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RESUMO
dos Santos, Jakson Gonçalves. Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus:
carisma e poder (dissertação de mestrado). São Paulo: PUC/SP, 2020.
A presente pesquisa é fruto de constantes inquietações sobre o crescimento da Igreja
Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Uma igreja que vem alcançando significativo
espaço no campo pentecostal brasileiro. O estudo aborda diversos aspectos da
denominação, tais como: O carisma do casal de líderes/fundadores da igreja, o
apóstolo Agenor Duque e sua esposa Ingrid Duque, que tem se utilizado das mídias
sociais e instrumentos de comunicações de massa para sua auto divulgação e
também da igreja. As práticas adotadas pela igreja, sua expansão. Como metodologia
foi empregada análise bibliográfica do tema; observação participativa dos cultos,
assim como da análise de programas de Tv e rádio da Igreja Apostólica Plenitude do
Trono de Deus, fundada em São Paulo em 2006.
Palavras-chave: Carisma, Poder, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus,
Agenor Duque, Bispa Ingrid Duque, Pentecostalismo.

ABSTRACT
dos Santos, Jakson Gonçalves. Apostolic Church Fullness of the Throne of God:
charisma and power (master's dissertation). São Paulo: PUC / SP, 2020.
This research is the result of constant concerns about growth Apostolic Church
Fullness of the Throne of God. A church that has been reaching significant space in
the Brazilian Pentecostal field. The study addresses several aspects of the
denomination, such as: The charisma of the couple of leaders / founders of the church,
the apostle Agenor Duque and his wife Ingrid Duque, who has used social media and
mass communication tools for their self-disclosure and also from the church. The
practices adopted by the church, its expansion. As a methodology, bibliographic
analysis of the theme was used; participatory observation of services, as well as the
analysis of TV and radio programs of the Apostolic Church Plenitude of the Throne of
God,foundedinSão Paulo in 2006.
Keywords: Charism, Power, Apostolic Church Fullness of the Throne of God, Agenor
Duque, Bishop Ingrid Duque, Pentecostalism.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AD

Assembléia de Deus

BPC

Igreja O Brasil para Cristo

CBC

Canadian Broadcasting Corporation

CCB

Congregação Cristã no Brasil

CGADB

Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil

CONAMAD

Convenção Nacional das Assembleias de Deus Min. Madureira

EUA

Estados Unidos da América

IAPTD

Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus

IARC

Igreja Apostólica Renascer em Cristo

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

IEQ

Igreja do Evangelho Quadrangular

IIGD

Igreja Internacional da Graça de Deus

IMPD

Igreja Mundial do Poder de Deus

IPDA

Igreja Pentecostal Deus é Amor

IURD

Igreja Universal do Reino de Deus

NGT

Nova Geração de Televisão

PRB

Partido Republicano Brasileiro

SBT

Sistema Brasileiro de Televisão

TP

Teologia da Prosperidade

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Foto do Templo IAPTD Brás .......................................................... 45
Figura 2 – Templo da IAPTD Brás .................................................................. 46
Figura 3 – Momento de uma campanha IAPTD .............................................. 49
Figura 4 – Momento de oferta durante o culto................................................. 53
Figura 5 – Apóstolo Agenor usando um talit durante suas orações ................ 55
Figura 6 – Candelabro no altar da IAPTD ....................................................... 56
Figura 7 – Simbolismos judaicos no templo da IAPTD .................................... 57
Figura 8 – Banner de divulgação do Congresso 2020 .................................... 67
Figura 9 – Fotos do Apóstolo Duque com a Bispa Ingrid ................................ 72
Figura 10 – Apóstolo Duque sendo ungido pelo Apóstolo Sardinha ............... 77
Figura 11 – Benny Hinn em evento da IAPTD................................................. 78
Figura 12 – Bispa Ingrid recebendo oração de Marco Feliciano ..................... 81
Figura 13 – Bispa falando aos fiéis ................................................................. 84
Figura 14 – Ingrid mergulhando em um momento do culto ............................. 86
Figura 15 – Bispa orando por crianças dentro de uma piscina ....................... 86
Figura 16 – Fiéis tocando os pés da Bispa Ingrid ............................................ 87
Figura 17 – Bispa usando o “manto de oração” .............................................. 88

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – A hierarquia da IAPTD................................................................... 18
Tabela 2 – A propagação evangélica definida por sexo e rendimento ............ 33
Tabela 3 – Igrejas na Rua Celso Garcia, Brás – SP ....................................... 38
Tabela 4 – Dias e horários de cultos na IAPTD............................................... 44

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13
CAPÍTULO I .............................................................................................................. 16
OS PENTECOSTALISMOS BRASILEIROS E A IAPTD .......................................... 16
1.1 O nascimento da IAPTD ............................................................................................................... 16
1.2 A estrutura hierárquica da IAPTD................................................................................................ 18
1.3 A IAPTD e o campo pentecostal brasileiro .................................................................................. 19
1.4 A identidade da Plenitude ........................................................................................................... 22
1.5 Trajetória de Agenor Duque ........................................................................................................ 23
1.5.1 Igreja Assembleia de Deus ................................................................................................... 23
1.5.2 Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo ............................................................... 25
1.5.3 Igreja Universal Do Reino De Deus....................................................................................... 26
1.5.4 Igreja Mundial Do Poder De Deus ........................................................................................ 28
1.7 O Crescimento do Pentecostalismo ............................................................................................ 30
1.7.1 Pentecostalismo e Urbanização ........................................................................................... 33
1.6.2 A Adaptabilidade do Pentecostalismo ................................................................................. 36

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 39
AS PRÁTICAS DA IAPTD ........................................................................................ 39
2.1 A localização ................................................................................................................................ 39
2.2 A expansão .................................................................................................................................. 42
2.3 Os Cultos...................................................................................................................................... 43
2.4 As campanhas.............................................................................................................................. 47
2.5 As ofertas e dízimos .................................................................................................................... 50
2.6 Os Simbolismos na IAPTD ............................................................................................................ 54
2.6.1 Os simbolismos da cultura judaica ....................................................................................... 55
2.7 A teologia da IAPTD ..................................................................................................................... 58
2.8 A batalha espiritual na IAPTD ...................................................................................................... 60
2.9 As ações de marketing ................................................................................................................ 62
2.10 O Congresso Fogo De Avivamento ............................................................................................ 67

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 69
A DISPUTA DA IAPTD NO CAMPO RELIGIOSO E O CARISMA DE AGENOR E
INGRID ...................................................................................................................... 69
3.1 A disputa pelo campo religioso ................................................................................................... 69
3.2 O conceito de carisma em Weber ............................................................................................... 70
3.3 Os tipos de dominação dos fundadores ...................................................................................... 71

3.4 O casal Duque.............................................................................................................................. 72
3.5 O apóstolo Agenor Duque ........................................................................................................... 73
3.6 A aproximação com Waldemiro .................................................................................................. 76
3.6 A unção apostólica ...................................................................................................................... 77
3.7 A relação com Benny Hinn .......................................................................................................... 78
3.8 As polêmicas................................................................................................................................ 79
3.9 O envolvimento político .............................................................................................................. 80
3.10 O universo pentecostal feminino .............................................................................................. 82
3.11 A bispa Ingrid............................................................................................................................. 85
3.12 O culto de terça ......................................................................................................................... 86
3.13 Relatos de uma visita de campo – 15/12/2019 ........................................................................ 89

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 94
REFERÊNCIAS......................................................................................................... 96

13

INTRODUÇÃO
O pentecostalismo sem dúvidas tem sido o segmento religioso que mais tem
conquistado adeptos. Os dados do Censo 2010 nos comprovam o crescimento e
conquista de espaço por parte dos pentecostais. Os evangélicos saltaram da marca
de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Deste universo evangélico 60% são
pentecostais, 18,5% evangélicos de missão e 21,8%, evangélicos de modo geral. Um
acréscimo de cerca de 16 milhões de pessoas (de 26,2 milhões para 42,3 milhões).
Se em 2000 os católicos eram 73,6%, os dados de 2010 apresentaram uma queda de
nove por cento, pois agora são 64,6%. Os dados comprovam que o catolicismo vem
perdendo adeptos, especialmente para o segmento pentecostal.
Não por acaso o pentecostalismo tem atraído o olhar da academia para si,
como bem descreve Abumanssur: “o pentecostalismo é o que mais tem ocupado as
mentes dos que, no Brasil, buscam compreender o fenômeno religioso moderno.”
(Abumansssur,2005, p.115). Seja por sua diversidade ou pela enorme quantidade de
grupos pentecostais, mesmo um leigo observador percebe que o cenário religioso
brasileiro vem passando por alterações nas últimas décadas. Ainda que haja
diferenças, há também semelhanças entre as igrejas pentecostais. Enquanto os
contrastes dizem respeito à distribuição de poder interno, aos métodos e estratégias
de fazer proselitismo, questões relacionadas as vestimentas, aspectos doutrinários e
forma de organização. As semelhanças entre os pentecostais estão na maneira como
entendem e usam a Bíblia, na maneira como conduzem os cultos, o lugar que a
pregação ocupa na liturgia do culto, na compreensão da ação do Espírito Santo.
Os pentecostais são classificados, entre os pesquisadores da religião,
como um ramo próprio, diferente dos protestantes históricos, embora
da mesma linhagem. Na classificação “pentecostal” encontra-se ainda
a subclasse dos neopentecostais. (Abumanssur,2005, p.124).

Segundo os números do IBGE, a presença expressiva dos pentecostais
concentra-se nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Região Sudeste, além das
áreas metropolitanas da Região Nordeste. Também foi possível perceber que a
concentração do pentecostalismo é maior nas regiões urbanas com 13,9%, do que
nas regiões rurais com 10,1%. Desta população, o número de adeptos é maior entre
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mulheres em comparação ao número de adeptos entre os homens, seja na zona rural
ou urbana.
O objeto de pesquisa deste trabalho é a Igreja Apostólica Plenitude do Trono
de Deus. Esta igreja teve início em 2006, em um pequeno salão no bairro da Lapa, na
cidade de São Paulo, fundada pelo apóstolo Agenor Duque e a bispa Ingrid. Esta
igreja tem ganhado espaço no campo religioso brasileiro, especialmente na sociedade
paulistana. A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, que a partir de agora
também será chamada de IAPTD, parece ter encontrado nos meios de comunicação
e Marketing uma estratégia eficaz para seu crescimento. O presente estudo prentede
compreender onde se encontra a IAPTD no campo pentecostal brasileiro, quais
estratégias esta igreja tem adotado para se manter neste campo tão concorrido e
também analisar à atuação carismática de seus líderes e sua história.
Em dezembro de 2015 a revista Época contabilizou 20 igrejas espalhadas por
alguns estados do Brasil e Distrito Federal. No mês de setembro de 2016, mês em
que a igreja completou uma década de existência, (QUITÉRIO E SILVA, 2017)
realizaram uma pesquisa com o intuito de contabilizar todas as igrejas da IAPTD, pois
não havia uma fonte com os dados numéricos da igreja que possa ser acessado, e
ainda hoje não há. Os autores contabilizaram, um crescimento de 500%, sendo o
carro chefe da igreja o Estado de São Paulo, com 71 igrejas e o restante nos demais
estados como Rio Grande do Sul (7), Rio de Janeiro (5), Espírito Santo (4), Amazonas
(3), Distrito Federal (3), Minas Gerais (3), Goiás (2), Paraná (1), Mato Grosso (1),
somando 100 igrejas. Comprovando que realmente a igreja tem conquistado números
consideráveis em seu projeto de crescimento.
A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, sem dúvidas vem ganhando
destaque na televisão brasileira causando desconforto em muitas igrejas evangélicas.
Uma de suas características é a utilização dos meios de comunicação para a prática
do proselitismo, programas de televisão e rádio, como também redes socias
(Facebook, Instagram) são utilizados como ferramentas nesta empreitada.
Entendemos que estudar a igreja Plenitude se faz necessário, por tratar-se de
uma igreja em ascensão no campo religioso, especificamente no Pentecostalismo.
Procuramos observar se há elementos novos no objeto em relação as demais igrejas
com perfil semelhante ao dela, proporcionando assim alguma contribuição na
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compreensão da Igreja Plenitude, dentro do seu campo de atuação. Pretendemos
também nos aproximarmos o máximo possível da realidade vivida por aqueles que
compõem a Igreja Plenitude, procurar compreendermos a dinâmica das suas
práticas.Nesse sentido, o objetivo do presente estudo tem como ponto central
compreender a história da Igreja Plenitude, observar suas práticas na disputa pelo
campo ao qual pertence, seus avanços e expansão nacional e internacional, como
sua identidade tem sido estabelecida e quais elementos a compõe.
A pesquisa encaminhará conjugando duas abordagens metodológicas. A primeira
estratégia para a validação deste estudo foram as fontes bibliográficas, tais como,
jornais, revistas e redes sociais, notícias divulgadas e relacionadas ao objeto de
pesquisa, analisando os materiais produzidos sobre a igreja, como também de
materiais produzidos por ela. A segunda estratégia contou com a participação in loco
na sede nacional da denominação.
O referencial teórico utilizados nesta pesquisa contou com os seguintes
autores: Ricardo Mariano, diz que o prefixo neo é apropriado, principalmente por duas
razões: a primeira diz respeito à formação temporal dessas igrejas; e a segunda
refere-se ao caráter inovador do neopentecostalismo. Assim, o autor nos traz
contribuições para uma compreensão das transformações que vão ocorrendo no
pentecostalismo; Leonildo Silveira Campos, (1997); Gedeon Alencar oferecem
contribuições em relação a história da igreja Assembleia de Deus, pois a chegada do
pentecostalismo ao Brasil (1910), está ligada a esta denominação.
Pierre Bourdieu (1999) nos traz contribuições significativas das disputas pelo
campo religioso; Max Weber nos auxiliará na temática do carisma, e como se dá a
legitimação do detentor do carisma (1999). Paul Freston (1993), através de sua
perspicaz leitura do pentecostalismo em solo brasileiro. Maxwell Fajardo (2017)
oferecendo rico material em relação a história da igreja Assembleia de Deus e
pentecostalismo. Marina Correa (2013) trará também contribuições na compreensão
das Igrejas Assembleias de Deus e do crescimento pentecostal brasileiro. Magali
Cunha (2017), nos auxilia na compreensão da atuação dos evangélicos nas mídias
sociais. João Décio Passos (2005) colabora com os textos relacionados a origem do
pentecostalismo e sua urbanização.

CAPÍTULO I
OS PENTECOSTALISMOS BRASILEIROS E A IAPTD
Este capítulo é composto por 7 tópicos. No primeiro abordamos o nascimento
da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD), sua estrutura hierárquica,
um breve panorama do campo religioso em que ela está inserida e sua identidade. No
tópico seguinte apresentamos um breve histórico das quatro igrejas pelas quais o seu
líder/fundador transitou. E por fim expomos alguns aspectos relacionados ao
crescimento do pentecostalismo.

1.1 O nascimento da IAPTD
A plenitude é uma igreja que tem alcançado espaço no campo pentecostal
brasileiro e destaque nas mídias sociais e programas de televisão. A pesquisa procura
entender como ela tem respondido as demandas apresentadas por seus adeptos.
Para tanto, focamos esta pesquisa na sede nacional da denominação, onde atuam
seus líderes/fundadores, no bairro do Brás, em São Paulo. A Igreja Apostólica
Plenitude do Trono de Deus surgiu em 2005, fundada pelo Apóstolo Agenor Duque e
a bispa Ingrid Duque. Segundo o relato do seu fundador, a igreja iniciou as suas
atividades em um salão pequeno que comportava mais ou menos 70 pessoas, no
bairro da Lapa em São Paulo (OLIVEIRA, 2017). O salão pertencia a denominação
Assembléia de Deus e o pastor era parente da esposa de Duque, a bispa Ingrid. Sem
muitas explicações, o pastor passou o salão para o casal. Ao assumir a direção da
igreja, Agenor alterou o nome da denominação para Igreja Plenitude do Trono de
Deus. A fundação da denominação ocorreu no dia 13 de setembro de 2005, no nome
de Agenor Duque Baracho de Medeiros. No início da igreja segundo a bispa, as
atividades eram conduzidas apenas pelo casal (DUQUE, 2015, p.17).
Quinze anos após a fundação a igreja conta com diversos templos espalhados
por todo território nacional. Toda a administração da igreja é centralizada no apóstolo
Agenor Duque, e em sua ausência, esta função fica sob o controle da sua esposa, a
bispa Ingrid. O nome da igreja já esteve envolvido em algumas polêmicas. No ano de
2010, o apóstolo Agenor participou do programa do apresentador Carlos Massa, o
Ratinho no SBT, onde Duque foi confrontado por uma psicóloga a respeito de
possessão demoníaca. Ao final do programa o apresentador revelou que a mulher
havia sido contratada na tentativa de desmascará-lo. A revista ÉPOCA publicou
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matéria questionando os métodos e estratégias utilizadas pelo apóstolo e também
destacando o avanço da igreja1.
A IAPTD, demonstra em suas práticas, um movimento contínuo de adequação
da mensagem e ofertas ao seu público, enfatizando a cura divina e os testemunhos
de conquistas de bens materiais. O que se encaixa perfeitamente nas palavras de
Campos: “Trata-se de uma igreja que atua dentro de um quadro de pluralismo
religioso, cuja estratégia é localizar nichos de pessoas insatisfeitas, provocando nelas
estímulos diferenciados a fim de atraí-las para novas experiências religiosas.”
(CAMPOS,1997, p.52).
As reuniões são marcadas por uma intensa atmosfera emocional, seja por
músicas, profetismos, palavras positivas e orações. Agindo assim, a IAPTD procura
obter legitimidade perante o seu público, que muitas vezes procuram desesperados
por soluções imediatas para suas mazelas. Ao participar das reuniões na sede e ao
assistir os programas transmitidos pela TV e no site da igreja, percebemos que a
denominação não demonstra compromisso com a pregação escatológica. São raras
as pregações de cunho escatológico. A proposta é oferecer respostas imediatas que
aliviem a dor e tristeza
Dessa maneira, a IAPTD propaga um modelo de cristianismo solidificado em uma
teologia que não permite espaço para o sofrimento ou dificuldades. A IAPTD criou o
seu curso próprio de formação teológica, a Faculdade de Teológica da Plenitude com
o intuito de formar novos líderes e também para a expansão e implantação de novas
igrejas2.

A igreja atua também na área social. Para tanto, foi criado o Instituto

Plenitude do Trono de Deus, que é o órgão por meio do qual a igreja desenvolve ações
sociais.3 A responsável pelo instituto é a Bispa Ingrid, ela produz diversos vídeos
divulgando suas ações. A IAPTD possui uma empresa de assessoria para toda a
gestão das ações de rádio e TV da denominação chamada TV Plenitude4. A empresa
tem sede em Uberlândia, Minas Gerais. Possivelmente é por meio desta empresa que

1

Coluna publicada em 27/12/2015 https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/apostolo-emergentedas-igrejas-neopentecostais-promete-apagar-memoria-dos-fieis.html
2
Faculdade de Teologia Plenitude Ltda. - Nome Fantasia :FATEP – CNPJ 10.452.476/0001-17.
3 Instituto Plenitude do Trono de Deus. -Nome Fantasia -Instituto Plenitude – CNPJ 11.014.211/000108.
4 Rádio e Tv Plenitude Ltda. – ME – Nome Fantasia Rádio e Tv Plenitude – CNPJ 09.270.677/0001-14.
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a denominação administra os seus contratos com emissoras. Em março de 2018, a
Plenitude adquiriu a NGT (Nova Geração de Televisão).

1.2 A estrutura hierárquica da IAPTD
A IAPTD possui uma estrutura hierárquica muito bem definida: o apóstolo
Agenor Duque é visto por sua igreja como um homem de Deus, o líder maior, que
detém a autoridade máxima nas decisões da igreja, que atua na sede nacional da
igreja, coordena toda a programação e eventos e também é o apresentador de grande
parte dos programas de TV e rádio. Em sua ausência a bispa Ingrid é quem ocupa
esta posição, seguida pelos demais bispos, pastores e pastoras, auxiliares e obreiros
(as).
Os bispos cuidam de suas igrejas locais e alguns desempenham a função de
coordenadores regionais/estaduais. Eles seguem aos comandos do apóstolo Agenor,
bem coco, suas igrejas possuem a mesma agenda da igreja/sede. As mesmas
campanhas realizadas na sede também acontecem nas demais igrejas. As esposas
dos bispos são chamadas de pastoras, pois só existe uma bispa na denominação que
é a bispa Ingrid. Em seguida vem os pastores, que cuidam de ministérios de
expressividade menor dentro da hierarquia. Os bispos e pastores normalmente tentam
imitar o apóstolo Agenor, e as pastoras imitam a bispa, semelhante ao que acontece
na Igreja Universal do Reino de Deus e na Igreja Mundial do Poder de Deus. Os
bispos, pastores e pastoras têm os mesmos trejeitos, usam os mesmos jargões e a
entonação da voz quando estão pregando e orando pelos fiéis. Alguns deles se
aproximam das câmeras de transmissão dos cultos, exatamente como faz o apóstolo
Agenor. Na igreja sede é possível encontrarmos vários pastores junto aos obreiros
auxiliando o dirigente da reunião.
Os obreiros e obreiras são aqueles que auxiliam nas atividades durante o culto.
Acolhem e oram pelas pessoas dentro do templo, tiram dúvidas, dão orientações,
colaboram nos momentos de interação dos pregadores com a plateia. Distribuem
folders, carnês, envelopes. Quando alguém tem alguma reação fora dos padrões
normais eles são os primeiros a se aproximarem. Na imagem abaixo podemos ver
como é a estrutura de liderança da igreja, com destaque para o apóstolo Agenor e a
bispa Ingrid.
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Tabela 1 - A Hierarquia da IAPTD

Apóstolo Agenor Duque
Bispa Ingrid Duque
Bispos, pastores e
pastoras
Obreiros e obreiras

Fonte: O autor, 2020.

1.3 A IAPTD e o campo pentecostal brasileiro
No campo religioso brasileiro não podemos falar de “pentecostalismo” no
singular. Mas sim no plural, como bem descreve Mariano:
Para simplificar, os pentecostais, diferentemente dos protestantes
históricos, acreditam que Deus, por intermédio do Espirito e em nome
De Cristo, continua agir hoje da mesma forma que no cristianismo
primitivo, curando enfermos, expulsando demônios distribuindo
bênçãos e dons espirituais, realizando milagres, dialogando com seus
servos concedendo infinitas amostras concretas de Seu supremo
poder e inigualável bondade (MARIANO,1999,p.10).

