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RESUMO 

 

O problema norteador das reflexões nesse estudo consistiu na analise da relação do fenômeno 

da espetacularização, fruto da produção da indústria cultural capitalista, com o grupo religioso 

neopentecostal. Dentre as igrejas neopentecostais, as quais se utilizam do espetáculo da fé, 

tomamos como objeto de estudo a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, fundada 

pelo apóstolo Agenor Duque e pela bispa Ingrid Darakdjian Medeiros. Propomos nessa 

pesquisa, identificar os mecanismos, pelos quais, a espetacularização da fé é utilizada pelos 

líderes da denominação a fim de alcançar e fidelizar adeptos, e conquistar a legitimidade na 

sociedade. A pesquisa foi organizada por meio de observação não-participante in Lócus, 

entrevistas, investigações nas mídias, nos canais de comunicações e sites. Nas práticas 

religiosas da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, foi possível perceber sua relação 

com o empreendedorismo religioso, sendo a espetacularização da fé, um fator significativo 

para a sua expansão no campo religioso. Concluímos, então, que os líderes da Igreja 

Apostólica Plenitude do Trono de Deus se valem da espetacularização, proposta por Debord 

(2011), a fim de conquistar adeptos para a denominação e promover sua legitimidade no 

cenário religioso brasileiro. 

Palavras- Chaves: Espetacularização. Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Agenor 

Duque. Ingrid Duque. 

  



ABSTRACT 

 

The guiding proposition of this study is the analysis of the interconnection between the 

phenomenon of spectacularization, result of the cultural industry production, and the 

neopentecostal religious group. Among the neopentecostal  churches, which use the spectacle 

of faith, we chose as the object of study the Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, 

founded by the apostle Agenor Duque and the bishop Ingrid Darakdjian Medeiros. We 

propose in this research to identify the mechanisms by which the spectacularization of faith is 

used by denominational leaders in order to reach and retain loyalties and to gain legitimacy in 

society. The research was organized through non-participant observation in lócus, interviews, 

investigations in the communication channels and in websites. In the religious practices of the 

Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, it was possible to perceive its relation with 

religious entrepreneurship, being the spectacularization of faith, a significant factor for its 

expansion in the religious field. We conclude, then, that the leaders of the Igreja Apostólica 

Plenitude do Trono de Deus use the spectacularization proposed by Debord (2011) in order to 

attract adherents to the denomination and to promote its legitimacy in the Brazilian religious 

scene. 

Keywords: Spectacularization. Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Agenor 

Duque. Ingrid Duque. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em uma relação inter-religiosa de tensões, conflitos e sincretismo, o cenário religioso 

brasileiro encontra-se em constante transformação. Neste cenário, destaca-se o 

pentecostalismo, mais especificamente, o neopentecostalismo. Este tem sido objeto de 

pesquisa de várias áreas do saber que visam discutir a relação da religiosidade brasileira com 

as diversas extensões da vida social, e isso ocorre, em certa medida, devido à constante 

inovação neopentecostal no que diz respeito às práticas religiosas que têm por finalidade atrair 

adeptos para a denominação. 

Nos últimos anos, uma nova denominação neopentecostal tem despontado como forte 

concorrente na frenética conjuntura religiosa brasileira: a Igreja Apostólica Plenitude do 

Trono de Deus. A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus doravante passará ser 

apresentada neste trabalho como (IAPTD).  

A denominação conta com um número expressivo de fiéis e é liderada pelo apóstolo 

Agenor Duque, conhecido como o “possuidor de aptidão teatral”
1
,  e pela bispa Ingrid Duque, 

casal envolvido em diversas polêmicas por conta de práticas religiosas sincréticas que 

promovem em seu templo, na cidade de São Paulo. Apesar da excentricidade dessa 

denominação como um possível ícone do neopentecostalismo, poucas pesquisas têm se 

dedicado à avaliá-la como objeto de estudo. Por isso, neste estudo, considerou-se necessário: 

(i) situar a igreja dentro do campo religioso brasileiro, especificamente no 

neopentecostalismo; (ii) estudar a história da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e 

de seus líderes; (iii) identificar as estratégias da espetacularização da fé usadas pela 

denominação para alcançar e fidelizar adeptos, e para conquistar sua legitimidade. 

Com base na análise desses três objetivos, pretende-se responder como a 

espetacularização da fé na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus vem sendo usada 

pelos líderes para alcançar mais fiéis, e para conquistar sua legitimidade na sociedade. A 

hipótese que norteia esta pesquisa é identificar como os líderes da Igreja Apostólica Plenitude 

do Trono de Deus se valem de estratégias espetacularizadas a fim de conquistar adeptos para a 

                                                 

1 Site Revista Época: http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/apostolo-emergente-das-igrejas-

neopentecostais-promete-apagar-memoria-dos-fieis.html . Acesso em 09/08/2016. 

 

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/apostolo-emergente-das-igrejas-neopentecostais-promete-apagar-memoria-dos-fieis.html
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/apostolo-emergente-das-igrejas-neopentecostais-promete-apagar-memoria-dos-fieis.html
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denominação almejando uma posição legítima no cenário religioso brasileiro. Tais estratégias 

podem ser avaliadas à luz do conceito de espetacularização, proposto por Debord (1997), haja 

vista que a relação social estabelecida entre os líderes e adeptos é mediada, sobretudo, por 

imagem, o que pode ser observado, por exemplo, no uso de linguagem simbólica, na 

localização estratégica do templo, na produção de mídia no mercado gospel, na performance 

dos líderes no culto, entre outros.  

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, discutem-se o 

processo de secularização (CAMPOS 1997; PIERUCCI 1997; BERGER, 2010), as tipologias 

de dominação (WEBER; 1999), a espetacularização da religião (DEBORD, 1997) e a história 

do pentecostalismo (CAMPOS, 2005; FAJARDO, 2017) visando circunscrever a IAPTD no 

cenário religioso brasileiro.  

No segundo capítulo, faz-se um panorama da história da igreja e de seus líderes, 

visando identificar, no surgimento e formação da denominação, indícios de espetacularização 

no campo religioso. Para a construção dessa trajetória, correlacionaram-se os relatos dos 

líderes gravados em campo com os registros coletados em instituições públicas e em 

conteúdos publicados nas redes sociais. 

E, por fim, no terceiro capítulo, avaliam-se os mecanismos de espetacularização de 

que se valem os líderes da IAPTD para conquistar adeptos e promover sua legitimidade na 

sociedade. Os mecanismos de espetacularização foram observados em diversos aspectos, tais 

como: estrutura organizacional, linguagem, localização, liturgia e meios de divulgação. 

  Várias tentativas de entrevistas com os líderes foram feitas, mas não obtivemos 

sucesso. Os pastores e fiéis são orientados a não conceder informações sobre a igreja. Em 

todas as tentativas de entrevistas com pastores, a resposta que recebemos era a de que o único 

que responde pela instituição é o apóstolo Agenor Duque, ao qual não tivemos acesso. 

A importância desta pesquisa repousa na observação in loco de um microcosmo de 

práticas neopentecostais no contexto brasileiro que, semelhantemente a outras denominações, 

se legitima pelo uso de inovações mercadológicas, utilizando-se de ferramentas de marketing 

e publicidade para sua consolidação no cenário religioso brasileiro e expansão na conquista de 

adeptos e aumento do número de templos espalhados pelo Brasil. 
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1. ONDE SE ENCONTRA A IGREJA PLENITUDE DO TRONO DE 

DEUS? 
 

Segundo os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE) do 

ano de 2010, nas últimas décadas houve um crescimento explosivo de 61% de evangélicos no 

Brasil. O índice da população brasileira de evangélicos na década de 60 e 70 era de 5% e deu 

o salto para 22% em 2010, este crescimento corresponde a 42 milhões de pessoas que 

confessam a fé evangélica. Dados anteriores informam que no ano de 1980 o número 

correspondia 6% da população, em 1991 houve salto para 9% dos evangélicos na população.  

 

Religião 1872 1970 1980 1991 2000 2010 

Católicos 99,7% 91,8% 89,0% 83,0% 73,6% 64,8% 

Evangélicos - 5,2% 6,6% 9,0% 15,4% 22,2% 

Tabela 1 (Crescimento evangélico no Brasil baseado nos dados do IBGE) 

Segundo os dados do IBGE, dentre os evangélicos, o grupo que mais cresce são os 

pentecostais, embora tenham chegado ao solo brasileiro após a instalação das igrejas 

tradicionais e históricas. Segundo os dados de 1980, a população evangélica era de 7.885.846 

pessoas e desse número 3.863.503 pessoas eram pentecostais; em 1991 quando a população 

evangélica saltou para 13.189.282 pessoas o crescimento do número dos pentecostais saltou 

para 8.179.666. Esse crescimento dos pentecostais acompanhou o ritmo de crescimento dos 

evangélicos no país. 

Conforme os dados da pesquisa do IBGE 2010 a tendência do crescimento do 

pentecostalismo em todas as grandes regiões do país permaneceu. No ano de 2000 a 

população residente em todo o Brasil era de 10,4% que confessavam o pentecostalismo; no 

ano de 2010 cresceu para 13,3%.  

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

2000 14,4% 6,9% 12,0% 8,7% 13,4% 

2010 13,3% 10,1% 14,3% 10,9% 16,6% 

Tabela 2 (Crescimento do pentecostalismo nas grandes Regiões do país segundo o IBGE) 
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Apenas a região Norte houve uma queda de 1,1% do número de pentecostais nos dados de 

2010 em relação a 2000; nas demais regiões ocorreu um crescimento de mais de 2%, inclusive na 

região Nordeste que também foi a região com maior crescimento, região predominantemente católica; 

a região do Centro-Oeste é a região que mais concentra o número de pentecostais.  

Segundo análise dos técnicos do IBGE, a presença expressiva dos pentecostais concentra-se 

nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Região Sudeste, além das áreas metropolitanas da Região 

Nordeste. Também foi possível perceber que a concentração do pentecostalismo é maior nas regiões 

urbanas com 13,9%, do que nas regiões rurais com 10,1%. Desta população, o número de adeptos é 

maior entre mulheres em comparação ao número de adeptos entre os homens, quer estejam na zona 

urbana ou rural. 

O crescimento dos pentecostais atraiu a atenção da mídia, mas também dos pesquisadores da 

religião, que na tentativa de compreender o grupo religioso, desenvolveram alguns conceitos para 

compreender o pentecostalismo. No início da década de 1940 a produção acadêmica sobre o 

pentecostalismo não ultrapassou a marca de 2%; na década de 1980 e 1990 a produção acadêmica 

ultrapassou a marca de 50% da produção acadêmica dedicada ao grupo religioso pentecostal (BITUN, 

2007, p.19). Vejamos a tabela a seguir: 

Década da produção intelectual Nºs absolutos % da produção 

Antes de 1950 13 1,50 

1950-1959 44 5,09 

1960-1969 133 15,38 

1970-1979 191 22,08 

1980-1990 457 52,83 

Sem indicação de data 27 3,12 

TOTAL 865 100,0 

Tabela 3: Fonte: Droogers, 1991 Apud Bitun, 2007. 

 

1.1 As Tipologias do Campo Pentecostal 

 

A produção literária sociológica da religião propiciou uma diversidade de 

classificações na investida de esclarecer mutações e mobilidade do campo religioso brasileiro. 

O emprego das metáforas procura resolver a questão o lugar da religião no mundo moderno 

(cf. MONTERO, 2003). A partir deste momento, procuraremos apresentar um panorama 
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destes modelos teóricos, destacando especificamente a leitura sobre o pentecostalismo 

brasileiro. 

Muitas classificações teóricas de análise sobre o pentecostalismo, construídas pelos 

pesquisadores, estão alicerçadas nos termos weberianos, sendo recorrente o emprego dos 

"tipos ideais", que são aplicados como uma abstração teórica para apreender um delimitado 

campo da realidade empírica, sem se confundir com ela, porque para Weber (1999, p. 106-

109) "os conceitos não se manifestam em sua pureza conceitual"; assim, as metáforas 

proporcionam uma compreensão de um macroprocesso com o intuito de analisar o papel e o 

lugar da religião no mundo secularizado. 

Não obstante, a realidade do campo religioso pentecostal constantemente em 

transformação, com as alterações, ajustes e adaptações decorrentes no pentecostalismo 

extrapolam as delimitações conceituais dos "tipos ideais". Nesse estudo, esses conceitos 

teóricos mostraram limitados para aproximação do objeto em questão. Desta forma, foi 

apresentado o desafio de uma reflexão analítica do conceito, que pretendemos efetivar com as 

próximas pesquisas.  

Como demonstraram os dados censitários que a diversidade religiosa no Brasil tem 

como um de seus fenômenos a expansão do pentecostalismo. Com as primeiras igrejas 

pentecostais surgindo por volta de 1910/11 (ALENCAR, 2013), iniciaria também uma nova 

dinâmica nas disputas entre as instituições religiosas. Diferentes entre si, estas igrejas 

passaram por sucessivas transformações internas que possibilitaram uma nova interpretação 

em relação ao que era considerado “mundano”, tornando o movimento pentecostal ainda mais 

complexo e heterogêneo. Como a literatura sociológica lidou com estas questões? 

Já nas décadas de 1960 e 1970, o pentecostalismo foi reputado por muitos 

pesquisadores como uma extensão da religiosidade das classes populares. O pano de fundo 

dessa explicação associava o fenômeno da migração rural-urbano ao crescimento da religião 

na cidade, e aos desafios colocados pelo contexto da industrialização dos grandes centros, 

onde o pentecostalismo se desenvolveu. Assim, as pesquisas iniciais sobre o pentecostalismo 

partiam da perspectiva do grupo como um fator de ajuste social inserido no contexto 

acelerado de urbanização e industrialização, que impulsionou as migrações rurais. Sob essa 

perspectiva, os pesquisadores do pentecostalismo utilizavam-se dos conceitos durkheimianos 

de anomia, integração e solidariedade, os pares de oposição igreja-seita da teoria weberiana, 



20 
 

com o objetivo de aproximar as relações entre religião e a sociedade do capitalismo tardio 

(CAMPOS, 1997, p. 35). Mais adiante retomaremos o debate sobre a tipologia igreja-seita.  

Ainda neste contexto, é importante notar outra interpretação. Trata-se do paradigma 

marxista mobilizado por alguns teóricos que consideravam o pentecostalismo como um 

mecanismo de opressão e violência contra o pobre, ou uma forma como as massas, utilizando-

se da religião, expressavam seu descontentamento com o status quo opressor. Pesquisadores 

como Francisco Cartoxo Rolin (1985), compreendiam que o pentecostalismo apresentava-se 

como expressão religiosa do descontentamento da realidade social pelas classes oprimidas, 

contendo em si um potencial pré-revolucionário, capaz de conduzir as classes oprimidas para 

uma ação transformadora social. Para isso, era necessário implementar estratégias que 

canalizassem esse potencial para as transformações sociais da realidade. No entanto, o grupo 

religioso percorreu outros rumos; da acomodação dos aspectos simbólicos e religiosos da 

cultura ibérica, africana e indígena e da apreensão dos valores do mercado neoliberal, optando 

por visualizar o paraíso futuro por meio da ótica da Teologia da Prosperidade. (CAMPOS, 

1997, p. 35-36). 

Acerca dessa relação do pentecostalismo com as classes pobres e oprimidas, Leonildo 

Campos (1997), considerou que com a pentecostalização das denominações históricas das 

comunidades de classe média tais como, presbiterianas, metodistas, batistas e outras, o 

despertamento do pentecostalismo para a luta política é um sinal da recusa à acomodação do 

espaço destinado aos pobres. Mesmo assim, a temática da pobreza continua sendo 

fundamental para a compreensão do pentecostalismo, pois, para outros pesquisadores, a 

religião torna-se uma produtora de sentido de superação e enfrentamento para o oprimido 

diante das desigualdades sociais e a vulnerabilidade que o atingem sua vida de todas as 

formas (ALMEIDA, 2004). 

Outro fator explicativo considerava o êxodo rural para os centros urbanos como o 

sucesso da expansão pentecostal, uma vez que, naquele contexto, as igrejas pentecostais 

foram o local onde os migrantes encontraram uma rede de acolhimento e assistência 

protestante, que foi adequado às necessidades deste público. O êxodo rural para os centros 

urbanos e o acolhimento e assistência dos pentecostais como fator explicativo do crescimento 

dos adeptos, foi discutido pelos autores Peter Henry Fry e Gray Nigel Howe no ano de 1975, 

quando esse fenômeno estava ainda em processo de ritmo acelerado. Segundo Frye e Howe, 

na Revista Debate e Crítica do ano de 1975, o crescimento do pentecostalismo clássico e da 
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umbanda, outra religião estudada pelos autores, não poderiam ser explicados simplesmente 

pelo êxodo rural aos centros urbanos, porque não foi possível encontrar trocas de serviços e 

produtos que apresentassem uma rede de acolhimento nas duas religiões com os fiéis. O texto 

relatou que os migrantes já possuíam sua rede de parentesco e que eles não eram ignorantes 

ou inocentes das dificuldades da cidade quando migravam para os centros urbanos; os autores 

apontaram que o processo de industrialização afetou a todos, independente da situação social 

e econômica. Portanto, a situação imposta pelo processo de industrialização exigiu de todos, 

migrantes e não migrantes, uma adaptação ao modo de viver e ao modo de se relacionar com 

a sociedade.  

Possivelmente, as explicações para o crescimento do pentecostalismo estavam nos 

símbolos que produziam sentido de vida para os fiéis, embora a procura pelo grupo religioso 

fosse de inicio pela busca da cura por meio da fé, eles permaneciam pela eficácia dos 

símbolos religiosos pentecostais.  

Ronaldo Almeida (2004) argumenta que essa perspectiva teórica foi problematizada 

pelos pesquisadores como Emílio Willems (1967), Beatriz Muniz de Souza (1969), Lalive 

D’Epinay (1970) e Cândido Procópio Ferreira de Camargo (1973). Para Almeida, a dinâmica 

interna das instituições religiosas era mais complexa que o sugerido por essa chave 

explicativa. Tal fenômeno de expansão do pentecostalismo permanece ainda em contínuo 

crescimento do número de adeptos entre as pessoas de classe baixa e média. 

A década de 1990 traria novos elementos explicativos para o fenômeno de expansão 

do pentecostalismo. Desde as décadas de 1950, o pentecostalismo havia passado por 

consideráveis mudanças. Desta forma, um novo interesse pelo pentecostalismo se tornaria 

objeto de pesquisa acadêmica, não mais um fenômeno difuso e secundário, como visto até 

então. Desde então, pesquisas sobre a Igreja Universal do Reino de Deus (FRESTON, 1999; 

CAMPOS, 1999; ROSAS, 2010; MÔNEGO, 2010), Igreja Internacional da Graça de Deus 

(PATRIOTA, 2008, MORAES, 2008), Igreja Mundial do Poder de Deus (BITUN, 2007; 

RODRIGUES, 2013) e Igreja Apostólica Renascer em Cristo (SIEPIERSKI, 2001; 

PATRIOTA, 2003), trataram de compreender as estratégias de expansão, tais como, os usos 

da mídia e do marketing, bem como as estratégias de inserção na política partidária. Assim, 

desenvolveu-se uma diversidade de abordagens teóricas na tentativa de compreender o 

pentecostalismo e suas principais transformações.  
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As primeiras análises procuravam ordenar esta diversidade religiosa por meio de 

classificações atualmente superadas em alguns aspectos – pelo próprio dinamismo do objeto – 

mas, ainda com consideráveis contribuições. Vejamos alguns desses pontos, especialmente 

em relação ao paradigma weberiano da secularização, de onde se derivam as principais 

tipologias do pentecostalismo. 

 

1.2 O paradigma weberiano e as classificações do pentecostalismo 

 

É possível afirmar que o paradigma weberiano da secularização tenha se constituído 

na matriz interpretativa mais recorrente na leitura do pentecostalismo brasileiro e sua relação 

com o mundo contemporâneo. Neste debate, há teóricos que defendem que o pluralismo 

religioso configura uma completa realização do processo de secularização, tal como 

diagnosticado por Max Weber (PIERUCCI, 1997). Em contraposição, há teóricos que 

objetam a perspectiva que defende a ideia do desaparecimento da religião como um equívoco 

desse diagnóstico (BERGER, 2000). 

 Cientes dessa problemática acerca do “eclipse da religião”, outros pesquisadores 

preferem afirmar que a religião assumiu um papel mínimo na modernidade, um papel de 

coadjuvante, não sendo mais o único legitimador da realidade. Pois, o processo de 

secularização weberiano ocorre no sentido em que “o sagrado, com o advento da 

modernidade, caminha em direção às esferas privadas da sociedade, sendo paulatinamente 

substituído na estruturação e explicação do mundo pela racionalidade técnica” (BITUN, 2011, 

p. 99). Neste sentido, o pentecostalismo brasileiro, teve a capacidade de adaptação ao 

contexto da modernidade sem se tornar a “sepultura de Deus” desaparecendo da vida social 

(BERGER, 2000), isto é, o que muitos pesquisadores da secularização com perspectiva do 

desaparecimento da religião esperavam que acontecesse. 

Entretanto, a objeção que se faz ao paradigma weberiano não atribui o problema 

interpretativo a Max Weber, mas ao “positivismo profético” atribuído por alguns interpretes 

que buscaram aplicar o conceito à situações históricas diferentes, sem levar em conta uma 

específica noção de religião que a tornou possível; criticando como equivocadas às 

atribuições de que o paradigma weberiano da secularização consistiria em prognóstico para o 

“fim histórico da religião”.  
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Antônio Flávio Pierucci insistia no argumento de que não se trata de crise do 

paradigma, mas que seu desdobramento no mundo moderno se complementaria pelo 

pluralismo religioso e o “desenraizamento do individuo” das tradições (1997, p. 115). 

Entretanto, Pierucci não nega a pretensão de generalidade de sua interpretação. Em suma, nas 

definições de Antônio Flávio Pierucci, a “liberdade religiosa implica um grau mínimo de 

pluralização; e pluralismo religioso não é apenas resultado, mas fator de secularização 

crescente” (Idem). 

Emerson Giumbelli afirma que esse debate polarizado “se torna presa daquilo que 

pretende explicar” e que a “tese da secularização naturaliza a própria definição moderna de 

religião” (2002, p. 31). Paula Montero concorda com isto, ela afirma que “o conceito de 

secularização pode ser útil para as análises, não o fim das religiões ou sua ‘volta’, mas os 

agenciamentos particulares das diferentes esferas em contextos sócio- históricos especificos, 

suas relações de dependência e oposição, suas justaposições singulares” (2003, p. 4 – grifo 

nosso). 

Seja como for, as classificações derivadas do paradigma weberiano ainda são 

utilizadas por pesquisadores em ciências da religião. Conforme argumenta Paula Montero, o 

paradigma weberiano “ainda orienta demasiadamente as análises mais sociológicas fazendo 

com que se percebam as religiões, no melhor dos casos, como um instrumento para o 

aprendizado da modernização em sociedades que não passaram pela revolução burguesa, e, no 

pior, como um obstáculo à democracia a ser erradicado” (2012, p. 168). 

Pode-se afirmar, portanto, que as tipologias do pentecostalismo têm como substrato o 

paradigma weberiano. Buscando dar lógica às transformações e diversidades pelos quais o 

pentecostalismo passou – e passa – em solo brasileiro, Paul Freston (1992) e depois Ricardo 

Mariano (1996) foram os primeiros a sugerirem esta ordenação com a metáfora das “ondas” 

inspiradas em David Martin, identificando pelo menos três ondas. A tipologia é baseada no 

recorte histórico-institucional, dividida em três períodos ou “ondas”; considerando o ano de 

fundação e os fundadores: a primeira onda de 1910 a 1950, chamada “Pentecostalismo 

Clássico”, incluía a igreja Assembleia de Deus (1910) e a igreja Congregação Cristã no Brasil 

(1911). As principais características seriam a ênfase no “batismo com Espírito Santo”, “falar 

em línguas”, usos e costumes rígidos e rejeição ao mundo secular em detrimento de uma 

recompensa no mundo escatológico.  
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A segunda onda, de 1950 a 1960, é conhecida como “Deutero-pentecostalismo”, cuja 

principal característica seria o evangelismo para além dos templos (cruzadas em ginásios, 

estádios de futebol, etc), utilização dos meios de comunicação de massa (o rádio em especial) 

e ênfase na cura divina. Trata-se de um período marcado pela fragmentação do grupo 

pentecostal e por uma aceitação, aproximação e visibilidade na sociedade brasileira. Neste 

contexto, surgiram às igrejas Brasil Para Cristo (São Paulo, 1955), Deus é Amor (São Paulo, 

1962), Casa da Benção (Belo Horizonte, 1964) e outras menores espalhadas pelo Brasil.  

A terceira onda, por sua vez, de 1970 à atualidade, é identificada como “Neo-

pentecostalismo”. Conforme Ricardo Mariano (1999), o termo “neopentecostal” teve origem 

nos Estados Unidos para designar as contradições e conflitos pentecostais das igrejas 

protestantes; no entanto, tal termo foi abandonado e substituído pelo termo “carismático”. No 

Brasil, essa expressão é usada com mais precisão para caracterizar as igrejas pentecostais que 

surgiram a partir da década de 70 e descrever suas principais características, conforme 

antecipado: a exacerbação da guerra espiritual contra o Diabo e seu séquito de anjos decaídos, 

a pregação enfática da Teologia da Prosperidade, a liberalização dos estereotipados usos e 

costumes de santidade e a estrutura organizacional empresarial. Os resultados foram à ruptura 

com as denominações tradicionais, o sectarismo e ascetismo. Além disso, buscam investir em 

atividades empresariais, políticas, culturais e assistenciais (MORAES, 2010, p. 1).  

Apesar de suas contribuições, esses modelos ideais tornaram-se alvo de sérios debates. 

Gerson Leite de Moraes (2010), por exemplo, questiona o uso inadequado do conceito de 

“neo-pentecostalismo”, que teria se tornado um conceito-obstáculo e sugere a noção de 

“transpentecostalismo” para compreensão da dinâmica do fenômeno. Emerson Giumbelli 

(2000), por sua vez, procurou demonstrar o contexto de nascimento dessas classificações, 

chamando atenção para seus limites, caso sejam considerados como atemporais.          

Nas pesquisas de campo in loco, percebi que a Igreja Apostólica Plenitude do Trono 

de Deus, não se encaixa com precisão em nenhuma das tipologias, no entanto, a terceira onda 

é a que mais se aproxima da realidade da denominação. Encontrei características da primeira 

onda com os ensinos e campanhas para o Batismo do Espírito Santo, como a Campanha pela 

busca do Espírito Santo nas quartas-feiras; as características da segunda onda como os 

eventos nos estádios para cura e milagres, também as características da última onda sendo a 

utilização da tecnologia, das teorias e estratégias empresariais para a expansão da igreja. 
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Essas classificações do pentecostalismo pressupunham em alguma medida, a clássica e 

não menos problemática tipologia “igreja-seita”. Essa tipologia exerceu grande influência na 

caraterização dos movimentos religiosos. Beatriz Muniz de Souza (1969), por exemplo, 

utilizou-se dessa tipologia sociológica derivada de Max Weber e Ernest Troelstch, a fim de 

compreender a relação de aproximação do grupo pentecostal com o mundo secular. Utilizou-

se da categoria “igreja” para designar grupos religiosos que mantinha uma relação de 

proximidade com a sociedade e “seita” para designar grupos que se opunham ao mundo. Essa 

tipologia, entretanto, passou por uma reformulação com a tentativa de superar seu sentido, o 

sentido pejorativo.  

A tipologia “igreja-seita” demonstra inúmeros limites para definir o campo religioso 

pentecostal (CAROZZI, 1994; GIUMBELLI, 2002). Também esse conceito é problemático 

por ter se tornado um “guarda-chuva impreciso” impregnado de preconceitos políticos, 

religiosos e sociais (CAMPOS, 1997, p. 38). Ciente do problema, mas ainda ligado à chave 

explicativa weberiana, Antônio Gouvêa Mendonça preferiu o conceito de “agência” (1992) 

por considerar menos carregado de sentido pejorativo. Do mesmo modo, Leonildo Silveira 

Campos (1999, p. 357) e Ricardo Bitun (2007, p. 38), ainda que de modo incipiente, também 

fizeram objeção à aplicação da tipologia “igreja-seita” como inadequada para análise do 

pentecostalismo no Brasil. Entretanto, como podemos observar, em seu substrato, o 

paradigma weberiano permanece operando o quadro explicativo. Emerson Giumbelli (2002) e 

Marcelo Camurça (2003) apontam que incomodados com essa imprecisão alguns 

pesquisadores passaram o conceito de “Novos Movimentos Religiosos”.     

