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Resumo 

O seguinte trabalho tem por objetivo compreender os processos terapêuticos 

de cura espiritual na Igreja neopentecostal Comunhão Cristã ABBA, situada na 

cidade de Curitiba/PR. A partir da pesquisa de campo realizada é possível destacar 

uma associação direta entre conversão e cura. É muito presente na fala dos fiéis a 

visão da doença para além da disfunção orgânica, mas ligada a uma forma de viver 

que, quando fora do “caráter cristão” permite a ação de forças maléficas e impede 

que o indivíduo viva de forma plena. Para que não só a cura aconteça, mas para que 

o individuo receba uma graça e prospere, é preciso aceitar Jesus. No momento que 

isso ocorre o fiel entende que não precisa passar por sofrimentos já que, segundo 

eles, Jesus já passou por isso por você. O discurso religioso se mostra capaz de 

dotar de sentido uma situação de doença que muitas vezes se mostra caótica. Aqui, 

os diagnósticos médicos funcionariam atuando no efeito, enquanto a causa do 

problema seria de conhecimento espiritual. Os processos de cura serão olhados a 

partir da discussão de eficácia simbólica e de modos somáticos de atenção, sem 

deixar de lado os problemas de inserção em campo e suas especificidades. 

Palavras chave: neopentecostalismo, cura espiritual, antropologia da religião. 

  



 
 

Abstract 

This work aims to understand the therapeutic processes of spiritual cure at the 

neopentecostal church Comunhão Cristã ABBA, located in the city of Curitiba/PR. 

The field research made shows a direct association between conversion and cure. 

We can see in the faithful speech a vision of disease that goes beyond the organic 

dysfunction, but, connect to a way of live that out of the “Christian character” allows 

the action of evil forces and prevents the individual to live fully. To the cure happen 

and to the individual receive a grace and prosper, he must accept Jesus, in the 

moment that it occurs the faithful understands that he doesn’t have to suffer, since 

Jesus has already been there to save us. The religious speech shows itself capable 

of provide direction in a disease situation that seems to be chaotic. Here, the medical 

diagnosis would act in the effect, while the cause of the problem, would be spiritual. 

We will look to the cure processes using the discussion of symbolic effectiveness and 

the somatic modes of attention, not forgetting the problems with the insertion in the 

field and its specificities. 

Key-words: neopentecostalism, spiritual cure, anthropology of religion. 
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Introdução 
 

Muito se fala hoje, sobre o dito processo de secularização discutido por Max 

Weber e interpretado por boa parte dos teóricos como uma previsão do fim da 

religião, ou não sustentação da religião na modernidade. Os teóricos que entendem 

o conceito de secularização dessa forma consideram que Weber estava errado e 

que os estudos de religião nos mostram isso. A religião não estaria em vias de 

extinção devido às características da modernidade, mas estaria sim, ressurgindo, se 

renovando, e com tanta força quanto antes. 

 Para Antônio Pierucci (2000), os teóricos que fazem essa afirmação, na 

verdade, não compreenderam o que realmente Weber chamou de processo de 

secularização, e qual sua relação com o espaço religioso. Segundo o autor, a 

secularização seria parte de um processo ocorrido na sociedade, o qual diferencia 

as esferas culturais das institucionais.  

 Weber visualizava na sua época, o que pode se chamar de desvalorização da 

religião, ou perda do seu valor cultural em meio à ordem capitalista. Para ele, era 

difícil de imaginar a época em que “o além” era tudo, determinava tudo, respondia 

por tudo. O que Weber busca mostrar na sua tese de secularização, segundo 

Pierucci, é a interface entre a racionalização religiosa e a racionalização legal (2000, 

p. 116), onde, a racionalização religiosa que ocorre no Ocidente é de certa forma, 

responsável pelo desencantamento do mundo. Nesse momento em que o 

capitalismo ganha mais e mais força, o sentido encontrado nas experiências de 

transcendência se perde, pois não faz parte do meio secularizado, onde, agora, se 

pensa em construir uma comunidade política a partir da própria política, ou seja, a 

partir de leis consideradas racionais. 

O processo de desencantamento de mundo não significa o fim da religião, 

mas implica em tirar a magia do discurso de salvação, é o desencantamento dos 

caminhos da salvação (2000, p. 146). Segundo Pierucci (2000), acontece no meio 

religioso, enquanto a secularização significa uma emancipação da sociedade em 

relação à religião, que agora passa a responder ao meio racionalizado. As 

instituições que faziam uso de experiências mágicas e de transcendência perdem 



 
 

influência social e cultural, devido ao processo de racionalização, que é responsável 

por tornar uma sociedade secularizada. 

Pierucci considera que o desenvolvimento da racionalidade jurídica que se 

deu no Ocidente com a modernização capitalista, e diferenciou as leis divinas da 

esfera de jurisdição secular, foi de extrema importância para que esse quadro se 

formasse. Quando ocorre a secularização do pensamento jurídico é que se percebe 

que na prática jurídica as normas podem ser legitimadas racionalmente, e não é 

mais preciso recorrer à forças sobrenaturais e irracionais. Esse processo observado 

por Weber no inicio do século XX e que, naquele momento, pareceu a ele estar em 

constante progresso, foi responsável por descentralizar instituições em relação à sua 

matriz religiosa (2000, p. 146). 

Podemos entender que o processo de secularização “torna” as instituições 

mais mundanas, elas agora se baseiam naquilo que é considerado pela sociedade 

capitalista ocidental como racional, e não respondem mais, necessariamente, às leis 

divinas. O mundano não deixou de dialogar com o sagrado, mas, esse diálogo 

passou por uma racionalização e institucionalização, se tornando uma esfera da vida 

social como tantas outras e assim, a sociedade não tem mais necessidade de 

responder ao religioso. 

Como dito no inicio, os teóricos1 que entendem a tese da secularização como 

um processo de perda do religioso ou mesmo fim da religião, vão argumentar que 

Weber estava equivocado, pois, os estudos de religião mostram que essas 

instituições não decaíram, muito pelo contrario. As instituições religiosas não param 

de crescer e o espaço neopentecostal que é foco desse trabalho exemplifica tanto o 

crescimento das igrejas evangélicas, quanto o seu caráter institucional. Essas 

igrejas estão inseridas em um contexto secularizado, os seus fieis são parte de um 

ambiente secularizado, altamente institucionalizado e mesmo laico, mas, esses 

sujeitos buscam sacralizar seu meio, buscam experenciar o sagrado na 

modernidade. 

Louis Dumont (1985) coloca que está presente nos ensinamentos de Cristo 

que o cristão é “um indivíduo-em-relação-com-Deus” (p. 42), onde, a partir da 

relação individual da alma com Deus, se dá também a relação de fraternidade, a 
                                                           
1
 Taylor (1976); Heirich (1977); Beckford (1978); Richardson (1985) 



 
 

união dos cristãos em Cristo. Esse indivíduo valoriza a relação com o divino, 

desvalorizando a relação com o mundo, as coisas do mundo. Esse sujeito é um 

sujeito “fora-do-mundo”, extramundano, ou seja, aquele que nega o que é mundano, 

que “caminha na terra, mas tem seu coração no céu” (1985, p. 44). Essa 

comunidade fraterna unida no Cristo, que não deixa de ser em nenhum momento 

intramudana, transcenderia o mundo das instituições sociais e desvalorizaria esse 

mundo tal como ele é. O indivíduo se subordina ao mundo porque esse vem de 

Deus e acredita que, em algum momento, esse se subordinará ao extramundano, e 

o indivíduo então, não será mais fora do mundo.  

O cristão neopentecostal de hoje não consegue mais se pensar como “fora do 

mundo”, já que a instituição igreja se pensa em relação com o mundo no sentido de 

que coloca a necessidade de interferir nele, mas continua considerando que o que 

está para fora de suas portas é mundano e, portanto, não sagrado. Os fiéis vão para 

dentro do espaço da igreja para buscar a relação indivíduo-divino que não se mostra 

nas outras esferas da vida, essas secularizadas. É a instituição religiosa que permite 

criar essa relação e levá-la para fora do espaço da igreja, encontrar o sagrado em si 

mesmo e carrega-lo para o mundo profano. 

Esses sujeitos, como já foi dito, fazem parte da nossa sociedade 

secularizada, mas, negam que sejam mudanos; buscam viver uma experiência que 

é sagrada e os distancia da sociedade secularizada ao mesmo tempo em que fazem 

parte dela e ela devem evangelizar. Esses indivíduos procuram trazer o sagrado 

para seu cotidiano secularizado, reclamando para si uma relação individual com o 

divino, que toma forma de transcendência e de experiência mágico-religiosa. 

Quando olhamos para esses espaços neopentecostais enxergamos o processo de 

racionalização religiosa da igreja como uma instituição que não tem domínio sobre o 

espaço jurídico e político2, já que o Estado se diz laico, e que, além disso, trabalha 

visando orientar a conduta dos fieis no meio capitalista, incentivando-os a tornarem-

se empreendedores. Mas, ao mesmo tempo, vemos fiéis buscando a experiência de 

transcendência, os rituais de cura e o diálogo com o divino, que eram tomados como 

características de uma religião prévia ao desencantamento do mundo. 

                                                           
2 Não estamos levando em consideração aqui o crescimento da influencia política de líderes 

evangélicos, que é visível, por exemplo, na atuação da bancada evangélica na Câmara. 



 
 

Podemos dizer então que essas pessoas estariam em busca de um 

reencantamento de mundo? De um mundo que responda as leis divinas e que 

recupere seu caráter mágico? Esse trabalho não se propõe a responder a essas 

questões, mas procura olhar para como esses indivíduos-fiéis estão se 

posicionando, a partir especificamente do estudo dos processos terapêuticos de 

cura. Mas, é importante discutir aqui, as dificuldades que se apresentam ao fazer 

pesquisa em um campo em que os sujeitos, ao não considerarem o mundo a partir 

da ideia de racionalização, mas sim, a partir do sagrado, não entendem o 

pesquisador como pesquisador. 

 A proposta do seguinte trabalho é tentar compreender a eficácia dos 

processos de cura terapêutica a partir de pesquisa de campo realizada na igreja 

Comunhão Cristã ABBA. A escolha pela ABBA se deu através de uma colega que 

comentou sobre o evento “Jesus é Mais Cruzada de Milagres”, despertando meu 

interesse pelo tema da cura e fazendo com que eu fosse até a Igreja para conhecer. 

A pesquisa iniciada em outubro de 2010 e finalizada em dezembro de 2012, usou 

da metodologia de observação participante, se inserindo no meio para fazer contato 

direto com os frequentadores da Igreja, entrevistas, conversas informais e observar 

como os rituais operam na prática. O objetivo principal do trabalho é conhecer a 

percepção dos fiéis e líderes acerca do que é ser evangélico e como isso altera seu 

entendimento sobre um corpo saudável e um corpo doente.  

O trabalho está estruturado em três capítulos: o primeiro abordará o meio 

neopentecostal, suas características e como ele se diferencia do protestantismo e 

pentecostalismo, trazendo ao final a ABBA e sua estrutura; o segundo capítulo inicia 

a discussão sobre a construção de um caráter cristão que trabalha reorientando a 

conduta dos fiéis, através de trechos de cultos assistidos e conversas com fiéis; por 

fim, o último capítulo busca, discutindo com a bibliografia, compreender a eficácia 

terapêutica dos rituais e processos de cura na ABBA, tendo sempre como central a 

questão da reorientação de conduta. 

    



 
 

1. Neopentecostalismo e o campo 
 

Apesar do caráter universal do sacrifício de Cristo, no decorrer da historia 

podemos dizer que houve um processo de institucionalização da verdade contida 

nos evangelhos a partir de diferentes interpretações das mais diferentes igrejas, o 

que resultou em uma diferenciação e um consequente afastamento entre elas. 

Nesse processo, o catolicismo e o protestantismo se posicionaram em direções 

opostas, afinal, a Reforma Protestante pregou, entre outras coisas, o rompimento 

com certos dogmas da religião Católica. A diferenciação entre esses polos resultou 

tanto na centralidade da Igreja Católica como na fragmentação do mundo 

protestante. 

O Brasil tem vivenciado nas últimas décadas, um crescimento mais que 

notável de grupos evangélicos, se destacando em relação à América Latina. Ricardo 

Mariano (2003) considera que esse crescimento teve espaço com o processo de 

secularização do aparato jurídico-político nas sociedades modernas ocidentais, 

resultando da separação entre Estado-Igreja. No Brasil, essa separação significou o 

fim de anos de monopólio da Igreja Católica a partir da proclamação da República, 

abrindo espaço para a liberdade religiosa e, portanto, para a aparição de novas 

religiões, novos espaços que tratam do espiritual.  

Entre esses espaços destacam-se inúmeros grupos pentecostais. A 

diferenciação entre tipos de pentecostalismo não é recente, tendo sido feita por 

vários autores das Ciências Sociais. Trabalharei aqui com a distinção feita por 

Mariano (1999).  