Percebe-se assim que os pentecostalismos apresentam diversas facetas e são
possuidores de uma dinâmica e inovação própria. O pentecostalismo dialoga com as
massas e também com a cultura local, o que acaba contribuindo para seu crescimento
e expansão. O pentecostalismo herdou elementos tanto do protestantismo histórico,
como também do catolicismo popular. Grande parte daqueles que aderem ao
pentecostalismo estão em busca de soluções imediatas para os dilemas da vida. O
que Bitun descreve com propriedade:
A conduta do pentecostal não se baseia em abstrações racionais e
teológicas, mas uma ênfase nas vivencias e experiências cotidianas
com a divindade que fala com ele todos os dias, seja por meio de
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especialistas em profecias, seja pela palavra direta da Bíblia. (BITUN;
NETO, 2012, p.40).

O pentecostalismo apresenta-se como uma religião que as pessoas buscam
muitas vezes por motivações carismáticas, mais conectadas as emoções, do que por
racionalidade. Para compreendermos melhor o objeto que estudamos entendemos
ser necessário uma breve exposição histórica do pentecostalismo brasileiro
apresentando um perfil das principais denominações pentecostais brasileiras, pois tais
informações nos serão úteis ao analisarmos alguns aspectos da IAPTD.
As igrejas Assembleia de Deus (ADs) e Congregação Cristã (CCB) podem ser
consideradas o que se chama de “pentecostalismo clássico” que engloba as principais
denominações que surgiram nas primeiras décadas do século XX. Apesar da
proximidade as duas diferem em diversos aspectos, como por exemplo o padrão de
organização: enquanto as ADs se fragmentaram, a CCB conseguiu manter o quanto
pôde sua coesão denominacional, o que muito contribuiu para a preservação de seus
valores e tradições sem concessões em sua liturgia. O culto na CCB é o mesmo da
década de 1950. Além destas duas denominações é necessário destacarmos outras
denominações que surgiram nas primeiras do século XX, como a Assembleia de
Cristo (hoje Igreja de Cristo), fruto de uma divisão calvinista das ADs em 1932 em
Mossoró/RN. Podemos citar ainda a Igreja Batista Sueca, fundada em 1912 no Rio
Grande do Sul, representante do que Valério denomina de “pentecostalismo de
migração “, fundada por colonos suecos. (VALÉRIO, 2013).
Na década de 1950 o campo pentecostal brasileiro passava por grandes
mudanças chamado de “movimento das tendas” que a princípio tivera origem na Igreja
do Evangelho Quadrangular (IEQ). Fundada pelo ex- ator de far west Harold Williams
(FRESTON, 1994), a IEQ trazia novidades para o pentecostalismo tupiniquim já que
que enfatizava a mensagem da cura divina sem a ênfase nos costumes
comportamentais (sobretudo o padrão das vestimentas), uma das características das
igrejas do pentecostalismo clássico. Nos anos seguintes surgiria a Igreja O Brasil para
Cristo (IBPC), fundada por Manoel de Melo, que seria a primeira igreja pentecostal
fundada por um brasileiro, e a Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA) que fez dos
programas radiofônicos sua principal estratégia de expansão. Fundada por Davi
Miranda, a igreja foi alicerçada em seu carisma. Estas igrejas surgiram no contexto
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urbano da capital paulista em meio ao processo de industrialização. Foi neste período
que o pentecostalismo alcançou seu maior crescimento.
Na década de 70 o pentecostalismo brasileiro sofreu significativas
transformações com o surgimento das igrejas chamadas de “neopentecostais”5, que
tem como sua principal representante a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).
Outras igrejas viriam a surgir inspiradas na IURD. Entre elas destacamos a Igreja
Internacional da Graça de Deus (IGD), fundada por Romildo Ribeiro Soares, cunhado
de Edir Macedo. Mais recente, em 1998 surgiria a Igreja Mundial do Poder de Deus
(IMPD), que tem como destaque seu líder/fundador o apóstolo Waldemiro Santiago,
que por um considerável tempo atuou como bispo na IURD. Devemos destacar ainda
a Igreja Renascer em Cristo (IRC), que surgiria na década de 1980, fundada pelo
apóstolo Estevam Hernandes e a Bispa Sonia Hernandes.
Leite destaca com propriedade algumas características destas igrejas
(neopentecostais):
- Não possuem rigidez na doutrina; - A Bíblia possui um poder mágico,
como se fosse um “amuleto” para ajudar encontrar a palavra certa para
os sofrimentos e para as dificuldades; - Apresenta muita ênfase na
emoção e no sentimento do\a adepto\a; - Possui na maioria das vezes
uma linguagem carregada de individualismo, apresentando um Deus
preocupado em ajudar individualmente e não coletivamente; - Possui
uma variedade de objetos devocionais de forma criativa e rotativa; Apresentam uma teologia da prosperidade e da cura divina; - É uma
religiosidade que procura dialogar com a cultura popular; - A religião
está muitas vezes como prestadora de socorro para o\a adepto\a
vencer o mal e conquistar uma vida próspera e saudável; - Veem nas
carências e necessidades uma oportunidade para a intervenção
divina; - Estão bem próximas das camadas urbanas e de baixa renda;
- Não é necessário aos/as adeptos/as uma fiel adesão; - Estão sempre
abertas como pronto socorro espiritual; - Estão sempre prontas para
atender as demandas de seus/suas adeptos/as; - Atendem
normalmente grandes multidões de pessoas ( LEITE,2015,p.26).

Estas igrejas tentam de todas as maneiras combaterem o sofrimento em suas
pregações e ofertas ao seu público. O sofrimento não é permitido e quem sofre está
sob influência de forças malignas, sob o poder de maldição. É perceptível que não
existe espaço para dores, sofrimentos e tristeza nestas igrejas. A proposta é de uma
vida de sucesso, de prosperidade, isenta de qualquer espécie de dificuldades. É obvio

5

Termo utilizado por diversos pesquisadores para se referirem as igrejas pentecostais que surgiram na
década de 1970. Para mais informações ver (MARIANO, 1995)
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que o campo pentecostal brasileiro não se resume apenas a estas denominações.
Destacamos ainda as igrejas menores, muitas vezes limitadas a pequenos salões nas
grandes metrópoles brasileiras, as igrejas que são fruto de divisões em grandes
denominações e também as igrejas pentecostais oriundas do protestantismo histórico
(FAJARDO, 2016).
É neste amplo e diverso espectro de ofertas religiosas que surgiram em
diferentes momentos do século XX que a IAPTD está inserida.

1.4 A identidade da Plenitude
Podemos dizer que o campo pentecostal tinha seus limites bem estabelecidos
entre as igrejas. Todas atuando dentro de suas características, obviamente que em
algumas poderíamos encontrar elementos de outras denominações, especialmente
na IURD E IMPD.
Nas práticas e cultos da IAPTD, é possível encontramos características de
diversas igrejas do campo pentecostal. Bitun (2007) descrevendo a IMPD, nos relata
com propriedade algumas destas práticas realizadas pela IMPD, mas que também se
aplicam a IAPTD: a locação de estádios de futebol para a realização de grandes
concentrações, a celebração dos aniversários da igreja, a apresentação de cantores
de músicas da igreja, a oração no monte, alto investimento nos meios de comunicação
de massa, rádio e televisão, forte veneração sobre a figura de um líder carismático,
que já são práticas consagradas do pentecostalismo. Bitun, denominou esta prática
de “remasterização”, a re-elaboração de antigas práticas pentecostais, dando a elas
uma roupagem moderna, utilizando especialmente os meios de comunicação para
difundi-las. Esta teoria é aplicável na construção da identidade da igreja Plenitude.
Na relação que a IAPTD apresenta com o campo religioso brasileiro,
atualmente ela está no meio: sem início, sem fim. Não dispensa o tradicional e não
ignora o atual. A sua atualidade consiste em oferecer àqueles que a procuram os
mecanismos adequados ao atendimento das necessidades particulares que lhes são
apresentadas. E estas demandas são tão antigas quanto o é a religião. Trata-se,
portanto, de estar atento a oração de quem clama e reúne temas recorrentes:
necessidades materiais, cura de doenças (físicas e espirituais) e o auxílio divina no
caos por meio do milagre. Mas se trata também de verificar que a linguagem religiosa
se adapta; por isso a criação de novos mitos e a redefinição de práticas rituais são
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imprescindíveis. As palavras de Rodrigues descrevendo o pentecostalismo praticado
pelo IMPD são apropriadas para descrevermos a IAPTD:
A Mundial representa uma modalidade de pentecostalismo que abriga
várias moradas, diferentes pertenças e múltiplos credos. Àquele que
pretende o milagre ou a cura, cumpre ter fé em Deus. Ao que deseja
ser liberto (de um espirito, do diabo, encosto, mal olhado, macumba
ou outro congênere), basta a imposição de mãos de alguém
consagrado cuja oração seja forte. Ao que deseja prosperidade, que
manifeste devoção nas campanhas, firmeza nos propósitos e,
finalmente, no exemplo máster da igreja, o apóstolo Valdemiro
Santiago. Não há uma linha definidora, mas a coexistência de lógicas,
portanto, uma classe não comportaria com precisão o
neopentecostalismo da IMPD que, ao mesmo tempo, consegue ser
religião de finalidade pragmática e ontológica (RODRIGUES, 2014, pp.
174-175).

É possível encontrarmos na IAPTD e no seu apóstolo/fundador várias práticas
e características da Igreja Assembleia de Deus, Igreja o Brasil para Cristo, Igreja
Universal do Reino de Deus, também da Igreja Mundial do Poder de Deus, igrejas
pelas quais o apóstolo Agenor transitou antes de fundar a Igreja Plenitude.

1.5 Trajetória de Agenor Duque
1.5.1 Igreja Assembleia de Deus
A igreja Assembleia de Deus foi fundada em junho de 1911 pelos missionários
suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, na cidade de Belém do Pará, com o nome de
Missão da Fé Apostólica. Apesar de alguns pesquisadores afirmarem que as ADs
sejam de origem norte-americana pesquisas mais recentes (ALENCAR, 2013;
CORREA, 2013), indicam que a teologia destes missionários tem origem escandinava
e não norte-americana. Ao chegarem ao Brasil, foram recebidos por uma igreja Batista
local, mas devido a discordâncias relacionadas às práticas pentecostais, os
missionários foram expulsos da igreja juntamente com 17 pessoas. Em 11 de Janeiro
de 1918, a denominação foi registrada com o nome “Igreja Assembleia de Deus”
(VINGREN,2007, p.24).
A expansão do movimento iniciou pelo interior dos Estados do Pará e
Amazonas e posteriormente chegaria ao Nordeste brasileiro. Na região Sudeste a sua
chegada seria em meados de 1922, através do fluxo migratório de trabalhadores
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vindos do Norte e Nordeste do país. Foi através do trabalho voluntário, que o
movimento foi se expandindo. Em seu início, a grande maioria dos adeptos era
composta por pessoas pertencentes as camadas mais baixas da população. A igreja
se expandiu rapidamente pelo país. Sua chegada ao Nordeste foi concomitante ao fim
do ciclo da borracha na Amazônia. O retorno dos seringueiros nordestinos a sua terra
natal, contribuiu para o avanço e expansão do movimento. Um segundo fator que
colaborou para a expansão das ADs, foi o surto industrial que trouxera milhares de
nordestinos aos centros industriais da região sudeste, o que contribuiu para a chegada
da igreja as metrópoles em meio ao processo de industrialização. Foi neste período
que a igreja vivenciou o seu maior crescimento:
“A instituição se expandiu e teve seu maior crescimento entre as
décadas de 1940 e 1950 seguindo nas regiões Sul e Sudeste, em um momento de
algumas mudanças sociais no Brasil, com o êxodo Rural.” (FAJARDO,2015, p. 96).
A Igreja Assembleia de Deus tem o segundo maior grupo religioso do Brasil.
Conforme Fajardo (2015, p. 13), a denominação perde em números somente para a
Igreja Católica Romana. Segundo o Censo do IBGE, a igreja possui atualmente mais
de 12 milhões de fiéis.
As ADs, com o decorrer do tempo, foram submetidas a um grande processo de
transformação devido à grande facilidade a adesão de novos valores e ideias
religiosas, sobretudo com práticas mais capitalistas. Diversas fragmentações surgiram
no interior da denominação, o que acarretou na implantação de diferentes igrejas com
vínculos cada vez menores, mas sempre fazendo uso do nome “Assembleia de Deus”.
Segundo Alencar (2013), hoje elas concorrem em seu próprio meio: Ministério A
concorre com o Ministério B. Para (ALENCAR, 2012) no Brasil nunca existiu uma
Assembleia de Deus, mas Assembleias. Continua o autor: “Muito mais que Ministérios
distintos, Convenções concorrentes, igrejas divergentes, estilos diversificados à
natureza existencial das identidades assembleianas brasileiras, as ADs se consolidam
de forma plural.”
Segundo Correa (2016), são muitas as divergências de funcionamento
administrativo entre os ministérios. Estas discordâncias se dão por diversos motivos,
mudanças comportamentais relacionadas aos usos e costumes, estatutos internos,
até a atuação dos Ministérios frente às convenções. As palavras de Correa,
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descrevendo a atuação dos pastores, nos permitem dimensionar como esta igreja vem
passando por alterações em suas práticas, procurando se adequar ao concorrido
campo pentecostal:
Com perfis inovadores e ideias macroempresariais, os pastores das
ADs sabem o que seu público quer, deseja e espera de suas igrejas,
por isso trabalham para suprir essas necessidades, exatamente como
se faz com um cliente no mundo corporativo (CORREA,2016, p.125).

Foi na AD que Agenor se converteu ao pentecostalismo. Em sua performance nos
cultos, em diversos momentos ele age como um pastor da Assembleia de Deus. Ao
participar dos cultos na IAPTD, em diversos momentos tive a sensação de que estava
em uma igreja Assembleia de Deus.

1.5.2 Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo
Fundada em 1955 entre as grandes igrejas pentecostais, ela foi a primeira a ter
fundador brasileiro. Foi o fenômeno entre as igrejas nos anos de 50 e 60. Conseguiu
construir um império religioso autônomo, jamais visto até então, mas que não
perduraria muito tempo. Seu fundador foi Manoel de Melo, migrante nordestino, de
fala simples, mas dotado de um carisma que lhe permitiria fundar a igreja. Melo era o
sexto de nove filhos, de um agricultor arrendatário. Seu pai era católico e sua mãe da
igreja ADs. Foi nesta igreja onde ele se tornou um menino-pregador, posteriormente
ligou-se a Cruzada Nacional de Evangelização. O primeiro nome da igreja fora “Igreja
de Jesus Betel”, que depois seria alterado para o nome atual. A BPC foi inovadora em
período inicial, alugando ginásios, cinemas e estádios. Freston (1993), nos relata que
em meados de 1958, a igreja realizava eventos denominados “Tardes de Benção”, em
que os paralíticos ficavam deitados no gramado, aguardando por orações. A igreja
investiu também em programas de rádio e TV. A década de 60 foi o auge desta igreja.
Sua atuação inspirou outros líderes, que estabeleceriam movimentos semelhantes,
desejando implantarem uma igreja que abrangesse todo o território nacional. Em
entrevista concedida a QUITÉRIO (2018), Agenor demonstrou muita admiração por
Manoel de Mello, ao ponto de dizer que “ele era o cara”. Em sua trajetória e como
conduz a igreja, podemos identificar muitas semelhanças entre Agenor e o fundador
da Igreja o Brasil para Cristo.
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1.5.3 Igreja Universal Do Reino De Deus
A igreja Universal do Reino de Deus se tornou um dos mais impressionantes
fenômenos religiosos dos últimos anos no Brasil. Sua história tem início em 1977, no
bairro da Abolição, zona norte do Rio de Janeiro. Seu fundador, Edir Bezerra Macedo,
oriundo de uma família de migrantes, é o seu líder. Macedo iniciou sua carreira no
mundo religioso aos 18 anos, quando se desvinculou do catolicismo e da umbanda,
para converter-se ao pentecostalismo na Igreja de Nova Vida. Descontente com o
elitismo praticado na igreja, juntamente com outros pastores fundou a Cruzada do
Caminho Eterno.
Após dois anos, saiu desta igreja também, para dar início a IURD, que a
princípio era liderada pelo seu cunhado R.R. Soares. No entanto, a liderança de seu
cunhado não foi capaz de suportar o dinamismo e pragmatismo de Macedo, em 1980
R.R. Soares se desligou da IURD para fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus,
que teria perfil semelhante a IURD. O crescimento da denominação se deu de modo
sem precedentes no campo religioso brasileiro. Em menos de três décadas se tornou
o mais surpreendente e bem sucedido fenômeno religioso do país. Nenhuma outra
denominação alcançou números tão expressivos em tão pouco espaço de tempo. A
igreja Universal do Reino de Deus superou as expectativas mais otimistas utilizadas
para equiparar o crescimento de novas igrejas. A IURD rompeu de forma muito rápida
suas fronteiras geográficas.
Em seus primeiros anos a distribuição geográfica se concentrava nas regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro e Salvador. Em seguida se expandiu para as outras
capitais, grandes e cidades médias. Em três anos já contavam com 21 templos em 5
estados brasileiros. Em 1985 já eram 195 templos em 14 estados brasileiros mais o
Distrito Federal. Em 1989 já haviam alcançado a marca de 571 locais de culto estando
presente em todos os estados do território brasileiro. Comentado este crescimento
Freston declarou:
A IURD conseguiu em pouco mais de uma década o que levou
gerações para outros grupos pentecostais: a diversificação substancial
de sua base social. Mais do que isso, ocupou espaços sociais antes
impensáveis para protestantes no Brasil. (FRESTON, p.135.In Nem
anjos nem demônios: interpretações sociológicas do pentecostalismo,
Antoniazzi et al,1994).
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Uma faceta que merece destaque nas práticas da IURD é a utilização dos
meios de comunicação. A origem da Universal é associada ao uso do rádio.
(FONSECA,2003, p.264). Conforme o autor, foi após a veiculação de um programa
de rádio com duração de quinze minutos que a Igreja começou a crescer. A IURD
encontrou nos meios de comunicação uma grande oportunidade de proselitismo. A
IURD é detentora de grande visibilidade no cenário nacional, proprietária da Rede
Record, emissora que adquiriu espaço neste mercado, muitas vezes competindo com
a Rede Globo, maior emissora do país. A IURD despertou um enorme interesse não
apenas no meio religioso, mas também no mundo acadêmico, pois há uma vasta
produção acadêmica a respeito da mesma, e também jornalístico, pois são inúmeras
as matérias relacionadas a IURD, ora descrevendo seu poder econômico, ora com
temas polêmicos, e muitas vezes relacionadas ao seu líder, Bispo Macedo.
A representação de uma figura relacionada ao mal, “o diabo”, ocupa um lugar
extremamente importante no imaginário iurdiano. Esta igreja reconhece o “diabo e
seus demônios” como os responsáveis por toda sorte de problemas e males que
possam afetar as pessoas, nos discursos e prédicas dos pastores da IURD, o diabo
está sempre presente. Inovação e agressividade foram marcas distintivas do
crescimento iurdiano. Edir Macedo foi o primeiro evangélico a televisionar cultos ao
vivo. Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor já havia inaugurado prática
semelhante transmitindo cultos e exorcismos pelo rádio. A IURD também fez uso
desta estratégia, porém aperfeiçoando, pois através da TV, aproximou a igreja de
milhões de pessoas.
A IURD encontrou nos meios de comunicação uma poderosa ferramenta para
a prática do proselitismo. Em 1984, ocorreu a compra da primeira emissora de rádio,
a Copacabana Rio. A partir de 1988, maiores investimentos foram realizados como
bem descreve Proença:
A partir daí, não faltaram empreendimentos milionários como, por
exemplo, a compra do jornal diário Hoje em dia e a Rádio Cidade de
BH, por 20 milhões de dólares. Ao final da década de 90, a igreja já
possuía um verdadeiro império comunicacional formado por 22
emissoras de rádio e 16 emissoras de televisão (PROENÇA,2011,
p.161).
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A IURD se inseriu também no campo político. Criou seu próprio partido, o PRB
(Partido Republicano Brasileiro) que conta atualmente com 22 deputados federais, 78
prefeitos e 1204 vereadores.
O apóstolo Agenor atuou por mais de uma década na IURD, alcançando
patamares consideráveis na hierarquia da igreja. Chegando ao patamar de pertencer
a cúpula do bispo Macedo.

1.5.4 Igreja Mundial Do Poder De Deus
A IMPD inaugurou o seu primeiro templo na cidade de Sorocaba, a 87 km de
São Paulo, no dia 09 de março de 1998, em um pequeno salão na rua São Paulo. Sua
primeira reunião não contou com a participação de muitas pessoas, eram apenas 16
participantes, contado com o “apóstolo”, sua esposa e as duas filhas do casal. Esta
igreja é fruto do rompimento do seu líder/fundador, Valdemiro Santiago, com os líderes
da IURD. Foram 18 anos de atuação como obreiro, pastor, líder regional, fundador de
igreja, missionário na África e por fim consagrado bispo, compondo assim o seleto
grupo de bispos que gozam de alta confiança do Bispo Macedo (BITUN,2007).
Não se sabe ao certo , o que causou a insatisfação em Valdemiro para lhe fazer
abandonar a IURD, apenas disse “que as igrejas perderam sua razão de existir, ao se
envolverem em questões políticas, interessando-se apenas em dinheiro , ao invés de
se preocuparem com a obra de Deus e o seu rebanho” 6. Após duas décadas de sua
fundação, a IMPD alcançou expressivo número de seguidores e hoje está presente
nas grandes cidades brasileiras, seu líder é figura constante em emissoras de TV e
rádio.
Segundo pesquisa realizada por LEITE (2015), constatou-se que os
frequentadores dos cultos da IMPD, são pessoas vindas de outras religiões, as vezes
de nenhuma religião, mas que desejam conhecer os bens que a igreja oferece. Ainda
segundo a autora “a grande maioria são pessoas pobres, constituídas de homens e
mulheres, numa faixa etária predominante entre 20 e 50 anos”. Em sua pesquisa,
Rodrigues também nos oferece uma descrição dos frequentadores desta igreja:

6

Palavras proferidas em uma das reuniões da igreja realizada no Brás, em 2013, transmitido pelo
programa de televisão.
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É para as mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos, para os pais
de família que recebem um salário mínimo , para aqueles que buscam
no trabalho informal uma alternativa a marginalidade, aos que desejam
o auto sustento e sustento da família, aos desenganados pelos
médicos , aos que estão sob pressão financeira e endividados, para
as pessoas negras e aos descriminados, em geral, que a IMPD , cuja
“cara” é o Valdemiro Santiago, volta-se”(RODRIGUES,2014,p.247).