Sob o paradigma weberiano da secularização, desenvolveram-se também outras 

metáforas combinadas às classificações do pentecostalismo e próximo da tipologia “igreja-

seita”. A literatura sociológica brasileira produziu tipos ideais para sugerir o argumento de 

que as instituições religiosas, cooptadas pela lógica do consumo, tendem a transformam os 

“bens de salvação” em “produtos”. Neste caso, o campo religioso brasileiro nos fornece 

exemplos, tais como a metáfora das “agências” para descrever o tipo de adesão e serviço 

religioso (MENDONÇA, 1992); “mercado” para pressupor uma relação entre capitalismo e a 

“transformação das crenças em mercadorias” (CAMPOS, 1997); “solvente”, para descrever 

uma religião individualizada, que dissolve vínculos e heranças culturais (PIERUCCI, 2006); 

“mochileiros da fé” para descrever o nomadismo religioso (BITUN, 2011), etc. Em todos 

esses casos, o paradigma weberiano funciona como chave explicativa. 
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Outra tipologia usada pelos pesquisadores na aproximação do pentecostalismo são as 

tipologias de dominação weberiana. A tipologia da dominação weberiana está presente nas 

pesquisas sobre o pentecostalismo, na maioria dos casos o tipo de dominação dos líderes 

pentecostais será a dominação carismática. A maioria das histórias das igrejas pentecostais 

estará atrelada ao perfil de seu líder, que surge como um profeta.  

Para Weber a racionalização acompanha a modernidade e a secularização. O processo 

de racionalização pode ser compreendido como o encadeamento do individuo nas suas ações 

em que este seja capaz de separar seus valores e crenças da sua conduta para vida, orientado 

cada vez mais pela racionalidade nas escolhas dos meios para alcançar seu fim. A 

racionalização está ligada diretamente à ação do agente, pois é no processo da racionalização 

que a ação racional pode ser exercida e se expandir. No entanto, é necessário perceber a 

distinção da ação racional e da racionalização. Para Cohn (2003) o cerne da racionalização é 

entender o processo da racionalização que ele definiu como: “[...] o processo que confere 

significado à diferenciação de linhas de ação” (WEBER, 2013, p. 240). Isto é, no contexto de 

“desencanto”, o agente tende a separar as diversas modalidades de encadeamentos 

significativas da ação, não processando-as de forma única, mas misturada, pois na 

modernidade um aspecto importante é a separação. Sendo assim, a teia de tecido de sentido 

social torna-se cada vez mais densa e fina pelas ações dadas pelos indivíduos, numa 

multiplicação de meios por fins, e fins por meios.  

Dentro da sociedade moderna existe a tendência de uma racionalização, as ações 

constituem, em si mesmas, sentidos diversos conectados ao grupo e compartilhados com os 

demais atores sociais. Neste contexto é perceptível um importante fundamento para a 

dominação. Os atores sociais estabelecem seus meios para alcançar os fins, o ator social 

dominante se vale dos fins dos demais atores sociais para constituir seus meios para liderar o 

grupo para uma meta. Esses fins constituem para o dominante um meio para alcançar o seu 

fim último, desta forma, este ator social tem a vantagem sobre a maioria, é bem provável que 

estabeleça então o seu domínio sobre os demais. Para Cohn
2
, a dominação se estabelece na 

tomada de iniciativa de um grupo ou ator social para um determinado caminho, e 

convencimento do grupo a segui-lo. Mesmo sendo diversos os interesses, valores e crenças, 

constituindo uma plataforma social não confortável, mas permeada de conflitos, o 

estabelecimento da dominação se dá pela legitimidade. O aspecto fundamental da dominação 

                                                 

2
 COHN, Gabriel. Adeus Weber. Acesso em 05/10/2016. Vídeo do Youtube: https://youtu.be/-LaFaoERNGs 
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é a capacidade do agente ou grupo de tomar a iniciativa para conduzir um evento a um 

determinado lugar pelo exercício do poder. 

[...] a dominação é a figura concreta assumida pelo “destino” na história 

visto que é o processo responsável pela persistência de linha de ação e de 

sentidos e, portanto, pela imposição de uma certa ordem (sempre singular e 

apenas possível) aos fenômenos. (COHN, 2003, p. 206) 

A dominação ocorre por meio da coerção e/ou por convencimento; com a 

probabilidade da existência da obediência ao mandato é preciso perceber o que concede 

legitimidade a tal submissão. Pois de outra forma, sendo fundamentada em meros interesses 

ou sentimentos ela torna-se instável. Segundo Weber (1999), o tipo ideal é imprescindível, 

quando a análise tem como alvo a ação individual e no caráter sem limites, indeterminado da 

multiplicidade de eventos que constitui a realidade empírica, inserida uma relação de 

dominação entre os homens e sua legitimidade. 

Para Weber serão três tipos de dominação com legitimidade, ou seja, fundamentadas 

em algum estatuto ou crença que oriente este grupo nesta relação de dominante e dominados; 

mantendo certa coesão no grupo. Os três tipos de dominação são: dominação legal, 

dominação tradicional e dominação carismática. 

Em forma totalmente pura as ‘bases da legitimidade’ da dominação são 

somente três, cada uma das quais se acha entrelaçada – no tipo puro – com 

uma estrutura sociológica fundamentalmente diversa do quadro e dos meios 

administrativos. (WEBER, 1999, p.128). 

O primeiro tipo de dominação é a legal, que é normatizada pelo estatuto. A obediência 

dos funcionários profissionais quanto às ordens dadas pelo superior são fundamentadas pelas 

ordens estatuídas. O tipo mais puro é a dominação burocrática. Os cargos são hierarquizados e 

os candidatos são selecionados pela graduação; os deveres de cada cargo, execução e 

disciplina do trabalho são normatizados pelo estatuto. Também o salário é pré-estabelecido e 

fixo. As correspondências para os tipos de dominação legal são a relação de domínio dentro 

das empresas capitalistas privadas e as associações políticas modernas. A Burocracia é o tipo 

mais puro da dominação legal. 

O segundo tipo de dominação é a tradicional. A legitimidade da dominação tradicional 

repousa nas crenças e valores da tradição religiosa ou na relação de dependência dos senhores. 

A obediência dos súditos e servidores está fundamentada na fidelidade e a honra tradicional 

dada ao senhor, este por sua vez lidera baseado na tradição e na sua vontade. O quadro 

administrativo é composto por parentes ou funcionários domésticos ou de amigos pessoais ou 
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por pessoas com ligação de fidelidade a ele. Na relação administrativa tradicional é 

inexistente o conceito burocrático de “competência”. 

O último tipo de dominação é a carismática baseada na “devoção afetiva a pessoa do 

Senhor e a seus dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente a faculdades mágicas, 

revelações ou heroísmo, poder intelectual ou de oratória” (WEBER, 1999, p. 134). A 

associação é voluntária, de caráter comunitário. A obediência é fundamentada no carisma 

pessoal e nas habilidades excepcionais do líder. Contudo, tal obediência é a mais vulnerável, 

pois somente permanece com a subsistência do carisma e pela sua superioridade diante dos 

outros carismas. O tipo que manda é o líder e o tipo que obedece é o apóstolo.  O carisma e 

vocação pessoal marcam também o quadro administrativo quanto à seleção de candidatos. 

Neste tipo de dominação faltam a racionalidade da competência e o privilégio. A 

administração é marcada pela irracionalidade, pois é baseada nas revelações ou a criação 

momentânea, dependendo do caso. O tipo de liderança carismática exige o dever dos 

seguidores de ter fé e reconhecimento do seu carisma, para isto, o líder deve fazer com que 

acreditem que ele possui o carisma.  

Para análise deste estudo, escolhemos destacar o tipo de dominação carismática. Pois é 

o que mais se aproxima do objeto de estudo, como será percebido no próximo capítulo. A 

liderança carismática emana do grupo, no anseio de um libertador, um revolucionário. No 

caso de ineficácia ou na constatação de falsidade dos seus, geralmente, a infração e a 

responsabilidade recaem sobre o outro agente, seja por falta de fé no carisma do líder, uma 

atitude incorreta do outro no rito, a perseguição de opositores ou maquinação das forças 

espirituais da maldade. Para Weber, este tipo de dominação apresenta sérias dificuldades, pois 

não é estável, por causa da ausência da racionalidade, da competência e dos privilégios da 

tradição, sendo vulnerável à crença do grupo, pois na ausência de um regimento, dificulta a 

aceitação dos seguidores por um substituto, pois a legitimação está no próprio indivíduo. Os 

tipos puros da dominação carismática são o profeta, o demagogo e do guerreiro.  

Para esta pesquisa o tipo de liderança é o profeta que precisa “fazer-se acreditar” por 

meio dos milagres, das revelações e pela graça divina, pois sua legitimidade é baseada na 

“crença” sobre ele; caso falhe em suas ações como profeta o êxito do seu domínio oscila, 

sendo necessário recuperar a fé e o reconhecimento dos submetidos de forma rápida. No 

entanto, é preciso ressaltar que para se aproximar do objeto de pesquisa, foi perceptível a 

limitação dos tipos puros para abarcar o líder Agenor Duque, às vezes ele assume o tipo 
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sacerdote, em outros momentos o tipo mago. Futuras pesquisas poderão analisar, as 

possibilidades de aproximação dos tipos ideais com os líderes emergentes que extrapolam as 

características de um tipo puro da dominação carismática.  

Assim, os líderes neopentecostais adotam ações racionais com o planejamento 

estratégico na administração de suas denominações. Mas a base do domínio repousa nas suas 

habilidades de oratória, na crença do carisma concedido pela divindade e nas técnicas e 

procedimentos aprendidos nos cursos para preparo de pastores empreendedores, e na 

socialização com outros líderes, o que resulta na potencialização ou produção de um carisma. 

 

 

1.3 Breve Panorama do Pentecostalismo 

 

 

Antes de expor a história da IAPTD, é preciso, a princípio, localizá-la no cenário 

religioso protestante do Brasil, e, para isso, faz-se necessário descrever a composição atual do 

pentecostalismo brasileiro, movimento a partir do qual se originam muitas práticas religiosas 

da atualidade. O pentecostalismo carrega, na sua mensagem religiosa, marcas históricas e 

culturais de um processo de adaptações e recepções de culturas anteriores: “[...] parte do 

capital que lhe foi embutido pela cultura, atores e instituições do período de sua composição 

original e de suas recomposições posteriores” (PEREIRA, 2012, p. 146). Além disso, o 

pentecostalismo constantemente interage com diversas composições de outras culturas 

contemporâneas. Desde sua origem, o pentecostalismo é multifacetado e multicultural. 

Considerado um fenômeno de longa duração que atrai para si milhares de adeptos espalhados 

pelos países da África, Ásia e América Latina (PEREIRA, 2012, p. 144). Estima-se que mais 

de 500 milhões de pessoas professem a fé cristã pentecostal, com uma forte concentração de 

adeptos na América Latina.  

No cenário religioso protestante brasileiro, ou evangélico, ou protestantismo no Brasil, 

como preferiu Antonio Gouvêa Mendonça (2012, p. 74) a configuração é de pluralidade de 

instituições evangélicas segmentadas em tradicionais, históricas, pentecostais, com uma 

diversidade de dogmas, liturgias e teologias, contrapostos pela crença na unidade da fé cristã. 
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Também, o pentecostalismo mantém a característica de ser multifacetado em suas doutrinas e 

dogmas, sendo um grupo heterogêneo. 

O pentecostalismo é um segmento do protestantismo que se originou do movimento da 

Reforma
3
, no século XVI. Portanto, é um grupo de continuidade dos reformadores (BITUN, 

2007, p. 16).  A unidade da fé cristã entre os pentecostais e os demais ramos protestantes está 

fundamentada na aceitação das doutrinas fundamentais da Reforma Protestante
4
, tendo como 

norte às Escrituras e a salvação pela graça; um dos pontos de divergência é a 

contemporaneidade dos dons espirituais do Novo Testamento aceito pelas igrejas pentecostais 

e fortemente discutida pelas igrejas tradicionais e históricas (FAJARDO, 2017, p. 62).  

O termo “pentecostal” deriva da festa bíblica judaica conhecida como Festa de 

Pentecostes, conforme o relato do Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Após a morte e 

ressurreição de Cristo, durante a festa judaica de pentecostes, os discípulos tiveram a 

experiência da “glossolalia”, que é a capacidade de falar em línguas desconhecidas e a 

experiência da “xenolalia” que é a capacidade de falar em outras línguas sem auxílio de 

estudos linguístico. Assim, a crença do dom da glossolalia como sinal do Batismo do (no ou 

com) Espírito Santo está fundamentada neste relato bíblico. Com isso, o pentecostalismo é 

considerado um grupo de continuidade deste grupo cristão primitivo. Os fiéis deste 

movimento acreditam que a experiência do batismo do Espírito ou “derramamento do Espírito 

Santo”, ocorre como resultado de uma busca individual através da oração. É confirmada 

quando o fiel fala em línguas desconhecidas, então, eles dizem que o fiel foi batizado no (do 

ou com) o Espírito Santo (FAJARDO, 2017, p. 62). 

                                                 

3
 A Reforma foi o movimento religioso de ruptura com a instituição católica do século XVI, devido às posições 

contrárias do grupo frente aos dogmas da igreja. Dentre as posições contrárias, estava a venda de indulgência 

como meio de salvação e a autoridade papal como inquestionável, temporal e atemporal; o grupo protestante 

reivindicava dentre outras pautas a livre interpretação das Escrituras e a salvação pela fé no Cristo.  

 
4
 Os princípios fundamentais da Reforma são resumidos nas cinco “Solas”: Sola Fide (somente a Fé), Sola 

Scriptura, (somente a Escritura), Solos Christus (somente Cristo), Sola Gratia (somente a Graça), Soli Deo 

Gloria (somente a Deus a Glória). 
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É comum apresentar como fatos históricos inaugurais, ou de referências do moderno 

movimento pentecostal trazido para o Brasil, os eventos de Kansas em 1901 com Parham
5
, e o 

que ocorreu em 1906, com Seymor, na Rua Azusa. Mas, evidências históricas apontam para 

origens do pentecostalismo
6
 anteriores aos eventos nos Estados Unidos, no preâmbulo do 

século XX.  

Nos Estados Unidos da América, no final do século XIX, havia diversos movimentos 

carismáticos, os quais eram conhecidos como “holiness” e  reavivamento espiritual. Esses 

movimentos de busca surgiram dos grupos avivalistas e puritanos da Reforma e influenciados 

pelos metodistas. Nestes movimentos, era comum a busca pela santidade e o Batismo do 

Espírito Santo, com relatos de manifestações físicas e psíquicas
7
. O evento da Rua Azusa, em 

Los Angeles, foi uma explosão deste movimento de reavivamento nos Estados Unidos. A 

                                                 

5
 No ano de 1900, na cidade de Topeka em Kansas, Charles F. Parham (1873-1929) era diretor-fundador do 

Bethel Bible College, ensinava sobre a terceira benção que era o Batismo com o Espírito. No ensinamento dos 

metodistas são duas bênçãos: a conversão e a santificação, nesta ordem. Parhan incentivou seus alunos a 

buscarem o batismo do Espírito Santo. A primeira aluna que vivenciou foi Agnes Ozman na noite do ano novo 

de 1901. Parham, somente teve a experiência nos dias posteriores com um grupo de alunos. Ele fundou o 

Apostolic Faith Movement que originou uma série de igrejas no Texas (FAJARDO, 2017, p. 63). Posteriormente, 

Parham viajou para diversos lugares ensinando sobre a terceira benção, até que em 1905 ele foi para Texas e 

Houston, e lá instalou uma escola bíblica na qual o jovem William Seymour que assentado numa cadeira no 

corredor (provavelmente por causa do racismo do professor que era admirador do grupo Ku Klux Klan), escutou 

os ensinamentos de Parham e levou para Los Angeles onde ocorreu a explosão do pentecostalismo moderno. 

Parham como “pai” do pentecostalismo moderno é geralmente é esquecido nos, provavelmente pelas acusações 

que sofreu no fim de sua vida, como a homossexualidade, por sua postura racista, e pela simpatia a doutrinas 

consideradas estranhas aos norte- americanos (PEREIRA, 2012, p. 144). 

  

6
 Segundo Campos “as manifestações culturais do pentecostalismo na África, América Latina ‘são 

continuidades de uma religiosidade matricial’ que já se faz presente em nossas culturas desde os tempos 

anteriores à conquista europeia.” (PEREIRA, 2005, p. 13). São encontradas características de um pré-

pentecostalismo, no século II com a comunidade de Montano que buscava a recarismatização da Igreja,  que são 

similares às do pentecostalismo moderno com manifestações esporádicas psíquicas e físicas, de glossolalia, 

xenolalia e o transe religioso. Gedeon Alencar (2013, p. 58) informa que na Europa há registros na Suécia e em 

regiões próximas da presença de pentecostais anteriores aos eventos norte-americanos.  

 

7
 Neste período já existiam igrejas pentecostais instaladas por esse movimento como Holiness, em 1985 e do 

Nazareno em 1899 e Associação de Igrejas de Pentecostais (ALENCAR, 2013, p. 62). 
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extensão mundial e a marca do pentecostalismo moderno ocorreram após o ano de 1906, com 

o pastor batista negro Seymour
8
. Milhares de pessoas migraram para vivenciarem o ardor 

pentecostal e muitos fiéis tornaram-se missionários, espalhados em toda parte do mundo, 

apenas com a passagem de ida. Com menos de cem anos o pentecostalismo alcançou para o 

seu campo religioso cerca de 500 milhões de pessoas (CAMPOS, 2005, p. 105).  

A pregação de Seymour não conseguiu impedir a segregação nas igrejas pentecostais. 

A igreja foi dividida em duas denominações, a Church of God in Christ fundada pelo pastor 

negro Charles Mason que acolhia os brancos no seu local de culto. E a Assemblieis of God, 

denominação composta por brancos segregacionistas, formada com os líderes e fieis brancos 

que não queriam mais a liderança dos negros. Dentre as divisões da igreja de Azusa, ocorreu a 

saída do norte-americano branco William Durham (1873-1912), que se opôs a Seymour 

devido a questões teológicas. Ele não concordava com a terceira benção ensinada por Parham 

e reproduzida pelo líder. Durham propôs duas bênçãos, porém, diferentes das duas bênçãos 

metodistas, ele agrupou em uma só a conversão e santificação e a segunda benção ficou sendo 

o batismo do Espírito Santo (CAMPOS, 2005, p. 111). Existe outra versão sobre o fato que 

descreve o interesse do pastor da North Avenue Mission de Chicago em visitar a denominação 

de Azusa. Ao visitar a denominação de Seymour, experimentou a glossolalia, baseado na 

palavra profética que recebeu de Seymour durante sua estadia; transformou a sua igreja em 

uma missão pentecostal, a qual acabou tornando-se a principal propagadora da doutrina na 

região (FAJARDO, 2017, p. 65-66). 

Contudo, é de concordância dos pesquisadores citados anteriormente que foi do 

círculo de seguidores de William Durham que saíram Louis Francescon e a dupla de 

missionários Daniel Berg e A. Gunnar Vingren, fundadores das primeiras igrejas pentecostais 

                                                 

8
 William Seymour (1870-1922) era filho de escravos da Lousiana, converteu-se ao metodismo no ano de 1895 e 

posteriormente filiou-se à Church of God. A ele é dado pelos fiéis o título do “pai do pentecostalismo” 

(FAJARDO, 2017, p. 63), dentro do contexto do pós-guerra mundial e do desapontamento com o racionalismo 

ele foi o “catalisador de toda uma situação que clamava pelo advento da teodiceia” (PEREIRA, 2012, p. 160). 

Ele levou os ensinamentos de Parham para Los Angeles e em abril de 1906, fundou sem a autorização de 

Parham, a “Missão da Fé Apostólica” na Rua Azusa, 312, no templo abandonado de uma Igreja Metodista 

Africana. Neste local ocorreu a explosão do pentecostalismo moderno (FAJARDO, 2017, p. 63). Seymour 

conseguiu sintetizar ou redescobrir as origens africanas no pentecostalismo, traços como a oralidade na liturgia, a 

inclusão de êxtase, a adoração holística, o xamanismo da religião, a dança e a música Spiritualis, consideradas 

como inadequadas para o culto. (CAMPOS, 2012, p. 160). 
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no Brasil no início do século XX. Como também, a fundadora da Igreja do Evangelho 

Quadrangular, Aimee Semple McPherson.  

As igrejas pentecostais brasileiras são oriundas do pentecostalismo branco anglo-

saxônico (PEAGLE, 2013, p. 131), que no contexto missionário influenciado pela Rua Azusa, 

migraram para outros países para expandir o pentecostalismo. No começo do século XX, 

quando os missionários pentecostais chegaram ao Brasil, encontraram um contexto religioso 

mais aberto para outras religiões e com domínio católico enfraquecido. Já ocorriam os cultos 

evangélicos dos estrangeiros nas suas casas e templos, e o protestantismo de missão estava 

espalhado por alguns estados
9
 (ROLIN, 1985, p. 63).   

O primeiro missionário pentecostal que chegou ao Brasil, no ano de 1910, foi o 

missionário Luigi Francescon. Nascido na província italiana de Udine, o imigrante italiano 

valdense, quando tinha 26 anos, em 1886, passou por Chicago nos Estados Unidos. 

Inicialmente, passou pela Igreja Presbiteriana Italiana, composta na maioria pelos pré-

reformista valdenses. Posteriormente, foi filiado na Igreja Batista. Neste período ocorreu o seu 

contato com o batismo do Espírito Santo, a cura divina, exorcismo e o profetismo. Depois 

ensinou sobre o pentecostalismo nas comunidades italianas nos Estados Unidos, até que veio 

para América Latina; primeiro, na Argentina e depois no Brasil. (PEREIRA, 2012, p. 365-

366). No Brasil, Francescon visitou comunidades italianas, ensinando sobre a fé pentecostal. 

No bairro do Brás, São Paulo, fundou a Igreja Congregação Cristã do Brasil composta de 

imigrantes italianos. No seu principio, a igreja pentecostal era étnica, composta de operários 

                                                 

9 A inserção do protestantismo em solo brasileiro ocorreu a partir do século XIX, com o protestantismo de 

imigração e protestantismo de missão. A presença do protestante ocorreu posteriormente as duas tentativas 

frustradas que ocorreram no período colonial, a saber, com os franceses em 1555, com a instalação do grupo de 

huguenotes na Ilha de Guanabara, no Rio de Janeiro, e a segunda tentativa, com os holandeses calvinistas na 

cidade de Recife no período de 1630 a 1654. Após quase dois séculos, a partir de 1810, devido às mudanças 

políticas e comerciais internacionais e nacionais, o Brasil foi aberto para migração de estrangeiros. O período 

histórico da instalação dos imigrantes confessos da fé reformada, no solo brasileiro, foi denominado como 

protestantismo de imigração. Isto porque o grupo religioso era composto de apenas protestantes estrangeiros que 

eram proibidos de realizar proselitismo com os nativos. Os primeiros protestantes imigrantes que chegaram ao 

Brasil foram os ingleses e os alemães, o que por sua vez resultou na instalação das igrejas étnicas 

(MENDONÇA, 2005,19). O protestantismo de missão foi o período histórico no Brasil, conhecido pela chegada 

dos missionários protestantes estrangeiros com o intuito de promover a expansão da fé reformada entre os 

brasileiros. Desta forma, o grupo ganhou uma nova perspectiva, a do proselitismo.  
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estrangeiros. Somente depois, foram aceitos os adeptos brasileiros; com isso tornou-se uma 

igreja brasileira. (Idem). 

Um ano após a chegada do missionário italiano, vieram os missionários suecos Adolf 

Gunnar Vingren e Daniel Gustav Högberg, conhecido como Daniel Berg. Vingren nasceu na 

cidade Östra Hüsby, em 1879. Daniel Berg nasceu em 1884, em Vargon. Foram estes os 

fundadores da igreja Assembleia de Deus, no Brasil, no ano de 1911 (ALENCAR, 2013, p. 

55).  

A partir da década de 1940, o protestantismo cresceu de forma veloz e contínua no 

solo brasileiro. O grupo que mais cresceu dentro do protestantismo foi o pentecostalismo. 

Outras denominações pentecostais surgiram no Brasil, marcando uma fase do movimento. O 

pentecostalismo manteve a capacidade de atrair inúmeros adeptos e de multiplicar-se em 

templos espalhados pelo país. Templos construídos na sua maioria pela ação voluntária de 

seus fiéis, que disponibilizavam recursos e mão de obra, como afirma Rolin (1985, p. 69). 

O seu maior crescimento na história do Brasil ocorreu com a fundação das igrejas 

denominadas neopentecostais. Por isso, para compreender a dinâmica de tais igrejas, se faz 

necessário revisitar suas origens. A igreja Vida Nova, é um campo precioso de análise para 

observação do campo neopentecostal. O estágio embrionário das práticas religiosas e da 

organização administrativa das neopentecostais está nesta igreja, fundada no exterior e 

plantada no Brasil, na década de 1960. 

O precussor
10

dos pais dos neopentecostalismo foi Walter Robert McAlister
11

, nasceu 

no dia 13/08/1931 em London, província de Ontário, Canadá. Toda sua vida conviveu no 

ambiente pentecostal evangelístico, por meio do seu tio bisavó, fundador das Assembleias de 

Deus no Canadá. Walter Robert McAlister foi filho de Robert Edward McAlister
12

,  que 

foi pastor da Igreja da Pedra, em Ontário, Canadá e superintendente geral das The Pentecostal 

                                                 

10
 O Bispo Primaz Walter McAlister, filho do fundador Bispo Walter Robert McAlister, prefere identificar o seu 

pai como precursor que exerceu influência sobre os líderes da IURD e IIGD. A identificação como pai do 

neopentecostalismo, não se aplica ao seu genitor, mas àqueles jovens que saíram da Igreja Pentecostal Nova 

Vida. Entrevista cedida ao Site Reformado ligado à editora Fiel, “Voltemos ao Evangelho”: 

http://voltemosaoevangelho.com/blog/2013/05/entrevista-com-bispo-walter-mcalister/ . Acessado em 

10/06/2017. 
11

 As informações da vida de Walter Robert McAlister foram retiradas do Site Igreja de Nova Vida. Acessado 

em 15/06/2017. Disponível em: http://www.conselhonovavida.com.br/nossa-historia/. 
12

 Informações sobre a vida de Robert E. McAlister extraídas do Site Online Encyclopedia of Canadian Christian 

Leaders: Acesso em 15/06/2017. Disponível em: http://www.canadianchristianleaders.org/leader/robert-mcalister/ 

http://voltemosaoevangelho.com/blog/2013/05/entrevista-com-bispo-walter-mcalister/
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Assemblies of Canada (PAOC) no período de 1953 a 1962
13

. McAlister foi casado com Ruth 

com quem teve três filhos: Walter, Elizabeth e Jack. Ele trabalhou nas PAOC como pastor, 

evangelista, professor, escritor e organizador de missões. Também desenvolveu suas 

atividades evangelísticas com uma programação na rádio, iniciada no ano de 1934 e 

continuou com a programação diária da rádio durante quinze anos. As origens religiosas da 

família do pastor Robert E. McAlister eram presbiterianas. Tão somente na fase adulta, o 

pastor converteu-se ao pentecostalismo por influência do pastor metodista avivalista Ralph C. 

Horner. Posteriormete optou por juntar-se à Igreja do Movimento da Santidade. No ano de 

1901, após dificuldades com a saúde tornou-se pregador da Igreja do Movimento da 

Santidade.  

Em 1906, informado sobre as manifestações religiosas na Rua Azusa, realizou uma 

visita ao local do culto, onde experimentou o batismo com o Espírito Santo. Ele foi um dos 

primeiros canadenses a receber a experiência pentecostal. Posteriormente, realizou diversos 

encontros evangelísticos e ensinou nas convenções pentecostais da época. Trabalhou como 

escritor e editor religioso, escrevendo artigos religiosos. No ano de 1917, assumiu o posto de 

superintendente das PAOC de Canadá. O pastor desenvolveu atividades evangelísticas e 

apologéticas defendendo a PAOC das controvérsias doutrinárias que ameaçavam a unidade da 

igreja, sempre preocupado com o alcance de adeptos para sua fé. Morreu no ano de 1955, 

devido a problemas cardíacos. Robert E. McAlister é considerado o pai do pentecostalismo no 

Canadá. 