Segundo Mariano, o pentecostalismo pode ser classificado em três ondas: a 

primeira diz respeito ao que chama de pentecostalismo clássico, o qual surge no 

século XX vindo do protestantismo e tem como primeira igreja a chegar ao Brasil, a 

Congregação Cristã, que veio em 1910 com o italiano Luigi Francescon, trazendo o 

pentecostalismo dos Estados Unidos; logo em seguida temos a chegada da 

Assembleia de Deus, através de dois imigrantes suecos, Gunnar Vingren e Daniel 

Berg, após experimentarem o avivamento da rua Azuza nos Estados Unidos. No 

período entre 1910 e 1950, que consiste na implantação e difusão dessas igrejas no 



 
 

país, elas foram as únicas pentecostais, porém, o número de evangélicos ainda era 

muito reduzido no país.  

O diferencial da experiência pentecostal está na recuperação daquilo que é 

deixado de lado no catolicismo clássico e no protestantismo: os “dons espirituais” e, 

segundo Ronaldo de Almeida (2006), principalmente o dom de “falar em línguas”, 

que seria a manifestação do Espírito Santo naqueles que buscam sentir o êxtase 

religioso compartilhado pelos apóstolos de Jesus conforme narrado por Lucas no 

segundo capítulo de Atos dos Apóstolos3. 

Essas igrejas se caracterizam nesse início por uma atitude anti catolicismo, 

crença na volta de Cristo e salvação paradisíaca alcançada através de um 

comportamento de radical sectarismo e rejeição ao mundo exterior. Nas primeiras 

décadas, seu público se constituía principalmente por pessoas pobres e de pouca 

escolaridade, quadro que se alterou parcialmente nos últimos anos.  

A segunda onda iniciou nos anos 50, em São Paulo, com o trabalho 

missionário de dois integrantes da então International Church of The Foursquare 

Gospel, se instalando no Brasil como Igreja do Evangelho Quadrangular. Os 

missionários vieram à frente da Cruzada Nacional de Evangelização e trouxeram 

para o país o chamado evangelismo de massa, focado na mensagem de cura divina. 

A mensagem foi difundida através do rádio (uma novidade em relação às 

denominações anteriores, que não faziam uso de mídias), evangelismo itinerante em 

                                                           
3
 “Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu 

um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram 

o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram 

cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. 

Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o 

som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria 

língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: "Acaso não são galileus todos estes homens 

que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? 

Partos, medos e elamitas; habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da 

província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene; visitantes vindos 

de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo; cretenses e árabes. Nós os ouvimos 

declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua!"Atônitos e perplexos, todos perguntavam 

uns aos outros: "Que significa isto?"Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: "Eles beberam 

vinho demais"”. 
 



 
 

tendas e concentrações em espaços públicos. A Cruzada atraiu milhares de fiéis de 

outras denominações, pastores e indivíduos mais pobres. Ao usar de métodos até 

então inovadores, conseguiram chamar a atenção da imprensa, que não tratou a 

ação como algo positivo, mas conseguiu, pela primeira vez, dar visibilidade a esse 

movimento religioso no país. As primeiras igrejas pentecostais fundadas no Brasil 

traziam pregações de caráter quase exclusivamente espiritual, sem tratar de 

assuntos como atividade política. Com a Igreja do Evangelho Quadrangular vinda 

dos EUA, tendo como principal atividade de expansão a cura e a realização de 

milagres, a mensagem pentecostal foi levada a diversas cidades do país. A partir daí 

começaram a se dar com maior frequência divisões entre igrejas e outras 

denominações foram surgindo. Para Almeida (2006), a divergência de opiniões seria 

o aspecto fundamental do crescimento do pentecostalismo no Brasil a partir dos 

anos 50, pois é quando ocorre não a multiplicação no numero de fiéis, mas inicia um 

movimento de diversificação das igrejas no meio pentecostal.  

 Segundo o autor, a fragmentação pentecostal e a dissidência trouxeram perfis 

variados e maior autonomia para as igrejas, que agora podiam elaborar mensagens 

de salvação dirigidas a um público específico4. Para Almeida (2006), grande parte 

das separações aconteceu por conta do conflito entre lideranças de uma mesma 

igreja que acabaram saindo e formando outras organizações e, o trabalho de 

evangelização feito pelos crentes é o responsável pelo crescimento numérico do 

pentecostalismo, a variedade de igrejas seria mais uma consequência desse 

crescimento do que sua causa. Mariano (1999) considera que a ênfase na cura 

divina foi crucial para o sucesso da missão da Quadrangular e foi, também, uma das 

principais responsáveis pelo crescimento acelerado e diversificado das igrejas 

pentecostais nacionais. 

A diferenciação entre as duas ondas se dá mais em função dos quarenta 

anos que a separam do que do caráter teológico. As diferenças que apresentam 

entre si estão na ênfase que cada uma dá a um ou outro dom do Espírito Santo. 

Como na segunda onda a teologia do pentecostalismo clássico se mantém, o autor a 

denomina deuteropentecostalismo, onde o radical deutero significa segundo ou 

segunda vez. 

                                                           
4
 Para citar um exemplo podemos falar da Igreja Bola de Neve que é formulada para atingir um 

publico jovem esportista.  



 
 

A terceira onda, denominada neopentecostalismo, inicia no Brasil nos anos 

70, crescendo e ganhando força nas décadas seguintes. Segundo Mariano (1999), a 

Igreja de Nova Vida, de 1960, está na origem das Igrejas Universal do Reino de 

Deus (1977), Internacional da Graça de Deus (1980), e Cristo Vive (1986). Essas 

Igrejas são as principais surgidas no período e, como sugere o prefixo neo, 

apresentam um caráter inovador em relação às suas precedentes, com destaque 

maior para Universal do Reino de Deus, tratada aqui como IURD. 

O neopentecostalismo traz da onda anterior o uso de meios de comunicação 

em massa, a participação partidária, o forte estímulo à expressividade emocional, a 

pregação da cura divina e a presença de líderes fortes. A terceira onda traz como 

novidade, segundo Mariano (1999), a guerra espiritual travada contra o Diabo, a 

pregação da Teologia da Prosperidade, a liberalização de costumes e estereótipos 

de santidade e o fato de essas igrejas se estruturarem empresarialmente e agirem 

como empresas, algumas até mesmo possuindo fins lucrativos. O 

neopentecostalismo rompe com o sectarismo e ascetismo puritano, tendo, portanto, 

como grande diferença em relação às ondas anteriores, um discurso de afirmação 

de mundo e dissolução do autocontentamento.  

O movimento neopentecostal é encabeçado pela IURD devido ao seu grande 

crescimento nos anos 90, que foi também compartilhado por outras denominações. 

De acordo com Mariano (2003), quando novas expressões religiosas passam a ter 

um espaço a ser disputado, a concorrência entre elas se acirra, compelindo-as a 

disputarem “mercado” entre si; para tanto, elas se posicionariam como detentoras de 

bens de salvação, adaptados às necessidades daqueles nichos sociais que buscam 

atingir. O autor, porém, deixa claro que, apesar da inserção de uma lógica de 

mercado em muitos espaços religiosos, não são todas as organizações que adotam 

esse caráter mercadológico, comercializando bens simbólicos.  

A IURD, por exemplo, é marcada pelas atividades empresariais e estratégias 

de marketing. O uso da Teologia da Prosperidade, que prega que o crente deve 

usufruir das bênçãos de Deus nessa vida, (Ele quer que o crente conquiste os bens 

materiais e espirituais que deseja agora, em vida, para que possa aproveita-los) e do 

televangelismo, integram, segundo Mariano (2003), apelos financeiros à teologia. 



 
 

O líder religioso passa a ter a habilidade de identificar interesses materiais e 

espirituais de seus “consumidores”, possíveis fiéis, e busca oferecê-los, 

publicizando-o entre seu publico alvo. Essa busca uniu canais de marketing, 

publicidade, mídias como TV, rádio, música, livros e internet ao tradicional espaço 

religioso: de promessas de cura, milagres, libertação de demônios, rituais mágicos, 

formando os chamados “pronto-socorro” espirituais. Para o autor, esse trabalho de 

oferta requer recursos financeiros e aí estaria a funcionalidade da Teologia da 

Prosperidade no aumento das arrecadações, onde é preciso dar para receber, 

semear para colher.  

Outra característica dessas igrejas na busca por eficiência é aproximar seu 

diálogo das necessidades daqueles a serem evangelizados, significando situações, 

justificando papéis sociais e a partir disso, oferecendo ferramentas de mudança. 

Como já citado acima, a ênfase dada por essas denominações ao dom de cura está 

ligada diretamente às grandes necessidades percebidas nos possíveis fieis, e suas 

promessas de milagres funcionam como um grande chamariz. 

O movimento neopentecostal também rompe com a identidade estética do 

“crente” protestante e pentecostal. Agora, ele não precisa mais se prender a regras 

rígidas de vestimenta, por exemplo, que tornavam esses crentes facilmente 

identificáveis. A postura estética das igrejas pentecostais identifica-se pela rejeição e 

afastamento do mundo, onde o crente, para ser santificado, precisa exteriorizar 

sinais através de comportamentos exigidos pela comunidade religiosa, que os 

tornem diferenciados em relação ao restante da sociedade. Para alcançar essa 

perfeição cristã, eles devem livrar-se das coisas do mundo, suas paixões e prazeres; 

ao romper com essa identidade, surge um novo modo de ser pentecostal que se 

afasta dos movimentos anteriores, mais rígidos e conservadores, mas, isso não quer 

dizer que as instituições neopentecostais sejam mais “liberais” em relação ao que é 

pregado.  

O neopentecostalismo é assim caracterizado por uma afirmação de mundo, 

pela conversão individual e ensino da moral bíblica a outros, pelos programas de 

ação social, participação na política, uso de mídias e a apropriação de ritmos 

“profanos” para evangelização de jovens. No neopentecostalismo a pregação é de 

uma vida gratificante no presente, onde se busca a prosperidade em terra e não 



 
 

somente no após a morte, onde a ideia de uma vida em sofrimento para ser 

compensada depois no paraíso se desfaz, e a busca por felicidade toma lugar.  Aqui, 

ter prosperidade implica em não ter nenhum tipo de problema, em não aceitar a 

derrota. A pobreza, assim como a doença, é vista como falta de fé já que a riqueza, 

seja material ou espiritual, é tomada como um direito e uma dádiva. No 

neopentecostalismo a linguagem religiosa se amplia para o “resto”, ela sai do 

espaço destinado ao religioso e passar a atuar em espaços tidos como não 

religiosos, o maior exemplo é o entrelaçamento religião e política.  

Segundo Patricia Birman (2001), o pentecostalismo emerge como uma 

expressão do crescimento de valores individualistas na sociedade, onde aumenta a 

autonomia dos indivíduos em relação ao protestantismo e a Igreja Católica em vários 

sentidos: incentivando a responsabilidade individual, favorecendo a autoestima, 

incentivando práticas ascéticas e a valorização da doutrina. Segundo a autora, isso 

levaria ao surgimento de um ethos, onde o sujeito passa a atribuir maior valor à 

própria dignidade e a respeitar a si mesmo. Porém, essa busca por autonomia se dá 

em conjunto a uma busca por integração social, onde o ethos que tem como 

atributos dignidade e respeito, está em dependência estreita com o reconhecimento 

por parte de outros de que essa pessoa é capaz de realizar atividades de mediação; 

No caso, ser mediador do contato com o invisível, realizando o contato mediato com 

o sagrado para indivíduos exteriores à igreja, por meio de objetos e pessoas. Esse 

modelo onde a igreja sai para as ruas se diferencia do modelo protestante de uma 

pequena comunidade fechada em si mesma, porém, esse ethos é também 

compartilhado nas comunidades protestantes.  

Essa autonomia prevalece no neopentecostalismo, que se afasta do 

pentecostalismo não só pelo caráter empresarial discutido acima, mas também pela 

ênfase dada à ação do Diabo e a guerra espiritual que se trava a partir daí. Nessas 

denominações, ele é tido com um ser extremamente ativo que age em todos os 

espaços onde não se encontra Jesus, ou seja, em qualquer ação ou pensamento 

que seja contrário ao que a igreja prega como a forma de agir e viver em Cristo. 

Qualquer um que seja desviante dessa forma está aberto para a ação do Diabo e 

seus demônios; a fala contra o Diabo é presente do inicio ao fim das pregações. 

Aqui, de acordo com Jaçanã Ribeiro (2005), existe uma dependência em relação à 

exterioridade, já que o espírito maligno, ou o demônio, é dado como algo que está 



 
 

sempre já-lá em relação ao sujeito, é vindo de outro lugar, de outro discurso, já que 

no espaço da igreja ele “não se atreve” a entrar. 