A principal oferta da IMPD é a cura de doenças por meio do poder de Deus,
através das orações realizadas por seus pastores. Seus programas de rádio e TV,
enfatizam os testemunhos de cura obtidos por aqueles que participam de suas
reuniões. A IMPD, divulga insistentemente os milagres e curas realizadas em suas
reuniões, com o intuito também, de cada vez mais fortalecer o seu slogan “a mão de
Deus está aqui”, dando a entender que o poder de Deus está presente em seus cultos,
“mais” que em qualquer outra igreja.
É salutar destacarmos também, “as campanhas”7 realizadas na IMPD, que
demonstram a criatividade e capacidade destes atores religiosos na busca por fiéis e
também para arrecadação financeira. Segundo Rezende:
Em janeiro de 2010, foi iniciada a campanha da redinha. Em troca de
um pedaço de rede, Valdemiro Santiago pediu uma oferta de R$
153,00. Até o dia 12 de 2010, o apóstolo esperava a ajuda de 150 mil
pessoas, de todo o Brasil. O montante levantado pela campanha seria
de R$ 22,95 milhões. Em agosto de 2010, o apóstolo e seus bispos
foram novamente a televisão em busca de 10 mil contribuintes, que
deveriam solicitar um martelo de madeira8 por R$ 1 mil
(REZENDE,2010, p.25).

As campanhas sustentam a manutenção e compromisso dos fiéis, oferecem
novas promessas e também arrecadam montantes financeiros em curto espaços de
tempo. As campanhas são práticas constantes na IMPD.
A figura do apóstolo Waldemiro é emblemática na construção e manutenção
desta igreja, é muito comum passarmos em frente a algum templo da igreja e vermos
a foto do apóstolo. Os atores pentecostais, estão sempre empenhados na construção

7

São correntes ou movimentos de fé, que reúnem pessoas engajadas com o objetivo de alcançarem
um milagre, oportunidade de serviço, superar alguma dificuldade particular ou familiar.
8
O martelo representava a palavra de Deus, representava a decisão, determinação, embasado texto
bíblico registrado no livro de Jeremias: “Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que
esmiúça a penha? (Jr 23:29)”.
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de capital simbólico, e com Santiago não é diferente. A IMPD é uma igreja que utiliza
muito de símbolos, as campanhas realizadas na igreja nos comprovam este fato.
Segundo Elizafá, parece que Santiago sofre de “hiperidrose”9, e o apóstolo juntamente
com seus bispos não perderam a oportunidade de transformarem o seu “suor” em um
símbolo.
Conforme (LEITE, 2015), no início de seu ministério, o apóstolo transpirava
muito em suas atuações durante os cultos e levava algumas fraldas para se secar,
alguns participantes perceberam e começaram a levar para ele caixas e mais caixas
de fraldas. Aos poucos algumas pessoas começaram a pedir as fraldas em que ele se
secava para elas, e então difundiu-se entre eles a crença de que o suor do apóstolo
tinha poder para curar.
A utilização da mídia, é uma pratica essencial no proselitismo praticado pela
igreja. Seus programas estão diariamente nas emissoras de TV, oportunidade que
Santiago aproveita para sua promoção. A IMPD encontra -se em todos os estados
brasileiros atualmente, e também em diversos países, no site da igreja podemos
encontrar os endereços e países onde existem templos da igreja ⁴.
Agenor Duque e Waldemiro Santiago ao se desligarem da IURD, atuaram
juntos por um breve tempo e foi neste período que Agenor conheceu a bispa Ingrid.
Mas após desentendimentos, Agenor seguiu sua trajetória para iniciar a IAPTD.
Apesar disso, Duque declarou nutrir sentimento de gratidão em relação a Waldemiro,
pois segundo ele, Santiago foi quem lhe reacendeu o seu chamado (QUITÉRIO e
SILVA, 2017).

1.7 O Crescimento do Pentecostalismo
Inicialmente, a chegada dos pentecostais ao Brasil, não preocupou os
protestantes que por aqui já estavam instalados. Entretanto, passado algum tempo,
cerca de vinte anos, o cenário começava a sofrer mudanças. Os pentecostais que
anteriormente não apresentavam nenhuma ameaça aos protestantes, que eram vistos
como uma seita10, que não apresentavam muitas probabilidades de crescimento,
começaram a provocar espanto e desconforto aos protestantes, pois na década de
9

Pessoas com hiperidrose suam excessivamente, mesmo em temperaturas baixas.

10

O termo foi utilizado no passado com mais ênfase para designar um grupo que se afastava da
sociedade. Ver (CAMPOS, 1997).
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30, os pentecostais já eram 27% dos evangélicos no Brasil. O que pode ser reforçado
nas palavras de César e Shaull:
... (em 1930) o protestantismo contava com cerca de 1.100 templos, e
os recém-chegados pentecostais já tinham 267 lugares de culto e
somavam 27% dos evangélicos brasileiros. Essa porcentagem sobe
ainda mais em 1970, tendo os pentecostais chegando a 58% da
população de evangélicos, com 11.000 templos, estabelecendo uma
diferença de apenas menos de três mil templos comparados com as
igrejas não pentecostais (CESAR, W.; SHAULL, R.1999, p.23).

Para uma considerável parte dos teóricos, esse crescimento é consequência
de um conjunto de fatores que se desencadearam. As mudanças sociais rápidas, que
levaram as pessoas a perda de identidade, o aumento dos problemas sociais e a falta
de assistência por parte das instituições governamentais. A população que era tratada
pela igreja católica como massa passiva, que apenas deveriam seguir as orientações
sacerdotais – que eram os possuidores do conhecimento doutrinal – agora passa a
ser tratada como igual e pode ser salva pelo seu comportamento e conhecimento.
Nos idos de 1960, estudiosos deste fenômeno, apontaram o pentecostalismo
como “alienação e ópio do povo”. O movimento era interpretado como expressão
religiosa da situação de opressão das massas, que viam na religião uma forma de
expressar seu descontentamento com a situação.
Em seu segundo momento de crescimento, o pentecostalismo foi se adaptando
à realidade, sendo influenciado especialmente pela teologia da prosperidade. Este
segundo momento de crescimento foi marcado por uma dinâmica diferente, em que
surgiriam igrejas com características que as diferenciariam daquelas do início do
movimento, o que ocasionou a divisão do pentecostalismo brasileiro em diferentes
vertentes, às vezes conservando as origens, mas muitas vezes mantendo apenas
pequenos resquícios dos anos iniciais.
Segundo Mariano, a adesão as igrejas pentecostais no Brasil, se deu
especialmente entre as camadas mais pobres: “O crescimento pentecostal, porém,
ocorre de forma muito desigual entre as diferentes classes sociais. Concentra-se nos
estratos mais pobres da população.” (MARIANO,1999, p.11).
Mariano credita a esta adesão maior ao pentecostalismo por parte dos mais
pobres, o fato de sentirem sem esperança e excluídos na sociedade:
Com propósito de superar precárias condições de existências,
organizar a vida, encontrar sentido, alento e esperança diante de
situação tão desesperadora , os estratos mais pobres, mais sofridos ,
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mais escuros e menos escolarizados da população, isto é, os mais
marginalizados – distantes do catolicismo oficial, alheios a sindicatos,
desconfiados de partidos e abandonados a própria sorte pelos
poderes públicos -, tem optado voluntária e preferencialmente as
igrejas pentecostais (MARIANO,1999,p.12).

Embora a relação entre pobreza e pentecostalismo seja nítida, tem se
observado que uma parcela significativa dos fiéis pertence a camadas sociais mais
elevadas. Neste sentido é importante destacar as transformações que ocorrem no
pentecostalismo, assunto que abordaremos mais adiante.
Até 1970, majoritariamente 91,1% da população brasileira se identificava como
católicos, eles eram 125,5 milhões, numa população de 170 milhões de brasileiros, ou
seja, eram quase 100 milhões a mais que os evangélicos. Os evangélicos
conquistaram muito terreno na segunda metade do século XX, devido ao crescimento
dos pentecostais. Já na década de 50, o crescimento do pentecostalismo começava
a atrair a atenção. Mas foi na década de 80, que esse crescimento se acelera
significativamente. Foi nesse período que o movimento adquire visibilidade pública,
inserção nos meios de comunicação e no campo político.
Os pentecostais são os principais responsáveis pelo crescimento evangélico
no Brasil. Entre 1980 e 2000, eles dobraram de quantidade a cada 10 anos. Em 1980,
eles eram 3,9 milhões, em 1991, eles já haviam alcançado 8,8 milhões de fiéis e no
ano 2000, atingiram o número de 17,7 milhões de seguidores, compondo 80% dos
evangélicos e 10,4% da população brasileira no seu período de maior crescimento.
Entre 1991 a 2000, eles cresceram quatro vezes mais do que a média da população.
Na década seguinte, conforme os dados do Censo, esse crescimento desacelerou.
Os evangélicos chegaram a 13,3% da população em 2010, equivalente a 25,4 milhões
de adeptos num total de 190 milhões de habitantes. Conforme os dados deste mesmo
Censo, o número de pentecostais no meio evangélico teria sofrido uma leve
diminuição, caindo para 60%. Segundo Mariano, há pelo menos duas razões para a
diminuição da expansão pentecostal:

a) O Crescimento da categoria de evangélicos sem filiação
denominacional, que até então eram numericamente
insignificantes, já são 21,8% dos evangélicos, algo em torno de 9,2
milhões de pessoas.
b) Uma segunda razão, é a limitação do próprio censo demográfico.
Segundo o autor, o Censo faz apenas uma pergunta sobre religião:
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qual é a sua religião? Sendo assim, os entrevistados que
respondem ser evangélicos ao entrevistador, sem se referir a
denominação, são classificados na categoria “evangélicos não
determinados”. Para Mariano, isso certamente foi o grande fator
para o desaceleramento dos números relacionados ao
crescimento pentecostal (MOREIRA et TROMBETTA, 2015).

Segundo os dados do Censo, a Igreja Universal apresentou uma queda no
número de membros. Passou de 2.101.887 para 1.873.243 fiéis, perdeu cerca de 230
mil fiéis entre 2000 e 2010. Neste mesmo período, a Igreja Assembleia de Deus,
englobando todas as denominações abrigadas nessa nomenclatura, manteve-se
como a maior denominação pentecostal do país, com nada menos que 48,5% dos
pentecostais no Brasil: 12,3 milhões de um total de 25,4 milhões.
É importante considerarmos a este significativo crescimento numérico dos
pentecostais, a aquisição de redes de televisão (a Rede Record, segunda maior
emissora do país pertence a IURD), de um incontável número de sites e programas
apresentados na Internet, programas em emissoras de rádio, jornais, revistas e
editoras. Sua intensa atuação proselitista nas mídias sociais, através da literatura, da
música e na Internet, amplia a sua visibilidade, o que lhes proporciona maior
legitimidade social. Além do mais, os pentecostais alcançaram grande espaço no
cenário político brasileiro.

1.7.1 Pentecostalismo e Urbanização
Com o decorrer dos anos, uma característica muito perceptível no
pentecostalismo é o seu caráter urbano. Ao transitarmos pelas cidades, ainda que
desatentos, rapidamente chamará a nossa atenção a multiplicidade religiosa, seja nas
regiões centrais, seja nas regiões periféricas, percebe-se que a presença religiosa é
marcante. Como diz Sanchez " A multiplicidade religiosa é uma marca dos espaços
urbanos" (SOARES E PASSOS, 2009). A multiplicidade é uma marca da vida na
cidade. Se o estilo de vida medieval era marcado pela "imutabilidade", a cidade
aparece como lugar de mudança, de rápidas e constantes transformações. A cidade
oferece uma gama de novidades que se apresentam e desaparecem muito rápido.
Modernidade e rupturas, são palavras que descrevem muito bem a vida na cidade.
A modernidade encontra-se em todos os lugares atualmente, mas
especialmente nos grandes centros urbanos. Os números apontam um imenso
crescimento na população urbana no Brasil, especialmente na segunda metade do
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século XX. No início do século atual era 1,2 milhão; em 1950, aproximadamente 18
milhões; dez anos depois, 32 milhões; em 1970, já eram 52 milhões; em 1980 já são
82 milhões; e nos 90, chega a 120 milhões (Santos, 1998, pp.17-29).O Brasil é um
país urbano, estima-se que mais de 84% da população brasileira viva nos grandes
centros. O processo brasileiro de metropolização e industrialização se deu de forma
desordenada e convulsiva, sem tempo para as adaptações necessárias. A metrópole
marca a passagem para um estágio de pluralidade de significados. As sociedades
metropolitanas e plurais abrigam e estimulam extrapolações de fronteiras e
ressignificados, deixando espaço inclusive para a afirmação de diferenças e também
para desenraizamentos de padrões de significado culturais e religiosos. Segundo
Jacob, os pentecostais encontram-se nas periferias das metrópoles brasileiras.
“De modo geral, os pentecostais se localizam na primeira coroa, quer dizer, na
periferia imediata ao município central das regiões metropolitanas.” (JACOB et
all,2003, p.40).

Tabela 2 - Propagação evangélica definida por sexo e rendimento

Classe

de

rendimento

nominal mensal de todos os Homens

Mulheres

Ambos

trabalhos (salário mínimo)
Até ½

302.208

577.817

880.025

Mais de ½ a 1

1.225.738

1.585.807

2.811.546

Mais de 1 a 2

2.137.479

1.671.971

3.809.450

Mais de 2 a 3

761.268

322.466

1.083.734

Mais de 3 a 5

482.919

205.854

688.772

Mais de 5 a 10

245.981

106.543

352.524

Mais de 10 a 15

31.905

14.047

45.952

Mais de 15 a 20

22.047

7.806

29.853
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Mais de 20 a 30

10.581

3.134

13.715

Mais de 30

7.419

2.272

9.691

Sem rendimento

240.840

338.401

579.241

Total

5.468.385

4.436.119

10.304.504

* Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.

É neste contexto de imensas e significativas mudanças que o pentecostalismo
entra em cena oferecendo soluções e ressignificações. As metrópoles representam
rupturas que naturalmente exigem novas acomodações e sentido. Essa proposta é
uma espécie de antidoto para transpor o isolamento, a anomia decorrente do processo
das migrações do rural para o urbano. Estes vínculos oferecem novamente a
proximidade perdida em meio ao processo migratório. Em seu artigo, que é fruto de
pesquisa na região metropolitana de São Paulo, Ronaldo Almeida descreve como
funcionam estas redes e vínculos:
As redes evangélicas trabalham em favor da valorização da pessoa e
das relações pessoais, gerando um aumento de auto-estima e impulso
empreendedor, além de ajuda mútua com o estabelecimento de laços
de confiança e fidelidade. Essas redes atuam em contextos de
carência, operando por vezes, como circuitos de trocas, que envolvem
dinheiro, comida, utensílios, informações e recomendações de
trabalho, entre outros. (ALMEIDA,2004, p.21).

A subjetividade das metrópoles pode ser percebida nas falas, nas práticas
pentecostais, respondendo e respaldando essa filosofia de vida estabelecida por estas
sociedades capitalistas. Nesta dinâmica, o sujeito passa a ser o centro, o alvo das
ofertas religiosas, apesar das falas e propostas serem feitas para toda a massa.
As prédicas e discursos dos pastores e pregadores pentecostais elucidam
muito bem esta constatação. Passos faz observações pontuais a respeito. Segundo
ele a regra é sempre mantida (PASSOS, 2000):

•

falar ao sujeito ouvinte (meu amigo, meu irmão, você que me ouve,
você que está aqui, caro leitor, Jesus pode salvar você, você pode
conseguir;
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•

referir-se a situações particulares (você que está com dor na
coluna, você que tem problemas com a família, você que está
desempregado, você que quer ir bem nos negócios, você que está
triste);

•

provocar uma experiencia pessoal (feche os olhos, entregue seu
problema a Jesus, peça a Jesus que resolva seu problema, sinta
Jesus tocando seu coração, sinta Jesus libertando, fale com Jesus,
você pode ficar à vontade, chorar, sorrir, gritar);

•

estimular a autoestima (você pode, Jesus te ama, Jesus vai
realizar o que prometeu, você é herdeiro de uma promessa, basta
você acreditar, basta entregar-se a Jesus, basta crer que
conseguirá);

•

solicitar um gesto pessoal (levante a mão quem quer..., venha até
a frente, cante, entregue-se concretamente, dê seu voto pessoal,
receba a unção, pegue o envelope, faça uma oferta).

Os elementos da cultura das metrópoles vão sendo incorporados nas práticas
pentecostais, em rupturas de uma dialética múltipla entre elementos novos e velhos.
O pentecostalismo torna-se cada vez mais identificado com a cultura dos grandes
centros. A passagem do rural para o urbano na sociedade brasileira contribui
consideravelmente para o crescimento do pentecostalismo no Brasil.

1.6.2 A Adaptabilidade do Pentecostalismo
É reconhecido por parte daqueles que pesquisam o pentecostalismo o seu
aspecto de adaptabilidade. O pentecostalismo vai se reinventando para atender as
demandas dos seus fiéis. O pentecostalismo vem passando por várias mudanças
desde sua chegada ao Brasil. Mudanças de aspectos teológicos, doutrinários, na sua
relação com a sociedade, na sua liturgia, o perfil dos seus líderes e etc. “Criatividade”,
flexibilidade e liberdade são elementos muito comuns a realidade do campo
pentecostal, o que já não se encontra com tanta facilidade em igrejas cristãs históricas,
muito determinadas em manterem a tradição doutrinal de suas instituições. No
pentecostalismo ninguém pode requerer para si o monopólio e controle absoluto do
movimento, ninguém pode impedir as ações pastorais de alguém que conseguiu criar
uma comunidade em torno de si. (Trombetta, 2015, p. 14).
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O pentecostalismo brasileiro formou uma grande quantidade de denominações
com intuito de alcançar novas classes da sociedade. Sem contar a competição interna,
que lhes obriga todo tempo reverem suas estratégias e métodos. Nestes processos
de adaptação, o pentecostalismo muitas vezes absorve os aspectos e características
da cultura das comunidades locais onde está inserido, agindo assim, consegue
oferecer soluções as mazelas e dificuldades que estes enfrentam. Este processo
dinâmico e constante de adaptações e readaptações, fazendo surgir novas igrejas e
estratégias por parte das mesmas é o que impede o estabelecimento de definições do
que seria o pentecostalismo e talvez por isso se fale em “pentecostalismos”.
Em Imperatriz/MA, a ADs nos proporciona um exemplo clássico destes
processos de adaptações e reinvenções no campo pentecostal. Segundo PANTOJA
E COSTA (2013), esta igreja adotou:

1) prática da teologia da prosperidade, ainda que negado por alguns
pastores;
2) Passou a utilizar rádio e Tv, como ferramenta de marketing em
suas ações;
3)

a realização de “campanhas” de prosperidade;

4)

abrandou os estereótipos de santidade pentecostal (os usos e
costumes).

5)

a realização de show gospel com o intuito de arrecadar fundos e
atrair jovens;

6)

aderiu a participação na política partidária.

7) Ritos muito próximos, em algumas campanhas e em pregadores
mais ousados, dos realizados na IURD, com utilização de objetos
(água ungida, pedras, óleo, rosas, miniaturas de objetos do interior
do Templo de Salomão, corredor dos milagres, unção de objetos
pessoais, fotografias etc.);
8) Departamentalização institucional e estabelecimento de metas
financeiras por congregações e promoções internas baseadas em
seu cumprimento.

Segundo os autores esse processo de transformações, por eles chamado
“neopentecostalização”, tem ocorrido em todo o Brasil e não apenas na ADs em
Imperatriz, e em alguns lugares, de forma muito mais acentuada.
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As mudanças no campo pentecostal brasileiro, aqueceram a concorrência no
mercado dos bens simbólicos, obrigando igrejas a reavaliarem suas posições e
convicções, levando-as a promoverem mudanças significativas na sua relação com a
sociedade e os fiéis, práticas que outrora eram rejeitadas, agora são legitimadas em
prol da permanência e sobrevivência neste mercado, num movimento de adaptação à
nova realidade.

CAPÍTULO II
AS PRÁTICAS DA IAPTD
Este capítulo se divide em 10 tópicos. No primeiro tópico apresentamos a
localização da IAPTD, no segundo procuramos apresentar a expansão. Do terceiro ao
décimo apresentamos as práticas adotadas pela IAPTD que são: os cultos, as
campanhas, as dádivas, a utilização dos símbolos, a teologia adotada pela igreja, o
discurso da guerra contra o diabo, as ações de Marketing e a realização do congresso
Fogo para o Brasil. Estratégias adotadas pela igreja para sua manutenção e conquista
de espaço neste campo tão concorrido.