O Bispo Walter Robert McAlister da Igreja Nova Vida cresceu no ambiente propicio 

para seu desenvolvimento como líder pentecostal, implantou no pentecostalismo muitas 

características do pentecostalismo canadense, o que possibilitou sua inserção na classe média. 

Proporcionou aos líderes neopentecostais o apropriarem-se do sistema organizacional da 

Nova Vida e ajustando-o aos valores do neoliberalismo e do mercado. 

 Robert experimentou sua conversão aos 17 anos, na época, era inspetor de seguros de 

carros. Após sua conversão abandonou o trabalho e dedicou-se aos estudos, vivendo 3 anos na 

escola bíblica, Easter Bible Pentecostal College
14

, localizada em Mississauga, Ontario no 

                                                 

13
 Informações sobre a vida de Robert E. McAlister extraídas do Site Online Encyclopedia of Canadian Christian Leaders: 

Acesso em 15/06/2017. Disponível em: http://www.canadianchristianleaders.org/leader/robert-mcalister/ 
14

 No site do colégio: http://www.collegeview.com/schools/eastern-pentecostal-bible-college/. Acessado em 

16/06/2017.  

http://www.collegeview.com/schools/eastern-pentecostal-bible-college/
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Canadá. Após sua formatura, trabalhou como missionário nas Filipinas, Hong Kong e em 

Paris. Durante a viagem de Hong Kong, fundou as duas primeiras denominações da Igreja 

Pentecostal Nova Vida
15

. Em sua trajetória foram presentes as campanhas de cura e cruzadas. 

Era cantor do coreto da igreja nas atividades missionárias.  

Casou-se com Glória Garr (filha do primeiro missionário da Índia, Dr. A. G. Garr) 

com quem teve dois filhos: Walter Jr. e Healthean Ann. Depois do casamento, continuou 

realizando viagens missionárias. Seus filhos nasceram durante os percursos missionários. 

Com os filhos pequenos, Healthean com dois meses de nascimento, Robert McAlister foi 

convidado por Lester Summerall para participar de uma campanha de cruzadas, no 

Maracanãzinho, Rio de Janeiro, em 1958. No ano de 1959, retornou para o Brasil. Primeiro 

foi para São Paulo e depois, ao Rio de Janeiro, onde permaneceu com sua família. Ele 

começou suas atividades pioneiras no rádio e depois nos programas televisivos. No ano de 

1960, transmitia seu programa “Voz da Nova Vida”, através do Rádio Copacabana, programa 

que também foi transmitido pela Rádio Mayrink Vega e Rádio Guanabara, importante canal 

de comunicação da época; o bispo manteve uma considerável audiência. Posteriormente, no 

ano de 1967, sua igreja adquiriu a Rádio Relógio, uma das primeiras rádios evangélicas, que 

transmitia programas como Café Espiritual e também era usada como gabinete pastoral. 

O rádio foi um instrumento precioso para alcançar a legitimidade da sociedade que 

comparecia aos cultos realizados nas praças na Tijuca, Rio de Janeiro. Nestes encontros na 

praça, ocorreram os primeiros milagres. Posteriormente, em 1978, tornou-se um dos primeiros 

televangelistas com o programa no ar. O seu programa “Coisas da Vida” era apresentado na 

TV Tupi. Seguindo os passos do pai no Canadá, com essas atividades, também escreveu 

livros. 

Os cultos eram realizados às duas e meia da tarde no 9º andar do edifício ABI 

(Associação Brasileira de Imprensa). No dia 13 de maio de 1961 foi realizado o primeiro 

culto que seguiu a seguinte liturgia: louvor, oferta e mensagem, orações e testemunho. Tal 

sequência litúrgica tornou-se padrão nas igrejas neopentecostais, com alguns ajustes. 

A permanência do pastor ocorreu quando o bispo McAlister informou à igreja que 

retornaria para os Estados Unidos da América por causa do término do auxilio financeiro 

                                                 

15
 Walter viajou para Hong Kong em 1953, permaneceu no país por mais dois anos, quando fundou as duas 

primeiras igrejas da Nova Vida. 
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missionário que recebia. Neste momento, um homem levantou-se, chorando, e depositou aos 

pés do bispo todo seu dinheiro, ação repetida pelos presentes. Posteriormente, retornou ao 

país norte-americano para vender sua casa em Charlotte, Califórnia para aplicar na construção 

do templo. No dia 7 de março de 1964 foi inaugurada a primeira Igreja Pentecostal Nova 

Vida
16

, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Posteriormente, no dia 9 de maio de 1971, 

inaugurou a sede da igreja no bairro do Botafogo, após, arrecadar fundos nos Estados Unidos 

e no Brasil.  

Estudar a vida de Walter Robert McAlister e sua denominação é um empreendimento 

ao encontro das raízes que caracterizam o estilo organizacional das neopentecostais. O 

sistema da igreja era episcopal. Os pastores auxiliares são submissos aos seus pastores 

regentes. Os pastores regentes são submissos ao bispo presidente. O bispo presidente (eleito 

por dois anos, podendo ser reeleito) é submisso às decisões deliberativas dos membros do 

Colégio Episcopal. Os encontros mensais são obrigatórios a todos os pastores e ao bispo 

como forma de manutenção do vínculo. Nos dias de hoje o site também tem essa função 

unificadora de informações oficiais. 

Robert McAlister morreu após uma cirurgia cardíaca, no dia 13 de novembro de 1993, 

nos Estados Unidos. Atualmente, a igreja segue um sistema de independência, com associação 

livre. A denominação é chamada Igreja Cristã Nova Vida. O Bispo Primaz é o seu filho 

Walter Robert McAlister Junior
17

, que identifica a igreja como pentecostal, reconhecendo e 

respeitando suas origens e pelo posicionamento teológico da contemporaneidade dos dons 

espirituais; mas culturalmente a igreja rompeu com o pentecostalismo com o misticismo 

desenfreado e se aproxima das igrejas reformadas. 

Saíram da Igreja Pentecostal Nova Vida, os jovens Edir Macedo Bezerra e seu 

cunhado missionário Romildo Ribeiro Soares, que foram acompanhados por mais três 

membros da igreja de Robert McAlister; como nenhum deles era pastor, resolveram o 

problema sendo ungidos a pastores na Casa da Benção. Fundaram a “Igreja Eterno Caminho”. 

                                                 

 

 
17

 Entrevista cedida ao Site Reformado ligado à editora Fiel, “Voltemos ao Evangelho”: 

http://voltemosaoevangelho.com/blog/2013/05/entrevista-com-bispo-walter-mcalister/ . Acessado em 

10/06/2017. 

http://voltemosaoevangelho.com/blog/2013/05/entrevista-com-bispo-walter-mcalister/
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Depois de dois anos R.R. Soares, Edir Macedo, Roberto Augusto Lopes e o Bispo Carlos 

Rodrigues, fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. R.R. Soares era o líder e o 

pregador principal, mas devido à ampliação da liderança de Edir Macedo, foi desapossado do 

cargo. Após reunião deliberativa dos presbíteros, Edir Macedo assumiu o cargo de liderança, 

R.R. Soares recebeu uma indenização e saiu da igreja. Logo após, R.R. Soares fundou a Igreja 

Internacional da Graça de Deus (MARIANO, 1996, p. 51-54). 

O Bispo Macedo seguiu com a igreja, ampliando seu poderio econômico, midiático, 

político e religioso. Ocorreram várias dissensões, o que resultou na saída de líderes que 

fundaram outras denominações. No ano de 1998, ocorreu à saída do braço direito de Macedo, 

pastor Valdemiro Santiago, que devido a uma desavença por motivo de insubordinação, 

rompeu com a IURD, fundando a Igreja Mundial do Poder de Deus. Da mesma forma, o 

apóstolo Agenor Duque, trabalhou como membro na IURD e a IMPD. Na IMPD, recebeu 

uma visão para abrir uma nova igreja, se desligou da instituição e fundou sua própria 

denominação. Seguindo o mesmo roteiro, seu o filho adotivo, Allan Duque, desligou-se da 

igreja do pai, como explicarei mais adiante. 

O pastor Benny Hinn transferiu “3 vezes” mais de sua unção a diversos personagens 

pentecostais como o pastor Carlos Enrique Luna Arango, conhecido como Cash Luna, da 

igreja Casa del Dios, em Guatemala. Esses líderes tornaram se televangelistas, escritores, e 

organizam megaeventos religiosos com a presença de Benny Hinn, comportando-se 

semelhante a ele que, quando enfrenta oposição a “unção”, também lança maldições sobre os 

descrentes. 

Desligando-se da IAPTD, o pastor itinerante Allan Duque decidiu se separar de seus 

pais, porque acusou um dos pastores de assediar a esposa do pastor auxiliar e seu pai não 

puniu o pastor por causa da arrecadação de dízimos e ofertas. O jovem pastor gravou um 

vídeo e postou no YouTube
18

. Conforme matéria da Revista Época, um ex-pastor afirmou que 

os pastores que são eficientes na arrecadação são beneficiados. Posteriormente, o filho dos 

líderes voltou para igreja e foi postado um vídeo no YouTube
19

, em que Agenor Duque 

esclarece o ocorrido como uma ação impensada e imatura do filho, influenciada pela ação do 

                                                 

18
 Vídeo do YouTube, disponível em: https://youtu.be/oKMzSRO73VY. Acessado em 10/11/2016. 

19
 O vídeo foi retirado da rede do YouTube: http://www.gospelgeral.com.br/index.php/2016/08/31/racha-agenor-

duque-perdoa-filho-apos-quase-polemica-saida-de-allan-duque/ 

https://youtu.be/oKMzSRO73VY
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maligno sobre ele, mas que foi resolvida; no entanto, Allan Duque seguiu com seu ministério 

itinerante e autônomo. 

Essa transferência de “unção” realizada por Benny Hinn aponta para o personagem 

bíblico do Antigo Testamento, chamado Elias (1 Reis: 17-20). Elias foi profeta de Israel, no 

período do Rei Acabe. Esse personagem é conhecido pelo seu desafio aos 400 profetas de 

Baal. O desafio era invocar a divindade com um sacrifício. A divindade que respondesse ao 

sacrifício com fogo seria considerada a divindade verdadeira. O desafio foi vencido pelo 

profeta Elias. Ele executou os 400 profetas à espada, desta forma, provocando a ira da rainha 

Jezabel, esposa de Acabe. Segundo a narrativa bíblica, esse profeta, por meio de uma prece 

fez com que houvesse estiagem em Israel. As chuvas retornaram apenas quando o profeta fez 

suas preces pelo fim da estiagem. No fim de sua vida, o profeta Elias foi levado ao céu por um 

carro de fogo, porém, ao ser levado deixou sua capa para seu discípulo, o profeta Elizeu. Isso 

foi um sinal do profeta Elias para o Profeta Eliseu, o sinal de ter recebido da divindade uma 

capacitação divina para milagres “unção” 3 vezes maior que de seu mestre (2 Reis: 2). 

Toufik Benedictus Benny Hinn nasceu no dia 3 de dezembro, em Jaftá, Israel. Foi 

educado na tradição ortodoxa oriental, da Igreja Ortodoxas Oriental. Na adolescência mudou-

se para Toronto, Ontário, Canadá, local onde se converteu ao pentecostalismo e estudou na 

Escola secundária Georges Vanier. Posteriormente, nos Estados Unidos, tornou-se pastor, 

escritor, professor e televangelista.  Benny afirma possuir uma unção especial para operação 

de curas e milagres. Ele é conhecido pelas “Cruzadas de Milagres”, grandes ajuntamentos de 

pessoas em estádios à procura de milagres e curas. O evento ocorre em várias partes do 

mundo e é transmitido em seu programa televisivo “Esse é o seu dia”. 

Benny Hinn é evangelista
20

 israelense da cura divina, líder carismático controverso, 

autor de livros como “Bom dia, Espírito Santo”. Ele participa de uma rede internacional de 

líderes pentecostais em diversos países da América Latina, Ásia e África que organizam 

megaeventos em estádios e grandes praças que atraem milhares de fiéis em busca de milagres 

e curas. O evangelista está envolvido em polêmicas como o relato de ter recebido uma 

“unção” de cura e diversas profecias que não se cumpriram. Possivelmente, a primeira vez 

que veio ao Brasil, foi no ano de 1992. Após, ser acusado de charlatanismo e problemas 

                                                 

20
 É aquele responsável na instituição eclesiástica por proclamar o evangelho às pessoas, de forma especifica, e 

promover programas de evangelismo. 
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fiscais com o governo norte-americano, nos Estados Unidos. Ele participou de outros eventos 

no Brasil, nos anos subsequentes, todos em estádios. A primeira vez, que Benny participou de 

um evento da IAPTD foi no Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil, em 2013.  

Na análise desses fatos, um fator é recorrente em todas as dissensões. Os pastores 

dissidentes da Igreja Nova Vida acumularam capital com suas igrejas e ascenderam 

socialmente e economicamente da classe baixa para classe alta do país. Conforme a Revista 

Forbes, Bispo Macedo, Apóstolo Valdemiro e R.R. Soares estão entre os dez pastores mais 

ricos do Brasil, o desenvolvimento econômico favoreceu o crescimento do empreendimento 

religioso destes líderes. Veja a seguir a tabela dos cinco pastores mais ricos do Brasil
21

: 

 

 

Pastor  Ativo Fortuna 

Bispo Edir Macedo – 

Igreja Universal do 

Reino de Deus 

“Com mais de 10 milhões de livros vendidos, Macedo é 

o fundador e líder da Igreja Universal do Reino de 

Deus, controlador da Rede Record, atualmente a segunda 

maior emissora no Brasil. Seus ativos incluem além da 

TV, um jornal, a Folha Universal (circulação de mais de 

2,5 milhões), o canal de notícias Record News, selos 

musicais, várias propriedades e uma empresa de jatos 

privados, a Bombardier Global Express XRS, avaliada 

em US$ 45 milhões.*”   

US$950 milhões, 

correspondente a 

R$ 1,9 bilhão. 

Apóstolo Valdemiro 

Santiago – Igreja 

Mundial do Poder de 

Deus 

“Ex-integrante da Igreja Universal do Reino de Deus, 

Santiago é o fundador da Igreja Mundial do Poder de 

Deus, com mais de 900 mil seguidores e 4 mil 

templos.*” 

US$ 220 milhões, 

Correspondente a 

R$ 440 milhões  

Pastor Silas Malafaia – 

Igreja Assembleia de 

Deus 

“Líder do braço brasileiro da Assembleia de Deus, maior 

igreja pentecostal do Brasil. O pastor é seguido no 

Twitter por mais de 440 mil usuários. Lançou uma 

campanha chamada" O Clube do Um Milhão de Almas", 

que pretende levantar US$ 500 milhões (R$ 1 bilhão) 

para a sua igreja, a fim de criar um rede de televisão 

global, que seria transmitida em 137 países.*”  

US$ 150 milhões, 

Correspondente a 

R$ 300 milhões 

Missionário R.R. 

Soares 

“Fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus e 

também ex-membro da Igreja Universal do Reino de 

Deus, Soares é um dos rostos mais regulares na televisão 

brasileira.*” 

US$ 125 milhões, 

Correspondente a 

R$ 250 milhões 

Apóstolo Estevan 

Hernades e Bispa 

“Fundadores da Igreja Renascer em 

Cristo, supervisionam mais de 1 mil igrejas no Brasil e 

US$ 65 milhões  

Corresponde a  

                                                 

21
 Informações da Revista Forbes sobre os cinco pastores mais ricos, foram amplamente divulgadas nas mídias e 

redes sociais. As notas foram extraídas de dois sites. O primeiro Site Época Negócios*. Disponível em:  

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2013/01/forbes-lista-pastores-milionarios-no-

brasil.html. E o segundo Site Gospel Geral. Disponível em: 

http://www.gospelgeral.com.br/index.php/2016/10/12/forbes-publica-lista-dos-pastores-evangelicos-mais-ricos-

do-brasil-2016/. Acesso em 15/06/2017. 

http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2013/01/forbes-lista-pastores-milionarios-no-brasil.html
http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2013/01/forbes-lista-pastores-milionarios-no-brasil.html
http://www.gospelgeral.com.br/index.php/2016/10/12/forbes-publica-lista-dos-pastores-evangelicos-mais-ricos-do-brasil-2016/
http://www.gospelgeral.com.br/index.php/2016/10/12/forbes-publica-lista-dos-pastores-evangelicos-mais-ricos-do-brasil-2016/
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Sônia Hernandes no exterior, incluindo várias na Flórida, Estados Unidos. 

O casal apareceu nas manchetes internacionais em 2007, 

quando foi preso em Miami, acusado de transportar mais 

de US$ 56 mil em dinheiro não declarado. Somente o 

jogador de futebol brasileiro Kaká, que deixou a 

instituição em 2010 alegando mau uso do dinheiro, teria 

doado mais de US$ 1 milhão (R$ 2 milhões) para a 

igreja.*”  

 

R$ 130 milhões. 

Tabela 4: Os cinco pastores mais ricos do Brasil – dados da Revista Forbes 

O neopentecostalismo caracterizado pelo empreendedorismo religioso tornou-se um 

dos objetos de estudo amplamente analisado pelos pesquisadores de diversas áreas. Também 

foi visto como um fator importante para o crescimento que seguiu nas décadas posteriores até 

atualidade.  

O retorno ao pentecostalismo no Canadá possibilita a compreensão do referencial do 

advento pentecostal da Rua Azusa para muitas denominações pentecostais e neopentecostais, 

inclusive a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, e o seu modelo gerencial que parte 

da mídia para os adeptos. Uma das possíveis influências do Bispo McAlister, ocorreu na 

comemoração dos cem anos de comemoração do movimento pentecostal. A figura de Charles 

Fox Parham foi omitida, provavelmente pelas acusações feitas a Parham no final de sua vida; 

enquanto, a vida de Seymour e o movimento negro foram ressaltados como as origens do 

pentecostalismo brasileiro. No entanto, como dito anteriormente, o pentecostalismo que se 

instalou no Brasil, foi o pentecostalismo branco anglo-saxônico (PEAGLE, 2013, p.131), 

distante dos ideais de Seymour e da comunidade negra pentecostal
22

. 

Outro fator importante a ser considerado sobre a omissão de Parham, provavelmente 

seja a forte influência que as Assembleias Pentecostais do Canadá exercem sobre as igrejas 

                                                 

22
 Vários pesquisadores entendem que dos dois tipos de pentecostalismo racial americano, o que foi instaurado 

pelos missionários no Brasil foi o protestantismo branco anglo-saxônico devido às influencias dos movimentos 

puritanos e dos metodistas. O pesquisador Rolin (1985, 67-70) entendeu que a origem do pentecostalismo 

brasileiro é do branco norte-americano segregacionista. Mas, suas características no solo brasileiro foram o 

distanciamento das questões do cotidiano social e político voltado apenas para as questões da espiritualidade 

oposto do pentecostalismo negro americano. O clero formado no Brasil era predominantemente de homens 

brancos, diferente da Church of God in Christ, composta de homens negros, brancos e mulheres. Para Gedeon 

Alencar (2010, 20, 50-58) a característica racial do pentecostalismo brasileiro é branca e europeia. As origens 

históricas das Assembleias de Deus são do pentecostalismo europeu branco vindo da Suécia, onde já existiam 

grupos de pentecostais, antes do evento de Azusa. Os missionários europeus, no ambiente norte-americano não 

se identificaram com o aspecto segregacionista das Assemblies of God brancas, mas não adquiriram os aspectos 

africanos das Church of God in Christ negras, como a música, danças e manifestações estáticas. A situação 

segregacionista entre as igrejas pentecostais permaneceu até 1994, quando ocorreu o evento de reconciliação 

entre os líderes das igrejas. 
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pentecostais contemporâneas, principalmente as neopentecostais. A igreja Pentecostal 

Assemblies of Canada (PAOC), é a origem religiosa do Bispo Walter Robert McAlister, 

fundador da Igreja Pentecostal Nova Vida; denominação da qual saíram o Bispo Macedo, ex-

líder do apóstolo Agenor Duque, e o missionário R.R. Soares.  

A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus é uma decorrência das dissensões 

ocorridas na Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Bispo Edir Macedo, que foi 

funcionário exemplar de Walter Robert McAlister, fundador da Igreja Vida Nova. A 

influência do Bispo McAlister é percebida na forma gerencial dos líderes religiosos, nos 

títulos usados, pois são oriundos das igrejas canadenses e no referencial das origens do 

pentecostalismo. 

Este recorte histórico demonstra a relação das origens históricas com as práticas 

religiosas contemporâneas, bem como, representa grande importância para assimilar a 

necessidade do apóstolo Agenor Duque em correlacionar sua denominação com o 

pentecostalismo norte-americano. Duque convidou o apóstolo norte-americano Fred Berry, 

pastor da Church of God in Christ, na Rua Azusa, para ministrar em sua denominação, 

quando esteve no Brasil; o que remete a um simbolismo no que se refere à explosão do 

movimento pentecostal. Posteriormente, Fred Berry, em 2006 abriu uma missão renovada da 

Rua Azusa.  

 

Figura 1: Anúncio da vinda do apóstolo Fred Berry ao Brasil, na IAPTD
23

. 

A imagem demonstra elementos do imaginário presente pentecostal que intenta 

remeter a uma continuidade do pentecostalismo da Rua Azusa com o pentecostalismo 

                                                 

23
 Disponível em: http://www.imgrum.org/media/1110470563586627189_551941780. Acesso em 03/05/2017  
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praticado na Avenida Celso Garcia, pelo apóstolo Duque e sua denominação
24

.  A figura do 

apóstolo Fred Berry, homem negro e a bandeira norte-americana, são símbolos que 

representam simbolicamente o referencial do movimento pentecostal negro de Los Angeles, 

contrariando a realidade factual do tipo de pentecostalismo implantado no Brasil. A figura de 

um homem sobre uma carruagem remete a personagem do profeta Elias, considerado no 

imaginário pentecostal, o homem do fogo; o fogo, por sua vez, representa o poder 

sobrenatural; e a foto do apóstolo Duque, com microfone na mão, apontando com o dedo 

indicador, representa um homem que tem autoridade para falar sobre a divindade. 

Neste capítulo procuramos revisar as principais teorias usadas no pentecostalismo. O 

panorama histórico estabeleceu as continuidades e rupturas do cristianismo primitivo e do 

protestantismo com o pentecostalismo. Agora, apresentaremos a denominação Igreja 

Apostólica Plenitude do Trono de Deus. 

  

                                                 

24
 Acerca da transferência das manifestações pentecostais na Rua Azusa para a família Duque, representada nas 

temáticas desenvolvidas nos cultos há vídeos na plataforma online YouTube: https://youtu.be/EJgdzL6Cj-k - 

unção do casal Duque; https://youtu.be/Q3cyUkpFuPs – unção sobre o Allan Duque, filho do casal. Os cultos 

ocorreram em anos diferentes, mas seguem a ideia publicada na campanha de transferência de avivamento e 

unção. A mensagem é muito simbólica e legitimadora para atuação dos líderes nas diversas áreas da 

denominação. O casal recebeu o convite do apóstolo Fred para pregar na sua denominação na Rua Azusa. 

https://youtu.be/EJgdzL6Cj-k
https://youtu.be/Q3cyUkpFuPs
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2. É FORTE! A EXPLOSÃO DA IGREJA APOSTÓLICA 

PLENITUDE DO TRONO DE DEUS 
 

 “Vem pra cá São Paulo, vem pra cá Brasil, o milagre tá aqui no Brás, na Avenida 

Celso Garcia, 899.”
25

 

Neste capítulo, procuro conhecer a história da IAPTD, já que no capítulo anterior foi 

possível situar o espaço religioso ao qual ela pertence. Nas visitas ao campo, não obtive 

acesso aos líderes, fez-se necessário reunir relatos gravados nos cultos dos fundadores, nas 

pesquisas com os fiéis, nos registros dos livros, e os relatos disponíveis nas redes sociais e 

mídias para construir o quadro histórico da denominação.  

O objetivo de construir a trajetória do surgimento e consolidação da denominação 

ofereceu o risco de prender-se a ilusão retórica dos investigados, isto é, o perigo que todo 

cientista social corre ao se aproximar do seu objeto é aderir o discurso pronto de seus 

investigados, sem apuração crítica dos fatos. (BOURDIEU, 2006, p. 181-191). Mesmo sem a 

entrevista pessoal, este discurso ilusório esteve presente no material recolhido nas mídias e no 

áudio gravado, em uma das visitas realizadas à Sede da denominação. Assim, a dificuldade 

encontrada durante a pesquisa foi estabelecer ligação entre os diversos materiais recolhidos e 

definir o sentido enrustido na produção dos relatos sobre os líderes e a instituição. Por isso, 

fez-se necessário, correlacionar os relatos com os registros nas instituições públicas, para 

demarcar o movimento dos atores sociais na constituição da denominação. 

A produção dos relatos biográficos ou autobiográficos dos investigados tende a uma 

organização linear da própria vida, geralmente, não correspondente a vida cotidiana dos 

indivíduos. A filosofia da vida como um processo linear e harmonioso direcionado a um 

sentido final pré-estabelecido são relatos históricos romantizados e irregulares à ordem 

cronológica real dos fatos. O relatante exprime sua própria existência ou a existência 

institucional a partir de uma construção lógica e coerente de seleção dos fatos, ou dos estados 

sucessivos, representante da situação final. A produção de relatos altera a ordem cronológica 

ou a seleção de fatos acatando aos interesses pessoais ou institucionais diante da situação 

vigente em que se encontra o relatante. Como apresentação pública oficial da representação 

privada, os relatos oferecem os riscos do aumento de coerções e especificas censuras sociais 

                                                 

25
 Slogan usado pelo apóstolo Agenor Duque no programa de rádio, FM 105,7 das 22h às 0h. 
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sobre os agentes sociais que jogam ou disputam dentro de um determinado campo social 

(BOURDIEU, 2006, p.181-184; 188-189).  

As histórias das igrejas pentecostais, geralmente, estão atreladas as trajetórias dos seus 

fundadores nos diversos campos sociais, nos quais transitaram (CAMPOS, 2012, p. 147). Por 

isso, fez-se necessário descrever a história institucional da IAPTD concatenada a história de 

seus líderes, ligando a trajetória de seus líderes aos lugares ocupados por eles nos espaços 

sociais para assim, inferir nos estados sucessivos e nos conjuntos de relações objetivas, o 

acúmulo de capital simbólico e o desenvolvimento de um habitus para as performances destes 

agentes sociais dentro do campo religioso (BOURDIEU, 2006, p. 189-191). 

 

2.1 Os títulos eclesiásticos  

 

Os fundadores da IAPTD são o apóstolo Agenor Duque e a bispa Ingrid Duque. Os 

dois cargos usados pelos líderes, são extraídos dos textos bíblicos referentes à igreja 

primitiva, do primeiro século. O título bispo vem da palavra grega “episkopos”, traduzida por 

“inspetor”, “superintendente”. A palavra esta interligada à função do pastor e do presbítero, 

mas difere na função desempenhada na administração eclesiástica. Numa análise documental 

dos textos bíblicos a palavra se refere à função do Pastor, como no texto de I Pedro 2.25. Em 

outras citações se refere a uma responsabilidade maior de supervisionar/guiar os discípulos de 

Cristo no seu trabalho com a Igreja, Filipenses 1.1; I Timóteo 3.2 e Tito 1. O termo denota 

mais uma atuação funcional do mesmo cargo na igreja primitiva. Dentro da análise 

documental, a função de bispo somente foi desempenhada por homens, por isso, a 

determinação de que o pastorado seja masculino. Na contemporaneidade, o bispo é aquele que 

desempenha a função de Presidente da Igreja Sede de uma denominação e que possui diversas 

outras congregações submissas e ligadas a si (BELMONTE, 2013).  