Como discutido anteriormente, no meio neopentecostal, a cura espiritual 

ocupa um lugar extremamente relevante. A busca por tratamento nessas igrejas é 

grande e a possibilidade de cura é responsável pela conversão de inúmeros fiéis, 

sendo, em muitos casos, a razão pela qual muitos vão procurar a igreja pela primeira 

vez. Em denominações como a IURD, por exemplo, o tratamento faz referência 

principalmente a ações de exorcismo. Em outras igrejas, como a estudada neste 

trabalho, o tratamento se liga ao chamado Momento de Libertação, que, como 

veremos adiante, não se afasta tanto da ideia de exorcismo. 

A Igreja evangélica Comunhão Cristã ABBA, localizada no bairro Portão, na 

cidade de Curitiba-PR, fundada em 1994, pelo Pastor Pio Francisco de Carvalho e 

sua esposa Rose, começou como reuniões de grupos de casais em casa, o que 

durou aproximadamente um ano até que começaram os cultos públicos. Hoje em 

dia, o número de adeptos se encontra perto dos 10 mil fiéis somente em Curitiba, 

totalizando 30 mil no Brasil todo, tendo aproximadamente 50 pessoas trabalhando 

em tempo integral para a Igreja. Recentemente, o Pastor Pio recebeu o título de 

Cidadão Benemérito de Curitiba pela Assembleia Legislativa do Paraná. 

Hoje em dia a ABBA, que significa pai, conta com uma Escola de Treinamento 

Ministerial, a ETM, com mais ou menos 600 alunos de várias regiões do país e tem 

como objetivo levar o conhecimento da Bíblia; existe também o CEDUCA (Centro de 

Educação Cristã ABBA), uma escola que tem desde Educação Infantil até Ensino 

Fundamental, além disso, também contam com a Escola Bíblica Infantil. 

A Comunhão Cristã se faz presente em ações de voluntariado em hospitais, 

asilos, delegacias e fazendo contato direto com moradores de rua e prostitutas. 

Conta também com cinco Igrejas em expansão em São Paulo, Osasco, Campo 

Largo, Guaratuba e Paranaguá, além de ter algumas Igrejas aliançadas, as quais 

contam com acompanhamento e apoio dos chamados Ministérios, para desenvolver 

melhor suas atividades de acordo com os princípios evangélicos seguidos pela 

ABBA. Esses Ministérios são divididos em apostólico, profético, de ensino, de 

evangelização e pastoral, os quais formam a estrutura da Igreja, sendo cada um 

responsável por um tipo de serviço específico que visa orientar os fiéis no decorrer 



 
 

da sua caminhada com Cristo, por exemplo, o Ministério Profético é responsável por 

dar ênfase na vida pura e santa que cada cristão deve seguir. Ao primeiro contato 

com a Igreja, a pessoa é enviada ao chamado Grupo de Integração, que promove 

reuniões semanais onde apresentam o funcionamento da Igreja, os Ministérios, as 

atividades oferecidas e como cada um pode participar. 

A agenda semanal da ABBA conta com reunião do grupo de Evangelização, 

responsável pelos eventos relacionados às orações, cultos de curas, Cruzada de 

Milagres, e ações no interior do estado através do micro ônibus “Jesus é Mais”, o 

qual possui uma estrutura que permite realizar cultos e atendimentos em lugares 

públicos, com o objetivo de evangelizar ao máximo. Faz parte da agenda também, o 

dia de oração dos homens, o culto de mulheres, o culto de jovens e a reunião do 

grupo de jovens, além das reuniões dos grupos familiares que são realizadas na 

casa de integrantes e definidas por eles. 

A Igreja realiza inúmeros retiros, seja para jovens, casais, só para homens 

(normalmente retiro de negócios), e só para mulheres. Outro programa da ABBA se 

chama ABBA Teens, que realiza intercâmbio de jovens até 15 anos para os EUA, 

durante uma ou duas semanas, para realizar projeto voluntario em parceria com 

uma igreja de lá. São frequentes também os jantares de empreendedorismo, 

apresentações de teatro, grandes shows, cultos especiais realizados por grandes 

pastores norte americanos e campanhas voltadas às boas ações, como doação de 

medula ou de sangue. 

Todo primeiro sábado do mês é reservado ao Culto de Curas e Milagres, 

organizado pelo grupo Evangelização, que é quem faz contato com crentes que 

desejam dar testemunhos ou pedir por orações ao Pastor Arno Pauls, responsável 

pela pregação desses cultos. O Culto de Curas é a extensão mensal da Cruzada de 

Milagres, evento realizado uma vez por ano no mês de outubro com duração de três 

dias; a Cruzada é como o Culto de Curas, só que mais longo e emocionalmente 

carregado. A sua importância é visível, grande parte dos fiéis se mobiliza na 

organização e divulgação do evento, e muitos esperam pela Cruzada para pedir por 

milagres ou agradecer a graça recebida. 

O primeiro contato com a ABBA se deu já no caminho para o evento “Jesus é 

Mais: Cruzada de Milagres”, realizado pelo nono ano consecutivo de 21 a 23 de 



 
 

outubro de 2010. No ônibus, chegando ao ponto próximo a Igreja, identifiquei três 

membros que usavam camisetas com a inscrição “Cruzada de Milagres”, mais tarde, 

percebi que um dos três era o Pastor Pio, fundador da Igreja. 

Aproximei-me e perguntei se eles estavam indo para lá, ao passo que o 

Pastor, muito simpático, empurrou a menina que estava com eles para conversar 

comigo; o Pastor e o outro rapaz não se dirigiram mais a mim, e a menina fez todo o 

serviço de me apresentar o espaço da Igreja e me falar um pouco sobre o evento. 

A estrutura física da ABBA conta com salas para funcionários, salas de 

reunião, salas para atendimento de crianças durante o culto, cantina, loja, 

estacionamento, auditório com capacidade para mais de 500 fiéis e um grande 

palco. No espaço do auditório, cantina e loja, existem TVs que transmitem o culto ao 

vivo, todos eles são filmados e disponibilizados no site da Igreja. Pessoas que fazem 

parte do grupo de Evangelização são responsáveis pela organização dos cultos. Por 

todo o auditório, você encontra fiéis identificados prontos para atendê-lo. Ao final do 

meu primeiro culto, no dia 22 de outubro, foi um desses fiéis que eu procurei.  

Ele era líder de um grupo de casais5, apresentei-me como uma pesquisadora 

e falei do meu desejo de conversar com o Pastor Pio sobre a possibilidade de 

realizar uma pesquisa lá. Ele começou a questionar a tentativa de tornar cientifica a 

experiência religiosa, e me disse que eu estava ali por uma vontade divina, mesmo 

sem saber disso; perguntou minha idade e orientou-me a começar a frequentar os 

cultos de jovens, em nenhum momento falou sobre o Pastor ou como acessá-lo. Ele 

considerou a ideia da pesquisa como uma ação de Deus para que eu procurasse a 

Igreja e a ignorou, falando sobre como eu era uma pessoa que precisava 

“conhecer”, como a ABBA havia mudado a vida dele há mais de 10 anos atrás e que 

eu deveria começar a frequentar a Igreja “aberta” a ouvir a palavra e disposta a 

conhecer Jesus. 

Por esse fiel, e por todas as lideranças com quem conversei na ABBA, me 

senti sendo tratada como uma criança que acha que sabe o que quer, mas na 

verdade, ainda é muito despreparada para isso e precisa de orientação. O líder do 

grupo de Evangelização e a líder do programa de voluntariado no presídio da cidade 
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 Grupos que se reúnem semanalmente na casa de um membro para realizar um pequeno culto. 



 
 

de Piraquara, por exemplo, conversaram comigo durante muito tempo, sendo bem 

atenciosos, mas sem levar em consideração minha pesquisa e meu lugar de 

pesquisadora, as conversas eram sempre uma tentativa de conversão. Eles me 

pressionavam, dizendo que eu era fraca, que eu não sabia a verdade das coisas, 

que eu precisava aceitar Jesus para conhecer o mundo, que não adiantava ir até lá 

tentar entender o que as pessoas queriam com aquilo se eu não fazia parte do que 

elas faziam, se eu não conhecia o que elas conheciam; para eles, a ciência não tem 

como apreender o espiritual e qualquer explicação que eu buscasse estaria 

equivocada.  

Rita Segato (1992) aponta a necessidade de olhar para a crença como uma 

experiência que o fiel vive e que eles compartilham entre si, e essa experiência 

ocupa um lugar insubstituível que não pode ser simplesmente racionalizado. Ela 

coloca que essa experiência não precisa fazer necessariamente sentido para quem 

olha para ela. É importante perceber o que existe de sensível no crer e tentar 

entender os processos de construção de subjetividades a partir também daquilo que 

é relacional e não estático; ir para campo para pensar religião já com um quadro 

traçado da lógica que você espera encontrar, pode em muitos casos cegar o 

pesquisador para o que realmente define a religião para aqueles que a seguem, que 

é a experiência vivida, sentida por cada individuo e que não pode ser simplesmente 

transformada em um discurso estático já que a sua compreensão esta relacionada 

diretamente ao sentir. 

No geral, as pessoas com quem falei me colocaram no lugar de alguém a ser 

arrebanhado, me perguntando com muita intensidade se eu aceitava Jesus, me 

tocando e fazendo orações para mim. O assédio dentro da ABBA é grande, eles 

procuram saber cada pessoa que esta na Igreja pela primeira vez e trabalham os 

cultos de forma a serem sempre grandiosos, fortes emocionalmente, e impactantes 

para quem assiste.  

Porém, é importante notar que ao partir das lideranças para os fiéis “comuns” 

esse assédio mudou bastante. Os fiéis em sua maioria entendiam que eu estava 

fazendo um trabalho e não o desmereciam; não houve pressão para conversão, eles 

conversavam comigo muito tranquilamente, deixando claro que, se Deus tivesse me 

colocado ali para encontrá-lo, isso aconteceria. É claro, não é que eles não queriam 



 
 

minha conversão, mas eles não me pressionavam nem me consideravam uma 

ignorante, o que se repetiu tanto em um quanto em outro, foi a fala do sentir para 

“entender”. 

O contato com o Pastor Pio aconteceu alguns meses depois, em 25 de 

fevereiro de 2011, com a ajuda do então mestrando em Antropologia Social na 

UFPR, Andre Mariano, que é também Pastor, da Igreja Quadrangular. No final do 

culto que fomos assistir, eu me aproximei junto com o Andre, do Pastor Pio, que 

estava saindo do palco; rapidamente nós percebemos que não era fácil chegar até 

ele, já que muitos iam procurá-lo. Diferente de mim, o Andre contava com o 

conhecimento de pastor, e sabia muito melhor do que eu, qual era a melhor forma 

para abordá-lo. Ele se aproximou de um sujeito que imaginava ser um pastor, ao 

que ele estava correto, e se apresentou como pastor da Quadrangular, mostrando 

sua credencial da igreja e também sua carteirinha de mestrando; Andre falou sobre 

a minha pesquisa e que precisávamos pedir autorização ao Pastor Pio para que eu 

pudesse realizá-la. Durante toda a conversa, o pastor Vagner mostrou muito 

interesse na presença do Andre, não como aluno PPGAS/UFPR, mas como membro 

da Quadrangular. Ali, o Andre era alguém que conhecia e compartilhava da mesma 

linguagem que os pastores, enquanto eu não; fui praticamente ignorada todo o 

tempo, o pastor me cumprimentou quando o Andre me apresentou e depois não se 

voltou mais para mim. Pastor Vagner abriu caminho até o Pastor Pio, que ouviu o 

pedido do Andre e liberou minha presença lá. Depois desse dia, não tive outra 

oportunidade de contato com os pastores, e percebi que era difícil para qualquer 

membro da ABBA, que não fosse uma liderança ou amigo pessoal, fazer o mesmo. 

O trabalho de campo iniciou em outubro de 2010 e seguiu até final de 2012. 

O contato com integrantes da Igreja iniciou a partir de uma fiel que era colega 

de Andre e me passou os contatos de algumas lideranças. A partir daí, essas 

lideranças me encaminharam para conhecer alguns projetos de voluntariado, o que 

foi abrindo meu contato para outros fiéis, que não necessariamente tinham uma 

posição de destaque na hierarquia de funcionários da Igreja.  

Durante o ano de 2011 contei com bolsa de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, 

que me permitiu estar mais em campo e participar das atividades que a Igreja 

realizava durante a semana, como a visita ao projeto de voluntariado com 



 
 

moradores de rua. A ABBA conta com uma sala no centro de Curitiba onde toda 

terça-feira realiza um culto e ao final serve sopa para quem desejar. Normalmente a 

sala fica cheia, o culto é bastante animado e conta com a ajuda de moradoras de rua 

que se converteram. Visitar o projeto me possibilitou conversar com outros 

integrantes da Igreja, lideranças, mas também jovens.  

Houve uma tentativa em visitar o projeto de voluntariado no presídio de 

Piraquara, que não deu certo, pois, eu só poderia ir se fosse uma fiel convertida da 

ABBA. A líder do projeto me disse que eles precisam fornecer muitos dados para 

entrar no presídio, e ela não poderia colocar lá alguém que não era da Igreja, de 

qualquer forma, as conversar com essa líder foram bastante interessantes. 

