “crente” quer 

quando ele é “fiel”); o público quer alcançar o sucesso financeiro e os pastores sabem disso. 

No entanto, consideramos que há doxa compartilhada individualmente em cada denominação: 

na IURD, o público seria relativamente mais elitizado/mais escolarizado (ou, pelo menos, 

Edir Macedo acredita nisso), apesar de ser difícil realizar esse tipo de afirmação por causa da 

grande disseminação dessas igrejas nos mais variados locais geográficos. Há, entretanto, 

elementos que sustentem essa representação imaginária, dentre eles, a recorrência demasiada 

de uma referência ao intelecto, à inteligência, também a postura do Bispo e a sua vestimenta 

nos cultos; há uma espécie de correspondência entre o líder Edir Macedo e seus seguidores. 

Por outro lado, a IMPD, na figura de Valdemiro Santiago, mostra-se como uma Igreja cujo 

público é menos elitizado ou menos escolarizado; há uma doxa disseminada que remete a um 

público essencialmente simples, e a fala “espontânea” (do pastor), despreocupada com possíveis 

desvios gramaticais, é um dos fatores que direcionam a esse ponto de vista. Valdemiro pode até 

ser de fato simples e humilde (constatação que foge ao propósito de uma análise de discurso), 

mas, aparentemente, o seu auditório faz com que isso se torne autêntico e essencial para a 

construção enunciativa dos seus sermões, pois é mais fácil um público ser persuadido por quem 

ele se identifica do que por quem ele mantém uma distância. Essa é a noção de corporalidade do 

ethos: os oradores dão-se um corpo através da forma como enunciam e o público se sente 

correspondido por esse corpo.  

 O discurso religioso, que é considerado constituinte, na concepção de Maingueneau 

(2008b), por estar em uma relação direta com uma fonte legitimadora, Deus, não “admite” ser 

influenciado por outros discursos (constituintes ou não); porém, nas análises, percebemos que, 
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em vários momentos, outros discursos são “solicitados” a se relacionarem com os enunciados 

produzidos pelos pastores. A IURD, em vários momentos nas transcrições, estabelece 

relações com o discurso escolar, no qual se entende que há um ser detentor do conhecimento – 

professor/a –, e aqueles que não têm conhecimento – aluno/a. Já a IMPD estabeleceu relações 

principalmente com o discurso jurídico, reivindicando uma justiça divina, que, na concepção 

religiosa, é soberana em relação à justiça humana.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendemos, ao desenvolver este trabalho, estabelecer um diálogo entre os pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso, ancorada em Dominique Maingueneau, e da Argumentação no 

Discurso, teorizada por Ruth Amossy, para tecer análises sobre os discursos proferidos pelos 

líderes da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e da Igreja Mundial do Poder de Deus 

(IMPD). Alcançamos, portanto, o objetivo de analisar as duas denominações neopentecostais a 

partir de um olhar não voltado apenas para elementos lexicais, mas englobando também a 

imagem do orador no discurso, a interdiscursividade, a formação discursiva, os processos 

persuasivos (pois o discurso religioso caracteriza-se por ter visada argumentativa) e relações 

intersemióticas; assim, a partir das análises, buscou-se apontar elementos suficientes para 

formatar uma conclusão que defina, ao menos no que diz respeito ao recorte temático 

delimitado, convergências e divergências entre as formações discursivas que constituem os 

discursos das duas denominações pertencentes ao mesmo movimento religioso. Um pouco do 

percurso realizado no trabalho será exposto nos parágrafos abaixo. 

Sobre a imagem projetada do orador no discurso, encontramos, na análise comparativa 

das duas denominações, ethé distintos. O bispo Edir Macedo se mostra no discurso como um 

homem dedicado aos estudos e às reflexões; acredita, então, ser um homem sábio que está 

mais próximo a Deus do que seu(s) Outro(s). Já o apóstolo Valdemiro Santiago mostra-se 

essencialmente simples, humilde, um homem que não se dedica (nem se dedicou) aos estudos, 

porém que tem uma relação mais íntima com Deus a partir do sobrenatural. O ethos, portanto, 

dos dois líderes é distinto: Macedo se mostra como um homem sábio, intelectual; Santiago se 

mostra como um homem simples, “do povo”, amigável. 

As duas Igrejas estabelecem relações intertextuais (a partir da citação e do comentário) 

com a Bíblia, fazendo o sentido da Palavra “deslizar” para se adequar aos interesses da 

teologia da prosperidade. A IURD e a IMPD constantemente sustentam, além disso, 

determinadas relações com seus Outros. A IURD, em vídeos do corpus, negou a importância 

da Igreja Católica para a sociedade, colocando-se como mais “ajudadora” de pessoas, e leu os 

posicionamentos contrários aos seus como compostos por uma “fé irracional”. A IMPD teceu 

relações com a IURD, criticando abertamente a figura do Bispo Edir Macedo e entendendo os 

posicionamentos contrários aos seus como menos democráticos. Valdemiro Santiago entende 

a IMPD como constituída a partir de uma fé emocional (e não “irracional”), com uma relação 