O título apóstolo é uma palavra que significa enviado. É uma nomenclatura usada 

pelos fiéis da igreja primitiva referente exclusivamente ao grupo dos doze discípulos de Jesus 

Cristo, que foram separados e escolhidos para segui-lo (Mateus 10:1-5) e sendo vocacionados 

ou chamados por Cristo (Mateus 1:14-20), receberam uma missão (Lucas 9:1-6). Após a 

morte e ressurreição de Jesus, foram incluídos neste grupo Matias, substituto de Judas 

Iscariotes e Saulo, que é conhecido como Paulo. Com referência a Paulo, o termo tem uma 

ligação muito forte com o sentido de “enviado”. (SCARPIONI, 2015, p. 147,148).  
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O uso do termo na contemporaneidade, para muitas igrejas tradicionais, históricas e 

pentecostais é possível se for usado conforme o aspecto etimológico, se pensarmos em sua 

função destinada e a contextualização do termo que aponta para o missionário (BELMONTE, 

2013). No entanto, muitos líderes foram ungidos como apóstolos desempenhando a função de 

pastores ou presidentes, como no caso do líder Agenor Duque. O uso do título de apostolo 

pelos líderes pentecostais recebeu novos contornos, qualificações e atributos que destoam do 

apóstolo bíblico. Para Scarpioni (2015), esse distanciamento promove uma perda da memória 

religiosa e da transmissão da tradição tanto das igrejas históricas como das pentecostais 

clássicas.  

O uso  que o casal Duque faz das nomenclaturas bíblicas é polêmico devido aos dois 

fatores apresentados anteriormente; também porque, que tradicionalmente existe uma 

descrença da contemporaneidade do apostolado, porque refere-se exclusivamente aos 

discípulos diretos de Jesus, exceto os casos de Matias e Paulo. Mas, contextualizando o termo 

bíblico, a função desempenhada aproxima-se mais da figura do missionário; aquele que se 

engaja ao proselitismo fora de suas fronteiras geográficas, linguísticas e culturais; é também 

polêmica pelo fato de a tradição do bispado e do pastorado serem consideradas atividades 

exclusivamente masculinas.  

O uso dessas nomenclaturas bíblicas pelo apóstolo Agenor Duque e pela Bispa Ingrid 

Duque tem a finalidade de legitimar um suposto poder espiritual ou capacitação para liderar 

uma nova igreja; uma igreja diferente das demais existentes. Os títulos são uma forma de 

legitimidade na disputa pelo poder simbólico e de se equiparar com outras hierarquias 

eclesiásticas. O uso dos títulos permite ao casal uma visibilidade religiosa em relação a outros 

líderes, o alcance do pódio espiritual. É claro que, os termos como são usados na atualidade, 

são transmutados de acordo com a necessidade vigente de cada igreja. Isso ocorre dentro do 

contexto de secularização e de pluralismo em que as igrejas denominadas neopentecostais 

ajustam o seu perfil de liderança no empreendedorismo religioso, aliando o resgate dos títulos 

das narrativas bíblicas com o uso das técnicas da administração, publicidade e marketing, 

sendo uma forte característica deste grupo de líderes o surgimento de um determinado perfil 

de pastores profissionais que destoam do perfil do pastorado tradicional. Estes novos líderes 

escolheram “se domesticar em novos moldes” rompendo com as instituições tradicionais 

(CAMPOS, 2002, p. 98). 
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2.2 Os fundadores  

 

Após a conversão ao pentecostalismo, os relacionamentos sociais dos fiéis são 

reordenados. São inseridos numa rede de empreendedorismo no qual tornam-se dotados de 

capacidade de interação e criação de novas relações sociais e afetivas. Eles adotam para suas 

vidas, um ativismo religioso que persegue os alvos de proclamação do evangelho e dos 

interesses de suas igrejas. Por isso, a necessidade da competitividade e agressividade para 

defender os interesses institucionais e a conquista de adeptos. A conduta de vida destes 

agentes é influenciada pela Teologia da Prosperidade. (CORRÊA; VALE; CRUZ, 2016). 

A Teologia da Prosperidade surgiu na década de 1940 nos Estados Unidos da América 

e tornou-se doutrina na década de 1970, formulada por Kenneth Erwin Hagin, que nasceu no 

dia 20/08/1917, na cidade de Mckinney, no Texas; converteu-se ao pentecostalismo e foi 

ministro na Assembleia de Deus norte-americana, ligada à Confederação das Assembleias de 

Deus Americanas – AG que surgiu do segmento do pentecostalismo segregacionista oriundo 

do movimento de 1906; desligou-se posteriormente por convicções teológicas. Foi o fundador 

da International Convention of Faith Churches and Ministers, no final de 1970, convenção 

esta que contou com a participação de Lester Sumrall, o mesmo que convidou o Bispo Walter 

McAlister para a cruzada no Maracanãzinho, em 1958. Vários centros de treinamento bíblicos 

Rhema, estão espalhados pelo mundo, fundados por Hagin e seu filho Kenneth Hagin Júnior. 

Escritor de vários livros, dentre eles “O Nome Jesus”. Influenciou diversos líderes como, 

missionário R.R. Soares, o pastor e cantor André Valadão, a apóstola Valnice Milhomens e o 

apóstolo Renê Terra Nova. Morreu em Tulsa, no dia 19/09/2003 (MARIANO, 1999, p. 40). 

A Teologia da Prosperidade enfatiza a valorização pessoal e as mensagens de auto 

ajuda. Nessa teologia estão contidas várias crenças sobre a cura, prosperidade e poder. A 

doutrina garante ao fiel as benfeitorias da vida material por intermédio da fé, da oração, de 

rituais de libertação e do pagamento de dízimos e ofertas. Segundo os ensinamentos da 

Teologia da Prosperidade, o interesse de Deus é fazer as pessoas prosperas e felizes. As 

pessoas que não desfrutam da riqueza e da saúde estão debaixo do poder do Diabo e sendo 

desobedientes ao chamado divino. Segundo tal teologia, o sinal de uma espiritualidade 

saudável consiste na posse e exibição de bens e boa saúde. Para receber as bênçãos, é 

necessária uma confissão positiva, com a qual o fiel entende ser necessário usar termos de 

comandos sobre Deus com os verbos, exigir, determinar, reivindicar, em substituição aos 
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verbos pedir, clamar ou suplicar. A benção torna-se um direito para o fiel e uma obrigação 

para Deus. Para acessar as bênçãos se faz uso do nome de Jesus, o qual tem toda autoridade 

nos céus e na terra, sendo Deus poderoso responder as solicitações dos fiéis (MARIANO, 

1999, p. 59; 156 - 158).  

 O casal Duque se conheceu em meados do ano de 2004 para 2005. Nesse período, 

Agenor já havia rompido com a Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD). Os primeiros 

encontros ocorreram no monte onde um pastor, parente de Ingrid, comandava a vigília. Nestas 

vigílias, Agenor era o pregador (aquele que expõe o texto nos cultos protestantes). Foram às 

primeiras vezes que Ingrid teria ido ao monte
26

, e provavelmente o período da sua conversão 

ao pentecostalismo. Em dois desses cultos, Agenor Duque foi o pregador e Ingrid, sentada, 

escutou sua pregação, porém, não se viram (DARAKDJIAN, 2015, p. 113). Os primeiros 

passos para o relacionamento ocorreram no monte, conforme o registro de Ingrid (DUQUE, 

2015, p.113-114) todavia, essa narrativa romântica dos consortes representa uma narrativa 

simbólica. O monte é o lugar da busca do sagrado por resposta aos problemas do cotidiano. 

Assim, o encontro no monte aponta para uma benção divina sobre o casal com um propósito 

em uni-los. 

A prática da oração nos montes é comum no grupo pentecostal, realizada por algumas 

igrejas pentecostais, dentre elas, a IAPTD
27

. Também, é uma prática religiosa de outros 

grupos religiosos. No entanto, essa prática gera conflitos teológicos e bíblicos, envolvendo a 

legitimidade bíblica da prática da oração no monte. Os adeptos defendem a prática pelo uso 

da analogia das passagens bíblicas do Antigo Testamento, Moisés no Monte Horebe, e do 

Novo Testamento com a prática de oração de Jesus no monte (SANTOS; MATIOLLI, 2011, 

p. 523). Os adeptos desta prática buscam experiências espirituais e manifestações de dons. No 

imaginário dos grupos de adeptos pentecostais praticantes da subida do monte, este é um lugar 

de sacrifício pessoal, no qual as pessoas vão com a finalidade de obter uma resposta favorável 

à sua situação. Representa um lugar de intimidade com Deus, no qual, o adepto busca uma 

                                                 

26
 No relato do livro “Amor Blindado” (2015, 113) de Ingrid, a definição exata do local em que eles se 

encontraram ficou confusa. Ela menciona que foi no monte; em outro livro, ela se refere à igreja. Neste relato, 

Ingrid menciona a necessidade que tinha de conhecer a Deus e de mudar de vida.  

 
27

 A prática da oração do monte faz parte da rotina dos líderes e membros da IAPTD. Geralmente, ela ocorre 

quando os líderes buscam, em sua relação com o divino, através do sacrífico pessoal, respostas favoráveis aos 

fieis que participam das campanhas através das ofertas a fim de uma recompensa; tal prática, pode também servir 

para amaldiçoar aqueles que desacreditam e criticam suas práticas. Veja o vídeo do Youtube: 

https://youtu.be/KVtlNmdkl5M; https://youtu.be/n7rxA2lPGNc; https://youtu.be/sNFHcjJ3RsE . Acesso em 

10/06/2017. 

https://youtu.be/KVtlNmdkl5M
https://youtu.be/n7rxA2lPGNc
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comunhão maior com o sagrado e ao mesmo tempo alcança um fortalecimento espiritual 

(SANTOS; MATIOLLI, 2011, p. 524-525). 

 

Figura 2: Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid no casamento
28

  

Segundo Bispa Ingrid (DUQUE, 2015, p. 115), eles namoraram, noivaram e casaram-

se no período de oito meses. Provavelmente, o casamento ocorreu no mesmo ano da fundação 

da Igreja Plenitude do Trono de Deus, dentro do tempo da Igreja Plenitude do Trono de Deus. 

O casal adotou um jovem, Allan Ferracioli Duque. A família trabalhou junta até 2016, 

realizando megaeventos e congressos religiosos. 

 

Figura 3: Família reunida
29

 para um evento: Bispa Ingrid, Apóstolo Agenor e Pastor Allan.
30

 

                                                 

28
 Foto extraída do Facebook: Disponível em: 

https://www.facebook.com/FilhosDaBispaIngridDuqueEApostoloAgenorDuque/ Acessado em 12/09/2016. 
29

 Chamou a atenção o comentário postado em um jornal carioca: “Jornal Rio Niterói Notícias. Jornalismo 

Verdade - Bispa Ingrid Duque, Apóstolo Agenor Duque e Pastor Allan Duque. Ungidos do Deus altíssimo 

fazendo com seriedade a Obra Missionária do nosso amado Senhor e Salvador JESUS CRISTO.”  Na análise 

https://www.facebook.com/FilhosDaBispaIngridDuqueEApostoloAgenorDuque/
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O casal é envolvido em muitas polêmicas por suas práticas religiosas na IAPTD, como 

as campanhas promovidas pelas igrejas. As campanhas são cultos temáticos que envolvem um 

bem simbólico a ser oferecido em troca de ofertas. Geralmente são realizados no mesmo dia 

da semana, por um determinado tempo, por exemplo: sete terças-feiras da campanha da 

ressurreição.  

Atraídos ao trânsito religioso, indivíduos buscam nos programas televisivos, rádios e 

nas redes sociais soluções, para suas mazelas e insegurança. Para obterem uma resposta 

favorável aos seus dilemas sociais, econômicos e familiares, são orientados a fazer dívidas no 

cartão de crédito, como empréstimos, doar seus móveis e imóveis em troca dos sacrifícios, 

orações e bênçãos de seus líderes, como a prática de vigílias de oração no monte feita pela 

liderança.  

 A análise dos títulos das campanhas aponta para uma composição temática a ser usada 

como convite a determinado público que foi previamente selecionado e analisado com o 

intuito da fabricação de bens simbólicos. Tendo como exemplo a campanha do dia 25 de maio 

de 2014, com a temática “Domingo de Provedores de Milagres”. No rito na Sede da IAPTD, o 

casal usou duas taças enormes cheias de suco de uva no púlpito, em seguida, colocaram as 

mãos e os braços dentro do recipiente abençoando o líquido
31

. O jornal Gospel 

Prime
32

noticiou que o suco foi entregue aos fiéis na Santa Ceia, o que foi desmentido pela 

assessoria da IAPTD que solicitou direito de resposta que foi cedido pelo jornal: 

                                                                                                                                                         

deste comentário, chama a atenção como o jornal se coloca diante do público “Jornalismo Verdade”, isto é, nada 

pode ser contestado pelo leitor, pois este está diante da verdade publicada por um jornal sério. Logo em seguida, 

insere comentários de qualidade carismática e simbólica sobre a família Duque: “ungidos de Deus” e a qualidade 

de sua atuação religiosa como missionários, termos extremamente significativos no imaginário neopentecostal. É 

importante ressaltar, que a IAPTD tem uma sede e filiais no Rio de Janeiro. Essa foto foi postada depois de dois 

meses que o apóstolo e a bispa inauguraram uma filial em Nova Iguaçu: https://youtu.be/A_4eIQyFo5s. 

 
30

 Foto publicada no Jornal Rio Niterói. Jornal de Comunicação Cristão Evangélico, veículo de comunicação 

regional no município de São Gonçalo. O Diretor e fundador do Jornal é o Missionário e Evangelista Marcio 

Luiz, chamado no site como Jornalista da Fé. Segue o link da foto: http://jornal-

rioniteroinoticias.blogspot.com.br/2015/10/bispa-ingrid-duque-apostolo-agenor.html. Acessado: 13/06/2017.   

 
31

 Site Gospel Prime: http://noticias.gospelprime.com.br/pastores-ungem-suco-uva-ato-profetico/ acessado em 

17/08/2016. 
32

 O Jornal Gospel Prime é um veículo de informação eletrônica conectado à redes sociais. A equipe do jornal 

desenvolve suas atividades desde o mês de dezembro de 2008. O intuito do jornal é informar aos interessados, 

tudo o que acontece com os evangélicos. A empresa garante veracidade e seriedade na seleção das informações. 

A equipe é composta de evangélicos oriundos de diversas igrejas, caracterizando a formação independente e 

interdenominacional do jornal. Oferece espaço publicitário para as igrejas custearem os gastos e investimentos.  

Administrado pela Prime Comunicação LTDA, empresa de prestação de serviços de comunicação a empresas. 

Acesso em 15/06/2017. Disponível em: https://www.gospelprime.com.br/quem-somos/. O sócio administrador é 

https://youtu.be/A_4eIQyFo5s
http://jornal-rioniteroinoticias.blogspot.com.br/2015/10/bispa-ingrid-duque-apostolo-agenor.html
http://jornal-rioniteroinoticias.blogspot.com.br/2015/10/bispa-ingrid-duque-apostolo-agenor.html
http://noticias.gospelprime.com.br/pastores-ungem-suco-uva-ato-profetico/
https://www.gospelprime.com.br/quem-somos/
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A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, através de sua Assessoria 

de Imprensa esclarece, em resposta às fotos publicadas no Facebook e no site 

do Gospel Prime que, o suco de uva foi consagrado e jamais foi utilizado em 

nossa Santa Ceia como afirma a frase colocada na foto de chamada da 

reportagem. Tal suco não foi servido aos membros que ali estavam. 

Esclarecemos também que, para nós cristãos o suco de uva representa o 

sangue do cordeiro, sangue este que nos justifica no mundo espiritual (Hb 

13:12), que traz livramentos (Ex 12:22). Na ocasião das fotos, o Apóstolo 

Agenor Duque inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em ato de fé, 

consagrou o elemento onde os membros ungiram suas mãos e seus 

pertences. O casal presidente do ministério, Apóstolo Agenor Duque e sua 

esposa Bispa Ingrid Duque, têm em seus corações temor de Deus e, respeito 

pelos membros de seu ministério.
33

 

O assunto voltou no ano de 2016 no site Nossa Política
34

. Segundo a matéria, a 

assessoria da IAPTD negou que o suco tenha sido servido na Santa Ceia aos fiéis, afirmando 

que a finalidade foi ungir os pertences deles. No entanto, não foi negada a venda do suco pelo 

valor de R$ 1 mil.  

 
Figura 4: O casal de líderes da IAPTD ungido o suco de uva. Fonte (Site Nossa Política

35
) 

 

                                                                                                                                                         

David de Gregório Neto, que possui outras empresas em seu nome no estado de Santa Catarina, no município de 

Itajaí. Ele divide a sociedade com a sócia Samara Fernandes de Souza Gregório. Links pesquisados: 

https://www.infoplex.com.br/perfil/cnpj/20495930000170; http://www.consultasocio.com/q/sa/david-de-

gregorio-neto 
33

 Site Gospel Prime e o “Direito de resposta” concedido à assessoria de empresa da IAPTD. 

http://noticias.gospelprime.com.br/direito-de-resposta-suco-de-uva-nao-ceia/ Acessado em 17/08/2016. 
34

 O jornal Nossa Política desenvolve suas atividades desde o dia 31/12/2014. A equipe utiliza da 

espetacularização para comunicar ao público um discurso político contra a criminalização da política, contra a 

manipulação das mídias e os setores empreendedores que submetem a política aos seus interesses particulares. 

Fundamentado na ideologia de esquerda, intenciona sensibilizar seus leitores das mazelas sociais; mantém um 

público coeso nas redes sociais. Disponível em:  http://nossapolitica.net/quem-somos/. Acesso em 15/06/2017. 
35

  Informações extraídas no Site Nossa Política: http://nossapolitica.net/2016/10/pastores-vendem-suco-1-mil/ 

Acessado em 17/12/2016 

https://www.infoplex.com.br/perfil/cnpj/20495930000170
http://noticias.gospelprime.com.br/direito-de-resposta-suco-de-uva-nao-ceia/
http://nossapolitica.net/quem-somos/
http://nossapolitica.net/2016/10/pastores-vendem-suco-1-mil/


52 
 

O fundador e líder da igreja IAPTD é Agenor Duque Baracho de Medeiros, 38 anos, 

casado, filho de pais separados: Arnaud Baracho de Medeiros e Maria Ivanise Duque 

Medeiros; nasceu em 20/10/1978, em São Paulo
36

. Agenor tem uma filha de 17 anos que vive 

em Portugal, fruto de um relacionado antes do casamento e o filho adotivo com a bispa Ingrid, 

Allan Ferracelli Duque. Segundo a matéria da Revista Época, sua família era pobre, morou na 

região da zona leste de São Paulo e foi usuário de drogas. Atualmente, possui um apartamento 

na região nobre da cidade de São Paulo, dirige um Porche e uma BMW, viaja de jatinho e 

ostenta pelas redes sociais roupas de marcas e joias. 

Ingrid Darakdjian Medeiros, líder e co-fundadora da IAPTD, 43 anos, nasceu em 

26/01/1974
37

. É de família rica, os seus pais são falecidos. Registrou nos seus livros o seu 

sofrimento pela perda da mãe, que morreu em seus braços, isso quando já liderava a IAPTD 

(DARAKDJIAN, 2015, 115). Ingrid Darakdjian, antes de conhecer Agenor, era uma pessoa 

com dificuldades emocionais, principalmente na área sentimental. Ela sofreu, por muito 

tempo, com a doença de Crohn
38

, que causou muitas dificuldades até nas atividades da igreja, 

até que foi curada por uma ação divina (DARAKDJIAN, 2015, 115). Sua função vai além de 

atender o público feminino, ela é o braço direito de Agenor Duque, prega nos cultos e 

eventos, promove campanhas, dirige programas na TV e rádio e aconselha casais e mulheres.  

A presença feminina da IAPTD pela Bispa Ingrid lembra o papel da Bispa Sônia, 

fundadora da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, junto com o seu esposo, o Apóstolo 

Estevan Hernandes.  A presença das mulheres dos apóstolos na mídia é uma tendência 

praticada por inúmeras igrejas eletrônicas pentecostais. Como é o caso das mulheres dos 

pastores, bispos da Assembleia de Deus (AD) e da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

que realizam programas televisivos e de rádios, tem sido uma estratégia usada com o intuito 

de atrair o público feminino e de aproximação das questões sociais de gênero e conjugal 

                                                 

36
 Registro de denúncia contra a IAPTD no ano de 2007. Os líderes foram acusados de manter uma rádio 

clandestina: Acesso em 10/06/2017. Disponível no Site Radar oficial: 

https://www.radaroficial.com.br/d/4578936?q=arnaud%20baracho%20de%20medeiros 

 
37

 A data de nascimento foi estabelecida pelos vídeos disponíveis no YouTube: https://youtu.be/7_X1sXqB0X0 ; 

https://youtu.be/LJtUUr-fwcQ Acessados em:20/05/2017. 

 
38

 “A Doença de Crohn é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal que afeta predominantemente a 

parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato 

gastrointestinal. A doença de Crohn é crônica e provavelmente provocada por desregulação do sistema 

imunológico. [...] causa diarreia, cólica abdominal, frequentemente febre e, às vezes, sangramento retal. Também 

podem ocorrer perda de apetite e perda de peso subsequente.” (Site Minha Vida) Disponível em: 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/doenca-de-crohn .Acessado em 14/06/2017. 

https://www.radaroficial.com.br/d/4578936?q=arnaud%20baracho%20de%20medeiros
https://youtu.be/7_X1sXqB0X0
https://youtu.be/LJtUUr-fwcQ
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/doenca-de-crohn%20.Acessado
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(violência doméstica, aborto, adultério, divórcio, afazeres domésticos, educação de filhos).  O 

papel de Ingrid tem destaque, mas não rompe com a questão de gênero. Ao contrário, reforça 

a imagem da igreja pentecostal como protetora e/ou restauradora da “família sanguínea” 

(MACHADO, 1999, p. 173 -175).  Nas atividades religiosas como as campanhas de terças-

feiras, programas televisivos e radiofônicos, nos DVD’s e livros produzidos pela bispa Ingrid, 

a mensagem é o papel feminino no campo doméstico, legitimando o discurso e opiniões 

recorrentes no campo religioso pentecostal sobre a função da mulher no lar, obscurecendo as 

questões trabalhistas e do campo profissional feminino. Sem criticar ou abordar as questões 

de gênero presentes nas pautas políticas e de reinvindicações das feministas.  

A formação do casal é uma controversa, mas conforme os dados registrados nos livros 

do casal Duque. Ambos têm formação superior pela Faculdade de Administração Teológica 

Cristocêntrica (FATECAMP), a instituição não é reconhecida pelo MEC e nem pelas 

organizações evangélicas de avaliação educacional cristão. A Bispa Ingrid é formada em 

Administração de Empresas e em Jornalismo, o Apóstolo Agenor Duque é Bacharel e Mestre 

em Teologia. Em maio de 2013, ele foi empossado Reitor da Faculdade Internacional de 

Teologia Cristocêntrica (FAITEC), pelo Conselho Diretor do Grupo FATECAMP de Ensino. 

No culto de inauguração da sede, no dia 30 de maio de 2013, o apóstolo Agenor Duque 

recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Ciência e Filosofia da Religião e a Bispa Ingrid 

o título de Embaixadora Institucional da FATECAMP
39

 pelo Reitor Bruno Pereira da Silva. 

Esses títulos eram concedidos aos líderes das igrejas com a finalidade de habilitá-los para 

gerenciar os cursos teológicos do grupo FATECAMP em suas denominações. Os líderes da 

IAPTD e os demais líderes que frequentam seus cultos e eventos são formados na área de 

teologia em escolas nos cursos livres não reconhecidos pelo Ministério da Educação. Esses 

líderes são intitulados como mestres e doutores, mas o reconhecimento transita no campo 

religioso e não acadêmico. 

                                                 

39
 FATECAMP Disponível em: https://youtu.be/6-7QtNbLzy4;. 

https://youtu.be/6-7QtNbLzy4
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Figura 5: Reitor da FATECAMP entregando ao apóstolo Duque o certificado do título Doutor Honoris Causa 

em Ciência e Filosofia da Religião. Fonte: Flickr
40

 

Esta foto foi retirada na inauguração da Sede no Brás. Esteve presente o Reitor do 

Grupo FATECAMP Bruno Pereira, ele entregou nas mãos dos líderes esses títulos 

acadêmicos que os qualificam para o ensino bíblico e para o gerenciamento de núcleos de 

ensino teológicos. Perceba a felicidade da Bispa Ingrid Duque na foto ao entregar o 

certificado juntamente com o reitor para o esposo, o apóstolo Agenor Duque. 

 

                                                 

40
 Fotos retiradas do site Flickr: Acesso em 13/05/2017. Disponível em: 

https://www.flickr.com/photos/jorgetadeumudalen/albums/72157633864607636/with/8916374149/. 

 

https://www.flickr.com/photos/jorgetadeumudalen/albums/72157633864607636/with/8916374149/
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Figura 6: Certificado do título de Doutor Honoris Causa em Ciência e Filosofia da Religião do Instituto da 

FATECAMP
41

. 

O certificado recebido por Agenor Duque, de Doutor Honoris Causa em Ciência e 

Filosofia da Religião do Instituto da FATECAMP, conferiu a qualificação acadêmica 

necessária para legitimar a sua autoridade sobre o tratamento dos assuntos sobre religião, 

teologia e administrar o núcleo de ensino teológico. Na foto a seguir, vemos a Bispa Ingrid 

recebendo o certificado de Embaixadora da FATECAMP, tal certificação também possibilita 

a atuação no ensino religioso, como na administração de núcleos de ensino. A certificação 

teológica e acadêmica foi recebida com muito entusiasmo, demonstrando a importância dada 

pelo casal aos títulos necessários para sua legitimidade de líderes religiosos. 

                                                 

41
 Idem 18 
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Figura 7: Reitor da FATECAMP entregando a Bispa Ingrid o certificado do título de Embaixadora Institucional 

da FATECAMP
42

. 

O instituto FATECAMP foi dirigido até agosto de 2015, pelo seu fundador Reitor 

Bruno Pereira da Silva
43

. Segundo informações da instituição, ele era formado
44

Bacharel em 

Teologia, em 1985, pela Faculdade Teológica de Filadélfia, Antropologia, Grau em Ciências 

da Religião, Doutor em Antropologia Cristã, Doutor em Teologia. Participou do primeiro 

Seminário da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e da tradução da Bíblia na Linguagem de 

Hoje (NVI), sendo diplomado pelo reverendo Osvaldo Alves, e o reverendo Arce Prestes 

Nogueira. Bruno trabalhou 30 anos na área de ensino teológico e formou mais de 3 mil alunos 

e condecorou mais de mil pastores nacionais e internacionais. O instituto FATECAMP era um 

grupo de ensino teológico, profissionalizante e secular. O grupo administrava a Faculdade 

Teológica Cristocêntrica que oferecia aos líderes eclesiásticos 150 tratados teológicos com 

ênfase cristocêntrica. O grupo homenageou cantores gospel, como Aline Barros, Ana Paula 

Valadão, Ludmila Ferber e André Valadão. Também, condecorou líderes eclesiásticos de 

grandes denominações, pelo compromisso demonstrado com a humanidade e serviços 

prestados ao magistério e academia do Brasil, inclusive o apóstolo Agenor Duque. 

                                                 

42
 Idem 18 

43
 Entrevista gravada com o Reitor da Fatecamp Bruno Pereira da Silva: Acesso em 14/05/2017. Disponível em: 

https://youtu.be/XbvbFsPo9PY - Reitor foi sepultado no dia 02/08/2015. Conforme os registros encontrados nas 

redes sociais e sites, foi percebido que as atividades continuaram após a morte do reitor até o fim do ano de 

2015, por mais quatro meses. 
44

 Informações sobre o instituto e o presidente disponível em: http://www.youblisher.com/p/670685-Divulgacao-

FATECAMP/. Acesso em 08/09/2016. 

https://youtu.be/XbvbFsPo9PY
http://www.youblisher.com/p/670685-Divulgacao-FATECAMP/
http://www.youblisher.com/p/670685-Divulgacao-FATECAMP/
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O grupo FATECAMP manteve vários núcleos de estudo nas igrejas e espaços 

alugados nas diversas regiões do Estado de São Paulo. O sistema de ensino à distância era 

disponibilizado por meio dos sites; o instituto oferecia aos núcleos o material didático 

produzido na própria editora, chamada Brunnu’s. Bruno Pereira foi o autor da maior parte do 

material produzido. A infraestrutura do FATECAMP era composta por quatro Faculdades 

Teológicas, um Centro Universitário, duas associações, duas academias, uma revista, um 

Departamento de Recursos Humanos, um canal de TV online, uma Ordem teológica, um 

Centro de Missões, um Centro esportivo, uma Câmara de Justiça Arbitral, um Centro de Juiz 

de Paz, um Centro de Musicologia, um Centro de Capelania, uma editora, um Centro Jurídico, 

um Centro de Comunicações, um Centro Acadêmico de Pesquisa, com mais de 150 tratados 

teológicos. 