Alguns contatos se estabeleceram nos cultos, busquei conversar com 

pessoas sentadas ao meu redor, e a partir dessas investidas alguns me passaram 

suas páginas em redes sociais e telefone, se dispondo a conversar comigo com 

mais calma. 

Estive presente nos três últimos eventos da Cruzada de Milagres, em 2010 

pela primeira vez, em 2011 e em 2012; a grande maioria dos cultos assistidos foram 

cultos de Curas e Milagres, mas também participei dos cultos do primeiro domingo 

do mês onde ocorre a ceia, cultos de celebração aos domingos a noite e cultos 

online pelo site da Igreja. 

  



 
 

2. Conversão à fé evangélica: o que significa “aceitar Jesus” e no que isso 

altera a percepção de doença/saúde dos fieis 

 

Na ABBA, pode-se dizer que existe um principio básico que rege a todos, 

mesmo que você não saiba, e diz que todo indivíduo já nasce “curado”, já nasce 

próspero, e viver um estado pleno de benefícios só depende de cada um. Esse 

princípio é repetido pelos fiéis e pelos pastores em suas pregações. 

Esse princípio é tomado pelo Pastor e pelos fiéis, como desconhecido dos 

ignorantes, não em sentido pejorativo, mas como aqueles que ainda não sabem. 

Como apresentado em um culto online intitulado “Domínio próprio como marca dos 

valentes”, (e que o próprio titulo já deixa claro, a ideia de ser agente de si mesmo 

como marca dos guerreiros e merecedores), o Pastor considera que todos são 

ignorantes até conhecer a Deus, e essa ignorância, os impede de avançar, o 

entendimento acerca da vida é cegado pelas ações do Diabo, que não quer que as 

pessoas “saibam”, pois, se elas conhecerem a Deus elas não mais cairão em 

tentação:  

“Não fazemos o que não sabemos, não podemos fazer o que não 

conhecemos, existem prisões impostas por Satanás sobre os 

homens, o cativeiro da ignorância é um dos piores [...] Satanás cega 

o entendimento para que as boas notícias, o evangelho não chegue 

às pessoas”. (Pastor Pio, culto de 22/05/2011). 

O Pastor fala nesse culto que uma pessoa que esteja passando necessidade, 

o está porque não sabe quem é Cristo, que deseja que você viva em abundância, na 

totalidade de seu potencial, 

“Nós começamos a desejar se soubermos que Deus tem algo 

grandioso para nós. A mente cega não sabe disso, não permite saber 

o que você tem, o que pode, não sabe quem é em Cristo, vivem 

abaixo da posição que Deus tem para elas [...] saia da zona de 

conforto e marche em direção aos propósitos de Deus. Você já é 

salvo. Qual a nossa missão? Ele nos fez reis e sacerdotes para 

manifestar o seu reino na Terra, e não para ter uma vida medíocre”. 

(Pastor Pio, culto de 22/05/2011). 



 
 

Aqui, a vida medíocre é pensada como a vida daqueles que não fazem parte 

do espaço evangélico, uma vida carregada de tentações apresentadas pelo Diabo, 

mas que não “completam” ninguém servem somente para enganar os indivíduos, 

que só podem se realizar plenamente pelo caminho de Deus. 

Para usufruir dos benefícios divinos, o sujeito deve, primeiramente, aceitar 

Jesus; aceitar Jesus implica antes de tudo, em querer ser salvo, pois segundo eles, 

Deus não se força na vida de ninguém. A partir do momento que você aceita Jesus 

como seu único e verdadeiro salvador, você já entende que somente coisas boas 

devem acontecer na sua vida, porém, Deus, assim como um pai, foi-me dito por uma 

fiel, pode ser agradado ou desagradado pelas suas atitudes. Segundo ela, Ele não 

vai te amar menos ou mais, só que, se você tem atitudes que desagradam a Deus, 

você não poderá viver plenamente e isso o chateia. A partir do momento que você 

leva sua vida de acordo com os ensinamentos Dele, você esta apto a vivê-la ao 

máximo, a conhecer todas as Suas bênçãos.  

Agradar a Deus implica na construção de um “caráter cristão”, o qual 

compreende ter atitudes no seu dia-a-dia que estão de acordo com os ensinamentos 

ditados na Bíblia. Segundo os fiéis, assim que você começa a regrar sua vida de 

acordo com o caráter cristão, você entende que o sacrifício de Jesus serviu para 

salvar toda a humanidade, que Ele já pagou o preço pelos sofrimentos e então, você 

não precisa viver dificuldades.  

O Pastor Pio Francisco de Carvalho (2011), que é o fundador da Comunhão 

Cristã ABBA, prega uma atitude de “mansidão” entre os crentes, para ele, essa 

mansidão seria um poder, um valor produzido pelo Espírito Santo que deve ser 

central na moral dos fiéis. Segundo o Pastor, o manso é aquele que entrega tudo 

nas mãos de Deus, pois sabe que Esse regrará sua vida da melhor forma possível. 

A ideia de mansidão leva a pensar em uma ideia de conformismo, mas para Pio, 

essa mansidão seria perceber a vida a partir do ponto de vista do Reino de Deus, e 

esse seria o único modo de alcançar a felicidade verdadeira. 

Segundo Cândido Procópio F. de Camargo (1973), o pentecostalismo, assim 

como a umbanda, implica em uma reorientação de conduta de modo 

fundamentalmente sacral, onde o crente, ao se sentir “renascido em Cristo” através 

da conversão, procura exteriorizar a mudança de hábitos ocorrida na sua vida. Os 



 
 

fatos cotidianos deixam de ser situações casuais e passam a ser interpretados como 

indicadores de graça ou pecados. De acordo com a análise do autor, o adepto 

converso entende que qualquer dificuldade que se apresente na sua vida será 

resolvida, pois, essa seria uma provação a ser superada pela fé; aqui, a cura seria 

uma consequência da fé onde a figura do Diabo se liga a vícios e doenças, enquanto 

Deus a conversão e saúde, entendendo que toda cura é divina. 

De acordo com alguns fiéis, e também pregação dos pastores, existe uma 

“brecha”, um espaço de atuação do Diabo e seus demônios; o espaço é aberto ou 

fechado a partir das atitudes de cada um. Esses princípios normativos nos mantém 

protegidos das tentativas do Diabo, não existe brecha aberta onde ele possa atuar, e 

assim, Deus tem poder total para nos orientar e glorificar. Então, se você vive em 

harmonia com os ensinamentos, você entende que só deve ter bênçãos em sua 

vida, a brecha está fechada, ou seja, você não está aberto para cair nas tentações 

que o Diabo te apresentará; você sabe que é ele, você conhece os lugares por onde 

ele circula e quais as ações que te levaram a ele, por exemplo, quando se tem 

vícios, quando frequenta espaços religiosos como o espiritismo ou a umbanda, 

quando se coloca piercings, namora sem ter o compromisso do casamento ou tem 

relações sexuais antes do casamento. Ao abrir a brecha, tudo de ruim que vem 

dessas atitudes, de acordo com os fiéis, vai te atingir, e vai explicar problemas de 

saúde, depressão, a sensação de que falta alguma coisa na sua vida, enfim, todos 

os malefícios que possam te atingir. 

Em um testemunho de um Culto de Curas e Milagres, uma mãe com uma 

bebê disse ao Pastor que desde que a menina tinha sido levada pelas tias a uma 

benzedeira, ela não comia e não dormia direito. O Pastor respondeu explicando que, 

esses espaços não devem ser frequentados por serem espaços do demônio. Deus 

não consegue atuar nessa brecha, somente quando você o aceita é que ela se fecha 

e Ele passa a ter poder sobre a sua vida. Fica muito claro que o divino só atua na 

vida do fiel se ele procurar por ele, se ele permitir e agir de forma tal que isso seja 

possível, do contrário, o Diabo continuará tomando conta do seu caminho. 

Em conversa com uma integrante da Igreja, ela me disse que essa brecha 

está relacionada ao que chamou de “uma lei espiritual que rege a todos”. Segundo 

ela, essa lei diz que, como já comentado acima, quando você peca você abre 



 
 

espaço para os espíritos ruins agirem na sua vida; ela exemplificou isso com a 

história dos seus pais, que eram casados com outras pessoas e largaram seus 

antigos parceiros para ficarem juntos. Os pais dela se separaram depois de anos de 

um casamento que nunca deu certo, o que ela explica como sendo uma maldição 

que atuava na vida deles por terem ficado juntos de forma que ela considera como 

errada. Eles abriram a brecha ao desfazerem seus casamentos anteriores e como o 

pai dela não era cristão, por mais que sua mãe rezasse, eles nunca poderiam dar 

certo, pois a brecha não poderia ser fechada; se seu pai fosse cristão, juntos, os 

dois poderiam buscar a Deus e se redimir. 

Quando o indivíduo aceita Jesus ele entende que Deus o ama e deseja agir 

na vida dele de modo a lhe trazer prosperidade, alegrias, milagres e curas. Segundo 

alguns fiéis, nós somos limitados, e Jesus é quem nos expande, preenchendo o 

vazio. Quando o questionamento é colocado em torno dos problemas de saúde e 

sua solução, não é possível dissociar essa discussão em torno dos espaços de 

atuação do bem e do mal. 

O evangélico da ABBA não enxerga a doença como somente uma disfunção 

orgânica que poderá ser curada independe da vontade divina, dependendo apenas 

da atuação da medicina, por exemplo. De acordo com Paula Montero (1985), no 

pensamento religioso, o mal que atinge um indivíduo está sempre associado à ação 

de um agente exterior ao sujeito, no caso, o Diabo, e a igreja busca, ao tentar 

compreender, neutralizar essa ameaça. O mal é responsável por enfraquecer o 

corpo tornando-o vulnerável, fazendo a existência mais difícil, e tudo que ameaça a 

vida, levando a esse desvio da “ordem natural”, que precisa ser explicado. 

Segundo a autora em seu trabalho sobre cura na Umbanda, era muito 

presente na fala dos indivíduos que, num primeiro momento, eles buscaram 

orientação médica, mas que, a fala do médico não demonstrava para eles que ele os 

ouvia. Para os fiéis, o médico não entendia o que era realmente o problema, não 

levava em consideração o que para aquelas pessoas era a causa do seu malefício, 

como por exemplo, dores em partes diferentes do corpo que para os doentes tinha 

uma causa comum, os médicos consideravam como não tendo relação entre si. A 

questão é que esses indivíduos entendiam seu problema como uma totalidade que 

prejudicava suas vidas em diversos âmbitos, e a forma de ação da medicina oficial 



 
 

não dava conta de explicar essas aflições de forma satisfatória. A partir daí, muitos 

iam buscar uma explicação mística. Essa fala se repete no espaço evangélico, 

Cândido P. de Camargo (1973) entende que os fiéis não se colocam contra a 

medicina, mas apenas enxergam suas limitações, pois, como já foi dito, toda cura 

vem de Deus. Em um testemunho de cura, um pai conta que sua filha sofria de 

amidalite de repetição, a amídala dela inflamava a cada 20 dias. A solução 

apresentada pelos médicos era retirar a amídala, ao que os pais responderam não, 

pois, depois de conversarem chegaram à conclusão de que Deus não coloca um 

órgão no nosso corpo para tirarmos. A partir disso, eles resolveram buscar a cura 

dela em uma oração em um Culto de Curas e Milagres. Depois da oração a menina 

disse que sentiu um calor na região da garganta, que nunca mais inflamou. 

Segundo Beatriz Muniz de Souza (1969), as curas evangélicas abarcam todo 

tipo de moléstia, desde doenças orgânicas sérias como câncer, passando por 

simples dores de cabeça, para problemas de cunho psicológico, como depressão, 

tristeza, e daí para questões mais práticas, como dificuldade em um processo de 

adoção ou pessoas da família que não são cristãs. Os fiéis entendem que todo mal é 

uma relação aberta com o Diabo, então a solução vem da deixa para atuação de 

Deus, independente do tipo de situação à que se refere. Todos os malefícios sejam 

aqueles que nós entendemos como doenças a partir do discurso da medicina oficial, 

a problemas práticos que pensamos como questões corriqueiras que não se 

relacionam a um plano médico ou espiritual são colocados no mesmo patamar. Tudo 

é passível de cura, contanto que você permita que Deus cure.  

Ainda com Souza (1969), tratando de disfunções orgânicas, para os fiéis, a 

medicina nada pode fazer em certos casos, já que além de a cura depender 

primordialmente da vontade divina (você é digno de ser curado quando Deus 

reconhece que você o ama), depende também daqueles que oram pela cura do 

enfermo, atuando como “braços” de Deus. 

Nos eventos da Cruzada de Milagres, uma parte do culto é dedicada aos 

depoimentos daqueles que recentemente receberam um milagre em suas vidas. Foi 

possível perceber que, mesmo que essa busca abarque diferentes tipos de 

problemas, as doenças orgânicas são maioria e também o ponto alto, no caso, 



 
 

correspondem as historias que mais emocionam os fiéis, principalmente quando é 

colocado que a medicina nada conseguiu fazer. 