2.1 A localização
A sede atual da denominação localiza-se no bairro do Brás, na avenida Celso
Garcia, 380. Anteriormente ela situava-se na mesma avenida, porém em um salão
maior, no número 899. Talvez a mudança tenha acontecido para contenção de gastos.
O Brás é um grande centro comercial na capital paulistana, onde estão localizadas
diversas denominações pentecostais, onde vários templos de diversas denominações
disputam espaços e fiéis. Há uma enorme diversidade de ofertas religiosas,
alimentada por uma acirrada concorrência entre os atores religiosos deste espaço.
Para Silva (2014)11, esse grande número de igrejas concentradas em uma
mesma avenida, ocorre também por decorrência da desvalorização dos imóveis da
região, possibilitando alugueis de baixo custo. Silva considera ainda, um outro fator
como explicação para a concentração dessas igrejas no mesmo bairro. Para ele, é a
facilidade de acesso proporcionada pelas linhas de transporte público. Em sua tese
de doutoramento, Barbosa (2017), nos apresenta uma lista de igrejas instaladas no
Brás e arredores. Nos limitamos apenas aquelas que estão na Avenida Celso Garcia:
Tabela 3 - Igrejas na Rua Celso Garcia, Brás - SP

IGREJA

ENDEREÇO

Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Av. Celso Garcia, 560 -Brás –
Ministério Madureira ADBRAS

11

03014-000 -São Paulo -SP – Brasil

Para mais informações sobre igrejas na região do Brás ver (SILVA, 2014) e (BARBOSA, 2017)
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Ministério

Mudança

de

Vida

(Igreja Av. Celso Garcia, 777-Brás –

Mundial de Cristo) MMV

03015-000-São Paulo -SP – Brasil

Igreja Nova Geração

Av. Celso Garcia, 238 -Brás –
03014-000 -São Paulo -SP –Brasil.
Av. Celso Garcia, 380 -Brás –

IE Evangelho Pleno em Cristo

03047-000 -São Paulo -SP.
Comunidade Cristã Amor e Graça (CCAG) Av. Celso Garcia,243 -Brás,
São Paulo -SP,
Igreja Jesus Fonte de Vida

Av. Celso Garcia, 188 -Brás,
São Paulo -SP.

Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus

Av. Celso Garcia, 1081 -Brás –
03015-000 -São Paulo -SP –Brasil

Comunidade

Apostólica

Comunidade Av. Celso Garcia, 1481 -Brás –

Apostólica

03014-000-São Paulo -SP –Brasil

Comunidade Missão dos Sinais de Deus.

Av. Celso Garcia, 1515-Brás –
03015-000 -São Paulo -SP –Brasil

Igreja Pentecostal Concerto Eterno Água Av. Celso Garcia, 1777-Brás –
da Vida.

03015-010 -São Paulo -SP –Brasil

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Av. Celso Garcia, 2210 -Belenzinho03014-000 -São Paulo -SP –Brasil

(IEADSP)
Igreja

Pentecostal

Deus

é

amor Av. Celso Garcia, 2214 -Belenzinho-

(http://www.ipda.com.br)

03014-000-São Paulo -SP –Brasil

Bola de Neve Church. (boladeneve.com)

Av. Celso Garcia, 3749 -Tatuapé-Brás 03063-000-São Paulo -SP –Brasil
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Igreja

da

Graça

de

Deus. Av. Celso Garcia, 3759 -Tatuapé03064-000 -São Paulo -SP –Brasil

(http://ongrace.com)

Igreja Nova Geração Mundial de Deus. Av. Celso Garcia, 4224 -Tatuapé03060-000-São Paulo -SP –Brasil

(igrejanovageracao.org)
Igreja

Deus

é

Amor. Av. Celso Garcia, 4568 -Tatuapé-

(http://www.ipda.com.br) (IPDA)

03064-000-São Paulo -SP –Brasil

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Av. Celso Garcia, 4906 -TatuapéBelém-Setor 108. (IEADSP).

03064-000-São Paulo -SP –Brasil

Igreja Mundial do Poder de Deus. (IMPD)

Av. Celso Garcia, 5518 -Tatuapé03064-000-São Paulo -SP –Brasil

CEIZS

São

Paulo

–Comunidade Av. Celso Garcia, 5639 -Tatuapé-

Evangélica Internacional Zona Sul.

03015-000 -São Paulo -SP –Brasil

Comunidade Cristã Paz e Vida. (CCPV)

Av. Celso Garcia, 6076 -Tatuapé03064-000-São Paulo -SP –Brasil

Fonte: BARBOSA, 2017.

Para este autor, o aglomerado de igreja na região do Brás pode ser comparado
a um cluster. Porter nos fornece uma compreensão mais clara do que seria:
Concentrações de companhias e instituições interconectadas em um
campo geográfico particular. Os clusters englobam uma matriz de
indústrias e outras entidades interligadas importantes para a
competição. Eles incluem, por exemplo, fornecedores especializados
de matérias primas, maquinários e serviços e proveem uma
infraestrutura especializada. Os clusters também frequentemente se
estendem verticalmente para os canais e consumidores e lateralmente
para os produtores (PORTER, 2013, p. 78).

Os estudos e pesquisas sobre os aglomerados econômicos – clusters – na
cidade de São Paulo são diversos. Tomemos como exemplo os Bares na Vila
Madalena(TELLES; ALTHEMAN; SIQUEIRA; ROMBOLI, 2013); a Rua das Noivas na
Rua São Caetano(MARIETTO, 2013); o Comércio Atacadista e Varejista de Roupas,
Bijuterias, Tecidos, etc. na Rua 25 de março (OLIVEIRA, 2013); o Segmento de Luxo
na Rua Oscar Freire (SOUZA, 2013), dentre outros. Segundo Barbosa, o cluster

42

religioso encontrado no Brás, encontra-se mais próximo dos modelos de aglomerados
econômicos da capital paulista:
Um cluster religioso na Avenida Celso Garcia estaria mais próximo dos
modelos de aglomerados econômicos paulistanos encontrados no
cluster da Rua Teodoro Sampaio’ (móveis & decoração), no cluster da
Rua Teodoro Sampaio’’ (instrumentos musicais), no cluster da Rua
Santa Ifigênia (eletroeletrônicos), no cluster da Vila Madalena (bares);
no cluster da Rua São Caetano (vestidos e artigos para
noivas/casamentos) (BARBOSA, 2017,p. 120).

É neste ambiente de competição e concorrência religiosa, que se encontra
diversas denominações. É neste corredor da fé, onde destacam-se o suntuoso templo
de Salomão da IURD, a sede da IMPD, os templos das ADs. É neste cenário que a
IAPTD está inserida e luta por espaço, pela sua legitimidade e para manter-se no
campo pentecostal brasileiro.

2.2 A expansão
Em dezembro de 2015, a revista Época12 contabilizou 20 igrejas espalhadas
pelos estados de São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito
Federal. No mês de setembro de 2016, mesmo mês que a igreja completou uma
década, foi realizada uma detalhada pesquisa, a fim de contabilizar todas as igrejas
da IAPTD, uma vez que não estão disponíveis os endereços de todas as igrejas no
site e/ou redes sociais da instituição. Logo, para se obter os endereços é necessário
entrar em contato por algum telefone informado pela igreja ou verificar os endereços
que passam constantemente no rodapé dos cultos que são transmitidos pelos
prgramas de televisão ou no site da igreja. Segundo os dados desta pesquisa, foi
contabilizado um crescimento de 500%, sendo o carro chefe da igreja o Estado de
São Paulo, com 71 igrejas e o restante nos demais estados como Rio Grande do Sul
(7), Rio de Janeiro (5), Espírito Santo (4), Amazonas (3), Distrito Federal (3), Minas
Gerais (3), Goiás (2), Paraná (1), Mato Grosso (1), somando 100 igrejas. É perceptivel
a força da igreja no estado de São Paulo.Vale salientarmos que esta é a maior
economia do país, mas não podemos afirmar ser esta a motivação para a concetração
das forças no estado paulistano.

12

Revista Época: <http://epoca.globo.com/palavrachave/agenor-duque/
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Segundo os dados informados no programa de TV da igreja, a denominação conta
com templos em diversas capitais brasileiras.A Igreja Apostólica Plenitude do Trono
de Deus, sem dúvidas vem alcançando espaço no campo pentecostal brasileiro.

2.3 Os Cultos
O culto, em qualquer religião, é um espaço privilegiado de manifestações
culturais, sejam institucionais ou não. Durkheim, que figura entre os pioneiros no
estudo cientifico das religiões, consolidou sua teoria utilizando os relatos de
observações dos cultos aborígenes australianos (DURKHEIM, 2008). Seu método
tornou-se referência para os pesquisadores do fenômeno religioso, acentuando a
relevância da observação litúrgica para o estudo das religiões.
O pentecostalismo reduziu consideravelmente a formalidade protestante. As
formalidades litúrgicas, quando há, geralmente são instáveis e até imprevisíveis
(BARRERA, 2005). O pentecostalismo de certa maneira introduziu desordem e, em
certo sentido, até caos. Nos cultos pentecostais, a possibilidade de ordem litúrgica e
de calendário litúrgico são reduzidas significativamente. O “elemento” causador desta
desordem, segundo Barrera é o próprio Espirito Santo:
O caminho que tenho ensaiado para pensar o culto pentecostal,
fazendo eco da própria teologia pentecostal, é considerar o fator
Espírito Santo como elemento caótico que tenciona com a ordem
clássica do protestantismo e se impõe. O Espírito Santo, sempre
imprevisível como costumam afirmar as lideranças pentecostais, faz o
que ele quer e quando ele quer” (BARRERA,2005, p.30).

Como consequência desta crença, muitos pastores não preparam seus
sermões, pois creem que ao abrirem a boca, o Espírito Santo começará a falar. O
culto pentecostal é marcado pela espontaneidade, pela diminuição de regras
litúrgicas. Esta falta de ordem causada pelo Espírito Santo é vista com bons olhos,
pois é interpretada como um sinal de sensibilidade espiritual.
No culto pentecostal o corpo adquiriu um significado diferente em relação ao
protestantismo. Pois o sistema religioso pentecostal coloca no centro do seu culto a
cura, o exorcismo e o êxtase. Todas elas são práticas religiosas que agem no corpo
das pessoas ou que se manifestam corporalmente. A cura e o exorcismo colocam o
corpo das pessoas em evidência, com os pastores falando e mostrando as pessoas
que serão objeto da cura. O êxtase coletivo, regra geral, coloca o grupo todo em
movimento descontrolado.
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O culto pentecostal só tem hora para começar, mas o fim do culto é mais difícil
de prever, pois “surpresas” podem acontecer. O culto pentecostal desobriga os fiéis a
permanecerem apenas em uma posição rígida, estática. Muito pelo contrário, se
incentiva a expressão do corpo: se canta movendo a cabeça, se levantam os braços,
se aplaude, se grita, se ajoelha, se dança, se abraça, muitas vezes se pede para sorrir
e orar com a pessoa que está assentada ao lado e assim por diante. Os próprios
pastores estimulam e cobram essa participação da congregação, dando dinamismo a
reunião. Em muitas igrejas pentecostais os cultos são como verdadeiros espetáculos
que são assistidos e ao mesmo tempo se participa. A coreografia, as luzes, os gestos
e movimentos conduzidos pela música. Como bem descreve Campos: “No decorrer
do culto, o espaço litúrgico se torna um teatro, onde o sagrado e construído
socialmente por todos os atores, indistintamente posicionados, no palco ou na plateia”
(CAMPOS,1997, p. 72).
O pentecostalismo coloca “o batismo do Espírito Santo”, como essencial para
o cristão, que, segundo sua doutrina, se apresenta fora de todo planejamento. Tratase de um agente surpresa que a qualquer momento pode modificar a direção do culto.
Se no protestantismo a centralidade da Bíblia estabelecia uma forma de culto
ordenada a ser seguida, no pentecostalismo a centralidade do Espírito Santo promove
essa atmosfera que deixa espaço para manifestações surpresas. Um culto cheio de
surpresas e de atos improvisados: o tema e a duração do sermão, as canções, o
momento da oração e a sua duração, tudo pode ser alterado. Os fiéis pentecostais
encontram nos cultos esse ambiente festivo e dinâmico que os tira da rotina diária.
Na IAPTD os cultos contêm todos estes elementos. Momentos de euforia em
meio as pregações, pessoas orando em línguas estranhas (“glossolalia”)13. Este foi o
que mais nos chamou atenção, pois durante todo o culto, até mesmo quando o pastor
está pregando, muitos continuam orando. A reunião é marcada por um ambiente de
muita emoção, músicas, ofertas, pregações em vários textos bíblicos, êxtase coletivo
com várias pessoas girando, pulando e orando simultaneamente, períodos de
revelações proféticas, momento este em que os participantes aguardam que algo
extraordinário aconteça em favor deles. Nos momentos de testemunhos, os fiéis são
incentivados a aplaudirem, festejarem as bençãos alcançadas. As reuniões

13

Na IAPTD, os pastores incentivam os fiéis a falarem em línguas constantemente durante os cultos.
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acontecem em um período de duas horas e meia a três horas, algumas reuniões
podem durar até três horas e meia, mas percebe-se que não há horário especifico
para o término.
Na entrada do estacionamento da igreja, encontra-se uma placa com os horários
dos cultos e temas das reuniões, conforme a tabela abaixo. Destacamos que apenas
quinta-feira não acontece culto na igreja:
Tabela 4 - Dias e horários de cultos na IAPTD

Tema do dia

Horário das reuniões

Segunda feira

VIDA FINANCEIRA

09H- 15H- 19H

Terça feira

CAMPANHA

DE 09H – 19H

MILAGRES
Quarta feira

PROFÉTICA

09H-15H-19H

Sexta feira

LIBERTAÇÃO

09H-15H- 19H

Sábado

CULTO JOVEM

15H

VIDA SENTIMENTAL

19H

CULTO DA FAMILIA

09h – 18h

Domingo
Fonte: O autor, 2020.

Nos cultos que participamos, percebemos que os frequentadores das reuniões
pertencem às classes menos favorecidas. Uma plateia composta por famílias inteiras
(esposo, esposa e filhos) jovens, jovens casais, crianças, idosos. Uma grande parcela
dos idosos estavam desacompanhados e também muitas pessoas enfermas. O
ambiente é agradável, o templo é muito confortável, com várias máquinas de ar
condicionado. Percebe-se que a igreja investe muito em sua aparelhagem midiática e
transmissões dos cultos. Os obreiros ficam espalhados por todo o templo e são muito
solícitos e gentis.
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Figura 1 - Foto do templo IAPTD Brás (do autor 2019).
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Figura 2 - Templo da IAPTD Brás (do autor 2019).

2.4 As campanhas
As campanhas ou correntes são movimentos de fé que reúnem pessoas
engajadas por um objetivo comum. Essa causa tanto pode ser coletiva como
individual, mas circunda um tema geral compartilhado pelo grupo, que em torno do
objetivo de realizá-lo se empenham por meio de orações, jejuns e “propósitos” com
Deus à procura de respostas e soluções para os seus dramas pessoais. Estas igrejas
fazem leitura de uma camada social da nossa sociedade. Isso pode ser percebido nas
palavras de Helman:
“A dor é mais do que um simples evento neurofisiológico; há também fatores
sociais, psicológicos e culturais associados a ela que devem ser considerados.”
(HELMAN,2003, p.170). Segundo as palavras de Helman, percebemos que dor e
enfermidade são um tipo de sofrimento humano que se apresentam em cada fase de
nossas vidas com nomes diferentes, as vezes doenças, em outras medo, solidão, ela
se apresenta de maneiras diversas. Helman observa ainda com propriedade: “Quando
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a dor é vista como uma punição divina por um lapso de comportamento, suas vítimas
provavelmente relutarão em buscar alívio.” (HELMAN,2003, p. 172).
Na IAPTD as campanhas ocorrem simultaneamente. Enquanto os “os corações
de gesso”14 eram distribuídos entre os fiéis pelos obreiros, outras categorias de
campanha também seguiam e em todas eram indiretamente tematizadas a
prosperidade e a cura. A ideia de ser próspero significa ter dinheiro, mas não apenas
isso: cabe ao fiel manifestar essa riqueza nas diferentes áreas da sua vida, maneira
que confirma o favor divino em sua vida. Admite-se aqui um sistema coordenado de
crenças que legariam ao fiel a sensação de estabilidade que necessita para conduzir
a vida cotidiana. Sendo assim, é permitido ao fiel participar de várias campanhas
simultaneamente, a fim de que as áreas da sua vida sejam reintegradas num sistema
que se supõe ordenado e coerente.
Atualmente o site da igreja, anuncia a “Campanha das Portas Abertas “; “Na fé
de Jeová Jiré, o Deus Provedor”15 Uma porta, parecida com um arco, é colocada à
frente do altar em um determinado momento do culto. Os fiéis passam por ele,
enquanto pastores e obreiros oram por todos, pedindo a Deus que lhes abram novas
oportunidades na vida, que podem ser em diversas áreas, mas especialmente
profissional. Na sequência é feita uma chamada para “Unção da Multiplicação”. Esta
campanha faz alusão ao registro bíblico em que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes
para alimentar uma multidão,16 no vídeo de divulgação, o apóstolo Duque está em
Israel, segundo a sua fala, orando por alguns pães e peixes, para distribuir entre os
que aderirem a campanha. A proposta desta campanha, é para que haja multiplicação
na vida dos fiéis, superação dos momentos de dificuldades financeiras.
Semanalmente, massas compostas de todos os tipos de gente, se engajam
nesse movimento em busca de soluções para suas mazelas cotidianas em diversas
igrejas pentecostais. O que também acontece na IAPTD, onde encontramos pessoas
de diferentes credos empenhadas em alcançar cura, sem que necessariamente

14

Pequenos corações de gesso, eram distribuídos representando os corações dos familiares que ainda
não eram convertidos. O valor de cada coração era R$ 7,00 equivalente a cada dia da semana.
15 Esta campanha faz alusão ao texto bíblico registrado em Genesis 22:13-14, em que Abraão responde
ao seu filho quando perguntado onde estava o cordeiro para o sacrifício. A idéia central é que Deus irá
suprir todas as necessidades dos que aderirem a campanha.
16 Esta campanha é baseada no milagre da multiplicação dos pães e peixes registrados nos textos
Mateus 14:13-21, Marcos 6:31-44, Lucas 9:10-17 e João 6:5-15. Todos os que participarem
receberão a benção da multiplicação em suas vidas.
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ignorem as suas pertenças religiosas de origem. Uma pessoa, mesmo não
pertencendo aos quadros da igreja, pode participar das campanhas até de forma
indireta, quando um amigo, familiar ou conhecido o inscreve nas orações e ou lhe
entrega o objeto símbolo da campanha (um envelope, uma rosa, panfleto, etc.) como
um objeto ungido/abençoado, que tem o poder de transmissão da benção divina.
Nessa perspectiva, as campanhas podem ser interpretadas como uma relação
comercial entre o fiel e a divindade que se busca: em troca de algum benefício, o fiel
oferece à divindade algo, estabelecendo uma aliança que pode ser compreendida em
termos de reciprocidade e dádiva. A princípio, as campanhas são voluntárias, mas à
medida que certos “presentes” são dados (as orações, os jejuns, os propósitos)
supõem-se que haja retribuição e, consequentemente, a contra dádiva. Rodrigues
define esta relação: “As campanhas, então, podem ser lidas na chave da prática
social, da transação entre ser humano e deus a partir da qual circulam bens materiais
e imateriais.” (RODRIGUES,2017, p.131).
O que reverbera Marcel Mauss, quando o mesmo descreve os elementos
constitutivos do potlach: o maná (do prestígio que o ganho favorece) e o dever de
retribuir a dádiva, sob pena de caso não feita a retribuição, perder esse talismã
(MAUSS, 2003). As bênçãos concedidas por Deus, as dádivas por assim dizer, ao
circularem entre aqueles que aderem às campanhas exigem da relação de aliança
pressuposta a reciprocidade e, com isso, materializam-se os vínculos em que estão
implicados seres humanos e espíritos.
Assim sendo, a relação com Deus mediada pelos dirigentes e ritualmente
representada nas campanhas tem grande importância para a compreensão da
experiência religiosa do ponto de vista da dinâmica que gera no seio da igreja. Os
milagres urgentes que se buscam nas reuniões acionam a relação com a divindade e
remontam ao ganho das causas solicitadas. O testemunho, então, deve ser entendido
como a verbalização que testifica a relação entre o fiel e Deus, articulada sobre a base
fornecida pelo pedido e pelo milagre alcançado.
As campanhas tem o objetivo de fortalecer a fidelização dos participantes e
também oferecer respostas as mazelas cotidianas enfrentadas por aqueles que
procuram respostas na IAPTD.
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A foto abaixo, registra o momento em que um grande tecido foi conduzido pelos
obreiros por todo o templo. Era a campanha dos “provocadores de milagres”. Os fiéis
tocavam no tecido acreditando que ao tocarem receberiam bençãos das mais variadas
segundo a necessidade particular de cada indivíduo. Esta campanha é inspirada no
texto bíblico em que uma mulher que sofria de uma enfermidade há doze anos. E
segundo o registro bíblico ao tocar na orla das vestes de Jesus foi curada. O tecido
simbolizava a orla das vestes de Cristo.

Figura 3 – Momento de uma campanha IAPTD (do autor 2019).

2.5 As ofertas e dízimos
No que diz respeito a compreensão da utilização do dinheiro, movimentos de
ressignificação também são realizados. No judaísmo antigo, a prática de entrega do
dízimo correspondia a um imposto com a finalidade de sustento do clero. Não se
tratava de atos de generosidade, mas o cumprimento de um ato imposto pela rigorosa
lei religiosa. Que foi herdada do contexto cristão. Esta é a lógica que permeia boa
parte das igrejas que praticam a lei da entrega dos dízimos.
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Já no contexto iurdiano, como descreve Montero, o sentido de entrega de
dinheiro estaria mais próximo de um entendimento relacionado as oferendas aos
orixás (nos terreiros de candomblé e umbanda). Na IURD, doação ou oferta é
compreendida como:
demonstração de fé, endereçada diretamente a Deus para desafiá-lo.
A oferta instaura uma aliança entre Deus e o homem, pela qual aquele
fica obrigado a uma imediata restituição(...) Deus não pode subtrair-se
ao jogo, (...) a oferta cria uma pretensão que deve, impreterivelmente,
ser alcançada, um direito. (MONTERO,2006, p.60).

“Na IURD, o dinheiro é objeto de sacrifício, pois sacrificar o dinheiro e bens,
significa coloca-los em risco e ou aceitar o risco de privação, aguardando a
recompensa divina.” (RODRIGUES, 2017).
Quanto maior o risco, maior é a fé, e consequentemente, maior a recompensa.
Para Montero:
A idéia de troca implícita nessas relações entre homens e Deus é, pois,
ressignificada. Nos códigos afros são ofertados presentes – velas,
bebidas, cigarros, comida – para agradar os deuses, torna-los
generosos com os homens. Essa circulação demasiadamente humana
de bens, o caráter metonímico do sacrifício, que muitas vezes implica
a morte de animais, sofre a suspeição de animismo ou selvageria. Já
o modo sacrificial que o dinheiro assume nos ritos da Igreja Universal
retira do sacrifício seu caráter violento e bárbaro e o transmuta em
uma abstrata relação de risco, como um investimento econômico. (...)
Sacrificar ritualmente o dinheiro (reduzir incertezas mediante risco) e
exorcizar o feitiço (indexar os demônios pagãos à idéia de salvação)
são formas de discursos práticos que negociam com outras
proposições, o que repõe em jogo as fronteiras entre magia e religião
(MONTERO,2006, p.60).