Dentre os assuntos destacados na publicação do grupo estão: Direito Civil-

Eclesiástico, Direito do Trabalho Eclesiástico, Direito da Igreja Comercial, Direito Canônico, 

Formalização da Igreja Empresa, Legislação Eclesiástica, Bíblia Jurídica
45

, Os dez 

mandamentos das Relações Humanas, Barreiras nas Comunicações, Como enfrentar as 

Críticas, Ética Pastoral, Hermenêutica e Homilética. O ensino era desenvolvido pela 

metodologia Brunnu’s e Cristocêntrica. 

Um dos líderes também homenageado pelo grupo FATECAMP foi o Pastor Samuel 

Ferreira da Assembleia do Brás, localizada na mesma Avenida que a IAPTD; estavam 

presentes o Bispo Manuel Ferreira, Pastor Wellington B. Costa – Presidente da CGADB; 

Pastor Abner Ferreira Presidente da Assembleia de Deus do Madureira – RJ; o Governador do 

Estado de São Paulo Geraldo Alckmin – PSDB e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 

condenado por corrupção. 

                                                 

45
 Informações retiradas: http://www.youblisher.com/p/670685-Divulgacao-FATECAMP/ ; 

https://youtu.be/WBnjqOIoWSs. Acesso em 15/06/2017. 

http://www.youblisher.com/p/670685-Divulgacao-FATECAMP/
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Figura 8: Líderes eclesiásticos e políticos (da direita para a esquerda) Bispo Manoel Ferreira, Ex-Presidente da 

Câmara Eduardo Cunha, Governador do Estado de São Paulo, Pastor Wellington B. Costa e Pr. Samuel Ferreira. 

Fonte: Facebook
46

 FATECAMP. 

Esta foto demonstra que Bruno Pereira da Silva, por meio, das condecorações do seu 

grupo FATECAMP, obteve uma ampla rede de relações de influência no campo religioso 

pentecostal e político. Após a morte do fundador Bruno Pereira da Silva não foi possível 

encontrar registros de continuação do grupo de ensino.  

Na foto a seguir, aparece o casal condecorado com seus títulos; no centro está o reitor 

do grupo FATECAMP, Bruno Pereira da Silva. Na observação feita na foto, percebe-se um 

quadro religioso, aparentemente sobre a adúltera levada para ser julgada aos pés de Jesus, o 

qual resolveu a situação orientando as pessoas apedrejá-la, caso não tivesse pecado. As 

pessoas foram embora e Jesus que não pecou decidiu não condená-la (João 8:1-11).  

                                                 

46
 Foto retirada da página do Facebook do Instituto Fatecamp. Acessado em 17/04/2017. Disponível em: 

https://wwwfacebook.com/pg/Fatecamp/photos/?ref=page_internal 
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Figura 9: (Facebook Fatecamp
47

) Apóstolo Agenor, Reitor da FATECAMP Bruno Pereira da Silva e Bispa 

Ingrid.  

Posteriormente, o apóstolo Agenor Duque abriu sua própria faculdade para formação 

de seus obreiros
48

, o “Instituto Plenitude do Trono de Deus” e a “Faculdade Teológica 

Plenitude – FATEP”, instituição teológica interdenominacional, localizada nas dependências 

da Sede da IAPTD em São Paulo. O curso teológico é oferecido em parceria com o Instituto 

Cristão de Pesquisa, que oferece material didático para núcleos de igrejas. São cursos de 

teologia no nível básico, médio e bacharel. O Instituto tem como seu Diretor-Presidente 

Antonio Fonseca, professor no núcleo da IAPTD. Algumas aulas são transmitidas pelo 

Facebook, como estratégia na busca de alunos oriundos de outras denominações que podem 

vir a fazer parte da IAPTD após o curso. 

  

                                                 

47
https://www.facebook.com/Fatecamp/photos/a.830702543628890.1073741827.289742304391586/8418318391

82627/?type=3&theater foto tirada com o Professor Bruno e publicada no dia 12 de setembro de 2014. Acesso 

em 17/10/2016. 

 
48

 Informações extraídas no site Ministério Cezar Aquino Bezerra: 

http://www.ministeriocesar.com/2016/03/reforma-apostolica-brasil-54.html Acesso em 17/07/2016. 

 

https://www.facebook.com/Fatecamp/photos/a.830702543628890.1073741827.289742304391586/841831839182627/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Fatecamp/photos/a.830702543628890.1073741827.289742304391586/841831839182627/?type=3&theater
http://www.ministeriocesar.com/2016/03/reforma-apostolica-brasil-54.html
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Figura 10: Material didático do Instituto Cristão de Pesquisa
49

 

O ICP parcela em doze vezes o curso, sem a necessidade da denominação ou pastor 

comprometer-se com o pagamento. Oferece uma bolsa para dez matrículas feitas
50

. Na foto 

abaixo, há um registro fotográfico do Diretor-Presidente do Instituto Cristão de Pesquisa 

(ICP) ensinando na sala da Faculdade Plenitude. Na oferta do curso no site, as aulas são por 

meio de DVD’s, à distância.  

 

                                                 

49
 Foto retirada no Facebook da FATEP, Disponível em: 

https://www.facebook.com/teologiaplenitude/photos/a.1823324274546596.1073741830.1601674003378292/187

5716715974018/?type=3&theater . Acesso em 12/06/2017. 
50

 Informações retiradas do Site Instituto Cristão de Pesquisa: Disponível em http://www.icp.com.br/index.html.  Acesso 

em 15/06/2017. 

http://www.icp.com.br/index.html
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Figura 11: Diretor-Presidente e professor Antônio Fonseca
51

 

A sala fica em cima da Livraria e da recepção da entrada da Rua Gonçalves Dias, no 

bairro do Brás em São Paulo. Os alunos e professor podem visualizar o culto e as atividades 

que ocorrem no salão principal da igreja. A igreja oferece aos alunos, uma sala com o 

aparelho de ar condicionador, retroprojetor, um púlpito de madeira, uma mesa para o 

professor com notebook, diversos outros equipamentos e mesas para lanches. O chão da sala 

está bem desgastado. A sala tem um número considerável de alunos.  

O posicionamento dos líderes da IAPTD se difere do posicionamento do Bispo 

Macedo, da IURD, mas é semelhante ao Bispo Walter McAlister, que manteve uma Escola 

Ministerial na sua denominação, local onde seus pastores e líderes eram preparados. O Bispo 

Edir Macedo mantém certa aversão em relação à formação teológica de seus pastores e bispos 

em seminários. Os obreiros devem aprender na prática com o atendimento direto aos fiéis. 

 

                                                 

51
 Foto retirada no Facebook da FATEP, Disponível em:  

https://www.facebook.com/teologiaplenitude/photos/a.1866085576937132.1073741831.1601674003378292/186

6085783603778/?type=3&theater. Acesso em 12/06/2017. 
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Figura 12: Sala de aula da FATEP  
52

 

O apóstolo Agenor Duque mencionou durante um culto o nome do Dr. Aldery Nelson 

Rocha
53

, um tradutor da Bíblia
54

, reconhecendo-o como grande professor de teologia, 

provavelmente com a intenção de trazer para si legitimidade para poder falar sobre Deus e do 

livro sagrado dos cristãos. Desta forma, Duque está inserido na disputa pelo saber. 

Conforme informações no site da IAPTD, o apóstolo preside o Conselho Internacional 

de Pastores e Empresários (CIPE)
55

. As reuniões acontecem na última segunda-feira do mês, 

na sede nacional da IAPTD. O público alvo são os pastores e bispos, pequenos e grandes 

empresários que buscam orientações diferentes do campo acadêmico para solucionar seus 

problemas financeiros e obter sucessos e adquirir imóveis. As reuniões são dirigidas pelo 

apóstolo Agenor Duque. O conselho é uma estratégia para atrair empresários como adeptos e 

mantenedores da denominação. o apóstolo Agenor Duque e a Bispa Ingrid Darakdjian 

também são membros do Conselho Federal dos Jornalistas do Brasil (CONFEJ).  

                                                 

52
 Foto retirada no Facebook da FATEP, Disponível em: 

https://www.facebook.com/teologiaplenitude/photos/a.1823324274546596.1073741830.1601674003378292/187

5716799307343/?type=3&theater. Acesso em 12/06/2017. 

 
53

 Aldery Nelson da Silva Rocha nasceu em junho de 1962, é natural de Belém. É pastor e membro da 

Assembléia de Deus, Ministério do Belém. Formado em Teologia (Curso Livre) pelo Seminário Amazônico 

(extensão do Instituto Pentecostal de Pindamonhangaba), em 1978, e pela Faculdade Gamaliel. O curso foi 

reconhecido pela Universidade Federal do Pará. É mestre pela Escola de Preparação de Obreiros Evangélicos – 

EPOE (Curso Livre), em 1980. Doutor em Divindade pelo L.L College, Illionis, USA, em 1987. É comentárista 

de quatro Bíblias de Estudo e autor de material didático teológico. Atua como Diretor Geral e Professor no 

Seminário Hosana Internacional, instituto não reconhecido pelo MEC. Disponível em:  

https://www.academiadepregadores.org/profile/alderynelsonrocha/ . Acesso em: 20/07/2017. 

54
  Áudio gravado na visita de campo realizadada no dia 02/07/2016. 

55
 Chamada da IAPTD para o CIPE, Disponível em: https://youtu.be/kl73Ld3w3MI. Acesso em 09/05/2017. 

https://www.facebook.com/teologiaplenitude/photos/a.1823324274546596.1073741830.1601674003378292/1875716799307343/?type=3&theater
https://www.facebook.com/teologiaplenitude/photos/a.1823324274546596.1073741830.1601674003378292/1875716799307343/?type=3&theater
https://www.academiadepregadores.org/profile/alderynelsonrocha/
https://youtu.be/kl73Ld3w3MI
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A Bispa Ingrid, diferente de seu marido, não tem relatos de histórias com igrejas 

anteriores. Antes de sua conversão ao pentecostalismo era espírita, e consultava cartomante e 

tarô. Por isso, seu capital simbólico é diferente de seu esposo, pois ainda, ela se utiliza de 

elementos da religião anterior para emitir sentido ás vivências da religiosidade atual aos fiéis.  

Geralmente, nos cultos e eventos que a igreja promove, é possível visualizar a bispa 

com um celular na mão gravando a atuação de artistas gospel, convidados nos cultos da 

IAPTD. No inicio da IAPTD, a bispa tinha uma atuação muito tímida, acanhada diferente da 

sua atuação vista na atualidade. 

Agenor Duque se converteu ao pentecostalismo na Assembleia de Deus de Madureira. 

Depois, foi para a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), fundada pelo Bispo Edir 

Macedo. Trabalhou nas igrejas da IURD na Região dos Pimentas em Guarulhos e na Lapa, em 

São Paulo. Devido seu destaque entre os ministros, tornou-se um pastor importante dentro da 

IURD, realizando programas de rádio e TV na Catedral da Fé, em Santo Amaro. É possível 

visualizar na foto, os três reunidos, o Bispo Macedo com o microfone na mão, aquele que 

dirige o rito. Atrás estão o apóstolo Agenor Duque e o apóstolo Valdemiro. Posteriormente, o 

apóstolo Agenor Duque saiu da IURD acompanhando o apóstolo Valdemiro Santiago, com o 

qual formou uma dupla na IMPD, a qual ameaçou a hegemonia do Bispo Macedo. As duas 

instituições travaram lutas espetaculosas nas redes sociais e mídias (CUNHA, 2012); mas o 

Bispo Macedo saiu vitorioso, pois, conta com um canal de TV aberto, utilizado como meio 

para atingir os seus opositores. Agenor Duque não permaneceu na IMPD e acabou por se 

tornar um concorrente feroz do apóstolo Valdemiro Santiago, atraindo diversos membros da 

IMPD aos seus cultos. E é nesse ambiente competitivo e agressivo que apóstolo Agenor 

Duque luta pela legitimidade de profeta de Deus.  
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Figura 13: Da direita para esquerda – Bispo Macedo, Ap. Agenor Duque e o Ap. Valdemiro Santiago. Fonte: 

(Imagens do YouTube) 
56

 

 

 

2.3 Os tipos de dominação dos fundadores 

 

 

Os fundadores e líderes da IAPTD se aproximam do tipo puro do profeta, no entanto, 

no caso do apóstolo Agenor Duque, sua atuação na liderança não se limita ao tipo puro do 

profeta. Na análise sobre a trajetória do casal foram encontrados traços que evidenciam uma 

construção carismática das suas lideranças. Isso se dá pela socialização nos ambientes 

religiosos, estudantis e empresarias, pela participação em reuniões com líderes eclesiásticos 

de sucesso no ramo do empreendedorismo religioso e pelos cursos de liderança pentecostal 

favorecendo a circulação do carisma (CARNEIRO CAMPOS, 2011, p. 1015-1017).  

Por diversas vezes os líderes procuram estabelecer sua legitimidade diante dos fieis 

por meio da comprovação da eficácia dos seus poderes extraordinários, como cura, profetismo 

e milagres que são relatados pelos fieis. Uma frase usada pelos líderes que demonstram isso é: 

“Se eu sou homem (mulher no caso da Bispa) de Deus que aconteça isso... que faça isso...” os 

                                                 

56
 Foto retirada no culto da IURD, com Bispo Macedo (á esquerda), Apóstolo Agenor Duque (no centro) e 

Apóstolo Valdomiro Santiago (á direita).  https://www.youtube.com/watch?v=9NGsVS4J7wU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NGsVS4J7wU
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que discordam da mensagem dos líderes ou desacreditam dos seus bens simbólicos ou de suas 

mensagens são constantemente insultados e amaldiçoados pelo apóstolo. Na visita de campo 

no dia 23/05/2017, presenciamos a Bispa Ingrid, conhecida como bispa do amor, 

mencionando que não agride ninguém no ar, porque essa tarefa é exclusiva do Apóstolo que é 

o homem e por isso pode ofender as pessoas que confrontam suas mensagens e desacreditam 

de sua “autoridade apostólica”. 

O tipo de dominação é a carismática baseada na “devoção afetiva a pessoa do Senhor e 

a seus dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente a faculdades mágicas, revelações ou 

heroísmo, poder intelectual ou de oratória” (WEBER, 1999,134). A associação é voluntária, 

de caráter comunitário. A obediência é fundamentada no carisma pessoal e nas habilidades 

excepcionais do líder. Contudo, tal obediência é a mais vulnerável, pois somente permanece 

com a subsistência do carisma do líder e pela sua superioridade diante dos outros carismas. 

Assim, nas relações entre os fiéis e os líderes, presenciamos expressões como “minha bispa” 

“meu apóstolo”, os fiéis ao falarem sobre os líderes demonstram muita afetividade e 

admiração pela história do casal e pelo trabalho deles na IAPTD.  

O tipo de liderança carismática exige o dever dos seguidores de ter fé e 

reconhecimento do carisma do líder, para isso o líder deve convencer que possui o carisma 

(WEBER, 2013,). O líder que manda na IAPTD é o apostolo Agenor Duque, quem obedece é 

a Bispa Ingrid. Para Bispa Ingrid é concedida a autoridade de comando sobre o grupo de 

pastoras e, na ausência do apóstolo, sobre os pastores e da igreja. No culto do dia 23/05/2017 

a bispa deixou clara essa relação de domínio do apóstolo quando mencionou não possuir 

liberdade para tomada de decisão na igreja sem a autorização e conhecimento do apóstolo, 

pois ele, como anjo da igreja, como cabeça, pode fazer o que quiser, mas ela precisa seguir 

seus comandos. 

Uma das ferramentas utilizadas pelos líderes é o uso da Teologia da Prosperidade para 

depositar nos seus fiéis passos fixos para a rotina dentro e fora da igreja. O uso de sermões 

serve para estabelecer aos fiéis os comandos de uma rotina pré-estabelecida pelos líderes; os 

fiéis são domesticados e passivos aos comandos, sem refletir sobre a realidade que os cerca, 

diante de alguma contestação ou contra-argumento são expulsos, amaldiçoados. Assim, no 

caso de ineficácia ou na constatação de falsidade dos seus milagres e previsões, geralmente, a 

infração e a responsabilidade recaem sobre o outro agente, ou seja, o fiel, seja por falta de fé 

no carisma do líder, por uma atitude incorreta do outro no rito, ou pela perseguição de 
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opositores e maquinação das forças espirituais da maldade. Como ocorreu na IAPTD, em que 

um fiel paralítico provoca e confronta o apóstolo Agenor Duque e sai amaldiçoado, segundo 

um fiel, no fim, ele retornou e pediu desculpas. No vídeo
57

 o apóstolo grita:  

“Nunca mais você vai andar, até você voltar aqui e respeitar o profeta, se eu 

sou homem de Deus você está amaldiçoado. Olha para mim, olha para mim, 

vamos ver então. Desafia! Se eu sou homem de Deus, então você vai ver, 

você vai aprender a respeitar profeta. [...] tem que respeitar profeta na igreja, 

não crê vai embora daqui rapaz, vai embora daqui”.  

A legitimidade do apóstolo por diversas vezes é colocada em dúvida diante de 

acusações dos seus adversários, das denúncias feitas por ex-membros e outros líderes 

carismáticos que após uma denúncia sobre a vida pessoal do acusador ou uma ameaça de 

maldição, sempre retornam pedindo desculpas e reconhecendo a legitimidade do profeta 

Agenor Duque. Para Weber, este tipo de dominação apresenta sérias dificuldades, pois não é 

estável, por causa da ausência da racionalidade, da competência e dos privilégios da tradição, 

sendo vulnerável à crença do grupo; principalmente na iminência de uma substituição de 

liderança, pois a ausência de um regimento dificulta a aceitação dos seguidores de um 

substituto, uma vez que a legitimação está ligada ao próprio indivíduo.  

Para Luiz Carlos Ramos, nesta sociedade do espetáculo, a religião espetacular 

apresenta-se com a imagem invertida da religião real, de sua representação. Desta forma, o 

que é real dá lugar a representação virtual, surgindo a não-religião. Segundo Magali Cunha 

(2012), a relação das pessoas com os ritos, com a devoção, com o universo religioso e mágico 

segue a mesma lógica do espetáculo. É por meio das mídias que é possível o espetáculo que 

provoca, que convida ao consumo de conteúdos religiosos e mágicos. Dentro da lógica da 

sociedade do espetáculo a legitimidade da dominação carismática carece de ser vista, 

conhecida e acreditada, com a necessidade de estar presente nas mídias; “grupos religiosos já 

são formados com esta compreensão e com este projeto pastoral de visibilidade social e 

ocupação de espaços, tendo seus públicos-alvo previamente determinados.” (CUNHA, 

2012,106) 

No vídeo do YouTube “Homem tenta matar Agenor Duque na Igreja”, um homem 

possuído por um demônio entra na igreja com uma faca envolvida em um tecido vermelho, da 

mesma cor do lenço usado por todos os fiéis; a faca seria usada para golpear o líder religioso. 

A cena é comandada por Agenor Duque, que dirige a ação do homem possuído e invocando, 
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 Vídeo do Youtube: Apóstolo Agenor Duque amaldiçoa fiel: https://youtu.be/c6KwyUeD1R0 
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ordenando a ação do “anjo” que está com ele para derrotar o espírito imundo no rapaz. Antes 

que o rapaz encene uma queda ao chão causada pela ação do anjo. O apóstolo diz: 

 “Se eu tenho brecha, então, enfia a faca no meu peito, (sai daqui segurança 

– grita Agenor para o segurança) se ele enfiar a faca no meu peito é porque 

estou em pecado. Pastor em pecado deve ser esfaqueado mesmo. Mas se sou 

homem de Deus, cai de joelho, cai de joelho”. 

A todo momento ele chama para si a autoridade divina em seus atos de enfrentamento 

com poderes das trevas. Como também para enfrentar outros líderes religiosos; reinvidicando 

um poder recebido por Deus, uma vida ética, pura e consagrada ao serviço de Deus; um 

relacionamento íntimo com o divino que sempre anuncia a ele o que vai acontecer nos cultos 

e nas vidas das pessoas. 

Outro elemento importante é a dramatização dos conflitos nos cultos. Como o vídeo
58

 

que mostra a tentativa do suposto ex-pastor da mundial de esfaquear o apóstolo Agenor 

Duque. Como ocorre na IURD, o apóstolo Agenor Duque entrevista o endemoniado. Ele 

desafia o endemoniado a esfaqueá-lo, caso seja um pastor com conduta reprovável. No fim do 

duelo, o endemoniado assume ser ex-pastor da IMUD e o apóstolo Duque afirma a diferença 

que existe entre o apóstolo Valdemiro e sua igreja.  

No entanto, o uso da mídia pode torna-se uma armadilha para qualquer líder. No dia 

02 de outubro de 2016, no comício eleitoral do candidato a vereador por Salvador, Bahia, 

Misael Santana, filho do Pastor Abílio Santana, amigo de Agenor Duque, fez uma previsão da 

vitória do candidato no dia seguinte. O momento foi gravado por pessoas no local e colocado 

nas redes sociais. O apóstolo disse assim:  

“Eu profetizo 31 mil bênçãos. Está selado, eu ligo na terra. Se a boca de 

Deus fala por mim, Se a boca de Deus fala pela minha, amanhã nesta hora 

você estará cantando a vitória. Ou Deus não fala por mim.” 

No dia seguinte, o resultado das urnas não elegeu o candidato. Misael Santana 

conseguiu 1534 votos. Embora os fatos comprovem que o profeta falhou mais uma vez, sem 

nenhuma explicação plausível sobre o fato, continuam sendo postados vídeos de atos mais 

milagrosos nas redes sociais. Um dos elementos que caracteriza a sociedade moderna do 

espetáculo é a mentira sem contestação. Assim, o casal Duque procura legitimar-se como 

profetas de Deus, por meio de profetismo, milagres, cura transmitidas nos programas de TV, 

rádio e redes sociais. No entanto, lidam com as inúmeras acusações de charlatanismo, dentre 
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Vídeo do Youtube:  https://youtu.be/_M-14H8jAe4 
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elas muitas estão gravadas nas redes sociais e disponíveis aos seus fiéis e adeptos em 

potencial.  

Diante deste conflito: como os líderes da IAPTD buscam conquistar seus fieis, bem 

como a legitimidade social? 

  

2.4 O começo da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus 

  

 

A igreja fundada pelo apóstolo Agenor Duque e pela bispa Ingrid Duque, é uma igreja 

emergente e empreendedora que tem despontado como uma forte concorrente por adeptos na 

frenética conjuntura religiosa brasileira, principalmente na metrópole paulistana. 

Conforme o relato
59

 do seu fundador, a igreja teve seu início no bairro da Lapa, São 

Paulo, no ano de 2005. Era um salão pequeno, com capacidade para mais ou menos 70 

pessoas. O salão era da denominação da Assembleia de Deus e o pastor era parente da esposa 

de Duque, Bispa Ingrid. Sem muitas explicações, o pastor passou o salão para o Apóstolo. À 

frente do trabalho, Agenor alterou o nome da denominação para Igreja Plenitude do Trono de 

Deus.  

A nova denominação manteve as características do pentecostalismo clássico herdado 

pela denominação anterior. A fundação da denominação ocorreu no dia 13 de setembro de 

2005
60

, no nome de Agenor Duque Baracho de Medeiros. No início, as atividades da 

Plenitude do Trono de Deus eram divididas apenas pelo casal (DARAKDJIAN, 2015,17). De 

acordo com o apóstolo, a mudança do nome, foi cumprimento de revelação, a história foi 

registrada no vídeo do YouTube 
61

. O evento ocorreu no 7º Congresso de Avivamento, no ano 

de 2016, na sede da igreja. Com a participação do grupo Diante do Trono, liderado pela 
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 Presenciei o relato do apóstolo sobre a história da igreja que ficou gravado em áudio. A observação não 

participativa foi utilizada nesta visita ao campo realizada no dia 02/09/2016. Nesta noite, o apóstolo dirigiu o 

culto. Começou com os louvores, profecias e milagres. Antes de passar a vez para o pregador da noite, Apóstolo 

Sardinha, o apóstolo descreveu rapidamente a trajetória da igreja.  
60

 Registro da igreja no Site Consulta Socio. com: http://www.consultasocio.com/q/sa/agenor-duque-baracho-de-

medeiros . Acesso em 16/09/2017. 
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 Site YouTube “Ana Paula recebe a palavra do Agenor Duque”: https://youtu.be/KKHiV4VtDLs vídeo postado 

no dia 13 de fevereiro de 2015, registrado no 7º Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil. Acessado em 

17/12/2016. 

http://www.consultasocio.com/q/sa/agenor-duque-baracho-de-medeiros
http://www.consultasocio.com/q/sa/agenor-duque-baracho-de-medeiros
https://youtu.be/KKHiV4VtDLs
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pastora Batista Ana Paula Valadão Bessa que estava acompanhada com seu esposo Pastor 

Batista Gustavo Bessa. Todos os componentes do grupo gospel são membros da Igreja Batista 

da Lagoinha, em Minas Gerais. Após Ana Paula cantar um dos seus hits, a canção “Águas 

Purificadoras”; o apóstolo Agenor Duque se dirigiu para o centro do púlpito e a abraçou, logo 

em seguida, pediu para a igreja orar por ela e pelo seu esposo, que se juntou a eles no centro 

do palco, abraçando a esposa. Então, o apóstolo prossegue contando sobre a visão a respeito 

do nome da denominação: 

“_Sabe que essa música, ela foi uma ferramenta para inspirar o nome do meu 

ministério, (Ana Paula diz: Aleluia!), a igreja chama Igreja Apostólica 

Plenitude do Trono de Deus (Ana Paula levanta as mãos fecha os olhos e 

agradece a Deus, o apóstolo prossegue), estava vivendo um deserto indo para 

o monte ouvindo vocês, há muitos anos atrás, há dez anos atrás, e o Senhor 

me disse: “_ Esse é o nome que eu quero. Para a igreja que eu te levantar, 

com um propósito, que eu possa fluir este rio, possa fluir estás águas”. 

No vídeo, Agenor Duque pediu para os fiéis erguerem as mãos e orarem pelo casal. 

Depois de falar uma mensagem profética sobre a ida do casal para os Estados Unidos, no 

vídeo, aparece o casal ajoelhado no altar, o líder coloca as mãos sobre a cabeça deles e ora por 

eles. Então, abraça o casal e se despede deles, abençoando-os. 

Essa ação é muito simbólica no meio pentecostal, representa a transferência de 

carisma de uma liderança para alguém que está sujeito à sua autoridade, existem orientações 

claras sobre a permissão da imposição de mão sobre a cabeça do fiel. Esse ato apenas pode ser 

feito por líderes comprometidos com sua atuação religiosa, íntegros e legítimos.  

A pastora batista renovada
62

 Ana Paula Valadão é uma líder carismática pentecostal, 

conhecida internacionalmente. Ela mantém relação com diversos líderes musicais, 

eclesiásticos nacionais e internacionais. Como líder e vocal do grupo Diante do Trono, atraí 

para suas apresentações milhares de fiéis. É conhecida por suas composições e seus 

ajuntamentos por avivamento espiritual e santidade que lembram o movimento holiness, nos 

Estados Unidos. É preciso observar os recortes históricos que o apóstolo Agenor Duque faz 

da sua trajetória, estabelecendo ligação com outra liderança carismática, isso remete a ele, 
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 As igrejas batistas são organizadas por confederações. A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja 

independente, e não possui vínculos com nenhuma das confederações batistas. Sua sede está localizada em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, tem filiais espalhados pelo Brasil e exterior. É uma igreja eletrônica que atua no 

empreendedorismo religioso. Promove grandes eventos e congressos, sendo pastoreada pelo apóstolo Marcio 

Valadão e seu filho André Valadão. Ana Paula e Gustavo Bessa são pastores da Lagoinha, trabalham com a área 

de evangelismo transcultural através dos fundos arrecadados pela venda dos produtos Diante do Trono. 
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legitimidade; por ser conhecido e obter reconhecimento como líder espiritual sobre outros 

líderes pentecostais, como a conhecida Ana Paula Valadão. 

No roteiro das igrejas neopentecostais, o relato de visões para justificar a saída de 

outra denominação e abertura de uma nova, é comum. Como aconteceu com seu ex-líder, 

Valdemiro Santiago (BITUN, 2011,95), ao sair da IURD, liderada pelo Bispo Edir Macedo. 