Na Cruzada de outubro de 2010, tivemos o depoimento de uma mãe, 

acompanhada por seu filho pequeno e seu marido. Segundo ela, o menino sofria de 

uma doença de pele que causava varias feridas pelo corpo; os pais o tinham levado 

em alguns médicos, mas esses disseram que o tratamento para aquele problema 

era desconhecido. O casal pediu então para que o Pastor rezasse pelo menino no 

evento anterior e, depois do fim do evento, eles foram para casa, onde rezaram 

ajoelhados por mais um tempo e no outro dia, quando o menino acordou, ele não 

tinha mais nada e nunca mais as feridas retornaram.  

O segundo depoimento foi de uma mulher que contou que já frequentou 

varias religiões, mas que depois de ter ido a primeira vez na ABBA, começou a 

receber sinais divinos de que aquele era o caminho correto, era o seu lugar. 

Segundo ela, ouviu no rádio, encontrou escrito em alguns lugares e viu na TV 

repetidas vezes, o mesmo salmo, e interpretou como sendo um chamado divino para 

que ela se firmasse naquela Igreja. 

Outros tantos depoimentos foram dados, denotando esse caráter 

diversificado: casos de pessoas que na Cruzada anterior pediram para parar de 

fumar e conseguiram de um dia para outro, e o caso de um rapaz que estava com 

dor no joelho e rezou com a ajuda de outra menina do grupo Evangelização, 

passando a dor na hora. 

Depois dos testemunhos, muitos sobem ao palco para fazer pedidos. Pedem 

por graças, curas e milagres. Nesse dia, um dos pedidos foi uma mulher que 

gostaria que seu filho e marido passassem a frequentar a Igreja junto com ela. 

Esses casos exemplificam a diversidade do entendimento que esses fiéis têm 

acerca daquilo que pode ser curado, aquilo que pode ser resolvido por um milagre. 

Eles consideram que, se você aceita e deseja verdadeiramente a ação do divino na 

sua vida, você pode recebê-la, não importa para o que. 

A distinção saúde/doença passa a ser percebida como uma distinção ação do 

bem/ ação do mal, e no caso, o crente é agente de si mesmo, ele carrega a 

ferramenta de mudança, todos carregamos, basta “saber”. A ABBA não promete a 



 
 

salvação, ela coloca o indivíduo como responsável por isso através da aceitação de 

Jesus; aqui, você tem poder sobre sua vida.  

No pensamento da sociedade ocidental geral, pode-se dizer que estamos 

todos suscetíveis a ter problemas, temos problemas diversos no decorrer de nossas 

vidas e isso é tomado como normal. No caso da medicina oficial, nós a buscamos 

para a resolução de algo que pensamos orgânico, que apareceu para nós em um 

determinado momento por “n” razões possíveis, mas sempre relacionadas ao corpo 

físico; nós não podemos nunca nos tornar sãos por completo, porque é parte do 

nosso entendimento que os obstáculos surgirão no decorrer da nossa vida e pouco 

ou nada pode ser feito para evitar. Nesse caso especifico evangélico, o sujeito é são 

desde o principio, ele só é enganado e seduzido para pensar o contrário por forças 

malignas que atuam exteriores a ele. No momento que ele entra no espaço da Igreja 

e conhece Jesus, ele aceita que pode se tornar são por completo, porque na 

verdade, ele sempre foi. O sacrifício de Cristo serviu para tornar a todos sãos, mas 

somente aqueles que aceitam isso, podem usufruir dos benefícios e, tem como 

tarefa moral, repassar essa mensagem e libertar do Diabo, o máximo de indivíduos 

que conseguir. Libertar porque, segundo os fiéis, o Diabo mantém as pessoas 

“presas” na ilusão de que as coisas ruins acontecem porque tem que acontecer e 

que, em alguns casos, são merecedoras dos problemas que carregam. Conforme é 

colocado por Ronaldo de Almeida (2009), essa libertação seria como um 

contrafeitiço em relação ao feitiço lançado pelos demônios em um primeiro 

momento. 

Muitas igrejas neopentecostais, com destaque a IURD, mas também a ABBA, 

consideram o contato com entidades da umbanda, candomblé, ou o contato com 

espíritas, como uma aproximação com os demônios. O Pastor na ABBA nos 

momentos de libertação sempre cita esses contatos como possível causa para uma 

doença, já que, esses espaços abrigariam demônios que enganam as pessoas as 

fazendo acreditar que aquele espaço é divino, quando na verdade não é. A 

libertação em relação aos “feitiços” desses demônios que prendem os indivíduos na 

mentira, no sofrimento, agiria como um contrafeitiço, desfazendo o efeito negativo 

inicial. 



 
 

Paula Montero (1985) traz que na Umbanda, a doença aparece como um mal 

localizado no corpo que deve ser extirpado, mas esse mal deixa de ser somente 

uma disfunção orgânica para se tornar uma expressão de um “eu no mundo”, onde, 

ao contrário da medicina, o ritual terapêutico não busca corrigir uma doença 

específica situada do corpo, mas uma totalidade que diz respeito às relações do 

sujeito com o mundo social e sobrenatural que o cerca. Curar passa a dizer respeito 

a dar preferência a uma ordem de valores em detrimento de outra, a restaurar a 

ordem de um modelo definido como saudável em relação à desordem instaurada 

pela doença. Como já falando anteriormente, o sujeito reorienta sua conduta, no 

caso do nosso campo, opta pelo mundo sacralizado de dentro da Igreja, em 

detrimento do mundo profano do lado de fora que o leva a agir de forma contraria 

aos princípios divinos. 

Para exemplificar, o Pastor trouxe em um culto a historia de um casal próximo 

a ele que tentava engravidar fazia muito tempo. Eles já haviam tentado vários 

tratamentos e nenhum parecia funcionar ao que o marido conclui para o Pastor, que 

Deus não queria que eles tivessem filhos. O Pastor, enfaticamente, colocou que 

Deus quer sempre que você tenha filhos, e que nesse caso, era o Diabo que 

mantinha oprimido o ventre e usava do tempo para desencorajar a fé, fazê-la se 

acostumar à dor e aos remédios, e fazê-los acreditar que não eram merecedores 

das bênçãos de Deus. Segundo o Pastor, o Diabo usa dessas artimanhas; as 

enfermidades, segundo ele, estão relacionadas aos espíritos e não vem de Deus. Se 

você está em dúvida, não tem como orar a Ele e, sendo assim, não tem como 

reprimir o espírito do mal. 

Uma fala que é sempre repetida pelo Pastor nos cultos de curas é: 

“Estou aqui, com a autoridade de Jesus para dizer que hoje é o dia 

do seu milagre, com o que você quer ficar? Com o diagnostico do 

seu médico ou com a Bíblia que diz que Jesus já pagou por essa 

enfermidade? Os demônios tem que ir embora, já está escrito”. 

(Pastor Arno Pauls, culto de curas de milagres do dia 21/10/2011). 

Segundo o Pastor, no culto “Ações de Fé” de 19/06/2011, existem situações 

que somente um milagre de Deus resolve, porém, essa intervenção vertical (ele 

deixa bem claro que ela nunca é horizontal) só acontece a partir de atitudes de fé. 



 
 

Existem atos comportamentais que permitem que o fiel receba um milagre, as ações 

de fé são capazes de vencer a morte, pois, elas são necessárias para que os 

milagres aconteçam. Ele pede por uma intervenção celestial, que desça do alto até a 

Terra e mude a situação daqueles que precisam. Outro ponto que o Pastor discute é 

que, ou você abraça ou você rejeita o milagre, ou você reconhece a intervenção 

divina crendo na mensagem de Deus, ou não; aqui, o Pastor usa de uma passagem 

bíblica que diz “Crede nos teus profetas e prosperareis” (2 Cr. 20:20), onde ele se 

coloca como o profeta.  

A figura do pastor é de extrema importância; sendo ele quem reclama a 

autoridade divina para si, o pastor é quem fala diretamente aos adeptos, 

intermediando o contato entre o fiel e Deus. Uma relação íntima e de contato 

individual com o divino é muito incentivada, mas o pastor é sempre visto como 

alguém com um “poder” a mais, capaz de dominar as glórias divinas de forma que 

não é possível para qualquer fiel. É a autoridade do pastor que, para além de 

apenas formular as explicações, dar as respostas e orientar a conduta, direciona e 

legitima a experiência transcendental a partir de elementos específicos. O pastor é o 

encarregado de trazer a palavra divina para quem não a ouviu, lembrando 

constantemente os indivíduos, das glórias que pode alcançar e dos pecados que 

delas os distanciam. 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. A eficácia do processo terapêutico 
 

De acordo com Ioan M. Lewis (1971), por mais que para os crentes a religião 

independa da moldura social, sendo cada experiência transcendental única e 

pessoal, não se pode negar que o místico se relaciona com o ambiente social onde 

é experimentado, e, portando, carrega a cultura da sociedade em que se encontra. 

Segundo Bourdieu (1971), o campo religioso atua na manutenção da ordem 

estabelecida, onde a ordem simbólica legitima a ordem política, principalmente as 

suas divisões. Ele considera que o interesse religioso está relacionado a uma 

determinada posição na estrutura social (pensando aqui em classes sociais), onde, a 

religião busca oferecer uma mensagem que satisfaça as necessidades de um grupo 

determinado de leigos e, a partir disso, procura exercer sobre esse grupo um efeito 

de mobilização. Ao atingir o grupo, a mensagem religiosa atua justificando a sua 

posição ocupada na estrutura social.  

Para o autor, essa posição condiciona a existência do grupo associando-o a 

determinadas formas de percepção de mundo, a um habitus de classe ou grupo. 

Portanto, a mensagem religiosa implica em uma reinterpretação para se tornar 

harmônica ao grupo, essa reinterpretação pode ser tanto consciente (operada pelas 

lideranças religiosas que detém o “conhecimento”) quanto inconsciente (pela 

atuação das leis da difusão cultural). Quanto maior for a distância de posição 

ocupada entre os receptores e os produtores da mensagem, maior o processo de 

reinterpretação. 

Desse modo, no decorrer da historia, o conteúdo de uma mensagem religiosa 

se altera podendo se distanciar em muito do original. De acordo com Bourdieu 

(1971), as práticas cristãs sobreviveram no curso do tempo por conta das suas 

modificações, sempre em resposta as funções que cumprem aos grupos ao qual 

respondem. 

O líder religioso teria a função de produzir e distribuir bens de salvação a 

partir da construção de uma relação conhecimento-desconhecimento. Essa relação 

seria a que se estabelece entre o líder e os leigos, que precisam visualizar o agente 

religioso como alguém capaz de deter um conhecimento do sagrado que o fiel leigo 

não consegue. O autor coloca que a ideologia e a prática religiosa cumprem uma 



 
 

função de conhecimento-desconhecimento; o maior exemplo disso seria que, os 

especialistas religiosos devem manter ocultas suas motivações políticas. Aqui, 

segundo Bourdieu (1971) , atuaria a eficácia simbólica6, onde o líder religioso adere 

ao carisma, passando a acreditar no seu poder simbólico, o que o faz tomar o 

carisma como uma ideologia profissional, acreditando no seu poder para realizar sua 

missão, fornecendo os princípios de sua ética profissional e recusando publicamente 

os interesses políticos que possam existir por trás. 

A burocratização da Igreja se faz necessária para depositar o capital religioso, 

fruto de um trabalho que tem como função garantir a perpetuação desse capital, 

assegurar a produção e reprodução de bens de salvação. É através de um corpo 

burocrático que as lideranças religiosas garantem um mercado de bens a serem 

oferecidos a leigos dotados de um habitus religioso que os torna consumidores 

potenciais daqueles produtos, sujeitos que sentem uma necessidade específica 

desses bens. A Igreja é enxergada como uma instituição burocrática quando 

racionaliza as remunerações, nomeações, carreiras, regulamenta a hierarquização 

das funções, cria regras para reger a atividade profissional e exige uma formação, 

saindo do plano de uma organização banal. 

É possível para Bourdieu (1971), pensar em diferentes perfis religiosos, 

porque, mesmo quando uma igreja detém um monopólio, ela se diversifica em 

algumas ações e técnicas de acordo com o grupo que as recebe. Existem diferentes 

modos de integração que variam de acordo com as condições de existência do 

grupo na estrutura social, o que gera diferentes experiências e, por consequência, 

práticas religiosas diversas. 

Ao se tornar um estabelecimento religioso, a igreja toma a inspiração como 

sua propriedade institucionalizada, onde a inspiração divina, a verdade, é passada 

às massas, ao grupo que se busca atingir, através de rituais realizados por ministros 

devidamente creditados por ela. Segundo Lewis (1971), a possessão ou o transe 

individual passa a ser desencorajado, sendo a experiência coletiva dentro do espaço 

religioso detentora da legitimidade. 