íntima com o sobrenatural. 
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A abordagem teórica desenvolvida por Amossy foi importante para entender sobre o 

movimento persuasivo, a doxa compartilhada pelos públicos das Igrejas e como os líderes se 

adaptam a essa(s) doxa(s). Sendo o discurso religioso, portanto, de visada argumentativa, foi 

perceptível um movimento discursivo com o propósito manifesto de convencer o fiel a pagar 

os dízimos. Assim, cada líder realiza o movimento persuasivo a seu modo: Edir Macedo tenta 

convencer seu público apelando às reflexões, à inteligência, desenvolvendo o que ele intitula 

como fé inteligente. Já Valdemiro Santiago trabalha o convencimento a partir de provas 

testemunhais e dos elementos de contato (objetos utilizados como intermediação com o 

sagrado). Macedo entende que seu público é mais elitizado ou escolarizado e tenta se adaptar 

a isso a partir de uma relação com o intelecto; Santiago entende que seu público é mais 

simples, humilde, e tenta se adaptar a isso com uma forma mais “espontânea” de falar, sem 

preocupações com uma linguagem mais “formal”, “sem papas na língua”. 

As duas Igrejas mantêm uma relação muito forte com o campo mercadológico, 

constituindo-se, conforme costumamos denominar, como igrejas-empresas, que visam ao lucro 

acima de tudo. A comercialização é muito frequente nas duas denominações. A Universal fez 

a comercialização de itens ligados ao intelecto: bíblia, caixinhas com mensagens, livros. A 

Mundial comercializou itens que têm uma relação com um contato, de certa forma, mais 

“físico”: martelo da justiça, saquitel. 

Este trabalho se desenvolveu com a especificidade de colocar em relação as duas 

igrejas neopentecostais com maior notoriedade social no Brasil contemporâneo, IURD e 

IMPD, para analisar o funcionamento discursivo relativo à solicitação de dízimos e ofertas. 

Ambas estão inseridas fortemente na televisão e em mídias digitais; em alguns momentos, 

inclusive, brigando pelo mesmo espaço e audiência nas televisões. As duas denominações são 

permeadas por polêmicas e processos judiciais, são alvos de investigações e escândalos, que, 

quando se tornam públicos, são redirecionados pelos posicionamentos dos líderes, que 

formulam enunciados colocando-se na posição de perseguidos. O campo discursivo religioso 

é considerado constituinte, na concepção de Dominique Maingueneau, e, por isso, não admite 

sofrer influências de outros discursos (constituintes ou não), embora seja constantemente 

atravessado por discursos de outros campos; como foi possível perceber, em vários momentos 

deste trabalho, há relações do discurso religioso com o escolar e com o jurídico: a Igreja 

Universal teceu relações com o escolar, a Igreja Mundial com o jurídico. Além disso, os 

discursos provenientes do campo religioso se configuram a partir de uma visada argumentativa, 

pois surgem com o propósito manifesto de persuadir/convencer o seu auditório. O auditório é 

interpelado através dos índices de alocução por sujeitos que se mostram, ao enunciar, a partir de 



102 
 

uma corporalidade específica, e que, nesse movimento de “incorporação”, estabelecem uma 

correspondência com esse auditório. 

A Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus estão em 

constante concorrência para ocupar o espaço reservado ao movimento neopentecostal no 

Brasil (e até fora dele). A análise realizada dos oito vídeos apontou para o fato de que os 

discursos enunciados pelo Bispo Edir Macedo e pelo Apóstolo Valdemiro Santiago, líderes 

máximos das duas denominações, não são, necessariamente, paráfrases um do outro, pois, 

embora apresentem muitos pontos de convergência, também há significativos pontos de 

divergência. Os pontos convergentes relacionam-se principalmente ao fato de ambas as 

denominações serem do movimento neopentecostal e se filiarem à teologia da prosperidade e, 

por esse motivo, formularem enunciados e selecionarem recortes bíblicos que exaltam a 

importância da prosperidade financeira e do pagamento de dízimos e de ofertas como 

pressuposto para um relacionamento de fidelidade a Deus. As divergências são em relação à 

formação discursiva (consideramos, portanto, haver duas FDs em concorrência), havendo uma 

concorrência no interior desse campo discursivo delimitado pelo neopentecostalismo, que 

partilhado pelas duas Igrejas. A diferença de posicionamento entre as Igrejas sintetiza-se, por 

exemplo, na forma como os seus líderes se apoiam em imagens de enunciador distintas: Edir 

Macedo se coloca discursivamente, tanto no ethos mostrado como no ethos dito, como mais 

erudito, recorrendo mais ao logos, à razão das coisas, construindo enunciados com uma 

suposta fé inteligente; Valdemiro Santiago, por sua vez, constitui-se discursivamente como 

homem simples, do povo, produzindo enunciados que geram como efeito essa simplicidade. 

Esta pesquisa desenvolveu alguns apontamentos teóricos relacionados à Análise de 

Discurso francesa em relação com os estudos da argumentação; porém, ela não acaba nela 

mesma, pois outros desenvolvimentos teóricos e analíticos podem ser realizados a partir do 

corpus selecionado, como um trabalho mais centrado na tipologização de argumentos ou um 

trabalho com maior foco na questão das cenas de enunciação. Ainda, como apontamento para 

pesquisas futuras, podem vir a ser realizadas análises que relacionem mais intimamente o 

neopentecostalismo e a teologia da prosperidade com o campo mercadológico ou com outros 

discursos relacionados ao capitalismo. 
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