Como foram tratadas anteriormente, as divisões são a maneira que os líderes encontram para 

abrirem suas denominações, usando as visões e revelações como elementos simbólicos 

legitimadores diante do rompimento com as antigas denominações.  

O campo religioso é um espaço social, no qual agentes sociais são legitimados para 

tratar do tema da divindade e disputar entre si a conquista do capital simbólico da glória. Esta 

disputa aparentemente respeitosa e harmoniosa pela legitimidade de falar sobre as divindades 

esconde uma luta acirrada pelos agentes sociais. Tratando de líderes evangélicos, a disputa é 

pela legitimidade para falar da Bíblia, o livro sagrado e norteador da conduta dos evangélicos. 

Obter essa legitimidade significa liderar um percentual significativo de pessoas no Brasil
63

. 

Ana Paula Valadão retornou dos Estados Unidos e participou do 8º Congresso Fogo e 

Avivamento para o Brasil de 2016. A cantora anulou o simbolismo do lenço, simbolismo 

ensinado na IAPTD, com a venda vários objetos ungidos que, segundo os líderes, possuem o 

poder de cura e milagres após de passarem pelo ato de oração e derramamento de óleo sobre o 

objeto, feito pelos líderes ou pelo pastor Benny Hinn, o que lhe concede a legitimidade da 

dominação carismática. No momento em que Ana Paula afirma que a ação da cura é pela fé 

em Cristo
64

, e não na ação milagrosa do lenço e/ou por “homens de Deus”, rompe com tal 

simbolismo. Encerra o “recado de Deus” para o público do evento, mencionando o texto 

bíblico de Isaías 42:9, afirmando que Deus não divide sua glória com ninguém. Ali assume a 

liderança como profeta de Deus, fafendo menção do profeta bíblico, retomando a posição de 

liderança condutora do público, distinta dos líderes da IAPTD e do pastor Benny Hinn, 

quebrando a ligação de fraternidade e submissão ao apóstolo. Leia a seguir, um trecho do 

recado de Deus falado por Ana Paula Valadão: 
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 Vídeo do YouTube: “Clóvis Barro Filho – O Campo político” Disponível em:  https://youtu.be/aAk6j8ypIlk. Acesso 

em 13/04/2017. 
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 A cantora é legitimada como liderança dominante quando faz relação com um dos princípios da Reforma (Sola 

Fide); os reformadores fizeram forte oposição à venda de indulgências ou símbolos católicos, vendidos como 

garantia da salvação, cura ou perdão. Na anulação da eficácia do bem simbólico a legitimidade carismática do 

apóstolo e do pastor americano é abalada. 

https://youtu.be/aAk6j8ypIlk
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"Talvez você chegou aqui, achando que quem ia te curar era o apóstolo, que 

quem ia te curar é o Benny Hinn, que quem ia te curar é o valor da sua oferta 

ou a toalhinha que você está levando. Mas Jesus está dizendo: Sou Eu que 

curo você, Sou Eu que restauro você..." 

 

Foto 14
65

: Toalhinha vendida e doada aos fiéis nos Congressos Fogo e Avivamento para o Brasil 

Na busca por fazer-se acreditar, por tomar o centro da vida de seus fiéis e potenciais 

adeptos da sua denominação, após cinco dias, o Apóstolo Agenor Duque
66

 respondeu no culto 

da IAPTD transmitido pelo canal de TV e nas redes sociais, defendendo o uso do lenço, como 

símbolo eficaz para cura e a salvação, afirmando ter fundamento bíblico para realizar isso; 

Agenor Duque ataca a legitimidade da cantora, lembrando os fiéis e espectadores, do 

acontecimento na cidade de Anápolis, Goiás, episódio no qual Ana Paula recebeu “a unção do 

leão”, engatinhou e produziu ruídos semelhantes de um leão, uma ação sem fundamento 

bíblico.  

A resposta de Agenor no culto foi transmitida pelos meios de comunicação 

radiofônico e televisivo. Quem assistiu pela televisão, visualizou na parte inferior da tela os 
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 Foto retirada pela pesquisadora, na visita ao campo no Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil 2016, um 

ano depois da participação de Ana Paula Valadão (2015). A toalha foi entregue por volta das 19h. Antes das 

toalhinhas serem distribuídas pelos obreiros, foram colocadas no chão do palco, o apóstolo orou deitado sobre 

elas, e Benny Hinn orou liberando o poder eficaz sobre as toalhinhas. Quando um obreiro entregava as 

toalhinhas, outro obreiro recolhia as ofertas das pessoas. Eu consegui pegar as toalhinhas como outras pessoas 

sem entregar um valor de troca. Neste momento, começou uma chuva forte, que impossibilitou muitos fiéis, 

inclusive eu a permanecermos no estádio. Houve correria. Crianças, deficientes físicos ficaram sem uma 

cobertura para se protegerem da chuva. Algumas pessoas se aventuraram a ir para os terminais rodoviários e para 

o metrô debaixo da chuva forte. A tempestade iniciou quando Benny Hinn fazia sua saudação inicial. 
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 Vídeo disponível em: https://youtu.be/Hf8PSQBI8-E. Acesso em 16/03/2017. O uso da toalha é um símbolo 

religioso da Igreja Mundial do Poder de Deus, denominação anterior a de Agenor Duque. 

https://youtu.be/Hf8PSQBI8-E
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seguintes dizeres: “Tome posse do lenço consagrado por Benny Hinn. Faça uma oferta de R$ 

100,00 e adquira seu lenço”.  

O Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil é um evento anual da IAPTD, cuja 

primeira edição ocorreu no ano de 2009. O evento ocorre no período da festa do Carnaval, em 

três cidades: São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG. Na 5ª edição, no ano de 

2013, o evento teve pela primeira vez a presença do evangelista e pastor Benny Hinn. Estava 

presente também o Deputado e Pastor Marcos Feliciano. Geralmente são convidados 

preletores e cantores gospel; uma seleção que agrada o público pentecostal. 

Após o início modesto e simples no bairro da Lapa, a Igreja Plenitude do Trono de 

Deus alugou um imóvel na Rua Celso Garcia, no bairro do Brás, em São Paulo. Foi neste 

período que os líderes da IAPTD conheceram o apóstolo Marcos Sardinha, Presidente da 

Comunidade Aliança e Paz. Segundo relato
67

 do apóstolo Agenor Duque, o apóstolo Sardinha 

fez um convite, sem conhecer o casal Duque, para conversarem em seu escritório na 

Comunidade Aliança e Paz em São Bernardo do Campo. O casal Duque atendeu ao convite. 

Agenor relatou que o apóstolo Sardinha disse a ele: “O manto do apostolado desce sobre 

você.” Agenor contou que no momento, mencionou que se contentaria com o bispado; Agenor 

disse ainda que foi marcante o momento, em que o apóstolo Sardinha disse:  

“Deus está lhe dando um manto apostólico. Você vai cuidar de homens 

feridos, de pessoas que perderam a fé, que estão machucadas. O seu 

ministério, será um ministério que vai acolher pessoas que perderam a fé”. 

Nesse encontro marcaram uma vigília para o dia 07 de setembro de 2006, quinta-feira 

de feriado nacional. Estavam presentes os obreiros da denominação e os líderes da IAPTD 

para receberem o apóstolo Sardinha. Naquela noite, o apóstolo Sardinha ungiu Agenor Duque 

ao apostolado e Ingrid Duque ao bispado, nascendo simbolicamente a IAPTD. Segue o 

registro do testemunho do apóstolo contado no Aviva: 

O dia que Deus usou o apóstolo Marcos Sardinha, para me consagrar, ele 

disse que Deus me daria um ministério para cuidar só dos soldados feridos, e 

eu creio neste chamado, minha maior dificuldade é com este alvo. Por ajudar 
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 Relato gravado em áudio, na visita de campo feita na Sede da Igreja. No culto, havia muitas famílias, crianças, 

casais. As pessoas reagiam com termos do grupo pentecostal: “Fala Deus!”, “Aleluia!”. O apóstolo contou que 

20 dias antes de conhecer o apóstolo Sardinha, foi ao monte dos menonitas. Neste monte, um fiel relatou sobre 

sonhos que o líder havia sonhado e mencionou como um “recado de Deus”: “Vou levantar um profeta para 

levantar seu ministério”, o profeta era o apóstolo Sardinha que ungiu Agenor Duque, apóstolo e Ingrid Duque, 

bispa. 
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os feridos, temos enfrentado pelo caminho: traidores, invejosos, caluniadores 

e perseguidores que tentam parar o chamado de Deus sobre a minha vida, 

porém a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus é como omelete, 

quanto mais bate, mais cresce. (AVIVA, 2011, 12 apud SILVA, 2015, 84). 

O apóstolo Marcos Sardinha nasceu no dia 15 de dezembro de 1958, casou-se com 

Bispa Alda no dia 11 de outubro de 1984. O casal tem três filhos: Pastor Henrique, Fernando 

e Felipe e uma neta. Formado pela Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN), 

em 1982. Foi executivo de uma empresa, até que abandonou o ofício para abrir a sua igreja 

que lidera mais de dez anos. Foi consagrado apóstolo pelo apóstolo Anton Winggins
68

. É o 

Presidente da Comunidade Evangélica Missionária Internacional Aliança e Paz (CEMI) 
69

, 

fundada em outubro de 2002 no refeitório da empresa onde trabalhou. A Sede de sua igreja 

está situada na Avenida Kennedy, 1570, no município de São Bernardo/SP, com oito núcleos 

familiares espalhados pelo grande ABC e uma igreja regional na região sul da cidade de São 

Paulo. A igreja desenvolve ações sociais com comunidades carentes e dependentes 

químicos
70

. 

Bispa Alda é formada em Comércio Exterior e Bacharel em Teologia. Escreveu o livro 

“Despertando o Espírito Santo que há em você”. Participa do ministério de louvor da CEMI, 

“Prostrado Aos Teus Pés”, que já gravou CD’s e um DVD, e também, produziu dois CD’s 

para o grupo infantil, com o Ministério “Prostradinho Aos Teus Pés”. 

Apóstolo Marcos Sardinha é membro da Diretoria da Confederação das Igrejas 

Evangélicas Apostólicas do Brasil (CIEAB), presidida pelo apóstolo Estevan Hernandes, 

ambos desfrutam da parceria nos eventos de sua denominação. Estevan Hernandes, da Igreja 

Apostólica Renascer em Cristo, com a “Marcha para Jesus”, e Marcos Sardinha, com o 

“Abala São Bernardo”. 
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 O apóstolo americano Anton A. Wiggns nasceu em Linden, Guiana Inglesa. Casado com a brasileira, a 

Missionária Cleuzeildes Leal Wiggns, com quem tem um filho. É escritor, conferencista e trabalha com ações 

sociais. Pastoreou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Atualmente, é pastor associado da Church of God in 

Christ Internacional no Brasil (Igreja Internacional de Deus em Cristo). O apóstolo ungiu outros apóstolos: 

Edivaldo Nunes, Lécio Oliveira, Valdino Vieira, Sebastião Alfredo e Joel Galvão.  
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 A igreja promove nas suas dependências o “Abala São Bernardo”. 
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 Informações retiradas da página da igreja //aliancadapaz.produtoraalphanet.com.br/index.php e da página pessoal do 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/apostolomarcosardinha/about/?ref=page_internal. E do Site Ministério Cesar. 

Disponível em: http://www.ministeriocesar.com/2012/06/expansao-apostolica-exterior-23.html#axzz4kK9AbDgW Acesso no 

dia 19/05/2017. 

https://www.facebook.com/pg/apostolomarcosardinha/about/?ref=page_internal
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A Confederação das Igrejas Evangélicas Apostólicas do Brasil (CIEAB)
71

 foi criada 

em julho de 2005 pelo apóstolo Estevan Hernandes. É um novo conceito de órgão 

representativo norteado pelo fundamento apostólico. Trabalha na cooperação e unidade de 

diferentes denominações, com o mesmo chamado apostólico. Participam da confederação 

1600 líderes que representam 260 ministérios. O órgão promove eventos, encontros e 

disponibiliza assessoria nas diversas áreas: Jurídica, Ministerial, Política, Informática, 

Musical, Espiritual, Projetos Sociais, Comunicação, Missões, Contábil e Fiscal, Idiomas e 

Eventos e ainda promove orações pelo Brasil.  

O apóstolo Sardinha é escritor de livros como “Aprendendo Garimpar”, responsável 

pelo SUPERE – Empresários em aliança. Possui boas relações com outros lideres como 

Apóstolo Hernandes e Bispa Sônia Hernandes com os quais promoveu o evento “Marcha para 

Jesus”. Trabalha no auxilio da promoção de pastores, bispos e apóstolos com uma perspectiva 

empresarial do ramo que atuou por vários anos. Conforme as palavras do apóstolo Sardinha, o 

Supere – Empresários em aliança com Deus
72

:  

“É um grupo de empresários determinados a realmente serem provedores na 

obra de Deus. Nós não queremos apenas um dia de vitória, mas nós 

queremos o sucesso deles como empresários; e o Senhor, sendo sócio 

majoritário deles, sempre vai permitir e estabelecer que eles tenham o que 

dar, ou seja, serão enriquecidos mesmo! Para que não lhes falte nada e sejam 

exemplos na obra de Deus.” 

O SUPERE é uma reunião de empresários, mantenedores da obra de Deus, que são 

igrejas e pastores. Provavelmente, os líderes da IAPTD participaram destas reuniões no 

começo da IAPTD. Atualmente, o apóstolo Agenor Duque lidera a reunião do Conselho 

Internacional de Pastores e Empresários em sua denominação com pastores e empresários. 

Esta reunião se presta a orientar acerca do sucesso empresarial, segundo textos bíblicos, o dia 

é segunda-feira, geralmente o dia propício para os empresários e para pastores que atuam aos 

fins de semanas. 

A Teologia da Prosperidade com o sucesso empresarial e financeiro é defendida pelo 

apóstolo Agenor Duque, que chama de “mentirosos” aqueles que negam a eficácia ou a 

veracidade dessa teologia; pois, ele mesmo é o resultado deste investimento. No relato 
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gravado, ele diz que depois de falhar algumas vezes, decidiu aceitar o “manto apostólico” e 

verificar sua eficácia.  

Segundo o fundador da igreja IAPTD 
73

, Agenor Duque, com o recebimento dos 

títulos de Apostolo dado a ele e de Bispa dado a Ingrid, foi ao cartório, no dia 11 de setembro 

de 2006, e fechou a firma com o nome Igreja Plenitude do Trono de Deus. O registro em 

cartório da igreja como novo nome ‘Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus ocorreu, no 

dia 11 de setembro de 2007
74

. Conforme o relado dos líderes, neste período, já ocorriam às 

campanhas, o casal mantinha um programa na rádio FM
75

, que transmitia os cultos das igrejas 

e os programas do casal e contavam com a frequência de no mínimo 300 pessoas em seu 

templo. 

Há um dado interessante e inovador no registro da denominação. A igreja foi fundada 

por Agenor Duque, em sociedade, algo incomum dentre as igrejas evangélicas; pelo fato de 

considerarem que Jesus Cristo é o dono da igreja, os registros das igrejas não vêm 

determinando um dono. Os fundadores da IAPTD são os presidentes Agenor Duque Baracho 

de Medeiros, Ingrid Darakdjian Medeiros e seus sócios
76

: Reginaldo Oliveira Alves, Valmira 

Marreiros de Sa dos Santos, Arthur Darakdjian, Elvio de Freitas Martins, Max Eduardo 

Cavalcante e Anita dos Santos Takaiyasu.  

No primeiro registro a esposa do apóstolo não participou, porém, no segundo registro 

ela e seu irmão Arthur Darakdjian participaram, os dois são de famílias muito ricas. O 

apóstolo possui cinco empresas abertas, todas ligadas ao nome ou marca Plenitude. Bispa 

Ingrid possui duas empresas. Seu irmão possui três empresas, dois estacionamentos na cidade 

de São Paulo e o Instituto Plenitude
77

. O irmão da Ingrid Darakdjian, Arthur Darakdjian que 

se candidatou a vereador para a cidade de Santa Isabel/SP, recebeu apoio do casal, mais de 
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forma especifica de sua irmã que gravou um vídeo e postou na sua página do Instagram, 

conseguindo apenas 89 votos. Arthur é casado, sua formação é básica, pelo que apresentou ao 

TSE, e exerce a função de empresário. Isto demonstra a restrita relação que a IAPTD mantem 

com a política e seu engajamento para eleger seus representantes como faz a IURD, as 

Assembleia de Deus e outras igrejas. 

Dentre os sócios está Anita dos Santos Takaiyasu, a vereadora suplente da cidade de 

São Paulo nas eleições de 2016, pelo Partido Republicano Brasileiro com coligação com o 

Partido Socialista Cristão, a qual recebeu apoio do casal Duque em sua página eleitoral. Anita 

é casada, formada em Enfermagem. É chamada carinhosamente pelos líderes de “mãe”, como 

ocorreu na sessão solene no Rio de Janeiro, quando Anita recebeu a homenagem do apóstolo 

por ser fiadora da Igreja no Rio de Janeiro e também por que cuidar do casal Duque. 

Como tratado anteriormente, a questão da ilusão da retórica sobre o relato biográfico e 

autobiográfico (BOURDIEU, 2006), dependendo da situação, inevitavelmente, será planejada 

uma seleção de fatos organizados para que a produção biográfica atenda seus interesses 

pessoais. Como ocorre nos relatos em que o apóstolo faz sobre si e a instituição. O que é 

percebido a seguir: 

 No 3º Congresso Fogo e avivamento para o Brasil, no ano de 2011, o Apóstolo 

Agenor Duque e sua esposa Bispa Ingrid Duque receberam “a unção” por meio do evangelista 

israelense Benny Hinn. No entanto, a unção apostólica e do bispado ocorreram na quinta 

edição no Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil no ano de 2013
78

. O pastor Benny 

Hinn, transferiu a unção apenas por palavras: 

“Deus, que tem dado o manto na minha vida. Está mandando te dizer, que a 

unção que está na minha vida, está vindo sobre você agora. (Benny Hinn 

aponta o dedo indicador para o apóstolo Agenor Duque, e ele cai no chão. 

Bispa Ingrid experimenta manifestações físicas e glossolalia). Deus vai te 

honrar com um grande manto de cura nele, na sua esposa e na sua família. 

(Ingrid cai no chão)”. 

A unção no pentecostalismo corresponde aos dotes sobrenaturais (carisma) (WEBER, 

1999,134). No caso do casal Duque, é a capacitação divina que legitima o uso dos títulos e 

oferece poderes extraordinários para curar, libertar as pessoas dos vícios e mudar a vida das 

pessoas. Após este momento, as trajetórias do casal e da instituição mudaram (SCARPIONI, 

2016). Após o Congresso Fogo e Avivamento, que contou com a presença de Benny Hinn, o 
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slogan da instituição mudou para “A Igreja dos Milagres”. Então, o casal vendeu um carro 

Astra do valor de R$ 25 mil, com a intenção de levantar fundos para adquirir algumas horas 

da programação de rádio e alugou um galpão que, posteriormente, foi comprado. O local foi 

ampliado e reformado. Atualmente, é a sede da denominação.  

Ao analisar os vídeos anteriores ao ano de 2013 disponíveis no canal do YouTube, fica 

nítida a dificuldade para se comunicar, na postura e na fala do apóstolo. De forma semelhante, 

a bispa Ingrid apresentava timidez. No ano de 2013, ano chave para IAPTD, os vídeos 

demonstram uma evolução na desenvoltura do casal na comunicação. O ano de 2013 foi 

marcado pela “unção” do casal, recebida de Benny Hinn no Congresso Fogo para o Brasil, 

porém a desenvoltura na comunicação ocorreram anteriormente ao Congresso. Com a parceria 

com Benny Hinn, o casal Duque conseguiu ampliar sua rede relacionamentos e influência; em 

outros países Benny Hinn estabeleceu parcerias com outros líderes que coincidentemente 

conseguiram ascender socialmente e economicamente por meio de suas igrejas. 

Embora, no ano de 2006, o apóstolo tenha recebido o “manto do apostolado” do 

apóstolo Sardinha, motivando a abertura da nova instituição. Duque justifica que o momento 

com o apóstolo Sardinha, teria sido o rito da profecia e que o cumprimento de tal profecia se 

deu no ano de 2013, com Benny Hinn; no entanto, já era referenciado como apóstolo desde o 

ano de 2006.  

Veja a seguir, as fotos da inauguração da sede, no endereço atual. O evento contou 

com a presença do Deputado Pastor Marcos Feliciano e a cantora gospel Aline Barros: 
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Figura 15: Casal durante a cerimônia de inauguração.
79

 

Essas fotos mostram a relação do casal na gestão da organização. Bispa Ingrid sempre 

está ao lado direito do presidente Agenor Duque. Na segunda foto, Ingrid está atrás do 

marido, com as mãos erguidas ao lado do corpo, enquanto, Agenor lidera o culto (parece estar 

orando). Essa figura é simbólica, pois representa a hierarquia da organização, e simboliza para 

os fiéis a hierarquia espiritual. 

 

Figura 16
80

: Casal reunido no altar. 
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O papel de Ingrid está definido, ela é a mulher submissa ao marido. A mulher de Deus 

que realiza preces e com isso, protege seu marido e a igreja. Um papel feminino comum nas 

igrejas pentecostais é a formação de grupos de mulheres específicos para a oração que, 

geralmente, são liderados pelas mulheres dos líderes. Esses grupos de mulheres são formados 

para orarem pela liderança, pela família, pela igreja e pelo país. Agenor é o líder que conduz 

os fiéis e a igreja “a Terra Prometida” é o anjo protetor da igreja. No entanto, Ingrid 

representa uma liderança na denominação. Uma liderança forte e administradora. 

 

 

Figura 17
81

: Ingrid, com o casal político evangélico: Deputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM) e a 

Vereadora Sandra Tadeu (DEM), Deputado Estadual Cezinha de Madureira (DEM) e a cantora gospel 

Aline Barros. 

No primeiro culto na sede, estavam presentes, muitos dos elementos que identificam a 

IAPTD, como os cantores da música gospel. Nos seus cultos, geralmente, os adeptos e 

visitantes vão à procura dos grandes nomes da música. Por se tratar de um culto aberto, os 

seguidores destes cantores têm a possibilidade de assistir uma apresentação deles sem a 

obrigatoriedade de pagar por um ingresso. A forma que a igreja tem de recolher os fundos é 

por meio das ofertas, das vendas dos produtos da igreja como lanches, livros, CD’s, DVD’s, 

roupas, acessórios, cursos teológicos e os muitos itens simbólicos. 
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Figura 18 
82

: Os líderes com o casal evangélico Deputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM) e a Vereadora 

Sandra Tadeu (DEM), Deputado Estadual Cezinha de Madureira (DEM) e o Deputado Marcos 

Feliciano (PSC). 

Outra característica dos cultos e eventos da IAPTD são os pastores pentecostais 

legitimados para falar de teologia, doutrina e do pentecostalismo. Muitos deles são seguidores 

da Teologia da Prosperidade e pastores empreendedores. Geralmente, estão presentes nesses 

eventos políticos ligados a partidos liberais e neoliberais como o Governador do Estado de 

São Paulo, Geraldo Alckmin e o Ex Secretário de Economia também do Estado de São Paulo, 

José Serra do PSDB; nas últimas eleições igreja fez campanha para o atual prefeito, João 

Dória. Também, contam com a presença de líderes evangélicos do partido do DEM, o casal 

evangélico Deputado Jorge Tadeu Mudalen e a Vereadora Sandra Tadeu, que aparecem na 

foto anterior. 

Um pastor frequente na IAPTD é o Deputado Marcos Feliciano. Ele une as duas 

figuras, eclesiástica e política. Marcos Antonio Feliciano nasceu no dia 12 de outubro de 

1972, em Orlândia, São Paulo. Casado com Edileusa Castro Silva Feliciano, com quem tem 

três filhas. Pastor da “Catedral do Avivamento” ligada à Assembleia de Deus, a igreja possui 

14 filiais.  

Feliciano foi consagrado pastor por Ouriel de Jesus, nos Estados Unidos. De origem 

pobre, Bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Boa Vista (FATEBOV), e com 

doutorado livre em “Divindade/Artes de Teologia” pela International Seminary Hosanna and 
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Bible School de Pompano Beach, Flórida, dos Estados Unidos. Deputado Federal pelo Partido 

Social Cristão (PSC) desde 2011, eleito com 212 mil votos. Eleito pela Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias (CDHM), da Câmara dos Deputados do Brasil, cargo ocupado no ano de 

2013. Votou pela cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em setembro de 

2013. E apoiou fortemente o impeachment da ex-presidente Dilma. 

As denominações procuram eleger seus deputados e vereadores para que os interesses 

das igrejas possam ser defendidos nas esferas públicas, com a IAPTD não é diferente. No 

culto de domingo pela manhã do 04/09/2016, na celebração dos 10 anos, transmitida pelo 

canal de televisão por assinatura “TV Mix”, o Deputado Federal e Pastor Marcos Feliciano e 

o Apostolo Agenor Duque ligaram personagem bíblica Jezabel com a então presidente Dilma 

Roussef, isso mostra que a igreja leva sua relação maniqueísta do mundo para dentro da 

política. 

Jezabel foi rainha de Israel, contemporânea de Elias, mulher forte que mandava no seu 

esposo, Acabe, rei de Israel. Ela armou a morte de um homem, chamado Nabote, porque este 

não quis vender sua vinha para o rei. Por causa disso, o rei ficou entristecido. Como castigo 

divino pelo assassinato de Nabote, ela morreu e o seu sangue foi lambido pelos cães, o 

registro está no texto bíblico de I Reis 21. 

 Segundo Costa (2016) o grupo denominado neopentecostal, demoniza o Partido dos 

Trabalhadores, identificando-o como um partido comunista, sendo assim, diabólico. No 

imaginário de alguns neopentecostais, Dilma e Lula são responsáveis por instalar o governo 

apocalíptico do mal no Brasil. A Teologia da Prosperidade difundida pelos líderes 

denominados neopentecostais dialoga com o sistema de mercado e da mídia capitalista, com a 

qual negocia os horários de programações televisivas. Assim, um partido, ou uma crise que 

ameace o status quo com o desemprego dos fiéis e a redução dos dízimos devem ser 

combatidos por meio do exorcismo, atos simbólicos e até mesmo com posturas e palavras 

desrespeitosas. 

Em outra visita a Sede, no culto do dia 23/05/2017, presenciamos outra situação 

interessante que demonstra como os líderes mantém uma relação maniqueísta, percebendo o 

mundo dividido entre duas forças opostas que lutam pelo controle da terra e de seus 

habitantes. Um vídeo no qual aparece o apóstolo Agenor Duque dizendo que passou o dia 

anterior em Brasília, acompanhado pela bispa Ingrid. Essa visita à Brasília foi para conversar 

com os ministros sobre a relação comercial com o canal de TV por assinatura. Eles 
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conversaram com o ministro das comunicações, o Deputado Gilberto Kassab. Este culto foi 

comandado pela bispa Ingrid, que após o vídeo certificou-se que o culto não estava mais 

sendo transmitido ao vivo; isso se deu pelo atraso de uma parcela no valor de R$ 3 milhões ao 

canal “TV Mix”. A Bispa fez um apelo aos fieis, para que comprassem uma “caneta ungida 

com o óleo de mirra” por R$ 5 mil. Gradativamente, foi diminuindo o valor, até que a caneta 

ficou acessível à maioria das pessoas por apenas R$ 10. Então decidi participar comprando a 

caneta. Na fila, uma senhora, muito simpática, explicou o motivo que a levou adquirir a 

caneta, no caso, a busca pela cura de sua filha que estava internada no hospital e a liberação 

da pensão por morte de seu marido. 

 Simbolicamente a caneta representava a assinatura de uma liberação, ou conquista. De 

acordo com a bispa Ingrid, ao comprarem a caneta, as pessoas receberiam uma assinatura 

muito esperada. A causa desta assinatura depende da necessidade do fiel: emprego, acordo, 

processo, casamento. Percebe-se, então, o fetiche do consumo. Um objeto deixa de ser 

oferecido pela sua utilidade, assume poderes sobrenaturais e um valor simbólico, consumido 

pelos indivíduos alienados, “o consumo alienado torna-se para as massas um dever 

suplementar à produção alienada” (DEBORD, 1997, p. 31).  