                                                           
6 LÉVI-STRAUSS. “A eficácia simbólica” in Antropologia Estrutural, 2ª Edição, Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1985. 

 



 
 

No caso da ABBA, a possessão pela divindade está no ato de falar em 

línguas e no poder de uma prece ou ação e representa o ápice de uma experiência 

religiosa; ser capaz de alcançar a comunhão plena com Deus é visto como resultado 

de um processo de construção do sujeito como alguém merecedor. A possessão é o 

caminho para uma liderança se formar, ela eleva o sujeito a uma posição de 

autoridade e poder. Aqueles capazes dessa comunhão reivindicam um 

conhecimento experimental que vem do divino, e quando isso é reconhecido pelos 

outros, esse sujeito passa a poder agir como canal de comunicação entre o homem 

e o sobrenatural. Ser capaz de falar em línguas na ABBA é para poucos, essa 

comunhão é vista em pequenas a grandes lideranças, entre pessoas que 

frequentam a Igreja há muito tempo. Já, ser capaz de atingir essa comunhão durante 

uma prece por uma cura ou milagre é algo mais improvável, destinado a uma ou 

duas lideranças fundadoras da Igreja.  

Diferente da ideia de ser possuído pelo divino, criar uma relação de intimidade 

com ele é algo que deve ser alcançado por todos, e se dá através do Espírito Santo. 

É Ele quem comunga, quem está nos fiéis, o divino toma a forma do Espírito Santo 

para ter contato direto com os seguidores. 

Para Lewis (1971), os rituais que buscam levar a verdade e ação divina para 

a vida das pessoas, estão o tempo todo afirmando e legitimando crenças 

preexistentes, por exemplo, a crença em espíritos leva a experiências interpretadas 

como possessões ou ações desses espíritos, o que valida a crença preexistente 

neles.  

O que se presencia no chamado “Momento de Libertação” da ABBA é sempre 

o mesmo: a certa altura do culto, o Pastor chama a frente do palco aqueles que 

precisam de uma oração, seja para si seja para algum conhecido, normalmente 

orientando para o tipo de problema, aquele que está com dor em lugar especifico, 

com caroço, com sentimento de tristeza, depressão, pensamentos ruins, dificuldades 

materiais, vícios. Inúmeros fiéis respondem ao chamado e vão até a frente, a maioria 

se identifica com um dos problemas citados. 

Os fiéis são posicionados pelos membros do grupo Evangelização, 

devidamente uniformizados. Eles os colocam de frente para o palco, normalmente 

em círculo, e cada membro do grupo se aproxima de um ou dois fiéis para dar 



 
 

assistência durante o Momento. O ritual que se segue carrega um forte apelo 

emocional e, desperta nos fiéis que estão ou não lá na frente, diferentes reações. 

O Pastor inicia uma fala calma e lentamente vai subindo o tom, até alcançar o 

ápice com gritos e agressividade, se aproximando de um tipo de exorcismo, para 

novamente baixar o tom até sussurrar, e retorna aos gritos se necessário. O tempo 

todo, a banda o acompanha ao fundo, tocando de forma mais suave e intensa, de 

acordo com a fala do Pastor. Ele começa orando, pedindo a Deus por aquelas 

pessoas, para que seus problemas sejam resolvidos, e lentamente inicia seu ataque 

ao Diabo e seus demônios, ao que parece um tipo de exorcismo coletivo, com o 

Pastor gritando frases como: “Eu ordeno que solte agora! Espírito maligno solte 

agora! Vá embora depressão, medo, contato com benzedeira”; a fala do Pastor é 

acompanhada pelos gritos da multidão de “Aleluia! Glória a Deus!”. Quando alcança 

os sussurros finaliza dizendo “Eu renuncio à Satanás e seus demônios, me declaro 

livre e liberto, quem se sentiu aliviado levante a mão”. Coisas como “Diga não aos 

diagnósticos negativos, apalpe tumores e sinta sumir”, “Ordeno que desapareça todo 

caroço em nome de Jesus”, são também ouvidas com frequência. 

O Pastor o tempo todo luta com os espíritos que estão causando o mal 

àquelas pessoas, ordenando que saia em nome de Jesus e que os fiéis 

experimentem, sintam, percebam que a cura já está neles, pede para que a multidão 

levante as mãos orando e lance curas, repete inúmeras vezes que “Jesus está aqui”.  

Os fiéis do grupo Evangelização tocam e oram sussurrando nos ouvidos dos 

outros o tempo todo e dando suporte aqueles que passam mal. A certa altura, 

normalmente em cultos específicos de cura, o Pastor desce do palco e passa entre 

os fiéis, tocando cada um por um tempo, uns mais outros menos, e rezando de 

forma mais particular; às vezes pergunta para a pessoa em voz baixa o que ela tem, 

fala algo como se já soubesse do problema ou da vinda daquele fiel, e em algumas 

situações, chama alguém do grupo para ajudar. Ao final, o Pastor pede pra que uns 

dois, três fiéis digam como foi a experiência para eles. Os depoimentos são sempre 

muito parecidos: “Estava com muita dor no joelho e agora passou”, “Estou com dor 

no braço há três meses, ela aumentou e aí foi saindo e saiu”, “Estou com bactéria 

nos brônquios, creio que sou curada”, “Estava sentindo ansiedade e angustia, na 

oração é como se algo tivesse me aliviado, me limpou”. Muitos afirmam que tem 



 
 

certeza que a partir daquele momento estão curados e irão largar os remédios. O 

Pastor responde os testemunhos com “Aleluia” e frases como “Há dias venho orando 

com você”. 

Segundo o Pastor, tudo que necessitamos foi providenciado na cruz e agora 

devemos receber as riquezas; para que seja possível acessar as dádivas divinas é 

preciso entender que Ele não quer que soframos, “Nossas enfermidades não 

pertencem a nós, pois foram cravadas na cruz” (Pastor Pio, Culto de Curas e 

Milagres 02/02/2013). 

A atmosfera criada para esse Momento propicia, assim como coloca Lewis 

(1971), um estado de transe que pode ser induzido a partir de uma série de 

estímulos, entre eles a música, a fala e as mudanças de entonação. O Pastor, a 

banda, o grupo Evangelização, e o entusiasmo da multidão de fiéis cria um ambiente 

muito carregado emocionalmente, que induz em boa parte daqueles que se dirigem 

à frente, já sensibilizados por estar enfrentando problemas e sentirem que o Pastor 

os chama a cada um em particular, um estado como que de transe que os faz 

“sentir”. É no auge do Momento de Libertação que muitos caem no chão, choram, e 

acima de tudo, sentem a presença do Espírito Santo preenchendo seus corpos. 

Segundo Lewis (1971), a música ritmada, a fala, a ação do líder, envolvem os 

participantes em uma ação coletiva. Esses estímulos levam a uma atmosfera 

psicológica carregada que, no caso da cura de doentes, pode ser altamente eficaz já 

que reforça no paciente não só o desejo de cura, mas a esperança de que algo para 

além dele possa dar conta do seu problema.  

É a experiência do encontro com o Espírito Santo que os fiéis dizem que não 

pode ser apreendida de outra forma que não sentindo, vivendo. L.7, uma liderança 

da Igreja, me disse que você não pode entender as experiências de entrega e cura 

sem aceitar Jesus no coração; você deve estar aberto, precisa se entregar ao 

momento, se permitir sentir, fechar os olhos e ceder ao transe, pois “Deus não se 

força na vida de ninguém”, segundo ela, Deus preenche o vazio.  

É possível dizer que nesse Momento se dá um tipo de descarga energética de 

todas as tensões e o espaço de dúvidas e questionamentos é preenchido por 
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explicações e promessas de cura. Ao mesmo tempo em que o Pastor está 

mandando o Diabo sair e a cura acontecer, ele também está falando das ações que 

os sujeitos devem ter no dia a dia, no que eles devem acreditar, como eles devem 

seguir com sua vida. O Pastor está ordenando a situação caótica que a doença em 

geral instaura; não é possível resistir à enfermidade se você está em dúvida. 

Lévi-Strauss (1985) em a “Eficácia Simbólica” discute que a doença está para 

o doente no plano do informulável e aquele responsável por eliminá-la, no caso da 

discussão do autor, o xamã, no nosso caso, a figura divina através do pastor, 

formula uma explicação para o doente, já com um desfecho, que seria como uma 

linguagem que poderia exprimir de imediato para o doente aqueles estados não-

formulados da doença que de outro modo não seriam tão facilmente compreendidos 

e talvez até aceitos; os conflitos presentes no doente se dissolvem perante a 

experiência especifica que vem dessa nova formulação.  

De acordo com Montero (1985), o discurso religioso é capaz de tomar os 

diversos sintomas, os quais num primeiro momento se mostram caóticos e dotá-los 

de sentido, já que a doença é vista em relação a um estado de desordem, muitas 

vezes denunciando certa maneira de viver. Como citado anteriormente, a doença 

deixa de ser doença e passa a significar a brecha aberta pelo Diabo, os espaços em 

que ele consegue atuar enquanto você não aceitar que já é desde sempre curado. 

Quando o Pastor está em frente aos doentes, explicando o que causa os 

males que afligem as diferentes pessoas de diferentes formas, mas que surgem a 

partir de uma causa comum, que seria essa proximidade com o mal, e a partir da 

explicação, o caminho de cura que o pastor traça através da oração e da presença 

de outros fiéis tocando, abraçando e rezando diretamente no ouvido daqueles 

doentes “os conflitos se realizam numa ordem e num plano que permitem seu livre 

desenvolvimento e conduzem ao seu desenlace” (Lévi-Strauss, 1985, p. 229). Esse 

ritual que o pastor realiza também pode ser pensado como a questão central de 

Lévi-Strauss de propriedade indutora, onde o Pastor leva o fiel ao êxtase religioso de 

forma inconsciente, o que faz com que essa pessoa doente passe a se sentir melhor 

e passe a sentir confiança de que aquela oração, aquele momento, aquela 

experiência é capaz de curá-lo, e isso também porque o grupo todo ali presente está 

participando do momento e confia na sua verdade. 



 
 

Porém, para além da eficácia simbólica de uma sessão terapêutica, é preciso 

olhar para as especificidades do processo terapêutico que permeiam o dia a dia e 

possibilitam a construção de um self sagrado, levando a eficácia um passo adiante. 

  Os evangélicos da ABBA cultivam um modo particular de se relacionar com o 

divino, que segundo eles, é único, só pode ser sentido e não explicado, e tem um 

caráter revelador e libertador. Essa relação é uma relação pessoal com a divindade, 

cada fiel pode estabelecer um vinculo íntimo com Deus que trará a eles inspiração, 

possibilidade de tomar autoridade e rezar por outros. Esse relacionamento com o 

divino é base para o fiel se orientar no mundo, e as tomadas de inspiração são base 

da construção de um self que traz a tona essa orientação, quer dizer, que passa a 

se regrar a partir dessa orientação. De acordo com Csordas (1994), esse senso de 

orientação e de processos do self não existe em um vácuo cultural, mas respondem 

a temas psicoculturais salientes no meio social em que vivem, eles respondem a 

preocupações globais da cultura; a busca por um determinado estado de saúde é a 

idealização de um tipo de self, e a cura é parte desse processo. 

No caso da ABBA, os fiéis buscam o entendimento que os possibilita viver as 

dádivas divinas, essa possibilidade é a idealização de um tipo específico de self, e 

os ritos de cura e libertação buscam levar esse entendimento. 

Seguindo com Csordas (1994), a experiência religiosa permite aos adeptos, 

no caso do seu trabalho, Católicos Carismáticos, descobrir o seu verdadeiro self, ou 

como eles dizem, “Quem eu sou em Cristo”. Isso se repete no meio neopentecostal, 

a fala dos fiéis carrega a descoberta, ou melhor, a libertação em Cristo; aqui, a ideia 

de self encontra a ideia proposta anteriormente, de caráter cristão, ou seja, a 

construção de uma nova relação de engajamento com o mundo. Csordas considera 

que esse self é sagrado quando ele orienta o indivíduo no mundo e define o que 

significa ser humano em relação ao outro divino, e o senso de um “outro” divino vem 

pela participação em um sistema ritual coerente. De acordo com o autor, esse self 

ideal é inerentemente saudável, para seu próprio bem e também para poder ser 

parte da missão de espalhar o reino de Deus. 

O sistema ritual ajuda a criar continuamente um meio comportamental no qual 

os fiéis personificam formas de agir e ser, ou melhor, um determinado habitus. O 

reconhecimento de uma cura é uma forma de se orientar no mundo, o processo de 



 
 

reorientação é a própria cura e vai para além do ritual terapêutico, passando a atuar 

no dia a dia do fiel, que respondeu aos sintomas e as colocações dos responsáveis 

pelo rito de cura, modificando suas atividades, modificando seu modo somático de 

atenção. O efeito da cura religiosa é transformar o significado da doença, do estar 

doente; como já colocado anteriormente, reordenar o estado caótico. 

Csordas (2008) usa da definição de atenção feita por Alfred Schutz (1970, p. 