A esse respeito podemos dizer que ambas as religiões tem seu “preço”. Após
pesquisa realizada com o intuito de analisar a relação do dinheiro em algumas
religiões brasileiras, Reginaldo Prandi conclui:
Religião muda expectativas, modela comportamentos, altera desejos
e frustrações. E também ensina como se relacionar com o mundo. O
crente pentecostal sente-se com certeza fortalecido para enfrentar as
dificuldades da vida diária, certamente miserável. É alertado para
procurar novos empregos, outras fontes de renda. O milagre do ‘dar’
certamente depende da ressignificação pela qual passa o dinheiro e
ele encontra forças para superar sua falta, mesmo agora quando sua
falta pode ser maior porque ele tem que gastar com Deus, e se sente
mais animado para batalhar por mais dinheiro, que será mais dinheiro
para Deus e mais dinheiro para si. (PRANDI, 1996, p. 75).
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Em grande maioria, todo culto público tem um momento dedicado as
contribuições. Existem dois tipos de contribuições: o “dízimo”, que consiste na doação
de dez por cento do salário ou renda do fiel para a manutenção da igreja e a “oferta”
de caráter voluntário e sem valor pré-determinado. O recolhimento de ofertas na
IAPTD acontece enquanto uma canção é cantada e se faz uma fila para a entrega, ou
os obreiros circulam pelo templo com alforjes. A relação dos pentecostais com o
dinheiro tem sido analisada procurando compreender como as dádivas são
incorporadas ao sistema simbólico pentecostal, causando representações socias
bastante valorizadas nos discursos e sermões (PROENÇA 2011; CAMPOS 1997),
especialmente entre as igrejas que surgiram na década de 1970. O diferencial neste
caso, é a chamada ‘teologia da prosperidade” que como define Freston, “vê as
contribuições financeiras não como um ato de gratidão ou devolução a Deus (como
na teologia tradicional), mas como um investimento (FRESTON ,1994, p.147).
Ari Pedro Oro observa que:
Na maioria das igrejas neopentecostais brasileiras, que se consideram
detentora dos meios legítimos de resolução das aflições, passam
obrigatoriamente, pela contrapartida financeira. Ou seja, o fiel que se
aproxima dessas igrejas sabe que precisa pagar pela satisfação dos
desejos, e cada um desses últimos tem seu preço”. (ORO, 2001, p.
78).

O ato de ofertar dinheiro e entregar o dízimo nas práticas da IAPTD, tem
conotações de um elemento cultural na igreja. Nas visitas que fizemos e cultos que
assistimos pelo site da igreja, percebemos que já no início do culto os pastores
recolhem o dízimo. Pertence a esta cultura o “princípio da reciprocidade e da troca”
que identifica os atos de dar, receber e retribuir como elementos constitutivos das
práticas religiosas, como observado por Marcel Mauss. Sendo assim, o dinheiro passa
a ter o simbolismo de instrumento na comunicação com a divindade, num sistema em
que nada é dado ou recebido gratuitamente. Nesta relação reciproca, em que quanto
mais se dá, mais se recebe, o dinheiro passa a ter significado que excede o valor
monetário, pois passa a estar envolvido em um ritual. É atribuído as ofertas e dízimos
o sentido de uma aliança ente o fiel e Deus. Esta aliança não pode de maneira alguma
ser quebrada. Pois ao se quebrar esta aliança, a vida estará exposta a ataques do
diabo.
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Deste modo, as ofertas e o dízimo constituem a estratégia para afastar o mal.
O caminho do sucesso na vida financeira, é estabelecer uma aliança com Deus, por
meio de Jesus. Para que esta aliança seja estabelecida é necessário que ambas as
partes cumpram suas responsabilidades, isto é, que as pessoas doem para a igreja o
que elas têm de mais sagrado: o dinheiro. Quanto maior o sacrifício, na mesma
medida será a benção recebida. Por isso muitas vezes exige-se o dinheiro do aluguel,
da conta de água e luz, da parcela do carro. A boa oferta, é a oferta do sacrifício.
Ofertar para a igreja é colocar a fé em ação, e Deus ao ver tal atitude, se sentirá
obrigado a recompensar.
A oferta ocupa um lugar especial nos cultos da IAPTD. Em todos os cultos que
participamos, contabilizamos ao menos quatro momentos em que os pastores pediam
aos fiéis que fizessem doações. Em alguns momentos, se estipulava um determinado
valor e gradativamente era diminuído. Os pastores dão muita ênfase, creditando ao
ato o poder de lhes fazerem conseguir uma oportunidade de trabalho, causas na
justiça que podem ter finais favoráveis, conquista de bens materiais. Aliás, os
momentos de testemunho sempre foram acompanhados de desafios aos presentes,
incentivando e desafiando a ofertarem. Percebemos no momento dos testemunhos,
que os candidatos, passavam por uma rápida entrevista, e uma das perguntas feitas
era se eles estavam com o carnê do dízimo sem atrasos, pois quem não estivesse
com a contribuição mensal regularizada, não poderia falar ao microfone.
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Figura 4 - Momento de oferta durante o culto (do autor 2019).

2.6 Os Simbolismos na IAPTD
Mitos, símbolos e ritos fazem parte de uma necessidade permanente de
construir e reconstruir o mundo e, assim, dar algum sentido ao caos. Clifford Geertz,
que pensa ser a religião uma derivação da cultura, assinala que o “homem tem uma
dependência tão grande em relação aos símbolos e sistemas simbólicos a ponto de
serem eles, decisivos para sua viabilidade como criatura”. (GEERTZ, 1989, p. 114). O
que acontece na IAPTD, se aproxima do que diz Jacques Le Golf ao analisar o período
medieval: “o homem medieval possui uma mentalidade simbólica”, vivendo numa
floresta de símbolos” (LE GOFF,1989, p. 27). Existe uma variedade imensa de
símbolos na IAPTD. Os símbolos estão presentes nos cultos, na decoração dos
templos, na vida e práticas dos fiéis. O pesquisador Wander de Lara, em sua tese de
doutoramento analisa as práticas do simbolismo na IURD.
Segundo o autor podemos observar algumas finalidades representativas na
utilização dos símbolos praticados por esta igreja. Primeiro, a utilização dos símbolos
para o ensino e compreensão dos relatos bíblicos. Segundo Edir Macedo, “os
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símbolos devem ser empregados para transmitir ensinamentos” (MACEDO,1997,
p.16). Segundo Macedo, “um objeto é uma figura ou ideia que representa e garante a
realidade daquilo que está sendo simbolizado”. Em segundo, a utilização dos objetos
tenciona instigar a imaginação para exercitar a fé. Para Edir Macedo, os objetos
simbólicos são pontos de contato, para despertar a fé das pessoas, para que
obtenham respostas de Deus as suas súplicas:
Muitas pessoas tem dificuldade para colocar sua fé em prática, por
isso precisam do ponto de contato, que podem ser óleo de unção, a
água, a rosa, uma peça de roupa ou outros elementos. Esses objetos
despertam o coração e as mentes das pessoas para a realidade de
que o Senhor está presente para abençoá-las. (Doutrinas da Igreja
Universal do Reino de Deus. V.2, p.101).

Terceiro, o emprego dos símbolos como fetiches ou amuletos na realização dos
desejos com efeitos mágicos ou cumprindo funções de proteção. A distribuição de
óleos, sal, frascos de água, todos embasados na crença de que o próprio Cristo se
faz presente na casa ou no templo através deles. E finalmente, estabelecer uma
conexão direta com o universo das crenças afro-brasileiras e do catolicismo popular
(PROENÇA, 2011). A IAPTD e a IURD se assemelham em muitas práticas, inclusive
na utilização dos símbolos. A liturgia da IAPTD é repleta de símbolos. Seja por meio
de objetos distribuídos, que se acreditam obter “unção” após a oração dos pastores,
gestos a serem imitados e repetidos, roupas que se creditam a elas poder, bíblias,
etc. Em todos os cultos que assistimos no templo ou pelo site da igreja, diversas
mulheres usavam um “talit” nos ombros. O talit pode ser comprado na loja da igreja
pelo valor de R$ 350,00.

2.6.1 Os simbolismos da cultura judaica
O apóstolo Agenor alega que é possuidor de origem judaica, afirmação que
pode ser contestada. Em entrevista concedida a Quitério (QUITÉRIO, 2018), quando
perguntado sobre sua origem, Duque afirmou que seu avô paterno era um judeu que
migrou para a Itália e posteriormente veio para o Brasil. Agenor alega ser judeu,
mesmo sabendo que a legitimação judaica é de origem materna. Nas observações
durante esta pesquisa, percebi que Agenor Duque tem muita afinidade e apreciação
pela cultura judaica e por Israel. Constantemente o apóstolo faz viagens a “terra
santa”. Algumas delas podem ser acompanhadas através das suas redes sociais, pois
o mesmo compartilha grande parte das suas atividades naquele país. São diversos os
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vídeos disponíveis na plataforma do YouTube. Em um deles, Agenor está orando no
vale de Jaboque, com uma fogueira acesa ao fundo. Segundo os registros bíblicos,
foi neste local onde Jacó lutou com um anjo.17
Em outro vídeo o apóstolo acompanhado de sua esposa a Bispa Ingrid e outros
pastores, ele caminha pela cidade de Davi18, apresentando o local, como um guia
turístico bíblico. Durante a caminhada ele faz pregações, orações e profetismos.
Agenor e os pastores usavam um “talit19”. A Cidade de Davi é a região habitada há
mais tempo da cidade israelense de Jerusalém e um de seus principais sítios
arqueológicos. Consiste de um promontório estreito que avança rumo ao sul, a partir
do Monte do Templo. Foi uma cidade cercada por muralhas durante a Era do Bronze
e, de acordo com a tradição bíblica, teria sido ali que o rei Davi construiu seu palácio
e estabeleceu sua capital.
Figura 5 - Agenor Duque usando um talit durante suas orações

Figura 6 - Agenor Duque usando um talit durante suas orações Fonte: Imagem do Youtube.

Em suas pregações, na apresentação dos programas de rádio e TV da igreja,
sempre faz uso de palavras em hebraico. Em uma pregação, Agenor declarou ser
estudante de hebraico20.

17

https://www.youtube.com/watch?v=70yaZitNdAg
https://www.youtube.com/watch?v=qfIk0eSd1PU
19 Ele é usado como uma cobertura na hora das preces judaicas, principalmente nos momentos da
oração de Shacharit (primeiras orações feitas pela manhã). O talit (também conhecido como "talit gadol"
-  )טלית גדולé usado pelos homens no momento da oração na sinagoga.
18

20

Culto assistido pelo site da igreja no dia 20/02/2020
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É muito comum esta prática em igrejas pentecostais. Esta ressignificação dos
símbolos do Antigo Testamento, é descrita com propriedade pela pesquisadora Magali
Cunha:
Esse movimento de apropriação dos símbolos do Antigo Testamento
é influenciado pela mídia religiosa e pela veiculação de programas
televisivos e de rádio, como também a produção do mercado religioso
fonográfico. Os signos são previamente selecionados e retirados do
seu contexto original para serem ressignificados e aplicados nas
práticas religiosas e nas ornamentações dos espaços dos cultos das
igrejas, no entanto, com um sentido distinto do Judaísmo e da história
de Israel, fundamentados na Teologia da Prosperidade. (CUNHA,
2014, p. 15).

Muitos elementos judaicos podem ser encontrados no templo/sede da IAPTD,
como o candelabro, ou menorah – o candelabro remete ao passado de glória e riqueza
de Israel, relacionado ao templo de Jerusalém e a monarquia (CUNHA, 2014, p. 18).O
candelabro pode ser visto em diversas igrejas pentecostais, inclusive na IURD e no
Templo de Salomão. Na foto podemos ver um candelabro no altar da igreja sede.

Figura 7 - Candelabro no altar da IAPTD (do autor (2019).
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Figura 8 - Simbolismos judaicos no templo da IAPTD. (do autor 2019).

A apropriação de capitais simbólicos pertencentes a outras formas de
religiosidade por grupos pentecostais de origem protestante, especificamente os
neopentecostais, foi percebida por vários pesquisadores do fenômeno religioso
(MAYNARD 2016). Essas apropriações podem ser classificadas com estratégias para
a necessidade de alcançar novos adeptos e, para esse fim, fez-se valer a proposta de
lançar novos produtos no mercado de bens simbólicos, sejam eles ressignificados ou
incorporados sem mudanças perceptíveis

2.7 A teologia da IAPTD
A teologia , mais que uma construção de determinadas elites
religiosas, é uma visão de mundo, que se expressa por um
determinado grupo de fiéis, uma teia de palavras, símbolos e atos
elaborados à luz de suas experiências religiosas, discurso esse nem
sempre regido pela lógica cartesiana (CAMPOS,1997,p. 327).

O pentecostalismo faz da experiência o eixo central de suas práticas religiosas.
Sempre há uma tensão no interior de toda religião tratando-se de razão e emoção, de
maneira especial naquelas que estão embasadas numa autoridade carismática.
Sendo assim podemos dizer que o pentecostalismo é uma religião que pretende
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revelar o sentido do mundo não pelo intelecto, mas através de um carisma iluminado.
O que pode ser compreendido nas palavras de Weber:
“O intelecto não pode pensar o fenômeno religioso de uma forma
autossuficiente, pois, agindo assim, segundo seus teólogos, o que se produz são
apenas “abstrações vazias do intelecto”, coisas “irrelevantes para a salvação”.
(WEBER,1971, p. 403).
Como toda visão de mundo, concebida a partir de um movimento, igrejas e
denominações pentecostais não compartilham de uma teologia padronizada
relacionada as suas crenças. São perceptíveis as diferenças doutrinárias no mundo
pentecostal, diferenças estas que podem ter origens variadas.
É fácil percebermos que há uma visão de mundo, teológica, que se expressa
nos ritos, nos cultos, nas canções, nos programas de Tv e rádio, nas pregações do
apóstolo Agenor, da bispa Ingrid e todos os demais bispos e pastores/as. A IAPTD é
adepta da teologia da prosperidade. A Teologia da Prosperidade (TP) surgiu nos EUA
na década de 40, reunindo crenças sobre cura, prosperidade e poder da fé,
constituindo-se como movimento doutrinário nos anos 70. A TP, segundo Mariano
(1999, p. 152). “[...] teria resultado da combinação sincrética de distintas tradições
religiosas (ocidentais e orientais), práticas esotéricas e paramédicas, que deixaram
marcas indeléveis neste movimento religioso”.
Pregada originalmente pelo televangelista norte-americano Oral Roberts, essa
corrente teológica defende a crença de que o cristão, além de liberto do pecado
original pelo sacrifício de Jesus Cristo, adquiriu o direito, nesta vida e neste mundo, à
saúde física perfeita, à prosperidade material e a uma vida abundante, livre do
sofrimento e das tentações do diabo. E Deus já concedeu tais bênçãos a todos os
portadores da fé sobrenatural, cabe ao cristão tomar posse delas.
A Teologia da Prosperidade inicia sua trajetória no Brasil no final dos anos 70
e tem sido muito utilizada pela Igreja Internacional da Graça, pela IURD, pela Igreja
Renascer em Cristo e outras. Para os adeptos dessa teologia, o que é falado com fé
tem o poder de criar realidades, pois o mundo espiritual é que determina o que
acontece no mundo material, que é regido pelo poder da palavra. O verbo mais
utilizado por esses fiéis é “determinar”, que não tem o mesmo sentido de “pedir” ou
“suplicar” a Deus, pois Deus através do sacrifício na cruz de seu filho Jesus já fez tudo
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que podia pela humanidade. Desta forma, saúde, prosperidade já estão disponíveis
para os homens, basta eles decretarem, exigirem e reivindicarem em nome de Jesus
para tomarem posse dessas bênçãos.
Os pregadores da TP alegam que pessoas que não tomam posse das bênçãos
que Deus disponibilizou, acabam sofrendo, vivendo na miséria, na enfermidade e são
elas as responsáveis por estas frustrações, juntamente com o diabo e sua legião de
demônios. A doutrina da IURD está alicerçada na idéia de que Deus quer refazer a
aliança com os homens, trazendo-os de volta ao paraíso para viverem uma vida de
abundância, sendo que este paraíso pode ser encontrado aqui e agora. Na Universal
é preciso ter fé (que pode ser natural ou sobrenatural). Para a IAPTD a fé que importa
é a fé sobrenatural, confessar vitórias (mesmo quando elas ainda não forem
recebidas) e também contribuir com dízimos e ofertas. Pois, somente o dizimista tem
o direito de provar a Deus e cobrar d’Ele tudo que Ele prometeu.
Desta forma, o homem aceita fazer sociedade com Deus,
sociedade na qual em que o dinheiro é visto como uma ferramenta usada na obra de
Deus; então nesta sociedade o homem entra com a expansão da Sua obra e Deus
com a vida cheia de bênçãos e prosperidade. A TP é muito apropriada para pessoas
que se sentem excluídas e inseguras, mobilizando os que se sentem desenganados
e estão revoltados com a vida, mas ainda possuem vagas esperanças de melhorar
seu universo.

2.8 A batalha espiritual na IAPTD
O Diabo tem sido ﬁgura de imenso destaque e presença em grande quantidade
de pessoas e igrejas. No Brasil as igrejas neopentecostais cresceram em boa medida
combatendo as religiões afros. Em denominações dessa vertente é comum creditarse ao Diabo a inﬂuência negativa sobre pessoas, sendo também responsável pelo não
pagamento de dízimos, o que evidencia o fato de tal ﬁgura executar papel importante.
O que pode ser corroborado nas palavras de Weber:
Na prática, porém, o que sempre importou e ainda importa é quem
mais interfere nos interesses do indivíduo na vida cotidiana, se o deus
teoricamente “supremo” ou os espíritos e demônios “inferiores”. Se
são os últimos, então a religiosidade cotidiana está determinada
sobretudo pela relação com estes, independentemente de como se
apresente o conceito oficial do deus da religião racionalizada.
(WEBER,1991, p.289).
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Algumas igrejas costumam ainda demonizar organizações e indivíduos
tipiﬁcados por elas como adversários nos campos: religioso, econômico, midiático e
político, sendo que quando alguns de seus representantes parlamentares são
fortemente acusados de corrupção, estes acabam também por sofrer diabolização
seguida de descarte institucional.
A cosmologia da IAPTD se assemelha muito a da IURD, que tem suas bases
na visão tripartida dos antigos hebreus que fracionava o cosmos em três dimensões:
Céu, a moradia de Deus e seus anjos, Terra, uma criação divina confiada aos seres
humanos; Inferno, região destinada ao acolhimento das almas dos mortos, e dos
espíritos malignos. Nesta cosmovisão, o mundo se torna o local onde se dá a luta
entre Deus, Satanás e seus exércitos. O objeto em disputa nesta guerra é o ser
humano, que é conquistado através de intensas batalhas no mundo espiritual
(CAMPOS, 1997).
Conforme os registros históricos, a necessidade de se retomar essa
compreensão de mundo tem se manifestado em épocas de rápidas transformações
sociais. A transição dos tempos medievais no continente europeu para os tempos
modernos desencadeou uma grande “explosão diabólica”. A presença do diabo em
todas as esferas da vida cotidiana se inseriu no imaginário popular. Jean Delumeau
(1993), observa que esse período de medo, foi marcado também por encenações
teatrais na Europa impregnadas pelo satanismo, pois os diretores e artistas sabiam
que o elemento “diabo” agradava ao público.
Segundo Mariano (1996) esta teologia conquistou espaço no Brasil no começo
da década de 1990 com as igrejas neopentecostais. É muito comum ao assistirmos
um culto, vermos o pastor iniciar com uma oração “lutando contra forças do mal”, para
que não interfiram no andamento do culto. O amarrar demônios se baseia na crença
de que os demônios estão soltos e podem entrar em animais, objetos, pessoas,
especialmente no momento de culto.
Para Mariano (1996) e Siepierski (1997) o principal percursor desta teologia, foi
Peter Wagner. Wagner atou como professor no Fuller Theological Seminary of World
Mission na Califórnia. Esse seminário formava missionários evangélicos e os enviava
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a outros países. Wagner foi o coordenador da Rede de Guerra Espiritual Internacional
(QUITÉRIO, 2018).
Os adeptos desta teologia acreditam que o que acontece no “mundo material”
é consequência da guerra travada entre as forças divina e demoníacas no mundo
espiritual. Porém, os seres humanos conscientes ou não, participam ativamente desta
batalha. Os que estão engajados do lado divino, acreditam deter autoridade e poder,
concedidos a eles por Deus, para, em nome de Jesus, desfazerem as obras do mal.
Isto é, acreditam que são capazes de alterarem a realidade indesejável do mundo
material por meio da fé.
Na IAPTD não é diferente, a “amarração de demônios” é uma atividade
constante em seus cultos, pois os demônios tentam sempre escaparem do controle
do exorcista. Assim sendo, “se faz necessário colocar os anjos maus sob o domínio
dos seus pés”. Entre os rituais de exorcismo e orações fervorosas, os pastores
convidam a plateia a pisarem nos demônios, a expulsá-los com “orações fortes”,
muitas vezes gritando e recitando palavras de ordem aos espíritos malignos. Ou seja,
há uma guerra travada, que em todo tempo é anunciada e lembrada aos fiéis, para
que não saiam de suas posições de batalha e estejam atentos. O apóstolo Agenor
escreveu um livro sobre a temática. Muitos cultos na IAPTD são marcados por essa
batalha entre mundos, com sessões de exorcismos com contornos teatrais, sempre
colocando em evidência o poder e autoridade do apóstolo Agenor. Entrevistas com
pessoas supostamente possessas se tornam grandes atrações para os expectadores.