Durante o momento da entrega da caneta, a Bispa parece chorar e sua auxiliar logo 

busca uma toalha, com a qual a bispa seca o rosto. Então ela profetiza uma emissora para 

Igreja. Entendendo, que assim sairão das mãos do diabo (a Rede TV Mix). Portanto, outra 

situação que mostra como os líderes se relacionam com outras áreas da sociedade de forma 

maniqueísta. 

Neste culto, conhecemos uma moça com aproximadamente 30-35 anos, membro da 

Assembleia de Deus, moradora na Cidade Tiradentes, Zona Leste, casada e com dois filhos, 

dentre os filhos, um bebê de cinco meses. Ela contou que assiste as campanhas promovidas 

pela bispa Ingrid em sua casa pelo canal a cabo. O seu sonho era participar de um culto 

dirigido pela bispa. Para realizar seu sonho, deixou em sua casa seu bebê com o filho e marido 

(que não desejavam acompanhá-la ao culto), e acompanhada com sua mãe (uma senhora de 

idade), atravessou a cidade para participar do culto. No momento, em que ela falava conosco, 

um obreiro apareceu com frasquinho de óleo e entregou a ela, disse a moça, que era um 

frasquinho pessoal e que ele estava presenteando-a. O obreiro orientou a moça a passar o oléo 

em sua casa e assim receberia uma resposta para uma situação pessoal que somente ela e Deus 

conheciam. Estavamos no lado e ouvimos a prece do rapaz.  
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A IAPTD, a partir do ano de 2013, conseguiu se consolidar e tornando-se forte 

concorrente na disputa por adeptos e pela legitimidade religiosa, utilizando-se das estratégias 

mercadológicas e da rede relações para a expansão de sua denominação. Uma dessas 

estratégias será apresentada no próximo capítulo, a Espetacularização, relação mediatizada 

pela imagem entre a instituição e os adeptos estão presentes na sua estrutura e nos seus ritos. 
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3. AS ESTRATÉGIAS DA IAPTD NO CAMPO RELIGIOSO 

PENTECOSTAL 
 

O empreendedorismo religioso neopentecostal é o segmento com maior expansão no 

mercado. Os líderes eclesiásticos das igrejas pentecostais são agentes religiosos responsáveis 

pelo crescimento numérico dos adeptos ao pentecostalismo. O apóstolo e a bispa seguem a 

tendência deste seguimento, isso é evidenciado pelo rápido crescimento atrelado ao 

empreendedorismo religioso. Como foi possível perceber no capítulo anterior, o líder 

carismático Agenor Duque foi inserido numa rede de financiamentos e recursos que lhe 

permitiram, juntamente com sua esposa, abrir e consolidar sua igreja.  

É interessante, a intensa produção da visibilidade religiosa em curto prazo. Em menos 

de uma década, a igreja consegue oferecer diversos serviços e produtos religiosos como 

assistencialismo, produção literária religiosa, produção fonográfica religiosa, educação 

teológica e eventos de musica gospel com a presença de preletores de sucesso da Teologia da 

Prosperidade. 

O público alvo, para a qual esse empreendedorismo se destina, são os grupos do 

pentecostalismo com forte ênfase ao aspecto emocional, às manifestações psíquicas e físicas, 

e ao profetismo. É o grupo mais resistente do protestantismo do aspecto racional teológico, 

embora essa resistência seja menor, na atualidade. Essas características do público alvo 

apontam para a denominação de conversão ao pentecostalismo do casal Duque; primeiro 

Agenor, que na juventude se converteu na Assembleia de Deus, e Ingrid, também na 

Assembleia de Deus, pastoreada por um parente, na fase adulta. 

A IAPTD segue os padrões de gerenciamento e de administração das instituições que a 

antecederam, IURD e IMUD. São encontrados os mesmos princípios para obter êxito; assim, 

não importa o espaço geográfico e o público alvo, “os ingredientes são pré-selecionados e pré-

definidos, fazendo com que ninguém precise saber cozinhar para fazer um sanduiche.” 

(PEAGLE, 2013, p. 98). O uso das ferramentas da administração não são visíveis aos fiéis e 

visitantes, o que aparece é a mercadoria; a mensagem religiosa é transformada em bem 

simbólico comercializado, o evangelho ajustado à mercadoria espetacular. Mas um olhar 

atento mostra como toda estrutura da IAPTD aponta para o empreendedorismo religioso 

competitivo e demonstra vontade de permanecer no cenário religioso. Para obterem êxito, 
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essas igrejas usam a mesmas estratégias; o produto é a Teologia de Prosperidade 

comercializada em bens simbólicos, com poderes mágicos para mudar a vida das pessoas. A 

Padronização de vestimentas dos obreiros, o mesmo tom de voz e maneira de falar, o uso da 

mídia, a performance nos púlpitos, Produção de livros, CDs e DVDs que permitem uma 

visibilidade maior. Então não importa que igreja é, todas seguem o mesmo padrão de igreja-

empresa. 

 A lógica da calculabilidade nas práticas religiosas da IAPTD evidencia-se nas 

campanhas e nos pedidos de dízimos baseados na troca por recompensas, oferecidas por 

determinado custo; por uma oferta, de R$ 5 mil para ajudar a pagar a parcela em atraso, é 

oferecida a recompensa de uma assinatura de um emprego, de uma posição favorável na 

justiça ou um casamento. Há momentos em que, dependendo da necessidade, como por 

exemplo, a permanência na programação de TV, líderes desafiam seus fieis a fazerem algo 

grande, um sacrifício em troca de um milagre. Nas palavras do apóstolo Agenor Duque
83

: 

“Tem coisa que não se resolve no joelho, tem coisa que se resolve no altar com o sacrífico”; 

“Você nunca terá mais do que Deus, Deus terá mais do que você”.  

Assim, as igrejas oferecem campanhas e seus bens de consumo que prometem aos fieis 

um pequeno custo por uma recompensa, já que o sacrifício é feito por outra pessoa; as 

campanhas, oferecidas pela IAPTD, obedecem a essa lógica, o fiel entrega uma oferta e os 

líderes pagam o preço pela recompensa, como as vigílias no monte que fazem pedindo pela 

recompensa do fiel. Como ocorreu com a “Campanha da Justiça Divina”. Nesta campanha, o 

fiel devia oferecer uma oferta considerável, como de R$ 500 e em troca levava uma pasta 

onde colocava uma causa impossível, judiciária, trabalhista, familiar; as pastas foram levadas 

pelos líderes para Israel onde ocorreria um momento simbólico em que as causas dos fieis 

seriam respondidas e resolvidas. No culto, as pessoas levavam suas pastas até o altar, sobre 

tribuna. O apóstolo colocava as mãos sobre as cabeças das pessoas e depois batia o martelo na 

tribuna. O ato simbolizava a resposta de Deus para as questões colocadas na pasta comprada 

pelos fieis na denominação. 

Embora as pessoas procurem campanhas de custo baixo para uma recompensa, o 

apóstolo durante os últimos dias tem feito diversas chamadas nos cultos, programas 

televisivos e de rádio, e nas redes sociais solicitando às pessoas para fazerem “algo grande” 

                                                 

83 Programa Momento de Reflexão, 24/06/2017. 
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para a “obra” (IAPTD) para que Deus “faça algo maior”. Então a relação custo/benefício 

favorece o individuo, embora custe um valor exorbitante à realidade do público, a recompensa 

será bem maior. Essa mensagem foi repetida diversas vezes no culto e nos programas 

televisivos. 

Segundo, o apóstolo Agenor, estima-se que a IAPTD tenha no Brasil 30 mil membros. 

No ano de 2015, uma matéria do Site Uol
84

 anunciou estimativas do número de membros de 

80 mil a 130 mil, aproximadamente. No entanto, é preciso cuidado com os dados passados 

pela igreja e pela mídia, é comum algumas denominações exagerarem seus números para que 

possam aparentar ser maiores do que realmente são; o importante é a visibilidade religiosa 

projetada na matéria. Se considerarmos o número do Censo de 2010, a denominação 

pentecostal com o menor número de membros destacado nas pesquisas do IBGE é a Igreja 

Nova Vida com 90 mil membros, com várias igrejas espalhadas pelo sudeste e outras regiões 

do Brasil. Foi fundada em 1960 por Robert McAllister – ex-líder de Edir Macedo e R.R. 

Soares; o número de templos da IAPTD seria suficiente para comportar cerca de 80 mil fiéis, 

considerando que a IMPD, denominação de Valdemiro, perdeu 100 mil fiéis e não apareceu 

no Censo de 2010, diferente do que a matéria publicou. 

A quantidade de pessoas numa entidade religiosa demonstra a qualidade da entidade, 

classificando-a como séria e compromissada com seus valores religiosos. “Megatemplos” e 

presença em diversos canais de TV e rádio é também representa esta qualidade, e 

credibilidade da entidade. Conforme Walter McAlister, o que identifica uma igreja como 

igreja de qualidade são quatro fatores: tamanho dos templos, orçamento, membresia e 

visibilidade na mídia. Fatores importantes para a espetacularização que tornam-se 

inversamente importantes para o alcance destes quatros fatores. Um ciclo que não se esgota, 

cuja finalidade é o espetáculo (PEAGLE, 2013, p. 104). 

Outra forma de avaliação da calculabilidade da igreja são seus megaeventos. A IAPTD 

investe em grandes concentrações nos cultos, eventos e congressos, como o Congresso Fogo e 

Avivamento para o Brasil, que ocorre todos os anos nos feriados do carnaval, e tem a 

presença do evangelista norte-americano Benny Hinn. Em São Paulo, o evento ocorre sempre 

                                                 

84
 Disponível em: http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2015/09/16/sem-tv-valdemiro-

santiago-ve-fuga-de-fieis-para-ex-discipulo.htm 
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http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2015/09/16/sem-tv-valdemiro-santiago-ve-fuga-de-fieis-para-ex-discipulo.htm


87 
 

no Estádio do Canindé. O evangelista norte-americano mantém uma rede de empresários e 

pastores em vários lugares do mundo para promover esses congressos de avivamento em 

lugares amplos para uma grande concentração de pessoas. 

No ano de 2017 o evento contou com a presença de diversos cantores e bandas gospel, 

incluindo o grupo Diante do Trono, ocasião na qual a cantora Ana Paula criticou as toalhinhas 

como meio de obtenção de cura. Conforme, Duque o público do ano anterior era de 30 mil 

pessoas, número foi superado pelo evento deste ano com a presença de 41 mil pessoas. Estive 

no evento e perguntei ao bombeiro que trabalhava no apoio, se ele sabia se havia mais de 30 

mil pessoas presentes, ele não soube responder. 

O Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte conhecido como estádio do Canindé, tem 

a capacidade
85

 para 21.004 mil pessoas. O espaço foi projetado para ser multiuso, o que 

possibilita sua utilização para outros eventos, como congressos e shows. Está localizado 

próximo ao Terminal Rodoviário Tietê e as estações de Metrô Armênia e Tietê, além do fácil 

acesso ao aeroporto de Congonhas. O maior público que já recebeu foi no ano de 1982, 

quando recebeu 25.662 mil pessoas, no clássico Portuguesa 1 x 3 Corinthians.  

O Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil 2017 foi transmitido por canais de TV 

convencionais, WebTv e rádio. A imagem apresentada pela TV foi de um estádio lotado, no 

entanto, o espaço estava parcialmente preenchido. O evento recebeu proporções maiores do 

que realmente teve, com a intenção de produzir uma informação com peso de valor em 

referência da quantidade de pessoas presentes. 

 Por diversas vezes, quando estava fora do ar, o líder reclamou do retorno e os 

refletores apagados, por falta de pagamento do aluguel do estádio. Somente os refletores do 

palco estavam acessos. Por diversas vezes, ele ordenou que ligassem os refletores, porque os 

fiéis não mereciam estar no escuro. Na sua fala, garantiu aos administradores que não sairia 

do espaço devendo nenhum centavo à administração do Canindé; isso somente quando o 

evento estava fora do ar. Veja a seguir as fotos da lotação do Canindé. 

 

 

                                                 

85 Segundo informações do Site Oficial: http://portuguesa.com.br/clube/estrutura/. Acesso em 10/05/2017 

http://portuguesa.com.br/clube/estrutura/
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Figura 19: Lado direito do Palco no estádio do Canindé86     Figura 20: A área livre ao redor da concentração de pessoas em frente ao palco. 

Observe as pessoas com as mãos levantadas. Neste momento estavam respondendo os 

comandos da cantora Aline Barros. Observe a presença dos símbolos da IAPTD: a tolha sobre 

a cabeça de um do senhor à direita da foto, provavelmente estava atrás de um milagre; uma 

mulher encurvada no meio das pessoas, um ato simbólico de rendição na adoração 

pentecostal. A bispa Ingrid pediu para Aline retornar e cantar mais duas. As pessoas estavam 

respondendo sua atuação. Atrás das pessoas, estão as arquibancadas vazias. A concentração 

estava no lado direito onde as câmeras filmavam. 

 

Figura 21: Lado esquerdo do estádio do Canindé
87

 

                                                 

86 Registro fotográfico feito na visita de campo 24/02/2016.  
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Estava muito quente neste dia, a Bispa Ingrid em todo momento usou os óculos 

escuros. Perceba que na foto há pessoas com guarda-chuva aberto, procurando proteger-se do 

sol; também, é possível visualizar o espaço vazio atrás das pessoas. 

 

Figura 22: Lado esquerdo da arquibancada vazia no estádio do Canindé
88

 

Muito previsíveis, os cultos da IAPTD começam com música, milagres, profetismos e 

palavra, ofertas, cura, milagres, canto gospel. Os roteiros dos cultos não são diferentes das 

campanhas; seguem uma temática repassada para as filiais, sempre oferecendo os mesmos 

bens simbólicos dos cultos com a temática apropriada que permite à instituição manter o foco 

no tipo de público que é orientado segundo a dinâmica semanal. 

A eficiência dos bens simbólicos da IAPTD é comprovada através de testemunhos que 

ocorrem no culto, ou disponibilizados nas redes sociais. Os testemunhos contêm fatos 

pessoais que estão enraizados nos problemas sociais que não são resolvidos pelas políticas 

públicas. As pessoas vão aos templos destas igrejas em busca de respostas eficientes que 

satisfaçam tais necessidades como por exemplo, a violência doméstica; várias mulheres vão 

aos cultos de terça-feira, comandados pela Bispa Ingrid, em busca dos seus opressores nos 

relacionamentos conjugais. 
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Figura 23: Criança curada pelo voto da mãe na campanha da Justiça Divina na Fonte de Gideão
89

. 

Em outra visita, no dia 11/06/2017 ouvindo a programação pela rádio online, estava 

sendo transmitido o culto da campanha “Justiça Divina na Fonte de Gideão”. O apóstolo 

comandava o culto e a pastora Cleide era sua auxiliar, que chamava os ouvintes para 

participar da campanha.  

“Você que está em casa, venha para cá. [...] É muito forte! Campanha da 

Justiça, o apóstolo vai bater o martelo e Deus vai mudar seu decreto. [...] 

Você que está em casa, venha para cá. Deus está falando para você fazer seu 

voto [...] Passe o cartão, pegue emprestado, mas faça alguma coisa”. 

Estar na IAPTD é ter a oportunidade para mudar de vida, conquistar um imóvel, ser 

curado de alguma enfermidade, ter a família restaurada, enfim, receber o milagre. Este foi o 

“slogan”, marco na história da IAPTD em 2013, “Lugar de milagres”. 

Outro fator é a padronização do atendimento, como ocorre dentro das corporações 

burocráticas. As pessoas que trabalham na IAPTD vestem uniformes que identificam sua 

posição hierárquica e sua função no atendimento ao público. Fora os pastores e pastoras que 

se vestem semelhantemente aos líderes. Para cada área de atuação há uma cor de uniforme, 

seguindo a padronização burocrática das corporações. (PAEGLE, 2013, p. 98).  

                                                 

89 Disponível em: https://www.facebook.com/IAPTD/ 
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Figura 24: Uniforme feminino das fiéis que trabalham junto ao altar.
90

 

Essas vestimentas são justificadas pela Bispa Ingrid como vestes ungidas por ela e seu 

marido que são líderes com autoridade legitimidade. As roupas são valorizadas pelo uso 

simbólico a elas atribuído pelos líderes. Em certa medida, é uma estratégia de motivação dos 

seus obreiros. O último aspecto é o controle que está relacionado à administração de todos os 

recursos humanos e tecnológicos. Isso favorece o exercício do poder e da dominação para 

condução da instituição aos interesses dos seus líderes. Nas visitas em campo na Sede, foi 

possível perceber a estrutura para produção e transmissão dos cultos e eventos pelos canais 

televisivos e radiofônicos. 

Com respeito às empresas privadas da família: Agenor Duque dono da Livraria e 

Editora “Publicações Um Novo Tempo Ltda.” e da “Faculdade Teológica Plenitude”; Bispa 

Ingrid é proprietária da “Loja do Amor”. Além disso, existe o Instituto Plenitude gerenciado 

por seu irmão Arthur. O prédio tem três andares, nos quais estão localizadas a Livraria e a 

Loja do Amor. Provavelmente, programas televisivos e radiofônicos são gravados nestes nas 

dependências deste prédio.  

Certamente, para o gerenciamento desta estrutura que extrapola o rito religioso, faz-se 

necessário o uso da Tecnologia da Informação: 

Por Tecnologias da Informação entendemos como um conjunto de todo tipo 

de software e hardware de que uma organização ou sociedade necessita para 

cumprir seus objetivos estruturais e organizacionais. Estas tecnologias não 

necessariamente são baseadas apenas em computadores, mas utilizam todo o 

                                                 

90 Disponível em: https://www.facebook.com/IAPTD/ 
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tipo de dispositivos eletrônicos (celulares, iPads, televisores, rádios) em que 

se transmitam, ou melhor se compartilham informação. (MAIA, 2011, p. 2). 

Assim, os líderes conseguiram planejar uma igreja empreendedora que tem se 

consolidado no mercado religioso, utilizando como estratégia de expansão, a 

espetacularização para alcançar e fidelizar adeptos e conquistar sua legitimidade na sociedade. 

Esse planejamento de expansão sai do espaço geográfico e virtual da sede no Brás. Neste 

espaço é realizada a maioria dos cultos que são transmitidos pela TV, rádio e redes sociais 

como Facebook, Instagram e o site da igreja. A produção e o acúmulo de imagens ocorrem 

em tempo curto e instantâneo, de um ponto para todos os meios de comunicação disponíveis.  

  

3.1 A teoria da Sociedade do Espetáculo 

 

 

A trajetória da religião tem ultrapassado o conceito de espaço limitado ao sagrado para 

uma religião onipresente em todos os espaços sociais, sendo é visível ao espectador a 

qualquer hora nos programas de televisão, nos quais apresentam seus valores que moldam 

pensamentos, comportamentos e a identidade dos indivíduos. Essa visibilidade torna a 

religião ainda mis difundida por meio do espaço cibernético com o uso de smartphone, 

notebook e I-pad®, por meio das redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e nos sites 

com a WebTV. Em qualquer lugar, a qualquer hora, é possível se conectar com a religião e 

até mesmo consumir os bens simbólicos. Assim, a religião dentro da lógica de consumo se 

submete a lógica da “preferência do consumidor” que é inerente ao setor comercial 

(PATRIOTA, 2008, p. 182).  

Fica evidente a relação das práticas religiosas com a teoria de Guy Debord sobre a 

sociedade do espetáculo, em que o cotidiano passa a ser vivido pela representação dela mesma 

por meio de imagens produzidas na indústria cultural que separa o indivíduo da sua própria 

existência, tornando-o apenas espectador passivo e receptivo da ideologia dominante, sem a 

capacidade de esboçar reação às mazelas produzidas pelo sistema que o desumaniza. Desta 

forma, a religião na mídia sente a necessidade de adaptar, ajustar seu conteúdo de crenças, 

doutrinas e valores aos moldes do show-business, negociando sua mensagem de salvação com 

os padrões estéticos da mídia, que faz da mensagem da fé uma mercadoria, comercializada no 

mercado cultural de entretenimento. 
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Guy Ernest Debord nasceu em 28 de fevereiro de 1931. Ele suicidou-se aos 62 anos no 

dia 30 de novembro de 1994. Seu nascimento e morte ocorreram na cidade de Paris, na 

França. Debord atuou como cineasta, escritor e teórico libertário. Foi um dos principais 

pensadores do grupo Internacional Situacionista e da Internacional Letrista. A ideia de 

sociedade do espetáculo, atribuída a ele, tem uma perspectiva de crítica e de oposição à 

indústria cultural. Sua principal obra escrita “A Sociedade do Espetáculo” foi publicada pela 

primeira vez em novembro de 1967, em Paris no editorial Buhet-Chastel.  A obra ficou 

conhecida após as séries de protestos no mês de maio de 1968, quando começaram as 

manifestações estudantis, na França, reivindicando reformas no setor educacional que se 

estendeu para classe trabalhadora culminando na maior greve geral da Europa, 

aproximadamente nove milhões de pessoas.  

Uma teoria crítica como está não se altera, pelo menos enquanto não forem 

destruídas as condições gerais do longo período histórico que ela foi a 

primeira a definir com exatidão. (DEBORD, 1997, p. 9). 

Após as manifestações estudantis, houve diversas publicações do seu livro, mas o 

autor não alterou sua teoria. Neste livro, Debord expressou sua visão de sociedade capitalista, 

isto é, a sociedade moderna; como também foi a expressão das concepções da Internacional 

Situacionista, organização que existiu de 1957 a 1972.  

As condições atuais da indústria cultural moderna são diferentes do contexto de 

Debord. A unilateralidade da comunicação foi alterada pela conectividade moderna. Assim 

por meio do espaço cibernético é possível o espectador interagir com o apresentador. No 

entanto, a intensificação da produção da imagem foi possível por meio deste mecanismo da 

conectividade, permitindo um acúmulo de espetáculos ininterruptos, em um curto prazo de 

tempo e com custo menor. A teoria do francês mostra o espetáculo como o mediador das 

relações sociais através das imagens, produzindo e acumulando capital; a certo nível o capital 

se torna imagem.  

Embora havendo a interação entre o produtor e o receptor da mensagem por meio da 

imagem, as condições não são alteradas. As relações sociais entre os donos dos meios de 

produção com os consumidores continuam sendo mediatizadas pelo espetáculo e as vivencias 

se dando através da representação do real. Assim, a vida passa a ser vivida na representação 

de si mesma e não na realidade. (DEBORD, 1997, 13-14). 
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Conforme Cipriani (2014), a relação social mediatizada por imagens tem a capacidade 

de falsear essa relação de exploração, produzindo a ideia de estabelecer uma interação entre 

produtores e usuários, o que na realidade é acúmulo de atuações e shows, sem propor uma 

solução no tempo e no espaço, reforçando a ideia de coisificação do mundo, portanto, as 

relações tornam-se fictícias, fabricadas, pré-estabelecidas para a socialização das pessoas 

através de imagens construídas, que não refletem a naturalidade da vida. São as contradições 

internas do capitalismo que, ao mesmo tempo justifica e naturaliza as relações de 

desigualdade. 

Debord divide seu livro em Teorias para explicar a estrutura da Sociedade do 

espetáculo. Na teoria 5, Debord explica o espetáculo como uma visão de mundo que se tornou 

presente no modo de ser e de viver a vida, em que a realidade é separada da vivência invadida 

pela contemplação. Já na teoria 8, é a contemplação do espetáculo que invade a vida, retorna 

para o espectador transmutada, invertida de forma positiva. Assim a sociedade fundamenta-se 

na alienação. 

O espetáculo é a subversão perversa do capitalismo da realidade, que desumaniza o 

sujeito à aparência. Tal realidade, nas fases de dominação é alterada, o que resulta numa 

degradação do ser para o ter, e do ter para o parecer, isto é, o modo de definir o êxito humano 

é baseado em “o que aparece é bom, o que é bom aparece” (DEBORD, 1997, 16). Com a 

espetacularização os meios constituem em si mesmo o fim, desta forma, faz com que os 

indivíduos ao contemplarem o espetáculo sejam moldados, enquadrados nos valores e 

escolhas postas no espetáculo. Assim, o espetáculo é em si mesmo superficial e dinâmico na 

intenção de atrair e dirigir consumidores para o paraíso presente e acessível. 

Na sociedade em que reina a hegemonia do consumo, as pessoas somente ficam 

satisfeitas quando podem desfrutar do prazer de comprar, gastar e possuir. As mercadorias 

ganham vida, extrapolam seu valor de uso, ocorrendo o fetiche da mercadoria que mascara o 

processo de produção. Ao consumir, o consumidor anseia possuir uma marca, um símbolo, 

algo visível, ao qual ele atribui um valor distintivo subjetivo, sem qualquer outra 

preocupação. Desta forma, prevalece a hegemonia da aparência da visibilidade. Para Debord 

(1997, p. 31), “[...] o consumo alienado torna-se para as massas um dever suplementar à 

produção alienada. [...]”.  

A Sociedade do Espetáculo é na sua essência a sociedade do consumo e do fetichismo. 

Conforme Cipriani (2014), as condições gerais não foram alteradas, ao contrário, se 
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intensificam na atualidade, com maior concentração do consumo organizado, preparado e 

planejado, uma maneira de acumulação de espetáculo. Os meios de comunicação de massa 

são usados para manter os indivíduos escravos do consumo e do capitalismo, através de 

atrações ilusórias, propostas ao receptor. O que está por trás desta realidade é o sistema que 

planeja cada detalhe para obter seu êxito, quando um signo torna-se distintivo. 

O espetáculo possui uma linguagem própria, que é o uso dos sinais da produção que 

faz com que o individuo perca qualidade de vida, que é substituída pela quantidade. O 

espetáculo não exerce um poder coercitivo direto sobre as pessoas selecionadas, mas por 

manter essas pessoas condicionadas, no exercício da escolha são manipuladas pelas imagens 

encantadoras. 

O espetáculo permite que as imagens estejam presentes em todos os lugares, tornando-

se parte do imaginário das pessoas, que seguem a tendência previamente estabelecida pelos 

técnicos do consumo de bens. Assim, os especialistas trabalham com grande controle para 

produzir, continuamente, novos emblemas, ídolos a serem seguidos, ou perseguidos, tudo 

muito planejado, programado e calculado. (CIPRIANI, 2014, 33). A religião também é 

moldada da mesma forma que a cultura espetacular determina todas as outras esferas da vida 

da sociedade capitalista; embora a religião não seja tratada no trabalho de Guy Debord, 

percebe-se que a relação que ela tem com a tecnologia faz com que ela obedeça e atenda aos 

desejos e decisões pré-estabelecidas pela teoria (RAMOS, 2016).  

 

3.2 O corredor da visibilidade religiosa 

 

A sede da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus está localizada na Rua Celso 

Garcia, 899, no Brás, lugar que já foi sede da Igreja Mundial do Poder de Deus e da Igreja 

Universal do Reino de Deus. A denominação tem outros pontos espalhados pelo Brasil. No 

site da Igreja há o registro de 35 igrejas no Brasil, a maioria no Estado de São Paulo; 28 

templos, contando com a Sede Nacional localizada no Brás e uma  Sede Regional em Santo 

Amaro; 3 templos no Rio de Janeiro; 2 templos em Brasília; 1 templo em Porto Alegre e 1 em 

Manaus.  

Pelo percurso na Avenida Celso Garcia até a IAPTD, localizada no bairro do Brás, o 

fiel visualiza os templos das outras denominações pentecostais. As mais vistosas são a 
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Assembleia de Deus do Brás, a Igreja Católica da Paróquia de São João Batista e o Templo de 

Salomão, da IURD. Ocorre um desencanto com a entrada da IAPTD, por não ser tão vistosa 

como a entrada das demais igrejas. Durante a pesquisa, percebi a preocupação da igreja com a 

aparência do prédio e da fachada de entrada que foi alterada. 

O Brás é conhecido pela sua atividade comercial, porém, não inibe as atividades 

religiosas que são intensas de sexta-feira a domingo. Nestas igrejas são oferecidas diversas 

campanhas com temáticas diferentes que variam entre exorcismo, relacionamento amoroso, 

família, prosperidade financeira, milagres e curas. Da mesma forma ocorre na IAPTD, que 

desenvolve atividades durante a semana, com fluxo maior de pessoas transitando no interior e 

exterior do templo a partir de sexta-feira até o domingo. Geralmente nestes dias as pessoas 

estão mais livres, fora das atividades do trabalho, podendo sair tarde dos cultos sem a 

preocupação de levantar cedo no outro dia. 