316)8, que entendia como uma “plena vigilância e agudeza da apercepção 

conectada com volver conscientemente para um objeto, combinado com outras 

considerações e antecipações de seus usos e características”, para dizer que o 

processo terapêutico de cura entre os Carismáticos, pode ser uma mudança de 

modo de atenção. Ele exemplifica com dois casos de cura de problemas físicos, 

onde os sujeitos passaram a adotar um modo somático de atenção construído para 

conscientemente antecipar os sintomas das dores que tinham, como um lembrete de 

ter sido curado e não mais como um problema em si.  

Um caso de uma Cruzada de Milagres pode abrir para pensarmos a questão: 

N. é um menino que tem a coluna cheia de pinos e enxertos, desacreditado pelos 

médicos que disseram que ele não andaria mais. Em um Momento de Libertação o 

menino foi colocado em pé pelos integrantes do grupo Evangelização junto aos seus 

pais; a mãe de N. que estava junto, conta que quando abriu os olhos da oração viu 

que ninguém estava mais o segurando, o menino conseguiu ficar em pé e dar alguns 

passos sem ajuda pela primeira vez. Isso para ela foi o começo da cura dele, agora 

eles sabem que ele será curado, então eles vão começar a fazer a parte deles, 

através de fisioterapia e tratamento médico, junto às orações. Até então eles tinham 

fé de que ele seria curado de algumas crises que ele tem, e não que seria tanto, que 

teria um milagre. 

O problema continua ali, N. ainda não consegue andar e se movimentar 

sozinho, mas o feito da Cruzada de Milagres permitiu a ele uma mudança somática 

de atenção já que N. agora se percebe como curado e não mais como sem solução, 

ele agora tem a certeza de que irá andar. O que ocorre no evento o possibilita mudar 

a sua forma de atender ao seu corpo; se antes ele vivia o estado de não ser capaz 
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de andar como algo sem solução, ele agora percebe o seu estado como uma 

questão de esforço e tempo. 

O ritual de cura opera em uma margem de incapacidade. Segundo Csordas 

(1994), algumas pessoas se habituam a uma postura de incapacidade, ele da o 

exemplo de pessoas com dor em um membro que, por mais que possam movê-lo, 

elas não o fazem por falta de motivação em arriscar sentir a dor, ou seja, a 

incapacidade se mostra como um “modo habitual de se engajar no mundo” (1994, p. 

71). A cura então seria parte de um processo existencial de explorar essa 

incapacidade através da motivação pelo poder divino e pela presença e 

comprometimento de outros fiéis que aguardam um testemunho de cura. 

A cura permite que pessoas com artrite que não conseguiam mover uma mão, 

por exemplo, movam, porque desafia o comprometimento do sensório com a postura 

habitual incapaz; e isso acontece através da mudança do modo somático de 

atenção, da mudança da forma de engajamento no mundo, da construção do self 

sagrado, do caráter cristão. 

De acordo com Miriam Rabelo (2002), o religioso transforma a experiência da 

aflição ao reinterpretar a doença e a partir disso, levar o sujeito a uma mudança de 

comportamento e postura em frente a si e aos outros. Para ela, a narrativa atua 

abrindo caminho para a resolução do problema, ao mesmo tempo em que já traz 

desde o principio o desfecho, atuando aqui em termos de eficácia simbólica, fazendo 

emergir durante o processo ritual identidades e sujeitos, resignificando a doença e o 

doente. 

Segundo a autora, os suplicantes não estão ali somente reagindo a estímulos 

de forma passiva, mas estão se tornando parte de um processo que os envolve 

gradativamente através do seu corpo, do som, do movimento, fazendo uso de todo 

um mundo sensório disponível. Esses estímulos atuam expressando no sujeito uma 

determinada atmosfera. Rabelo (2002) considera que o sujeito/corpo da ação ao se 

engajar com um grupo em um ritual público acessa um campo de significados 

compartilhados, eles criam, segundo ela, um contexto de orientação mútua, “onde a 

imaginação abre e comunica certas possibilidades de ser” (2002, p.95). Aqui, a 

imaginação seria “um modo de engajamento corporal” (2002, p. 95); para Csordas, a 

imaginação é a capacidade geral da criatividade humana, que inclui a capacidade 



 
 

reflexiva de transformar a orientação de alguém no mundo (1994, p. 74, tradução 

minha). 

Outro ponto de grande importância para tentar entender a eficácia dos 

processos terapêuticos é o discurso, através do qual, segundo Csordas, os 

processos interiores são “ativados e exprimidos” (2008, p.49). O discurso seria 

responsável por resignificar, e, portanto, transformar, as condições de existência 

pelas quais o paciente experencia o estado de doença, sofrimento e aflição; a cura 

dependeria de um discurso significativo e convincente. É no momento de 

“descontrole” criado pelo discurso que a cura se dá, quando o corpo do outro passa 

a ter agência sobre o meu corpo. 

De acordo com Csordas (2008), a retórica traz novas perspectivas para o 

suplicante, redirecionando a sua atenção e o fazendo olhar de outra forma para suas 

experiências e ações. Dialogando com Shutz (2008, p. 50), que entende que a 

experiência não tem um significado em si, mas que passaria a ação a partir do 

momento que fosse apreendida reflexivamente, se tornando assim significativa, 

Csordas entende esse redirecionamento de atenção por parte dos suplicantes, como 

sua forma de significar. O fiel é curado não de forma a retornar a um estado de 

antes da doença, mas ele retoricamente passa para um estado que não diz respeito 

nem ao de pré-doença ou doença. A cura cria um novo “mundo fenomenológico” 

(2008, p.51) para esse sujeito no momento que o novo significado se torna parte da 

experiência de vida dele. 

Como tem sido dito desde o princípio, a cura existe no momento que o fiel 

ordena sua desordem, ela é uma totalidade não residindo somente no Momento de 

Libertação. Sua eficácia está ligada diretamente ao poder do discurso em ser 

transformador para o indivíduo, em ser capaz de dotar de significado sua 

experiência para além do espaço da Igreja. A possibilidade de uma relação íntima 

com o Espírito Santo, por exemplo, é levada para todas as esferas da vida do fiel, 

quer dizer, a cura só consegue criar uma nova realidade, o sujeito só passa a habitar 

esse novo mundo sagrado, no momento em que essas experiências passam a 

significar no dia a dia dele; na sua relação de diálogo com o Espírito Santo, o 

batismo no espaço da Igreja, a glossolalia no culto, só são possíveis e eficazes no 

momento em que eles não têm um fim quando o fiel passa da porta pra rua. 



 
 

Para Csordas (2008), a retórica do processo terapêutico atua redirecionando 

a atenção do doente para aspectos de sua vida, buscando dar novo significado para 

essa vida e assim, transformando o que significa ser uma pessoa completa e 

saudável.  

Segundo Csordas: 

“A experiência de cura é uma experiência de totalidade até onde os 

processos endógenos ocorrem em níveis fisiológicos e 

intrapsíquicos, e a retórica age tanto no nível social de persuasão e 

influência interpessoal quanto no nível cultural de significados, 

símbolos e estilos de argumento”. (Csordas, 2008, p. 51). 

De acordo com ele, é essa discussão sobre a retórica cultural que permite 

entender como processos de cura podem se dar sem um curador, já que o discurso 

pode incorporar o poder do divino “outro”.  

Muitos testemunhos tratam de curas que ocorreram tanto por conta da oração 

feita na Igreja como pela oração realizada em casa. Como já citado anteriormente, o 

testemunho dos pais do menino que tinha um problema de pele considerado sem 

solução ilustra isso; foi pedida uma oração por ele na Igreja, mas ela não parou aí, a 

oração foi também levada para casa, eles também tiveram ação na cura.  

No momento em que o fiel passa a habitar no novo mundo sagrado da ABBA, 

a relação íntima com o divino é colocada e essa relação permite que o Espírito 

Santo esteja com o fiel e tenha o poder de atuar sobre ele onde ele estiver. A partir 

disso, a oração por cura em casa, por exemplo, pode ser tão eficaz quanto a oração 

recebida no Culto de Curas e Milagres. 

Outro ponto apontado por Csordas (2008) é que, ao mesmo tempo em que a 

cura do indivíduo esteja subordinada a um crescimento espiritual, à aceitação de 

Jesus, existe também uma aflição real que se procura aliviar. Desse modo, além da 

importância do crescimento espiritual, existe entre os fiéis, a certeza de que 

sofrimentos específicos estão sendo tratados diretamente pelo ritual de cura. A partir 

disso, o autor sugere que a retórica da transformação está ligada a três tarefas: a 

primeira seria predisposição, ou seja, o suplicante precisa ser persuadido pela 

comunidade religiosa de que a cura é possível; em seguida, temos o 



 
 

empoderamento, onde o fiel deve ser convencido de que o processo terapêutico é 

eficaz; e por último, a transformação, onde o sujeito deve ser persuadido a aceitar a 

mudança comportamental que permite a cura dentro do sistema religioso. 

3.1. Predisposição, Empoderamento e Transformação segundo Csordas 
 

Assim como no caso etnográfico do autor entre os Católicos Carismáticos, a 

cura no meio neopentecostal da ABBA se dá na maioria dos casos, com pessoas 

que já fazem parte da Igreja e estão minimamente familiarizadas com seu 

vocabulário. Csordas (2008) considera que, a consciência do suplicante em relação 

aos dons espirituais e a maneira pela qual os gêneros rituais se exprimem no 

contexto da Igreja, de certa forma o preparam para ser intimamente tocado quando 

for feito uso desses recursos em seu favor; essa predisposição permite, por 

exemplo, ao fiel sentir que em determinado culto, a chamada por cura é direcionada 

especificamente a ele. 

É o caso do testemunho de J., uma senhora frequentadora da ABBA há nove 

anos, que sofreu durante mais ou menos oito anos de um problema de estômago, 

tomando medicação todos os dias. J. conta que em todos os cultos ela ia até o 

Momento de Libertação, que a sensação era boa mas o problema não era resolvido. 

Em uma ida ao médico ele quis (nas palavras dela) enfiar um cano que iria até o 

estômago, para confirmar o problema que ele acreditava que ela tinha. Na consulta 

ela disse que não faria e não queria saber disso. No sábado foi à Igreja e no 

Momento de Libertação aquele dia, o Pastor chamou “aqueles com problema no 

estômago”, ela se dirigiu à frente sentindo que agora era sua vez, já que finalmente 

ele estava chamando diretamente pelo seu problema; segundo ela, o Pastor, “que 

tem uma mão boa pra cura”, perguntou sobre seu problema e orou junto, como 

acontece nesses momentos. Naquele dia ela se esqueceu de tomar a medicação, o 

que se repetiu nos dias seguintes, até que jogou tudo fora e segundo ela, nunca 

mais precisou de remédios. J. considera que a sua cura aconteceu naquele dia e 

não antes, porque naquele momento ela estava em verdadeira comunhão com 

Deus, por isso seu problema foi chamado à frente e a cura, como descrita por ela, 

“sobrenatural”, foi possível. 



 
 

Outro testemunho também nos ajuda a pensar sobre isso. Na Cruzada de 

Milagres de 2011, uma mulher diagnosticada com artrite reumatóide, tomava 

remédios muito fortes que exigiam acompanhamento de alguns órgãos por conta 

dos efeitos colaterais. Depois de apenas 30 dias convertida, ela foi ao culto de 

mulheres e a Pastora chamou aqueles que têm dores nas juntas e disse: “Aquilo que 

os médicos disseram que não tem cura, Jesus tá curando, nunca mais vai ter dor, 

nunca mais vai inchar”, a mulher conta que foi tocada por aquilo, mas achou que não 

era para ela porque tinha acabado de se converter, porém, conta que a fala não saiu 

do seu coração. Nos dias seguintes não comprou o remédio, pois não sentiu dores, 

fez exames e o índice de inflamação deu zero, “Jesus me curou é o que vou dizer ao 

médico” é como ela conclui. 

Nesse caso, ela por mais que tenha sentido que a mensagem era para ela, 

ficou em dúvida por não considerar que fazia parte da Igreja tempo suficiente para 

ser agraciada, porém, ela já conseguia se identificar com a chamada e sentir que a 

fala se direcionava ao seu problema específico. 

Csordas (2008) coloca a conversão como sendo o processo interior ativado 

pela retórica da predisposição na cura ritual, a retórica elaboraria especificamente o 

processo de conversão, dando as bases para que os processos endógenos possam 

ser ativados.  No caso dos nossos exemplos, isso fica claro, já que a primeira toma 

que foi naquele momento que ela realmente percebeu que tinha alcançado um nível 

de comunhão com o divino, assim como a segunda, que estava em processo de se 

converter a poucas semanas. 

A ideia de empoderamento está ligada diretamente aos componentes do ritual 

de cura que convencem o suplicante de que ele está experimentando o poder divino. 