2.9 As ações de marketing
Ao olharmos para o campo religioso brasileiro percebemos que manifestações
culturais plurais inseriram novas significações no modo de vida cristão, configuradas
por elementos que são assimilados pelos diferentes segmentos e por eles
reprocessados a partir da vivência própria deles, entre eles mesmos e na sociedade.
A cultura do consumo e a cultura da mídia são duas dessas manifestações da
contemporaneidade. Por conseguinte, o reprocessamento desses elementos culturais
da atualidade (mercado e mídia), concretizado nas transformações no modo de ser
cristão, é realizado por meio da introdução de novas significações religiosas, que
enfraquece algumas das bases que dão sentido à existência dos grupos, mas reforça
outras. Esse processo, especialmente na passagem do século XX para o século XXI,
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contribuiu para maciça presença de diversos grupos cristãos no mercado e na mídia,
o que promove um novo modo de vida religiosa e, portanto, novos discursos que o
sustentam.
As igrejas, de modo geral, nunca rejeitaram os meios eletrônicos de
comunicação social. Sendo assim, discutir a presença das igrejas na mídia não é
discutir um assunto novo. A primeira grande investigação sobre a inserção de grupos
religiosos nos meios de comunicação social no continente latino-americano foi
solicitada nos Anos 80, realizada pela World Association for Christian Communication
(WACC), conduzida por Hugo Assmann e publicada em diferentes edições – única
obra extensa até hoje produzida sobre o tema –, com o título A Igreja Eletrônica e seu
impacto na América Latina. (ASSMANN, 1986).
Em sua análise Assmann abordou a atuação dos principais televangelistas dos
Anos 70 e 80: Oral Roberts, Jerry Falwell, Jim Bakker, Robert Schüller, Paul Crouch,
Robert Tilton, Bill Bright, Rex Humbard, Jimmy Sweaggart e Pat Robertson. Eles
obtiveram sucesso no continente com programas em horários comercializados em
TVs abertas, com a venda de publicações e com a realização de concentrações
“evangelísticas” em estádios de futebol. O eixo salvação-milagres-coleta de fundos
eram muito comuns, bem como o viés fundamentalista da interpretação bíblica, com
ênfases variadas em suas pregações. A programação era transmitida para todo o
mundo e penetrou na América Latina com ampla aceitação do público. Diferente dos
grupos norte-americanos, a presença dos evangélicos brasileiros nos meios de
comunicação sempre foi mais intensa no rádio – pela facilidade de aquisição de
concessões ou de compra de espaços na grade das programações. Porém, a partir
dos anos 90, este cenário mudou. Percebeu-se um amplo investimento por parte dos
cristãos na mídia eletrônica. Pode-se constatar o avanço da presença da igreja
católica e dos evangélicos, e especialmente dos pentecostais, nas diferentes mídias
e Tv. Segundo Magali Cunha, esse avanço não pode ser avaliado de forma simplista
e desacoplada das transformações experimentadas no contexto sociopolítico e
religioso no País e no mundo:
O avanço do capitalismo globalizado a partir dos anos 90 imprimiu uma
nova ordem mundial, na qual o investimento tecnológico é estratégia
determinante. A informação passa a ter espaço privilegiado, bem
como os canais de comunicação. Cerca de 10% da economia mundial
passam a ser centrados na informação e na comunicação, e a previsão
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é de que, no século XXI, a indústria da comunicação e informação se
consolide como a maior do mundo (CUNHA,2008, p. 49-50).

Foi neste contexto sociopolítico e econômico, que o campo
religioso brasileiro vivenciava o crescimento dos movimentos pentecostais. Surgiram
inúmeras igrejas autônomas, organizadas em torno de seus líderes. Estas igrejas
ofereciam as propostas de cura, de exorcismo e de prosperidade, sem enfatizar a
necessidade de restrições de cunho moral e cultural para se alcançar a benção divina.
O crescimento pentecostal passou a exercer uma influência decisiva sobre o modo de
ser das demais igrejas cristãs. Para os evangélicos, ele provocou incômodo em
relação a um aspecto que marcou as igrejas históricas – a estagnação e o nãocrescimento numérico significativo – e promoveu uma espécie de motivação para a
concorrência e busca do aumento do número de adeptos.
Para Cunha, como consequência desse processo, transformações ocorreram
no campo religioso brasileiro. Uma delas está relacionada as ações pastorais. A
eficiência tornou-se um valor a ser alcançado pelos líderes denominacionais.
Semelhante ao que ocorre no mercado secular. O funcionário é estimulado e cobrado
a apresentar resultados; um pastor eficiente deve liderar uma igreja que apresente
resultados: sempre objetivando o crescimento do número de membros, aumentando
o patrimônio da igreja (CUNHA, 2001). Neste mesmo caminho, diversas igrejas
perceberam a oportunidade de crescimento através do Marketing religioso.
Consultorias de marketing especializadas no campo religioso estão à disposição das
igrejas para contribuir no estabelecimento de estratégias a fim de alcançar as metas
estabelecidas. O Marketing religioso foi consolidado como disciplina curricular de
diversos cursos de Teologia evangélicos (e também católicos) e de cursos
especializados em Administração e Marketing aplicado à religião tanto no nível de
graduação quanto de pós-graduação. Uma das referências do marketing religioso é o
norte-americano George Barna, presidente do Barna Research Group, empresa de
marketing da Califórnia/EUA. Ele é autor do livro Marketing the Church, traduzido no
Brasil com o título O marketing na Igreja: o que nunca lhe disseram sobre o
crescimento da Igreja (BARNA, 1993). Um dos indicadores da força desta corrente
tem sido a adoção de uma linguagem mercadológica nos discursos das igrejas.
A Igreja Renascer em Cristo, é um dos exemplos clássicos que nos mostram o
quanto a mentalidade mercadológica permeia o universo evangélico no Brasil.
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Segundo Siepierski, uma boa parcela do sucesso alcançado por esta denominação,
pode ser creditado às suas políticas de comunicação, priorizando o marketing:
Ela tem sido pródiga em abrigar profissionais oriundos principalmente
da área de publicidade e comunicação. “Estevam se denomina um
homem de Marketing”. Sônia, além de desenvoltura no palco e na sua
performance em alguns megaeventos chega a ofuscar o marido
(SIEPIERSKI, 2003, p.139).

Conforme Siepierski, a linha condutora da Renascer é empresarial e a
administração é conduzida por valores e princípios da racionalidade administrativa e
valores gerenciais modernos. A Renascer só contrata para os cargos de
administração gerenciamento de seus projetos, membros da igreja de competência
profissional reconhecida.
Na proposta de trabalho da IAPTD o marketing é imprescindível: busca
ressaltar as figuras dos seus líderes/fundadores, tentando criar uma espécie de
reverência a eles como modelo a ser seguido e também propagar a cura divina e a
prosperidade financeira, prometendo soluções para as mazelas e dificuldades
enfrentadas no cotidiano. Segundo Campos:
O Marketing é um conjunto de técnicas empregadas não somente para
agir sobre os mecanismos de troca, como também para explicar as
ações humanas envolvidas nesse processo. Como tal, o Marketing
traz consigo uma forma de se olhar a realidade social, que acaba por
dirigir a coleta de dados e as interpretações do comportamento
humano durante as trocas (CAMPOS,1997, p.206).

A IAPTD demonstra estar atenta as realidades do mercado, estando sempre
alerta, oferecendo várias mercadorias para corresponder as demandas dos seus fiéis.
O que nos faz compreender que:
Marketing é muito mais do que simplesmente vender. Marketing
envolve o conhecimento do mercado a sua segmentação e a adoção
de um olhar, que inclui o ponto de vista dos clientes, mais do que
simplesmente técnicas para vender um determinado produto
(CAMPOS,1997, p.205).

Segundo as palavras de Campos, percebemos que o marketing exige
profissionalismo, conhecer bem “os clientes”, seus desejos, estar atualizado quanto
as novidades do mercado, como inovar e estar sempre atualizado. A IAPTD procura
sempre estar atenta realidade social, aos desafios e dilemas enfrentados por aqueles
que a buscam, a criatividade para responder a este público é essencial, para atrair e
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oferecer soluções aos seus adeptos/as. As ofertas de cura e prosperidade se tornam
um produto que é oferecido através de propagandas procurando atrair atenção
daqueles que assistem pelos meios de Comunicação. Segundo Carranza (2013), as
mídias são usadas pelas instituições religiosas para garantir seu progresso no cenário
religioso:
“[...] as mídias religiosas se consolidam, na sua dupla vertente concorrencial:
no âmbito institucional, ajudam a ampliar os rebanhos e/ou atrair os afastados da
igreja; no plano comercial, fazem crescer a disputa pela captação de audiência.”
O marketing utilizado pela IAPTD proporciona visibilidade as respostas
oferecidas aos anseios, procurando estabelecer confiança do adepto para com a
instituição. A proposta da IAPTD é utilizar os testemunhos dos que confessam terem
alcançado sucesso, para motivar outros a se aproximarem da igreja e ao mesmo
tempo estimular os que já estão a permanecerem.
Desde seu surgimento a IAPTD sempre priorizou o Marketing. Seja nos
programas de rádio ou TV. Até mesmo nos tempos de instabilidade financeira que
enfrentou no começo, era somente o canal 105,7 FM. Atualmente a igreja sustenta
sua programação em cinco canais de rádio, formando a Rede do Bem FM: 97,3 FM
(São Paulo); 105, 5 FM (Campinas); 107, 5 FM (Ribeirão Preto), 102, 5 FM (São José
do Rio Preto), esses canais estão todos no Estado de São Paulo, mas a igreja sustenta
um canal no Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte 103,9 FM. A Igreja está presente
também nos canais de TV por assinatura. Mantém também programação no canal de
TV RBI.
Os programas são transmitidos pelos canais TV aberta (14), Claro TV (16), Vivo
TV (1226), Sky (177), Oi TV (19), GVT TV (247), Net (192), além da TV Online pelo
site da igreja e pelo aplicativo para celular. Quando a programação da TV por
assinatura fica fora do ar, a recomendação é para que os fiéis utilizem o aplicativo e a
TV Online, o que foi possível verificar analisando os anúncios de publicidade do site.
Outros meios de comunicação que a Plenitude utiliza são as redes sociais,
como Twitter, Facebook, Instagram e o site da igreja onde os fiéis podem acompanhar
seus líderes. A igreja tem em cada rede social seu link próprio. O casal Duque também
é muito atuante nas mídias, falaremos mais a respeito no próximo capítulo.
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2.10 O Congresso Fogo De Avivamento
O Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil é o maior evento realizado pela
denominação. O evento tem alcançado grande visibilidade e expressividade no
cenário pentecostal. A primeira edição evento aconteceu no segundo ano de
existência da igreja e desde então acontece todos os anos. O congresso acontece na
mesma data do Carnaval. Na cidade de São Paulo, o evento acontece no Ginásio da
Portuguesa e na sede da denominação (Brás). A igreja o transformou em uma grande
ferramenta de marketing. A cada edição do Congresso, diversos cantores e
pregadores famosos do mundo gospel, brasileiros e até internacionais participam. No
congresso realizado no ano de 2013, uma figura internacional foi o destaque entre os
convidados, o canadense Benny Hinn. Desde então, ele tem participado
constantemente do Congresso. Outra figura presente no Congresso é o pastor e
deputado Marco Feliciano, que regularmente faz pregações na sede da igreja. Em
2017 o evento foi realizado em três capitais brasileiras: em São Paulo, no estádio do
Canindé contabilizando a participação de 40 mil pessoas; no Rio de Janeiro no
Maracanãzinho com 30 mil participantes; e também em Belo Horizonte, no ginásio do
Mineirinho, com a participação de 25 mil pessoas , segundo o apostolo Duque
(QUITÉRIO, 2018).
Na edição do congresso em 2017a mídia gospel criticou a organização do
evento. Foi criada uma área vip para aqueles que desejassem ficar mais próximos de
Benny Hinn, e o valor era mil reais. E para estimular ainda mais os fiéis a adquirirem
a compra do espaço, quem adquirisse o ingresso teria a oportunidade de almoçar com
o pregador canadense, o apóstolo Agenor e a bispa Ingrid. Para os que participassem
no Rio de Janeiro, eles poderiam tomar um café da manhã na companhia dos três.
A edição deste ano será realizada apenas nas dependências da igreja, em sua
sede nacional. Na imagem abaixo podemos ver os convidados para esta edição, com
destaque para a pastora norte americana Cindy Trimm.
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Figura 9 - Banner de divulgação do Congresso 2020 Fonte: Disponível no site da IAPTD.

É possível vermos que a prática da área vip permanece e também haverá um
sorteio de uma viagem para Israel. O Congresso Fogo de Avivamento coloca a IAPTD
entre as grandes igrejas pentecostais brasileiras, que realizam megaeventos atraindo
multidões. Prática que teve início no campo pentecostal na década de 50 e que
permanece até hoje.

CAPÍTULO III
A DISPUTA DA IAPTD NO CAMPO RELIGIOSO E O CARISMA DE
AGENOR E INGRID
3.1 A disputa pelo campo religioso
Neste capítulo procuramos abordar a disputa pelo campo religioso em que a
IAPTD está inserida, a partir da teoria de Pierre Bourdieu. Na sequência, numa visão
weberiana propomos uma compreensão do carisma e o tipo de dominação que
Agenor e Ingrid exercem nesta instituição. No tópico seguinte apresentamos um breve
histórico da trajetória de Duque, relatando passagens que ele teve em algumas
igrejas. Também descrevemos o caminho da unção apostólica e sua aproximação
com Benny Hinn. E por fim apresentamos alguns episódios polêmicos em que ele se
envolveu e sua aproximação com o campo político. Posteriormente adentramos ao
universo pentecostal feminino, ainda que brevemente e apresentamos também um
breve histórico da bispa Ingrid, sua atuação na igreja, algumas polêmicas ligadas ao
seu nome, que são consequências de suas estratégias para manutenção no campo
que atua e por fim destacamos as aparições nas mídias sociais. E finalmente
descrevemos a participação em um culto na IAPTD.
De acordo com Bourdieu, nas sociedades contemporâneas os campos são
espaços onde são travadas as lutas concorrenciais “entre os atores em torno de
interesses específicos que caracterizam a área em questão”. Nas batalhas
empreendidas, os agentes disputam o capital existente no respectivo campo:
A estrutura do campo pode ser apreendida tomando-se como
referência dois polos opostos : a dos dominantes e a dos dominados
.Os agentes que ocupam o primeiro polo são justamente aqueles que
possuem um máximo de capital social ; em contrapartida, aqueles que
se situam no polo dominado se definem pela ausência ou pela raridade
do capital social especifico que determina o espaço em
questão.(BOURDIEU apud ORTIZ; 1983, p.19).

Como já descrito anteriormente no texto, a inserção da IAPTD no campo
pentecostal brasileiro causou desconforto nos atores dominantes do campo. O que
pode ser corroborado nas palavras de Bourdieu:
A chegada de qualquer novo agente no interior de um campo provoca,
necessariamente, o deslocamento das instituições ali estabelecidas.
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Por isso, a estratégia do recém-chegado é, se não conseguir alianças,
contestar e desbalizar o já existente. Os novos pregadores tendem a
vestir a roupagem dos “profetas” encarando a retórica da novidade e
da transformação, denunciando os demais como meros “sacerdotes”.
As mudanças ocorridas no interior do campo religioso, desde a vinda
dos pentecostais, refletem os conflitos e lutas desencadeadas a partir
da tensão entre os estabelecidos e os arrivistas. (CAMPOS,
GUTIERREZ, B.Op.cit., p.96)

Podemos dizer que estas batalhas são protagonizadas pelos atores e agentes
da religião. Nesse processo, os novos atores que estão buscando se estabelecerem
no campo são classificados como “magos ou feiticeiros” pelas instituições dominantes,
que a considera como uma religião “profana ou profanadora”:
Todo sistema simbólico está predisposto a cumprir uma função de
associação e de dissociação, ou melhor, de distinção , um sistema de
práticas e crenças está fadado a surgir como magia ou como feitiçaria,
no sentido de religião inferior, todas as vezes que ocupar uma posição
dominada na estrutura das relações de força simbólica, ou seja, no
sistema das relações entre o sistema de práticas e de crenças próprias
a uma formação social determinada. (BOURDIEU, pp.43-44).

O desenvolvimento e sucesso da IAPTD está diretamente ligado a ocupação
de espaço simbólico de seus líderes. São vistos pelo grupo como curandeiros,
benzedores, exorcistas ou taumaturgos, enfim “iluminados”, que com o êxtase físico
e o transe místico, enfrentam a maldade, desmancham feitiços ou os localizam
identificando o sujeito causador das aflições de seus devotos: o Diabo. Isso faz que
sejam procurados tanto por seus conhecimentos práticos, uma espécie de segredos
e também pela crença em sua capacidade taumatúrgica: exercício de dons espirituais
ou sobrenaturais. Acredita-se que possuam uma faculdade especial de conectaremse com o mundo espiritual á partir da autoridade adquirida para oferecer tratamento
as mazelas da vida: sofrimentos físicos, tormentos psíquicos, crises espirituais e
limitações sociais. Esse poder ostentando pelos líderes da IAPTD, concede-lhes
autoridade, prestigio e respeito perante os fiéis:
O capital simbólico do líder religioso, enquanto agente social, se
apresenta como um crédito (no sentido, ao mesmo tempo, de crença
e de confiança concedida antecipadamente) posto à disposição de um
agente pela adesão de outros agentes, que lhe reconhecem esta ou
aquela propriedade valorizante. (BONNEWITZ, 2003, p.103).

3.2 O conceito de carisma em Weber
Na sociologia da religião weberiana, a dominação religiosa pode assumir três
formas:
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1) Dominação Tradicional: compreende-se por aquelas situações em que
a obediência se dá por motivos de hábito, pois tal comportamento já
faz parte dos costumes daquela sociedade/ estado; os dominados não
fazem parte de uma associação, mas são súditos ou companheiros do
senhor. Esse sistema nem sempre possui quadros administrativos.
Além disso, os costumes não são determinados pela ordem estatuída
e sim pelo relacionamento/fidelidade pessoal. Nesse caso, não se
obedece a ordem estatuída, mas a pessoa delegada.
2) Dominação Legal: É feita através das leis. Essa situação é clara para
um grupo de indivíduos que se submetem a um conjunto de regras
previamente definidas, e que são aceitas por todos os integrantes.
Neste tipo de dominação, existe uma administração que determina
que a Lei tem que ser obedecida por todos, inclusive pelo soberano;
havendo a Lei, a administração racional supõe cuidar dos interesses
da associação. Na dominação legal existe um quadro administrativo
hierarquizado e profissional. Ademais, a administração racional se
caracteriza tipicamente por uma burocracia de estrutura complexa.
3) Dominação Carismática: é sustentada pela crença dos subordinados
nas qualidades superiores do líder. As qualidades aqui referidas
podem ser tanto dons supostamente sobrenaturais quanto a coragem
e a inteligência inigualáveis. A dominação carismática encontra
legitimidade no fato de que a obediência dos dominados ao líder
ocorre porque este é o portador do carisma. A administração aqui se
dá em qualquer quadro racional, sem regras, hierarquia ou
competências; nesse caso, o chefe carismático possui o poder de
anunciar novas regras e/ou mandamentos, fazendo isso pela
“revelação” ou por sua vontade de organização. Weber ela da seguinte
maneira: O carisma pode ser- só nesse caso merece tal nome com
pleno sentido – um Dom que o objeto ou a pessoa possui por natureza
e que não se pode alcançar com nada. Ou que pode e deve criar-se
artificialmente na pessoa ou no objeto, recorrendo a um meio
extraordinário qualquer.” (Weber, apud QUITÉRIO, 2018).

3.3 Os tipos de dominação dos fundadores
Os líderes/fundadores da IAPTD se aproximam do tipo puro do
profeta, porém, no caso do apóstolo Agenor, sua atuação na liderança
não se limita apenas ao tipo puro do profeta. Ao analisarmos a
trajetória deparamos traços que demonstram uma construção
carismática das suas lideranças. Isso se dá pela socialização nos
ambientes religiosos, estudantis e empresarias, pela participação em
reuniões com líderes eclesiásticos de sucesso no ramo do
empreendedorismo religioso e pelos cursos de liderança pentecostal
favorecendo a circulação do carisma (CAMPOS, 2011, p. 1015-1017).

Agenor e Ingrid constantemente procuram estabelecer sua legitimidade diante
dos fiéis por meio da comprovação dos seus dons extraordinários, realização de cura,
atos de profetismo e milagres que são testemunhados pelos fiéis. O casal de líderes
da IAPTD, comumente fazem uso de uma frase muito comum no universo usada por
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líderes nas igrejas pentecostais: “Se eu sou homem/mulher de Deus, que aconteça
isso...” quase sempre, todos os que discordam da mensagem destes líderes ou
desacreditam dos seus bens simbólicos ou de suas mensagens são insultados e até
mesmo amaldiçoados.
Em sua análise, Weber sinaliza três agentes fundamentais que disputam pelo
poder religioso. O primeiro agente é o sacerdote, que detém o tal poder que é
burocraticamente estabelecido. Se aplicarmos este conceito às igrejas pentecostais,
trata-se do pastor/apostolo responsável pela administração da igreja, doutrinas e
regras. Segundo Weber, o profeta e o mago (ou feiticeiro) beneficiam-se do poder
carismático para estabelecer e legitimar seu poder. No entanto eles possuem
características diversas. Enquanto o profeta é aquele que contesta a ordem
estabelecida, o mago manipula as forças do sagrado de forma sobrenatural.
O tipo de dominação de Agenor e Ingrid é a carismática baseada na “devoção
afetiva a pessoa do Senhor e a seus dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente
a faculdades mágicas, revelações ou heroísmo, poder intelectual ou de oratória”
(WEBER, 1999, p.134). A associação é voluntária, de caráter comunitário. A
obediência é respaldada no carisma pessoal e nas habilidades excepcionais do líder.
Entretanto, tal obediência é a mais vulnerável, pois somente permanece com a
subsistência do carisma do líder e pela sua superioridade diante dos outros carismas.
O tipo de liderança carismática exige o dever dos seguidores de ter fé e
reconhecimento do carisma do líder, para isso o líder deve permanentemente
convencer ser detentor do carisma. O líder que detém toda autoridade na IAPTD é o
apóstolo Agenor, a quem todos se submetem, inclusive a bispa Ingrid. Para Bispa
Ingrid é concedida a autoridade de comando sobre o grupo de pastoras, e na ausência
do apóstolo, sobre toda a igreja.