Para melhor entender o empoderamento, Csordas (2008) traz a noção de técnicas 

do corpo de Mauss (1950), que entende que o corpo humano é objeto e ferramenta 

da ação cultural, ou seja, a forma mais eficaz de convencer os indivíduos da 

existência do poder divino seria envolver seus corpos; onde, no caso etnográfico, a 

imposição de mãos seria a técnica retórica capaz de significar através do toque.  

Segundo Csordas, a imposição de mãos carrega um quê de familiaridade, 

sendo também imitação do toque de Jesus em curas e se ligando a ideia de 

solidariedade da comunidade cristã. O gesto traz à tona a “totalidade incorporada na 



 
 

união física” (2008, p. 59), passando também a sensação de proteção ao fiel em 

aflição. O gesto não é somente uma transmissão mágica, mas na impostação de 

mãos, o fiel é colocado e se coloca nas mãos de Deus, quando, ao impor as mãos o 

curador se submete a autoridade divina e se torna receptor do seu poder, 

transmitindo-o a quem precisa. Além da formação de um escudo com a impostação 

de mãos, o toque pode levar a uma experiência de intimidade, e em muitos casos, é 

no momento do toque que muitos se permitem chorar e externalizar em frente ao 

grupo sua aflição.  

Outra técnica corporal que Csordas (2008) traz dos pentecostais católicos e 

que se aplica também no nosso caso, é a sensação de formigamento em alguma 

parte do corpo, e no caso dos fiéis da ABBA, temos também sensações de calor no 

lugar onde o problema se encontra. Segundo ele, essas sensações acabam por 

afirmar que o poder divino está de fato presente e de que o ritual está contando com 

a divindade. 

São também ponto de destaque no empoderamento: os dons que vem de 

forma espontânea, como de profecia, a visualização de alguma memória ou alguma 

visão em relação àquele suplicante. Esses dons no nosso caso, normalmente são 

expressos pelo Pastor, que pode dar algum conselho para o fiel relacionado a 

alguma mensagem que foi passada à ele pelo divino, ou quando recebe o fiel à 

frente, comenta que já o esperava; os dons passam uma ideia de conhecimento do 

curador em relação ao suplicante e para o autor não são resultado de uma 

“interpenetração de mentes” (2008, p. 64), mas faz parte da geração de um discurso 

convincente, “uma retórica que cria a experiência concreta do poder divino” (2008, p. 

64).  

Por fim, a glossolalia, ou “falar em línguas”, como um dos dons do Espírito 

Santo, tem sua força retórica na sua característica de ser ininteligível, mas ela assim 

o é, justamente por ser divinamente motivada. 

A transformação pode ser assim considerada, quando o sujeito é convencido 

de mudar padrões comportamentais, mas também afetivos e cognitivos. Como 

Csordas (2008) fala sobre a Cura de Memórias e Libertação no caso católico, no 

nosso, o Momento de Libertação tem elementos que atuam voltando a atenção do 

sujeito para sua ação e experiência, buscando a formação de um sujeito saudável. 



 
 

No caso da ABBA, persuadindo-o a entender que ele já é completamente são e o 

orientando a acessar as dádivas divinas. 

Assim como no caso católico, os suplicantes participam de forma ativa do 

processo terapêutico, porém, de forma distinta. Enquanto no primeiro caso isso se 

dá através da construção de uma visualização de Jesus ou do discernimento de 

demônios pela sua fala através do suplicante, o neopentecostal da ABBA ora e 

segue mentalmente as palavras do Pastor e de outros fiéis que realizam uma forma 

de exorcismo grupal, já que o mal é mandado embora independente de qual seja o 

problema específico de cada um, mas ao mesmo tempo, cada suplicante conta com 

a impostação e o toque tanto do Pastor quanto do Evangelização. 

3.2. Neopentecostalismo enquanto discurso 
 

Jaçanã Ribeiro (2005) busca analisar o neopentecostalismo entendendo-o 

como um discurso religioso. Ele procura entender dois rituais da IURD, de libertação 

e cura, enquanto uma prática discursiva, a qual pode ser pensada a partir do 

sistema ritual. Dialogando com Foucault, o autor considera o ritual como definidor da 

posição daquele que fala, o porta-voz assume uma posição diferenciada e é 

responsável por formular enunciados; o ritual determina também todo um conjunto 

de gestos e formas de agir que acompanham o discurso, tornando as palavras 

eficazes. 

Ribeiro considera que existem lugares de sujeitos no espaço ritual, como 

sujeito-pastor e sujeito-fiel, onde diferentes posições podem se inscrever e “aquilo 

que se fala é determinado pelo lugar de onde se fala” (2005, p. 25). A atividade 

discursiva do ritual funciona a partir de um falante determinado que fala a um 

interlocutor determinado, buscando atingir determinados fins; é na ritualização 

discursiva dos saberes próprios da formação discursiva específica da instituição 

religiosa que as posições e os espaços de poder se dão. Ele considera que o sujeito 

e o sentido se constituem em um mesmo momento no discurso, onde o sentido 

atribuído às palavras conta com formações imaginarias que os interlocutores fazem 

um do outro e do objeto. 



 
 

Ribeiro (2005) formula o corpus dotando as interlocuções que analisa na 

IURD. Essas interlocuções são regidas pelo funcionamento discursivo. A 

interlocução bispo-fiel, que no nosso caso seria pastor-fiel, e que nunca se dá em 

direção contraria, a não ser em caso de respostas às perguntas feitas pelo sujeito 

pastor, mostra qualidade desse sujeito como representante da voz divina já no 

começo do culto, quando esse tem o lugar no palco e é responsável pela saudação 

inicial. O sujeito-bispo do autor, assim como nosso sujeito-pastor, é autor de 

diferentes performances rituais e atua principalmente como controlador dos corpos 

dos sujeitos-fieis sendo sua fala responsável por posicionar esses sujeitos durante a 

prática, por formular imagens e materializações.   

Como já foi dito, o lugar de fala desses sujeitos não é o mesmo. O dizer do 

sujeito-pastor é em certa medida autoritário, pois, o locutor é aquele que toma para 

si a palavra do divino enquanto o ouvinte se mantém no plano dos homens. Eles não 

podem falar a partir do mesmo lugar e, portanto, não podem falar as mesmas coisas 

do mesmo modo. Os fiéis fazem uma imagem desse sujeito-pastor como divina, o 

porta-voz legítimo de Deus guiado pelo Espírito Santo; esse poder atribuído carrega 

determinadas funções performáticas ou não, que só podem responder ao pastor, e 

que, segundo o autor, se dá na própria enunciação da afirmação desse poder. Uma 

formação discursiva e a relação com sua reconfiguração produz esse sujeito-pastor 

para os fiéis como um representante legítimo do divino, e que, portanto, tem poder 

real contra o mal. 

O pastor determina como se dará o contato do sujeito-fiel com o divino, 

através de sua ritualização linguístico-discursiva. O pastor de forma sutil, fala aos 

fieis o que dizer, qual postura corporal devem ter, quando, por exemplo, no Momento 

de Libertação, pede ao fiel para que posicione as mãos de determinada forma, sinta 

sua dor indo embora, toque seu caroço e o sinta sumindo, recorde um momento de 

contato com o mal. Quando o pastor fala “Você aí que x (está com dores, está com 

algum problema, está sem dinheiro, etc.)”, o sujeito fiel identifica o sujeito pastor 

como alguém com legitimidade em invocar um seu outro que precisaria de algum 

tipo de tratamento. Para Ribeiro, essa interpelação é: 

“Responsável ao mesmo tempo pela construção imaginária de um 

sujeito-fiel necessitado de salvação e pela produção da identificação 



 
 

dos sujeitos com essa imagem, através do reconhecimento 

ideológico (é assim mesmo, sou eu!)”. (RIBEIRO, 2005, p. 34).  

O Pastor na ABBA reza o Momento de Libertação falando em partes o “eu” 

que se refere a ele com autoridade divina, “ordeno que saia agora” e o “eu” como se 

estivesse no lugar do fiel, “eu me liberto, eu creio”. Os sujeitos-fiéis repetem os 

dizeres do pastor, se ele pede para que digam algo, os fiéis entendem que é algo 

que devem dizer a Deus. Para Ribeiro (2005), a divindade é invocada a partir de 

uma ritualização linguístico-discursiva própria da formação discursiva da igreja. 

Quando o sujeito-fiel se identifica à imagem de fiel que o pastor ou bispo produz na 

sua fala, ele assume para si o direito de “cobrar” do divino sua prosperidade, já que 

ao invocar o divino, o pastor usa de uma memória na sua linguagem. Essa memória 

corresponderia à promessa de salvação feita ao fiel, de ter prosperidade e não ter 

nenhum tipo de problema. 

O sujeito-pastor está construindo para o sujeito-fiel um self que deve ser 

posto de lado, aquele que de alguma forma fez contato com o mal e, portanto, 

precisa ser de certa forma, exorcizado, para poder substituir pelo self que deve ser 

tomado para si. A cura atua como meio de atingir o self ideal, onde o pastor assume 

o lugar de agente da cura e Deus de operador da cura, operando através do agente. 

A construção desse self neopentecostal passa por uma transformação 

individual onde o renascimento, como coloca Wolfgang Schluchter (1999) se dá a 

partir de um controle metódico e sistemático, alcançado pelo indivíduo antes profano 

como um indivíduo sagrado. Essa transformação é, de certa forma, uma superação 

de si mesmo, um auto aperfeiçoamento individual, o qual permite, a muitos dos que 

procuram a Igreja, encontrar o seu milagre.  

É possível concluir como os processos terapêuticos de cura se dão na Igreja 

Comunhão Cristã ABBA, porém, é difícil racionalizar o entendimento dos fiéis acerca 

desses processos. Esses fiéis não racionalizam essa experiência, e não querem 

racionalizar, o que eles desejam é mantê-la individual, cada um em seu contato 

íntimo com o sagrado. 

Aqui, retomo a fala de Segato (1992), em que o crer do fiel não deve ser 

tomado como uma experiência que pode ser simplesmente racionalizada, mas que é 



 
 

preciso entender que esses sujeitos constroem subjetividades a partir de uma 

experiência que para eles é vivida é real e é compartilhada, só fazendo sentido 

enquanto tal e que, independente da sua intenção naquele espaço, para eles, a sua 

inserção estará sempre respondendo a um desejo divino externo aos sujeitos.  

  



 
 

Considerações finais 
 

O que a antropologia pode dizer frente a alguém que toma para si a 

autoridade divina? Frente a sujeitos que reclamam para si o viver a vida em 

harmonia com Deus? 

A construção de um ser neopentecostal implica na desvalorização do ser da 

realidade profana frente ao dever ser do sagrado. Esses indivíduos chegam ao 

espaço da igreja em uma busca por sentir um sagrado que é colocado de lado das 

outras esferas da vida no mundo secularizado, mas que, para esses indivíduos deve 

ser levado para fora, para o espaço do cotidiano, além da esfera religiosa, 

entendendo que não é possível se relacionar com o divino somente naquele espaço. 

O que nos diz essa procura por sentir essa relação, construir essa relação individual 

com o divino em uma modernidade tão secularizada?  

Os fiéis buscam uma instituição que se forma a partir de princípios 

burocráticos e racionais que proporcione uma experiência transcendental mágica, a 

qual seria característica de um mundo encantado e não da nossa sociedade 

ocidental desencantada, onde a salvação não tem mais um caráter mágico, ela faz 

parte de uma ética muito bem regrada. Porém, é o mágico que dá legitimidade a 

essa ética, a essa moral religiosa, é a experiência transcendental, seja de cura, 

batismo ou mesmo o transe estimulado em um evento, que torna verdadeira a 

reorientação de mundo para os sujeitos que a experimentam. 

Como pesquisador é complicado nos posicionarmos em um ambiente, de 

certa forma, hostil a racionalidade científica e é muito fácil se colocar como 

indiferente em relação a algo que para o religioso é de imensa importância. Não é 

possível entrar em um campo como esse “achando” demais, porque já no primeiro 

contato os adeptos desconstroem a figura do antropólogo; mesmo aqueles que não 

assediam o pesquisador de forma tão intensa, não acreditam na apreensão da 

experiência divina pela ciência, porque ela não é para eles somente uma 

experiência, mas uma realidade que influencia e determina todas as esferas da vida. 

O incômodo aqui é causado pela forte pressão por conversão; não é 

necessário que o sujeito que pesquisamos acredite na antropologia, pois, ele lê o 

pesquisador a partir da sua fé, enquanto o pesquisador o lê através da antropologia, 



 
 

porém, esse pesquisador encontra grande dificuldade na hora de definir seu espaço 

em relação a esse campo específico. A figura do pesquisador na Igreja não se dá 

para os fiéis, eles tomam o antropólogo como alguém que ali está para encontrar 

Deus.  

Muito provavelmente, o pesquisador não dê conta de apreender uma 

experiência que é para eles sagrada, de contato direto com o divino, da mesma 

forma que eles apreendem; o importante é olhar para esses grupos sabendo que o 

que interessa para eles é o sentir, e que dar sentido ao sentir do outro é algo muito 

delicado. 
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