3.4 O casal Duque
Segundo a bispa Ingrid, eles se conheceram em meados do ano de 2004 para
2005. Nesse período, Agenor já havia se desvinculado da Igreja Mundial do Poder de
Deus. Os primeiros encontros aconteceram em reuniões de oração no monte21, onde

21

Orar no monte é uma prática comum entre os pentecostais. Os adeptos desta prática vão em busca
experiências sobrenaturais e manifestações de dons. No imaginário dos grupos de adeptos
pentecostais praticantes da oração no monte, este é um lugar de sacrifício pessoal, no qual as pessoas
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um pastor, parente de Ingrid, comandava a vigília. Nestes encontros, Agenor era o
pregador. Em dois desses cultos, Agenor Duque foi o pregador e Ingrid, sentada,
escutou sua pregação, porém, não se viram. (DUQUE, 2015, p. 113).
Os primeiros passos para o relacionamento ocorreram no monte, conforme o
registro de Ingrid (DUQUE, ibidem) todavia, essa narrativa romântica dos consortes
representa uma narrativa simbólica. O monte é o lugar da busca do sagrado por
resposta aos problemas do cotidiano. Assim, o encontro no monte aponta para uma
benção divina sobre o casal com um propósito em uni-los. Conforme registros da
Bispa Ingrid (DUQUE, 2015, p. 115), eles namoraram, noivaram e casaram-se no
período de oito meses.

Figura 10 - Fotos do Apóstolo Duque com a Bispa Ingrid Duque Fonte: Facebook Ingrid Duque.

3.5 O apóstolo Agenor Duque
Agenor Duque Baracho de Medeiros é casado com Ingrid Darakdjian Medeiros,
mais conhecida como Bispa Ingrid, com quem compartilha a liderança da IAPTD.
Agenor Duque iniciou sua trajetória no mundo pentecostal, na igreja Assembleia de
Deus de Madureira, ministério de São Mateus, quando seus pais se converteram.
Agenor relata uma experiência vivenciada em sua adolescência quando residiam na
cidade São Caetano do Sul. Segundo ele, uma tia lutava contra uma enfermidade
incurável. Em um determinado dia, seus pais, após ouvirem o anúncio de uma igreja,
decidiram participar de uma reunião no bairro da Lapa em São Paulo. No programa

vão com a finalidade de obter uma resposta favorável as dificuldades cotidianas. É muito comum ver
líderes de igrejas neopentecostais divulgarem vídeos orando no monte. A IAPTD é adepta desta prática.
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de rádio, o apresentador convidava todos os enfermos para participarem de sua
reunião, pois ali seriam curados.
Segundo depoimento de Agenor, aquele dia marcaria sua vida. Foi naquela
reunião em que segundo ele, sua tia foi curada pelas orações do dirigente daquela
reunião, Manoel de Mello e Silva22. Duque descreve aquela reunião como impactante
em sua vida pessoal e serviu como estímulo para também se tornar pastor. Ao narrar
a cura de sua tia pelo pastor Manoel de Mello, afirma que foi um momento impactante.
Na sua adolescência, passou a frequentar a IURD e ali começou a ter
oportunidades para fazer o que realmente gostava. Sua performance nas atividades
da igreja lhe rendera destaque, e aos dezessete anos foi convidado para ser um dos
pastores da igreja. Posteriormente, Agenor foi enviado para a cidade de Campo
Mourão, interior do estado do Paraná, cidade de onde não gostaria de ter saído, mas
foi convocado para a cidade de São Paulo, episódio que o deixou muito chateado
(Quitério, 2018). Em São Paulo, ele atuou como pastor, na região dos Pimentas em
Guarulhos e no bairro da Lapa na capital paulistana. A igreja da Lapa figura entre as
primeiras igrejas que a denominação adquiriu, por esse motivo o Bispo Macedo, tinha
um carinho especial por ela. Agenor alcançou destaque entre os pastores da IURD,
realizou programas de rádio e TV na Catedral da Fé em Santo Amaro.
Segundo o pastor em questão, foi na igreja da Lapa, onde ocorreu algo que
mudaria sua trajetória e status dentro da hierarquia dos pastores da IURD. Segundo
Duque, a igreja comportava quinhentas pessoas, em um determinado mês ele
conseguiu arrecadar novecentos mil reais. O valor era considerado muito alto para o
perfil da igreja. Tal fato, fez com que seu nome chegasse ao Bispo Macedo. Após este
feito, o bispo Macedo o convidou para ir para Israel. A viagem para Israel era uma
forma de agradecimento aos bispos que se destacavam na denominação. Só
participavam desta viagem, um pequeno grupo, seleto, escolhidos e convidados pelo
próprio bispo Macedo, ele se tornara um pastor que gozava da confiança de Macedo.
Duque alcançou estágios elevados dentro da denominação em pouco tempo de
atuação e ainda sendo considerado jovem. Desde o início de sua trajetória pastoral,
percebemos em Duque a busca por posições elevadas no campo em que atua, o que

22

Fundador da igreja o Brasil para Cristo.
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pode ser descrito nas palavras de Joseph Campbell em sua obra, O herói de mil faces
(2007), relata o seguinte,
[...] aqueles que fazem as lendas raramente se contentam em
considerar os grandes heróis do mundo meros seres humanos que
romperam os horizontes que limitavam seus semelhantes, e
retornaram com bençãos que os homens com igual fé e coragem
poderia ter encontrado. Pelo contrário, sempre houve uma tendência
no sentido de dotar o herói de poderes extraordinários desde o mento
em que nasceu ou mesmo desde o momento em que foi concebido.
Toda a vida do herói é apresentada como grandiosa sucessão de
prodígios, da qual a grande aventura central é o ponto culminante
(CAMPBELL, 2007, p. 310-311).

As premissas de Campbell (2007, p. 311) cabem bem dentro das façanhas dos
atores do pentecostalismo. Se analisarmos as palavras do pastor Duque juntamente
com as narrativas dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, todos
passaram por profecias, caminharam nas mãos de “Deus”. É sobrenatural em ação
transformando a vida dos profetas desde sempre. “O Ser divino configura-se como
revelação do Eu onipotente, que habita em todos nós”. Assim, sendo, a contemplação
da vida desses pastores deve ser compreendida como uma aventura heroica,
redentora, como um chamado de Deus. Mas, estejamos atentos para a realidade, os
desejos subjetivos e racionalidade de cada um deles, para não sermos surpreendidos
pela realidade dos fatos, como veremos mais adiante.
Agenor descreve uma experiência vivenciada ainda quando pastor na igreja da
Lapa. Segundo seus relatos, aquele foi o dia do seu encontro com Deus. Era um dia
chuvoso e com céu cinzento. Ele diz ter observado um senhor entrar na igreja todo
molhado devido à forte chuva. Ele sabia que aquele homem havia doado o seu único
carro em uma campanha realizada na igreja. Enquanto pregava observava aquele
homem todo molhado e alega ter ouvido Deus lhe dizer: “Você é hipócrita. Pois você
fala para as pessoas darem seus carros, mas você não dá o seu!”.
Duque diz ter se sentido um mercenário e entrou forte crise emocional a partir
daquele culto. Alguns dias depois do ocorrido, avisou a sua esposa que iria doar o
único carro da família para a igreja. Sua esposa disse havia dito para não doar, mas
ele o fez mesmo assim, pois era um sinal de humilhação a Deus. (QUITÉRIO,2018).
Neste período o pastor Duque atuava como âncora de programas de rádio e
Tv. Porém, algo que muito lhe desapontava era a maneira como as ofertas eram por
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parte dos bispos da IURD. Ele esperava que as orações de agradecimento por parte
dos bispos, durasse ao menos uma hora, pois ele havia doado o seu único carro e de
outras pessoas. No entanto as orações eram muito breves, talvez dez minutos, e isso
o chateou muito.
A administração da igreja havia passado por mudanças que muito lhe
desagradou. “As pessoas eram valorizadas pelo que ofertavam e não pelo caráter”.
Foi neste período que Duque enfrentou problemas emocionais, pediu afastamento de
suas atividades. O desligamento do corpo de pastores da IURD o abalou. A decisão
gerou muitos desentendimentos e desavenças que acabaram culminando em sua
saída da Igreja Universal. Assim se encerrava uma trajetória de onze anos. Quando
deixou as atividades pastorais na Igreja Universal, Duque era estudante de
Jornalismo, em 2005. Permaneceu apenas como funcionário da Rede Record,
emissora da denominação. Voltou para a zona Leste de São Paulo, no bairro de São
Mateus, onde viveu boa parte da infância. Doou todas as roupas que utilizava quando
pastor, ternos, gravatas e calças. Passou a frequentar os cultos de domingo, não
querendo mais exercer atividades eclesiásticas, segundo ele.
Em entrevista concedida a Quitério, Agenor disse que nesse período de anonimato na
Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, ele frequentava os cultos aos domingos
e uma irmãzinha sempre o via e lhe dizia: “Deus quer te usar “, você está igual a
Jonas!”23.Em sua trajetória, Duque teve duas passagens pela Assembleia de Deus
Após a segunda passagem pela AD, ele atuou por um breve tempo ao lado de
Waldemiro Santiago.

3.6 A aproximação com Waldemiro
Em um determinado dia voltando do trabalho, Duque ouvia rádio dirigindo seu
carro indo para casa. Segundo seu relato, ele sintonizou na rádio em que Waldemiro
estava apresentando o programa da sua igreja dizendo que um dia estaria na Tv.
Neste período Agenor trabalhava em uma emissora vendendo comerciais na televisão
direcionados para empresas varejistas. A aproximação se deu por interesses
comerciais. Duque procurou Santiago para lhe oferecer horário na televisão. Os laços
23

Segundo a narrativa bíblica, Jonas foi um profeta chamado por Deus com a missão de pregar na cidade de
Nínive. Porém ele fugiu para outra cidade.
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foram estreitados e Agenor foi trabalhar com Waldemiro na IMPD. A parceria não
durou muito tempo. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin do site UOL/Folha, Duque
figurou entre os principais pastores da IMPD nos 2000. Foi durante a parceria entre
eles que a igreja Mundial viveu maior momento de crescimento.

3.6 A unção apostólica
Quando Agenor iniciou a IAPTD em 2006 esta não era denominada “igreja
apostólica”. Foi alguns anos depois quando Duque foi ungido apóstolo que ele alterou
o nome da igreja. A unção apostólica na vida de Duque passa diretamente pela figura
de um outro pastor/apóstolo. Tudo começou ao participar de um café entre pastores.
Nesta oportunidade conheceu o apóstolo Marcos Sardinha. Sardinha é líder da
Comunidade Evangélica Missionária Internacional Aliança da Paz24, com sede na
cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A sua esposa Alda Sardinha,
também recebe o título de bispa e em sua igreja é chamada de bispa Alda. Segundo
Duque, Sardinha os convidou para uma conversa em seu escritório. O casal Duque
aceitou o convite. Segundo Agenor, Sardinha lhe disse: “O manto do apostolado desce
sobre você”. Agenor disse ter respondido que estava satisfeito com o título de bispo.
Ele disse que foi marcante quando Sardinha falou: “Deus está lhe dando um manto
apostólico. Você vai cuidar de homens feridos, de pessoas que perderam a fé, que
estão machucadas. O seu ministério, será um ministério que vai acolher pessoas que
perderam a fé. (OLIVEIRA, 2017).
Após aquele encontro marcaram uma vigília para o dia 07 de setembro de 2006,
feriado nacional. Participaram os obreiros e líderes da Igreja Plenitude para receberem
Sardinha. Naquela noite diante do corpo de líderes da IAPTD, Sardinha ungiu Agenor
Duque apóstolo e Ingrid como bispa. Após receber a unção ao apostolado, Agenor
mudou o nome da igreja para Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus.

24

Site da igreja: www.aliancadapaz.org.br/new/

78

Figura 11 – Apóstolo Agenor sendo ungido pelo Apóstolo Sardinha
Fonte: Facebook Apóstolo Marcos Sardinha

3.7 A relação com Benny Hinn
A aproximação de Benny Hinn é descrita por Agenor com retoques muito
místicos. O que é bem comum no meio pentecostal. Duque encontrava-se em Israel,
após uma noite de oração no Monte Sinai, seu celular recebeu uma chamada, era o
apóstolo Orieul de Jesus, pastor brasileiro que atua em Boston, nos Estados Unidos.
Orieul estava lhe propondo a organização de um evento para receber Benny Hinn no
Brasil, o que lhe surpreendeu muito. Benny Hinn cresceu em Toronto no Canadá. Sua
família emigrou para aquele país em 1972. Ainda na sua adolescência Hinn se
converteu ao pentecostalismo, se juntando a um grupo de canto formado por jovens
evangélicos. Segundo (QUITÉRIO, 2018), uma emissora de televisão canadense CBC
(Canadian Broadcasting Corporation) mostrou que seu envolvimento com a nova
crença foi tão intenso que seus familiares temiam que ele pendesse para o fanatismo
religioso. Hinn é autor de vários livros, e também tem seu nome relacionado a várias
polêmicas. Ele alega ter sobre si a “unção de cura”, capacitação espiritual para curar
enfermos. Hinn realiza cruzadas25 em diversos países enfatizando a realização de
milagres.

25

No YouTube é possível encontrar vários vídeos em que Benny Hinn está milagres em suas cruzadas.
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Agenor gostara da proposta, porém os valores financeiros seriam um grande
desafio. Foi quando ele teve a ideia de reunir todos os líderes da igreja e desafiá-los
a venderem seus carros e doarem o valor para a realização do evento. Eram 12
líderes, entre eles, nove aceitaram. Uma parceria foi estabelecida entre Hinn e Duque,
a IAPTD tem exclusividade em receber Benny Hinn no Brasil. O que também é visto
como uma espécie de projeção do ministério de Duque no campo pentecostal
brasileiro. Agenor Duque acredita que a unção apostólica de Benny Hinn foi
transmitida a ele. O ato de transferência da unção pode ser assistido26.Após Hinn jogar
sobre ele um pano, Agenor cai e fica deitado no chão, enquanto Hinn vai lhe falando
palavras a respeito de seu ministério. Um ato místico, envolto de emocionalismo e
dramatização. A unção no pentecostalismo corresponde aos dotes sobrenaturais
(carisma), na sociologia weberiana (WEBER, 1999, p.134). No caso do casal Duque,
é a capacitação divina que legitima o uso dos títulos e oferece poderes sobrenaturais
para orar, curar e libertar as pessoas. Benny Hinn participou de várias edições do
Congresso Fogo de Avivamento Para o Brasil, realizado pela IAPTD.

Figura 12 - Benny Hinn em evento na IAPTD Fonte: Google Imagens, 2020.

3.8 As polêmicas
Em sua trajetória a frente da IAPTD o nome de Agenor e sua igreja tem sido
envolvido em várias polêmicas. A revista ÉPOCA, edição de 27/12/2015 dedicou uma
matéria a Igreja Plenitude. Nesta matéria questionava-se as roupas que Agenor usava

26

https://www.youtube.com/watch?v=0w8wrKKIuOg
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durante o culto. Ele usava um “pano de saco” por cima de suas roupas. O pano de
saco é um elemento judaico descrito em diversas passagens bíblicas no Antigo
Testamento. O pano era usado por algumas pessoas em momentos de tristeza, como
evidência de humilhação ou arrependimento. Segundo declarou em sua entrevista
(QUITÉRIO, 2018), ele e os pastores da sua igreja só usam o traje quando estão
realizando jejuns de alimentos por três ou quatro dias:
Quando Deus me pede eu jejuo. Passo três, ou quatro dias e aquele
pano de saco são as minhas vestes de humilhação. Já teve dia que
Deus mandou eu raspar a cabeça assim como fez os profetas; jejum
de humilhação, como Ester. Aí faço três dias (...) eu passo três dias
com pano de saco sem comer. (Entrevista 10/05/2017).

Em 2010 o apóstolo Agenor participou do “Programa do Ratinho”27. O pastor
Duque fora confrontado por uma psicóloga. O fio condutor da aparição do apóstolo foi
o exorcismo, que é prática comum na IAPTD. Durante o programa, uma pessoa ficara
possessa e foi encaminhada até o palco para que Agenor pudesse orar pela mulher.
Duque orou pela mulher, mas não conseguiu expulsar o suposto demônio. Ao fim do
programa, Carlos Massa confessou que se tratava de uma atriz contratada pelo
programa. Durante o programa, o apresentador questiona Duque a respeito das
“línguas estranhas “que eles falam. Duque respondeu que apenas Deus entende o
que ele diz quando pratica a glossolalia. Um outro fato polemico envolvendo Duque
foi a comparação entre uma garrafa de Coca-Cola e a santa católica Nossa Senhora
Aparecida28. O ato repercutiu tão mal que houve protestos por parte de fiéis e padres
católicos e até mesmo políticos. Alguns dias depois o apóstolo através de suas redes
sociais se desculpou acompanhado de um deputado federal católico, Flavinho29. Ao
fazermos uma breve leitura dos últimos anos da trajetória de Duque, constataremos
sua aproximação o campo político.

3.9 O envolvimento político
Imaginarmos uma bancada evangélica no Congresso Nacional a três décadas
atrás seria algo impensável. Atualmente, além de deputados e senadores

27

Programa exibido no SBT, pelo apresentador Carlos Massa.
https://www.youtube.com/watch?v=GlXbXosJat0
29
https://www.youtube.com/watch?v=8edf0FKzx0o
28
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representando denominações, temos partidos que contam com parlamentares
evangélicos em bloco. O Partido Republicano Brasileiro (PRB), fundado em 2005, é
conhecido como partido da IURD. O partido foi criado por Edir Macedo e o deixou aos
cuidados do bispo Carlos Rodrigues, que pouco tempo depois viria ser preso por
corrupção (CUNHA,2017, p.53).
A aproximação das igrejas evangélicas ao mundo político tornou-se muito
comum, em especial as igrejas consideradas neopentecostais. A filosofia de “Crente
não se envolve em política”, foi abandonada. É consenso entre os pesquisadores que
a Igreja Universal contribui consideravelmente para esta mudança. Segundo Leite
(2015), um dos motivos que levaram o apóstolo Waldemiro a se desligar da IURD, foi
a inserção da denominação no campo político. Anos depois parece que Santiago reviu
sua posição e também aderiu a idéia da atuação no campo político apoiando
candidatos.
O apóstolo Agenor também tem dado evidentes sinais do seu interesse pela
atuação neste campo. O Deputado Federal Marco Feliciano constantemente é visto
nos cultos da IAPTD, inclusive tem sido um dos pregadores em algumas edições no
Congresso Fogo de Avivamento Para o Brasil. No pleito eleitoral de 2016, Duque
apoiou João Doria Júnior na disputa pela prefeitura da capital paulistana. Naquele ano
Doria participou de um culto na IAPTD.
Neste mesmo ano Agenor apoiou três candidatos a vereadores em três
municípios diferentes, os três filiados ao PRB. Um deles era o seu cunhado Arthur
Darakdjian Junior. Duque tem postado fotos e vídeos em suas redes sociais com
candidatos.
Em alguns cultos da última edição do Congresso Fogo de Avivamento para o
Brasil, a bispa Ingrid recebeu oração e apoio público de vários convidados, pois foi
anunciado que ela irá concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo.
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Figura 13 - Bispa Ingrid recebendo oração de Marco Feliciano
ao anunciar sua candidatura Fonte: Facebook IAPTD.

3.10 O universo pentecostal feminino
Na esfera da expansão pentecostal, sobressai a presença feminina. O último
Censo realizado no Brasil aponta que 56% dos seguidores de Igrejas evangélicas são
mulheres. Esse fato cria uma desproporção que, no conjunto das Igrejas pentecostais,
mostra-se com ainda mais relevo, “o que acaba por dar um rosto feminino ao
pentecostalismo” (MACHADO, 2005, p. 388). O Censo de 2010 mais uma vez
confirmou que as mulheres são maioria nas religiões evangélicas brasileiras.
Dentre os fatores que influenciam a maior receptividade das mulheres em
relação ao pentecostalismo estão os espaços alternativos criados pelas Igrejas
pentecostais para a discussão dos problemas familiares e femininos, o que possibilita
a construção de redes sociais que ajudam as mulheres a recuperarem a autoestima,
a diferenciarem-se de seus familiares e a entrarem no mercado de trabalho
(MACHADO & MARIZ, 1997). Além disso, como destaca Birman (1996), não podemos
esquecer que as igrejas pentecostais tratam das aflições humanas, e tais assuntos,
geralmente, estão vinculados à esfera doméstica. Em função disso, cria-se uma
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situação onde a mulher passa a exercer o importante papel de mediadora na relação
com o sagrado dentro de suas famílias (BIRMAN, Ibidem).
No entanto, ainda que as mulheres constituam a maioria no meio evangélico,
grande parte das Igrejas não permite que a parcela feminina pratique o pastorado.
Somente as Igrejas históricas (metodistas, luteranas e anglicana), duas Igrejas
pentecostais (Exército da Salvação e Igreja do Evangelho Quadrangular) e,
posteriormente, a Presbiteriana Unida, aceitavam mulheres como pastoras em seus
púlpitos (SANTOS, 2002).
Cargos de liderança associados a habilidades “inerentemente” femininas, tais
como a direção de escola bíblica dominical e a organização de grupos de oração, são
comumente atribuídos às mulheres. Sendo assim, as verdadeiras limitações às
mulheres evangélicas encontram-se especificamente vinculadas ao exercício do
pastorado, pois este traz consigo a exigência por maior autoridade eclesiástica e cria
um ponto de discussões bastante acaloradas entre líderes das mais variadas
denominações (SANTOS, Ibidem). Segundo Silva, mesmo com a relativa
permissibilidade

ao

pastorado

feminino

em

determinadas

igrejas,

surgem

insatisfações por parte das pastoras que se vêem submissas a uma hierarquia
extremamente alicerçada na figura masculina (SILVA 2010).
No campo pentecostal, a atuação feminina é indispensável, porém, com limites
estabelecidos. Uma das vítimas desse processo foi Frida Strandberg Vingren. Aqueles
que tem certa familiaridade com a história das ADs reconhecem seu sobrenome. Frida
era a esposa de Gunnar Vingren, um dos fundadores da instituição em solo brasileiro.
Ela nem é reconhecida pela história oficial da igreja. A CGADB reconhece em seu
estatuto, no art. 1, que:
A convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, neste estatuto
denominado por sua sigla CGADB, fundada em 1930 e registrada em
1946, pelos pastores Samuel Nystron, Cícero Canuto de Lima, Paulo
Leivas Macalão, José Menezes, Nels Julius Nelson, Francisco Pereira
do Nascimento, José Teixeira Rego, Orlando Spencer Boyer, Bruno
Skolimowski, José Bezerra da Silva e outros, é uma entidade civil de
natureza religiosa, com fins não econômicos, tendo por siglas CGADB,
com duração por tempo indeterminado.

Entre os fundadores citados, há 10 homens e nenhuma mulher. Assim também
no estatuto da CONAMAD, o que está registrado em seu artigo.1, que relata:
Fundado em 1958, pelos pastores Paulo Leivas Macalão, Alípio da
Silva, Manoel Francisco da Silva, Narbal Soares, José Leite Lacerda,
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Manoel Joaquim Rosa, Franklin Luiz Furtado, José Cecílio da Costa,
Carlos Malafaia, Nicodemos José Loureiro, José Simpliciano Ferreira
, Antônio Pereira, Otávio José de Souza , Raimundo Nonato Barreto,
Enok Alberto da Silva, Irineu Ramos de Carvalho , e outros ,[...] é uma
entidade civil de natureza religiosa sem finalidade lucrativa.

Como podemos ver são 16 homens e nenhuma mulher. Elas não puderam
ocupar posições de destaque mesmo tendo dado uma enorme parcela de contribuição
para o avanço do pentecostalismo no Brasil. Com Frida não foi diferente; viveu pouco,
fez o suficiente para deixar um legado que infelizmente não foi reconhecido. As
palavras de Alencar descrevem com propriedade o quanto Frida contribuiu no início
das ADs no Brasil:
Essa missionária pregava, cantava, tocava – existem vinte e quatro
hinos da Harpa Cristã registrados em seu nome – dirigia cultos na
praça onze, em presídios, nas casas e nos templos. Trabalhou no
jornal inicial da denominação, Boa Semente, em Belém e, depois, no
Rio de Janeiro, no Som Alegre. Em 1930, os dois jornais são unidos e
nasce o Mensageiro da Paz (existente ainda hoje) e ela se torna sua
redatora. (ALENCAR ,2013, p. 116).

Em um período que não era permitido as mulheres nem mesmo votarem. Frida
já exercia protagonismo demonstrando capacidade e talentos atuando em diversas
áreas. O que parece ter incomodado muito, como descreve Alencar:
“[...] Frida era uma mulher valente, mas não foi párea para os ‘cabras-machos’
nordestinos em conluio com Samuel Nystron.” (ALENCAR,2013, p.123).
O nome da pessoa que se esforçou para afastar Frida das suas atividades
ministeriais é o mesmo que figura entre os fundadores da CGADB. Na lógica da
dominação masculina, aos homens sejam creditados todos os reconhecimentos,
mesmo que suas práticas sejam absurdamente detestáveis:
Frida incomoda o suficiente para precisar ser calada. Não deixa de ser
extremamente significativo que, na década de 1920, lideres, homens
e mulheres reunidos, discutiam e, mesmo que como exceção,
mantenham a possibilidade de as mulheres pastorearem. Questão que
vai rondar como fantasma a história desta igreja nos próximos anos.
Em 1983 e 2001, ao voltar a ser discutido na convenção, o assunto é
rejeitado por unanimidade – numa reunião exclusiva de homens
(ALENCAR,2013, p. 134).

Muitos homens passaram a condenar a ordenação das mulheres, porém,
explicações acerca dos motivos são poucas ou nada conhecidas. Apenas na década
de 80, simultaneamente ao crescimento das denominações neopentecostais, iniciase um movimento de abertura no que diz respeito ao pastorado feminino (SANTOS,
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2002). Contudo, isso não significa que até então as mulheres evangélicas estiveram
totalmente à parte do exercício de importantes funções em suas igrejas.
A IAPTD, semelhante a Igreja Renascer e Igreja Mundial do Poder de Deus
acena para a valorização e espaço para a atuação feminina. E isto é evidenciado
através da bispa Ingrid. Assim como os apóstolos Estevam Hernandes e Waldemiro
Santiago, que suas respectivas esposas fazem constantes aparições nos eventos e
programas de TV de suas igrejas, Agenor parece seguir por esse caminho. Nestas
igrejas as mulheres podem cantar, pregar, promover eventos, mas sempre mantendo
o discurso da submissão da esposa ao seu marido.

3.11 A bispa Ingrid
Ingrid Darakdjian Medeiros, nascida em 26/01/197437. É de família rica e seus
pais são falecidos. Registrou nos livros o seu sofrimento pela perda da mãe, que
morreu em seus braços, isso quando já atuava na IAPTD (OLIVEIRA 2017). Antes de
conhecer Agenor, era uma pessoa com dificuldades emocionais, principalmente na
área sentimental. A Bispa Ingrid, diferente de seu marido, não tem relatos de histórias
com igrejas anteriores. Antes de sua conversão ao pentecostalismo era espírita, e
consultava cartomante e tarô. Segundo seus registros, por muito tempo, lutou contra
a doença de Crohn, o que lhe causou muitas dificuldades, inclusive nas atividades da
igreja, até que foi curada, segundo ela, por uma ação divina (ibidem). Como seu
esposo, Ingrid também foi ungida por Benny Hinn, segundo ele, para um ministério de
milagres.

Figura 14 – Bispa Ingrid Duque falando aos fiéis
Fonte: Facebook Bispa Ingrid Duque.
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A bispa Ingrid é a segunda pessoa na liderança da denominação. Possui
características de liderança muito fortes na igreja. Está sempre ao lado do seu esposo
nos cultos e no cumprimento de suas agendas. Segundo Duque, uma das grandes
manifestações de apoio de sua esposa foi no início de seu ministério. A igreja ainda
não atuava em programas de rádio ou Tv, e ele sabia que seria necessário para
alavancar a igreja. Resolveram então começar pelo rádio, por questões financeiras.
Duque relatou que sua esposa doou o seu único carro que ela possuía, avaliado em
vinte e cinco mil reais para pagar a programação de um mês (QUITÉRIO, 2018).
A bispa Ingrid é sem dúvidas o braço direito de Agenor, participa assiduamente
de todos os eventos, das decisões relacionadas a igreja, dirige cultos, prega,
apresenta programas no rádio e TV, etc. Possui sua agenda de pregações, os cultos
de terça-feira são de responsabilidades dela. A bispa Ingrid tem seu público-alvo bem
definido dentro da igreja. Sua aparição na igreja é sempre destacada pela sua estética.
Sempre maquiada, usando as roupas de sua grife.

3.12 O culto de terça
Os cultos de terça-feira estão sob a responsabilidade de Ingrid e sua equipe de
pastoras que a auxiliam. A atuação de Ingrid em alguns destes cultos tem causado
polêmicas.
Mantendo a cultura da realização de campanhas da IAPTD, a bispa conduz os
seus cultos com temas específicos que duram normalmente sete semanas. Ingrid
realiza uma campanha intitulada “os sete mergulhos de Naamã. Um personagem
bíblico que tem sua história relatada no Antigo Testamento. Durante estes cultos, a
bispa colocou uma piscina dentro do templo. Durante o ritual, Ingrid e seis pastoras
mergulham nesta piscina simbolizando os mergulhos de Naamã30.

30

https://www.youtube.com/watch?v=0AFY-bOOsfc
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Figura 15 – Bispa Ingrid mergulhando em um momento do culto
Fonte: Imagens Youtube.

Figura 16 – Bispa Ingrid orando por crianças dentro da piscina
Fonte: Google Imagens.

Estas campanhas exigem dos seus idealizadores muita criatividade e inovação
para manter seu público fidelizado. Parece que Ingrid assimila muito bem esta
necessidade. Outra campanha realizada pela bispa é a “Campanha de Ester”31.
Durante esta campanha ela aparece usando trajes de pano de saco, como faz o seu
esposo. Ingrid realiza também o congresso “Elas por Elas”, voltado para o público
feminino, semelhante ao que acontece em diversas igrejas evangélicas.

31

https://www.youtube.com/watch?v=Kc2uj4OymxU
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A bispa Ingrid protagonizou algo que gerou muita polêmica. Em um
determinado culto, ela se assentou no altar e desafiou aqueles que gostariam de tocar
nos seus pés, alegando que ao tocarem, seriam abençoados por estarem tocando na
“ungida do Senhor”. O vídeo pode ser assistido na plataforma do YouTube 32.
Enquanto as pessoas passavam e tocavam em seus pés, ela pede para que ninguém
conversasse com ela, apenas tocassem e deixassem as suas ofertas ao lado.

Figura 17 - Fiéis tocando os pés da Bispa Ingrid
Fonte: Google Imagens

Ingrid também escreveu alguns livros: “Amor Blindado”, “7 Segredos da
Vida Sentimental”, “Uma História de Superação”, “Coragem na Fé de Ester, “Os 10
Mandamentos da Mulher Virtuosa”. Ingrid possui uma marca de roupa e ela a modelo
que divulga. A aceitação entre as mulheres da igreja tem grande aceitação. É muito
comum ao participar de um culto na IAPTD, ver várias pastoras, obreiras e
participantes do culto, com um tecido em seus ombros. É o “manto de oração “que
Ingrid sempre usa. Em todos os cultos que assistimos, em nenhum a bispa estava
sem um tecido no ombro.

32

https://www.youtube.com/watch?v=9D1g0pcNIHs
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Figura 18 - Bispa usando o "manto de oração"
Fonte: Facebook IAPTD

Ingrid parece ter descoberto as redes sociais como uma fonte de visibilidade.
Em todos os cultos, ela sempre está com o celular em mãos transmitindo em suas
contas pessoais os cultos e eventos da igreja. Em um comparativo entre as esposas
de pastores no Brasil que mais tem seguidores, realizada por (QUITÉRIO 2018), Ingrid
ocupa a primeira posição.

3.13 Relatos de uma visita de campo – 15/12/2019
Cheguei ao templo as 17h30, pois o horário estabelecido para o início do culto
era as 18h00. O templo proporciona considerável conforto aos fiéis. Com várias
maquinas de ar-condicionado, a aparelhagem eletrônica de transmissão do culto nas
telas para aqueles que se assentam mais ao fundo, tem boa qualidade e as cadeiras
são confortáveis. Me assentei nas poltronas que ficam ao no meio do salão. Até o
início do culto, ao menos 3 ou 4 obreiros vi me convidar para me assentar nas cadeiras
mais próximas do altar. Uma delas dizendo que próximo do altar é mais fácil receber
a “benção”.
Até o início do culto, alguns elementos que me chamaram muito a atenção.
Antes de iniciar a reunião, diversas pessoas procuravam um jovem pastor vestido de
terno e gravata para lhe pedir oração. Algumas levavam as fotos de pessoas, outras
recebiam oração com imposição de mãos em suas cabeças. Observei que após
receberem as orações, vários se despediam do pastor chorando, abraçavam ele como
um ato de gratidão pela oração recebida. Notei também que algumas pessoas ao
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receberem a oração do pastor, começavam a tremer, faziam movimentos bruscos,
começavam a girar com os braços abertos e oravam em voz alta, até mesmo gritavam
e sapateavam, posteriormente percebi ser uma prática na igreja as pessoas orarem
girando, sapateando e gritando. Ao menos 2 ou 3 pessoas passaram por mim
conversando sozinhas em voz alta, falando de seus problemas, dizendo que “iriam
conquistar suas vitórias”.
O culto teve início às 18h30, com 30 minutos de atraso, mas nenhuma palavra
foi dita para justificar o atraso. O templo não estava cheio, havia ainda muitos lugares
desocupados. Um homem acompanhado de uma mulher surgiu no altar, saindo de
uma porta que ficava atrás. Este casal que conduziria a reunião. Simultaneamente um
jovem rapaz subiu também ao altar, ele seria o responsável pelo repertório musical
daquela noite. Todos os obreiros e obreiras foram convidados pelo casal a subirem
ao altar e se ajoelharam para orar. O ritual de oração durou por volt de 5 minutos. Me
lembrei imediatamente das pessoas que oravam girando, gritando, pulando e
sapateando ao receberem orações do jovem pastor antes da reunião ter iniciado. Os
obreiros também começaram a pular após se levantarem. Vários começaram a girar
com os braços abertos e gritar.
Foram entoadas três canções, conduzidas pelo jovem tecladista, mas
interagindo com o condutor do culto, que recitava as frases musicais que seriam
cantadas, incentivando a plateia a acompanhá-los. Foram 20 minutos do período de
louvor. Os obreiros começaram a distribuir pequenos corações de gesso, enquanto o
pastor disse no altar que os corações representavam os corações das pessoas que
queríamos que fossem tocadas pelo Espirito Santo. Mas ao final daquela breve fala,
ele desafiou todos a levarem ao altar uma oferta de R$ 7,00, que seria referente aos
sete dias da semana.
Logo após se iniciou uma série de desafios financeiros, que iriam até o término
do culto. O pastor leu o texto bíblico de 2 Reis 4:1-7, que registra o encontro de um
profeta com uma viúva que corria o risco de perder seus dois filhos para credores, por
consequência de dividas do seu falecido marido. No texto o profeta pergunta a mulher
o que ela tinha em casa. Ela diz que tudo que possuía era apenas uma botija de azeite.
O pastor explorou insistentemente o texto, desafiando os presentes a doarem
tudo que tinham, tomando o exemplo da viúva que segundo a narrativa bíblica viu o
azeite ser multiplicado, vendeu e pagou suas dívidas. O pastor dizia: “ Se você quer
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receber milagre, se você quer viver um milagre, se você deseja testemunhar um
milagre...Faça como ela, doe tudo que você tem, mas corretamente, não tente
enganar, se você doar tudo, você viverá um milagre como ela”.
Foram quase 40 minutos de pregação e desafios embasados neste texto.
Enquanto pregava, repetidamente ele pedia ao povo para levantar as mãos, repetir as
frases que ele dizia, orarem ajoelhados. Durante toda a prédica do pregador, o jovem
músico o acompanhava com fundo musical. S ele erguia a tonalidade da voz, o jovem
aumentava o som do seu instrumento musical, e quando diminuía a tonalidade, o
jovem diminuía o volume do seu instrumento. Enquanto pregava, o pastor se
aproximou diversas vezes da tela onde os textos bíblicos eram expostos e apontava
para os trechos onde ele desafiava a sua plateia. A prédica embasada no texto da
viúva foi encerrada desafiando todos a irem a frente levarem suas ofertas para
receberem um milagre.
Na sequência ele convidou todos os obreiros para estarem a frente do altar.
Começou a ler outro texto bíblico, que narra o episódio da cura de uma mulher que
sofria com um fluxo de sangue por doze anos e foi curada ao tocar a orla das vestes
de Jesus Cristo. Enquanto pregava se direcionava a plateia e também aos obreiros.
Após a exposição de suas ideias concernente ao texto, houve um breve momento de
oração e diversos obreiros/a oravam gritando, pulando, girando e falando em línguas
estranhas (glossolalia). Embasado no texto em que a mulher tocou na orla das vestes
de Jesus, o dirigente/pastor pediu para que pegassem os tecidos, confesso que não
estava entendendo. Então os obreiros, sempre atentos aos comandos do pregador
começaram a esticar dois tecidos vermelhos que tinham em média 30 metros de
comprimento e 20 metros de largura e começaram a passar com estes tecidos entre
o povo. O tecido cobria os fiéis e eles tinham que tocar, como a mulher do texto bíblico.
Os obreiros passaram o tecido ao menos três vezes por todo o templo para que todos
pudessem tocar diversas vezes. Muitas pessoas colocavam o rosto no tecido,
colocavam documentos que tinham em mãos, outras choravam quando tocavam,
algumas gritavam. Vários obreiros (as), também tinham reações semelhantes aos fiéis
da plateia quando estavam conduzindo o tecido pelo templo. Algumas obreiras
dobravam os joelhos e abaixavam orando. Uma obreira segurou nas mãos de uma fiel
e as duas oravam girando ao ponto de quase caírem. Confesso que a essa altura eu
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já estava cansado, e imaginava que já estávamos caminhando para o encerramento
do culto.
Após o término do ritual com o tecido, houve um período de oração pelos
enfermos, e um momento de profetismo teve início. O pastor disse que Deus estava
lhe mostrando e falando dos problemas pessoais de diversas pessoas. Entre as
“revelações” recebidas, ele falava de mulheres que tinham nódulos nos seios, pessoas
com depressão e muitos desempregados que receberiam uma oportunidade de
trabalho.
Ao terminar o período de orações e profetismo, várias pessoas começaram a
testemunhar as curas e milagres recebidos. Uma senhora foi a frente com uma
bengala na mão. Ela disse ter sido curada de artrose, relatou que lutava contra a
enfermidade durante quatro anos e ao tocar no manto(tecido) que passou entre a
multidão, ela foi curada naquele exato momento. Uma explosão de manifestações
entre os fiéis, vários pulavam e gritavam dizendo “glória a Deus “e “aleluia”. Uma outra
senhora disse ter sido curada de dores insuportáveis na coluna, e relatou que a cura
também aconteceu quando tocou no manto. E uma outra também testemunhou
dizendo ter sido curada de esporões nos pés. A senhora falou que não conseguia
firmar pés no chão, pois lhe causava dores insuportáveis. Mas ao tocar no manto foi
curada. O pastor pediu a ela para andar rápido diante do altar, demonstrando que ela
estava curada. Ao final de cada testemunho a plateia é incentivada “fazer barulho”,
essa é a expressão utilizada pelo pregador. Naquela noite o pastor principal da igreja,
o apostolo Agenor Duque não estava presente, pois se encontrava em Israel. O
penúltimo momento do culto foi a apresentação de um vídeo enviado por Agenor direto
de Israel. O vídeo apresentou vários momentos da viagem do apóstolo e sua comitiva
de pastores saindo do Brasil até chegarem ao Monte Sinai para orarem. Diversas
vezes ela fazia pausas na subida do monte, gravando mensagens para os seus fiéis,
em alguns momentos demonstrava cansaço físico e dizia ao povo que todo sacrifício
era válido pela causa. Eles subiram o monte com muitas fotos e pedidos de oração,
inclusive dos obreiros/as.
Segundo o pastor Duque, foram cinco horas de subida até chegarem ao cume
do monte. Eles acenderam uma fogueira e jogaram todos os pedidos de oração e fotos
na fogueira. Duque e sua comitiva oravam, ajoelhados, de pé e também em línguas
estranhas. O vídeo tinha um fundo musical, para comover todos os que o assistem,
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como no culto. Agenor falou algumas palavras bíblicas em hebraico durante sua fala
no vídeo e incentivava os pastores a orarem em línguas estranhas. Eles finalizaram o
vídeo dizendo que 2020 será “o ano da libertação”.
Ao término da apresentação do vídeo, o pastor disse que tinha ainda um último
desafio para fazer aos seus expectadores. Ele pediu para que trouxessem 12 garrafas
de azeite, que seriam entregues a 12 pessoas que Deus tinha revelado a ele.
Prometeu também que iria pessoalmente nas casas das 12 pessoas entregar as
garrafas e orar com elas. Só poderiam levar as garrafas quem ofertasse 1.000,00,
500,00 ou 300,00. Até o término do culto somente quatro pessoas foram até o altar
para entregar a oferta pelas garrafas. O pastor foi insistente, pediu aos seus auxiliares
para irem a frente com máquinas de cartão crédito, mas não conseguiu. O ainda tentou
vender diversos materiais evangélicos. Ele encerrou o culto já eram 21h30. Durante
o culto, perguntei a uma obreira o nome do pastor. Mas ela não soube me responder,
disse apenas que ele era novo entre eles e me perguntou se eu desejava conversar
com ele. Posteriormente descobri o nome do pastor e a pastora que interagia com ele
nos momentos de oração. Era o bispo Victor Cruz e a sua esposa pastora Ângela
Cruz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos dizer que o campo pentecostal brasileiro é um mosaico com uma
onde ocorre uma acirrada disputa em busca de adeptos/as. Nesta disputa, Agenor e
a bispa Ingrid, mobilizam todos aqueles que estão em sua volta para a manutenção e
legitimidade da igreja nesse campo. Procuramos neste trabalho compreender os
motivos do crescimento da IAPTD e toda sua dinâmica de operacionalidade. O casal
detém todo o poder em suas mãos, obviamente a palavra final pertence ao apóstolo.
A igreja parece ter estabelecido o Marketing como sua grande ferramenta de
proselitismo. As sessões de testemunho, por parte daqueles que alegam terem
recebido bençãos durante as campanhas são extremamente valorizadas na liturgia da
igreja. Uma forma de incentivar outros a participarem.
Percebemos o poder do carisma de Agenor e Ingrid perante a comunidade.
Bispos, pastores/as, obreiros/as e os frequentadores da igreja procuram imitar o casal,
até mesmo nas vestimentas. Em sua ausência até a frequência aos cultos diminui.
Duque é visto como um homem revestido de super poderes espirituais, capaz de
perceber o mal, não importa qual seja a origem.
O casal ao que tudo indica percebe e procura usufruir deste poder, a
candidatura da bispa a câmara municipal de São Paulo é uma grande evidência. As
palavras de Duque jamais podem ser contrariadas. Uma curiosidade que nos chamou
atenção é que a Plenitude não é tão grande quanto se apresenta nos programas de
Tv e mídias.
Ao que tudo indica, não se medirá esforços pelo crescimento da igreja, por todo
o país e até em outros países. Uma faceta que percebemos na IAPTD é que a igreja
é urbana, voltada para os grandes centros, especialmente as capitais dos estados
brasileiros, talvez até por questões estratégicas. As campanhas são o elemento que
dão dinâmica aos cultos da igreja. Os cultos são sempre envoltos de muita emoção e
manifestações, que em alguns momentos nos assustaram. Os temas centrais estão
sempre focados na cura divina e na prosperidade financeira. Os cultos não tem horário
definido para o encerramento.
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A batalha entre o bem e o mal, ou “batalha espiritual” permeia todas as
atividades da igreja. As pregações durante o culto, os momentos de oração, os
problemas financeiros ou enfermidades, são todos creditados ao diabo.
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