A região é marcada por inúmeros templos de diversas denominações, predominante 

pentecostais, presença antiga nesta região; começou com pentecostalismo clássico de 

Francescon,  fundador da Igreja Pentecostal Congregação Cristã. Atualmente, em sua maioria 

se encontram igrejas da segunda onda e da terceira onda, como a IURD, que foi uma das 

primeiras a se instalar no corredor da fé como são conhecidas essas vias (SILVA, 2015). 

Silva (2015) demonstrou que existe uma mancha religiosa predominantemente 

pentecostal na Avenida Celso Garcia e na Avenida Rangel Pestana, na região do Brás, duas 

vias principais de acesso à zona leste para o centro de São Paulo. O pesquisador escolheu a 

categoria de Magnani (1996), denominada “manchas” com intuito de demonstrar a descrição 

dos inúmeros templos nas vias principais que são acesso da zona leste para o centro da cidade. 

Por mancha ele definiu: “pode se compreender por áreas contíguas do espaço urbano dotados 

de equipamentos que marcam seus limites e os viabilizam cada qual com sua especificidade 

competindo ou complementando uma atividade ou prática dominante.” (2015, p. 22). 

A região do Brás é marcada pela concorrência religiosa dentro da cidade de São Paulo. 

A IAPTD concorre com vinte e quatro denominações pentecostais como Assembleia do Brás 

e o Templo de Salomão, da IURD, com uma igreja católica e um templo afrodescendente, 

todas localizada na Avenida Celso Garcia, onde fica a entrada principal da igreja. O número 

dos concorrentes na entrada lateral da igreja, localizada na Rua Gonçalves Dias, 91, é menor; 

a igreja divide espaço com um centro espírita, que fica logo do outro lado da rua; descendo a 
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rua encontramos um convento católico e um pouco mais abaixo uma igreja pentecostal 

boliviana, a Igreja Camhi. 

A presença de um templo nesta região oferece múltiplas opções de relações com o 

entorno como político, social, econômico, comercial. A relação da economia com a religião 

neste espaço ocorre com as diversas instituições religiosas pentecostais, católicas e 

afrodescendentes. Numa conversa com um vendedor nesta região, ele nos contou sobre a 

experiência de conversar com o Agenor Duque. O líder foi em sua loja para comprar um 

utensilio para seu templo e ficou aguardando; no tempo de espera o vendedor pode conversar 

com o líder. O rapaz nos contou que Agenor Duque foi educado e o convidou para participar 

dos cultos da IAPTD.  

O corredor da Celso Garcia-Rangel Pestana é um local de intenso fluxo de pessoas, 

pois além do comércio que atrai trabalhadores e consumidores para região, este corredor é o 

principal acesso da zona leste para centro da cidade, que conta com uma estação de trem, uma 

estação de metrô e os terminais de ônibus que permitem que inúmeras pessoas trafeguem 

deste corredor para as demais regiões da cidade de São Paulo. Esta aglomeração e trânsito de 

pessoas potencializou o espaço para ser um local de visibilidade, uma vitrine para os 

consumidores. É possível perceber que a economia influencia a religião, pois este lugar 

tornou-se um espaço estratégico para a visibilidade religiosa. 

Pode-se compreender que a identidade religiosa e social de uma instituição é composta 

da imagem de si, para si e para outro; a construção de uma identidade tem os critérios da 

aceitabilidade, de admissibilidade, da credibilidade e da negociação direta com outros; 

construindo essa identidade religiosa num contexto de pluralismo religioso ocorre uma 

possibilidade maior de negociação, no entanto, acompanha a ameaça da perda do controle dos 

bens simbólicos produzidos no interior. A visibilidade religiosa é entendida como uma 

manifestação da identidade religiosa construída socialmente, traduzida no uso de utensílios, 

vestimentas, adesivos em automóveis e logotipos em fachadas de prédios. (ROCHA e 

BASAGLIA, 2009). 

Silva (2015), como outros pesquisadores, identificou a relação da visibilidade como 

meio de promoção da imagem e da adesão das massas. O processo da visibilidade é 

antecipado pelo planejamento de marketing e de mercado, para identificar os possíveis 

consumidores dos bens de consumo.  
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“Ser visto na cidade, arrebanhar multidões aos seus templos são uma boa 

hipótese por que tantos líderes religiosos buscam o bairro do Brás em São 

Paulo em especial as avenidas Rangel Pestana- Celso Garcia. Para isso não 

medem esforços e apelos são feitos na TV, no rádio e em diversos outros 

meios de publicidade.” (SILVA, 2015, p. 25) 

Como Debord (1998) sugere, a sociedade em suas diversas relações sociais se faz por 

meio das imagens, sendo primordial a aparência, a visibilidade “o que aparece é bom, o que é 

bom aparece”. Dentro do pluralismo religioso competitivo, a religião precisa aparecer e se 

fazer visível aos adeptos para que seja considerada boa. A escolha pela localização da sede 

nesta região já nos apontou para uma das estratégias que os líderes utilizam da 

espetacularização da fé para buscar legitimidade, conquistar e fidelizar adeptos. Essa região 

do Brás foi eleita como o corredor da visibilidade religiosa pela mídia e pelos agentes da 

religião.  

A categoria nativa da “honra” pelo mérito pessoal dos líderes, atrelada aos 

personagens bíblicos, como Abraão e Sara, os pais do povo de Deus, Israel, foram trabalhados 

na abertura do mesmo evento. Num vídeo institucional de comemoração dos 10 anos foi feita 

essa alusão aos personagens bíblicos veterotestamentários, Abraão e Sara, que, segundo o 

livro de Gênesis, saíram de sua terra e do meio dos seus parentes para irem a uma terra 

desconhecida, a Terra Prometida por Deus; da mesma forma, dizia o vídeo que, Agenor 

Duque e Ingrid Duque, abriram mão dos seus sonhos para obedecer a voz de Deus, para abrir 

uma nova igreja, gerar um novo povo, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Essa 

alusão aos personagens bíblicos judaicos remete ao retorno ao Israel Mítico (Gomes, 2009, p. 

111). A partir deles, os membros constroem uma identidade de fraternidade em que todos são 

filhos dos mesmos pais, os líderes. 

A aquisição do espaço numa das vias principais da visibilidade religiosa, é contada 

também como uma forma de honra divina aos líderes da IAPTD. É possível ver vídeos nas 

redes sociais da compra do espaço pelo casal. Com certeza, a aquisição do espaço é o marco 

do ministério da nova fase com os títulos de apostolo e bispa. 

Silva (2015, p. 96) entendeu que uma das categorias inerentes ao neopentecostalismo 

interpreta a aquisição de um imóvel no “corredor do espetáculo da fé”, como “ser honrado”, 

que significa receber “honra divina”. A definição da palavra honra, se encaixa com os líderes 

evangélicos, o casal Duque, “líderes chamando para si suas qualidades e projetando 

visibilidade frente a seu grupo e a outros grupos”. Não é a toa que um dos textos mais lidos e 
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interpretados seja o livro de Ester, título dado a uma das campanhas de Ingrid Duque. Um 

trecho do livro de Ester no capítulo 6 versículo 7 é o fundamento que baseia a honra divina 

por mérito pessoal dos líderes. Baseado nestas categorias é possível para o líder Agenor 

Duque como “profeta de Deus”, o detentor dos poderes divinos de milagres criativos, trazer 

revelações e palavras proféticas.  

A IAPTD utiliza os signos do Antigo Testamento para atrair seus adeptos. O próprio 

nome da instituição indica o uso destes signos de forma espetaculosa, os conceitos de 

plenitude e trono de Deus remetem ao imaginário do fiel, às teofanias dos textos bíblicos 

fundamentadas na teologia da realeza, da beleza, do triunfo, da hierarquia acessível aos 

homens da terra e encontrada naquele lugar e nos seus cultos. (CUNHA, 2007, p. 187).  

 

3.4 A linguagem simbólica nos espaços da denominação 

 

Todo o ambiente da igreja é projetado com as influências deste movimento religioso, 

que se utiliza dos signos, das cores, das vestimentas, retirados do Antigo Testamento, a fim de 

expressar a teofania das tradições da monarquia israelense, do Deus soberano, Rei, Guerreiro, 

Entronizado, no entanto, distante de seu contexto. As paredes são pintadas com duas faixas, 

uma na cor branca e a outra faixa na cor amarela ouro, o teto é forrado de branco; as colunas 

que ficam no meio do salão são brancas com detalhes dourados na parte de cima; no fundo do 

salão fica a cabine de som e imagem, são dois andares.  
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 Figura 25: Coluna com detalhes dourados, as paredes e corrimão da entrada principal seguindo com a 

cor dourada
91

. 

                                                 

A localização do templo já demonstrou que a espetacularização da fé não ocorre de 

forma ingênua e involuntária pelos líderes, mas é planejada mesmo antes da sua fundação. 

Almeida (2004) demonstra a lógica da construção em espaços grandes, como a IURD; 

procuram uma localização presente numa frenética movimentação urbana, próxima dos 

pontos de terminais de ônibus e pequenos centros comerciais, um espaço com amplos salões e 

poucas subdivisões espaciais, adequado para um fluxo em massa, somente depois da definição 

da localização e do espaço é que buscam conquistar os adeptos.  

A conquista pela legitimidade social, e por adeptos depende do fluxo de migração no 

espaço da localização do templo e a capacidade de produção e troca de conteúdos simbólicos 

que atendam as demandas pessoais das pessoas. Por isso, ter um templo no corredor do 

espetáculo da fé é tornar-se mais visível para um número expressivo de pessoas que circulam 

rotineiramente nas avenidas principais do Brás. E é preciso, aproveitar-se da melhor forma 

das técnicas de marketing e publicidade para construir uma imagem religiosa legitimadora, 

onipresente nas mídias, na política, nos outdoores das principais avenidas, com o fim de ser 

visto. (ALMEIDA, 2004, p. 25). No espetáculo, os meios conduzem para um fim, o fim em si 

mesmo.  
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3.3 A linguagem simbólica 

 

Conforme Debord (2009, p. 15), a linguagem do espetáculo é formada pela produção 

industrial da cultura de sinais, símbolos que são ao mesmo tempo a finalidade última dessa 

produção. Utiliza-se dos especialistas na comunicação por meio da imagem para comunicar e 

atrair os seus adeptos. Ao longo da história das igrejas protestantes, foi comum o uso dos 

signos, símbolos extraídos dos textos bíblicos, principalmente os signos e símbolos do Novo 

Testamento, os quais fazem oposição às ideias do capitalismo e do mercado, orientando as 

ações dos fieis para uma vida mais discreta e ascética. A comunicação da mensagem de fé 

sempre foi um objetivo perseguido pelos evangélicos, o qual impulsionou o grupo a investir 

na tecnologia para promoção desta mensagem. Por isso, o uso tradicional dos símbolos da 

cruz, do peixe e da pomba, símbolos da humildade, sofrimento e negação deste mundo. 

Desde a primeira década de 2000, percebem-se alterações quanto ao uso dos símbolos 

dentro do grupo religioso protestante. Primeiro a preferência de certas igrejas no uso dos 

símbolos do Antigo Testamento, reservando aos signos do Novo Testamento uma posição 

secundária. Segundo aspecto, é como ocorre o resgate destes signos, pois recebem novos 

significados, tornando-se próximos ao diálogo da lógica do mercado, com os valores do 

capitalismo e da globalização (CUNHA, 2014, p. 2 e 3).  

Esse movimento de apropriação dos símbolos do Antigo Testamento é influenciado 

pela mídia religiosa e pela veiculação de programas televisivos e de rádio, como também a 

produção do mercado religioso fonográfico. Os signos são previamente selecionados e 

retirados do seu contexto original para serem ressignificados e aplicados nas práticas 

religiosas e nas ornamentações dos espaços dos cultos das igrejas, no entanto, com um sentido 

distinto do Judaísmo e da história de Israel, fundamentados na Teologia da Prosperidade 

(CUNHA, 2014, p. 15). 

A lógica do uso dos símbolos pelas igrejas segue a tendência do espetáculo que requer 

o esquecimento da história na cultura, isto é, a comunicação em si mesma, para fazer uma 
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crítica à história. “As ideias melhoram. O sentido das palavras entra em jogo. O plágio é 

necessário. O progresso supõe o plágio. Ele se achega à frase de um autor, serve-se de suas 

expressões, apaga uma ideia errônea, a substitui pela ideia correta.” (DEBORD, 2009, p. 134). 

O site institucional serve como unificador das informações da denominação. Por ele, 

as pessoas têm acesso a todas as ações da instituição e de seus líderes. Datas de cultos, 

batismo, WebTV, Rádio On-line. São postados vídeos com os líderes na companhia de 

pessoas influentes, ou da liderança da igreja, estando em locais simbólicos, atingindo o centro 

da vida dos fiéis que buscam segui-los. 

 No site, foi publicada a representação oficial da instituição com o relato do 

surgimento da igreja. Este relato contém diversos elementos simbólicos; a linguagem 

simbólica é usada como ferramenta de poder, com o objetivo de conduzir os fiéis e os 

visitantes a consumir suas imagens e aderirem suas mensagens, como sentido para vida.  Até 

o final do ano de 2015, era possível encontrar no site da IAPTD, a história da igreja, que foi 

construída com elementos simbólicos que apontam para a fidelidade e admiração dos líderes 

que obedeceram ao chamado de Deus e foram honrados por Deus: 

Fundada em 7 de Setembro de 2006 a Igreja Apostólica Plenitude do Trono 

de Deus, pelo Apóstolo Agenor Duque e pela Bispa Ingrid Duque, se iniciou 

debaixo de uma visão Apostólica que Deus deu ao Pr. Agenor Duque, que era Pastor 

em um ministério e recebeu de Deus uma direção, uma Visão Espiritual de uma 

nova Igreja, uma igreja que viesse fazer a diferença nesta terra, e assim o Pr. Agenor 

Duque seguiu o seu sonho e o seu chamado, que começou como uma igreja deve 

começar, com uma base, um alicerce, seguindo esta visão ele disse a sua Esposa 

sobre o que Deus havia o mostrado, acreditando no chamado na vida do Esposo e no 

seu chamado a Bispa Ingrid largou seus sonhos e projetos pessoais, para viver ao 

lado do Esposo uma direção de Deus para a vida e para o ministério deles. 

A Igreja Plenitude do Trono de Deus adquiriu alguns horários em 

programação de Rádio, aonde debaixo de um Sacrifício do Apóstolo Agenor Duque 

e da Bispa Ingrid Duque, investiram no Reino com o Objetivo de ganhar almas e 

Deus foi honrando cada passo deste casal, veio a Consagração de Apóstolo e Bispa 

da parte de Deus confirmado pelo homem na terra, e assim iniciou o ministério deste 

casal Abençoado por Deus. 
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A Igreja Adquiriu grande parte da Programação de rádio no período da madrugada 

na Musical FM 105,7 aonde vidas começaram a ser restauradas, transformadas e 

tocadas pela unção que ali daquele altar era liberado, ou até mesmo pelas ondas 

sonoras do rádio, testemunhos começaram a surgir e Deus começou a fazer grandes 

obras através da vida deste Casal. 

(site Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus
1
) 

Desta forma, a identidade da igreja foi construída a partir da memória dos líderes, 

recontada a partir de elementos religiosos importantes e legitimadores no meio pentecostal, 

sempre enfatizando o “sofrimento” e as “dificuldades” que os mesmos tiveram que enfrentar 

para abertura da denominação, e o serviço ao clero. 

O casal é projetado sobre os fiéis como os líderes “ungidos”, “de Deus”, “presentes de 

Deus”, exigindo das pessoas a devoção, a credibilidade inquestionável. Como no caso do tipo 

da liderança carismática, percebe-se a devoção dos fiéis sobre o carisma pessoal deste casal, 

principalmente sobre o Agenor Duque. Uma obreira da IAPTD no primeiro culto de 

celebração de 10 anos da IAPTD que ocorreu no dia 01 de setembro de 2016 declarou que: 

“Estamos aqui porque os pastores aceitaram o desafio”. No dia seguinte, o líder Agenor 

Duque fala sobre a história do começo da denominação, exaltando o papel importante do 

apóstolo Marcos Sardinha em sua trajetória, conferindo aos fiéis presentes no espaço e virtual 

a obrigatoriedade do agradecimento. Disse assim para os fiéis:  

“Todos aqui, todos os que estão aqui e os que estão em casa, tem uma 

grande dívida com este homem aqui, [...], apóstolo Marcos Sardinha. 

Aplauda este homem do céu.”
1
. 

As cores para IAPTD têm seu significado, a cor branca simboliza a pureza do Espírito 

Santo e o dourado faz referência à divindade, realeza, e o ouro faz referência à natureza divina 

à glória de Deus (DUQUE, 2016, p. 14 e 15). Confirmando as palavras de Magali Cunha, que 

diz que a cor amarela ouro presente em todo ambiente remete ao imaginário das tradições pós-

exílicas do sacerdote, ao imaginário da realeza, das colunas do templo construído por 

Salomão (CUNHA, 2014, p. 19). 

                                                                                                                                                         

 

91 Registro fotográfico realizado na visita ao campo. 
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Outra característica é a decoração do altar, que serve como cenário das programações 

televisivas da IAPTD. O altar é um palco em formato de meia-lua, com um telão principal ao 

fundo; na lateral um acesso para o palco de onde surgem o casal e seus convidados, perto 

desse acesso fica o espaço para utensílios de limpeza do palco, como rodo, pano e etc. Nas 

duas laterais do palco há um telão e pequenas escadas que dão acesso ao palco. Há canhões de 

luzes espalhados pelo palco. No lado esquerdo ficam os músicos. 

 

 

Figura 26: Os castiçais e taças sobre a mesa com toalha bege sempre presente nos cultos e eventos
92

. 

No lado direito ficam uma mesa com taças e as poltronas vermelhas com detalhes 

dourados que lembram tronos, onde ficam sentados o casal, convidados, pastores apóstolos e 

pastoras; a mesa e as poltronas foram elementos presentes em todas as nossas visitas na igreja, 

como também no congresso. Para o apóstolo Agenor (2016, p. 60), a mesa simboliza a 

comunhão, associação sacerdotal, alimento divino. 

                                                 

92
  Registro fotográfico realizado na visita de campo. 
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Figura 27: mesa e as poltronas vermelhas com detalhes dourados
93

. 

Outros elementos judaicos são encontrados no culto da IAPTD, como o menorah – um 

candelabro que remete ao passado de glória e riqueza de Israel, relacionado ao templo de 

Jerusalém e a monarquia (CUNHA, 2014, p. 18). Esse elemento também está presente nas 

igrejas da IURD e no Templo de Salomão.  

Segundo o apóstolo Agenor (2016, p. 95), a luz do Menorah simboliza a presença de 

Deus (no hebraico Shekinah) e “Yeshua”, Jesus é o candeeiro por ser a luz do mundo, 

conforme a referência do texto de João 1.9. Outro elemento ligado ao passado de glória e 

riqueza de Israel é a arca da aliança como símbolo da presença do Messias Yeshua Hamashia, 

Jesus, sendo o mais imponente símbolo feito pelos homens (DUQUE, 2016, p. 106).  

                                                 

93
  Registro fotográfico realizado na visita ao campo. 
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Figura 28: O altar da IAPTD na sexta-feira Forte, no feriado da Sexta-feira Santa. Os elementos 

judaicos o Menorah e a Arca da Aliança e o elemento cristão, a cruz. 

No chão do altar há o desenho da Estrela de Davi. Este símbolo representa a realeza, o 

reino, tanto para IAPTD, como para as demais denominações neopentecostais; representa o 

reinado de Davi sobre a Terra. Outro aspecto comunicado pelo signo é a personalidade de 

Davi, como guerreiro e conquistador, e a função de Jesus Cristo, como o Messias de Israel 

(DUQUE, 2016, p. 105). Os elementos que simbolizam a imagem do Cristo sofredor são 

esquecidos, enquanto, é enaltecida a imagem do Messias, do Rei que virá reinar. Essas 

escolhas simbólicas são determinadas pela teologia que orienta essas denominações.  

 

Figura 29: A cantora gospel Bruna Karla no palco da IAPTD e no chão a estrela de Davi. 



107 
 

Desta forma, percebe-se a relação do uso da imagem na mediação da relação 

estabelecida entre a igreja e os fiéis, por meio do uso imagético dos símbolos, signos judaicos 

que atraem para seu templo um público seduzido pela Teologia da Prosperidade que está 

ligada aos valores e hábitos da sociedade do consumo. 

Outra forma da igreja trabalhar a linguagem espetaculosa é a produção constante de 

mídias com suas imagens atreladas a símbolos judaicos. Como na imagem a seguir, referente 

ao programa televisivo comandado pelo apóstolo Agenor Duque. A frase faz menção ao Deus 

da guerra, a uma guerra contra inimigos que impedem a conquista dos fiéis, ao lado um 

homem vestido com uma roupa que faz alusão às vestes de sacos, usadas pelos judeus quando 

estavam num momento difícil, um sinal de humilhação por uma intervenção divina; logo 

abaixo um leão que representa o reino, a vitória e por fim um cordeiro que lembra o sacrifício, 

o qual faz alusão tanto a Cristo como as ofertas dedicadas a Deus em troca de um favor 

divino.  

 

Figura 30: Anúncio no site da IAPTD
94

. 

Por meio da imagem, legitimam sua liderança sobre outros líderes evangélicos, como 

também determinam o público para cada culto, por meio dos convidados. Dependendo do 

evento é convidado um representante do saber, isto é, especialistas legitimados para falar de 

                                                 

94
 Fonte da imagem: Disponível em: http://www.iaptd.com.br/ Acesso em 19/10/2016. 

http://www.iaptd.com.br/
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Deus e da Bíblia, contanto também com uma atração da música gospel. Conversando com um 

jovem seminarista sobre suas visitas recorrentes aos cultos da IAPTD, ele justificou sua 

presença nos cultos pela oportunidade de ouvir os preletores convidados, o que de outra forma 

seria muito difícil.  

         

Figuras 31 e 32: Anúncio dos aniversários da denominação, 2015 e 2016
95

. 

Na década de 1980, a Igreja Renascer em Cristo, liderada pelo Apóstolo Estevam 

Hernandes e pela Bispa Sônia Hernandes, lançou no mercado religioso a música religiosa 

denominada com gospel. O gospel seguiu uma produção paralela aos hinos oficiais do 

protestantismo tradicional e os cânticos ou corinhos que surgiram a partir da década de 1950. 

Na história do protestantismo brasileiro foram três tipos de produção musical religiosa: o 

hino, o corinho e o gospel. O gospel rompeu com o estilo tradicional das canções entoados na 

liturgia protestante, incorporando valores seculares, litúrgicos e de mercado, estranhos ao 

protestantismo tradicional (DOLGHIE, 2004).  

Na produção musical do gospel, todos os ritmos são contemplados e as bandas e 

cantores seguem o modelo de apresentação das bandas e cantores seculares. O termo gospel 

remete ao estilo de mensagem que fala sobre Deus ou das coisas de Deus. Esse produto 

religioso influenciou as igrejas, atendendo a uma demanda insatisfeita composta de jovens e 

músicos. A música gospel foi sendo incorporada pela liturgia de muitas igrejas (DOLGHIE, 

2004). 

                                                 

95
Fonte das imagens no Site da Iaptd. Disponível  http://www.iaptd.com.br/. Acesso em 06/09/2016. 

http://www.iaptd.com.br/
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Nos cultos que presenciei, ouvi músicas dos três estilos. No culto da sexta-feira Forte, 

da Semana Santa; o apóstolo Agenor Duque cantou um hino clássico, “Conversão”, mas no 

mesmo culto foi projetado nos telões do altar o clipe musical do cantor gospel Fernandinho, 

“Galileu”. 

A presença de cantores gospel nos cultos e nos eventos da IAPTD é constante. No 

culto que fui, o convidado da noite foi o conferencista e pastor da Igreja Batista Getsêmani de 

Belo Horizontes, Jorge Linhares que estava vestido de calça preta, blusa azul, gravata 

vermelha e terno cinza. O conteúdo da fala de Jorge Linhares foi sobre no livro bíblico de 

Lucas, sobre a parábola da dracma perdida, as pessoas ficaram eufóricas na leitura do trecho 

em que a dracma perdida foi encontrada. Os líderes escutaram atentos sentados nas poltronas. 

Dois rapazes vieram em minha direção e perguntaram: “Você está aqui há muito 

tempo?” – respondemos que sim. – “Bruna Carla já cantou?” – respondemos “não” e eles 

foram embora. Após um tempo, uma mulher fez a mesma pergunta, desta vez para um rapaz 

que estava perto de nós. Isso demonstrou que uma parte das pessoas que ali estavam foram 

por causa da atração musical, o que nos apontou para uso das atrações musicais e de 

pregadores para atrair o público pentecostal e das igrejas históricas como a Batista. 

A presença do mercado religioso e do marketing está em todos os espaços; a lógica 

comercial é perceptível quanto à localização das lojas, da lanchonete e da Escola de Teologia. 

Nas duas entradas encontra-se a Livraria Plenitude que vende os livros, CD’s e DVD’s do 

casal Duque e dos parceiros. Também, são vendidos artigos diversos, camisetas dos eventos, 

óleos e vestimentas que identificam a IAPTD e DVD’s da bispa Ingrid; oferecem até 

coletâneas com as músicas favoritas do apóstolo Agenor Duque e da Banda Plenitude.  

 Os temas dos livros dos fundadores são determinados pela função que exercem na 

IAPTD. Considerando que o apóstolo Agenor, identificado pela Bispa Ingrid como cabeça, é 

aquele que manda, os sobre a Batalha Espiritual, a Teologia Escatológica e a Teologia da 

Prosperidade são escritos por ele. Agenor é autor de títulos como “Mentiras que parecem 

Verdades” e “Batalha Espirital”. . Os temas dos livros da Bispa Ingrid são sobre a família, 

auto-ajuda e para mulheres como “10 mandamentos da mulher virtuosa” e “7 Segredos da 

Vida Sentimental”. Os livros do casal são publicados pela “Livraria, Editora e Publicações 

Um Novo Tempo Ltda.”, o nome fantasia da empresa é “Tempo de Deus”. 
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Nas dependências da igreja está localizada a Loja Amor da Bispa Ingrid, onde são 

encontradas todas as peças de roupas que ela usa no culto. A loja tem vitrines chamativas, são 

organizadas, iluminadas e estão no ponto estratégico de fluxo de pessoas. Como empresária a 

bispa Ingrid administra a própria grife “Loja do Amor”. Nos cultos sempre está produzida 

com makeup
96

 impecável, vestida com as roupas da sua grife, com os vestidos que custam em 

média de R$ 130,00 e o manto vermelho que custa R$ 149,00, todos disponíveis na sua loja 

física
97

 na própria sede da IAPTD, ou no site. A Bispa Ingrid oferece por meio da sua grife 

roupas e acessórios femininos e artigos religiosos usados nos cultos da IAPTD. 

  

3.5 Os cultos da IAPTD  

 

Os cultos ocorrem às 9h, às 15h e às 18h nas quartas, quintas, sextas-feiras e 

domingos, todos dirigidos pelo apóstolo, às terças-feiras o culto é comandado pela Bispa 

Ingrid. As reuniões do Conselho Internacional de Pastores e Líderes, e reuniões de líderes e 

obreiros da IAPTD, acontecem às segundas-feiras e são dirigidas pelos líderes. Aos sábados 

ocorrem os encontros com a juventude, liderados pelos pastores. 

Segundo Agenor Duque, o número de membros em todo o Brasil ultrapassa os 30 mil 

membros, número inferior publicado pelos meios de comunicação. As pessoas que 

frequentam os cultos, e eventos da denominação são das classes mais baixas. Nos cultos na 

sede e nos eventos encontramos famílias inteiras, jovens, muitas crianças, bebês, idosos, 

também paralíticos.  

O clima é acolhedor, as pessoas são bem recebidas pelos obreiros espalhados em todos 

os lugares da igreja. Os obreiros e auxiliares, homens e mulheres, são organizados por estilo e 

cor de roupa, facilitando a identificação da sua função no interior do templo. 

A liturgia do culto se segue: louvor, profecias, milagres, mensagem e ofertas, louvor, 

geralmente ministrado pelos cantores convidados. Observamos que o apóstolo Agenor utiliza 

sempre o lado esquerdo do altar para sua prédica profética e milagres, o lado direito só é 
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 A palavra makeup está relacionada à maquiagem e cabelo feitos da forma profissional, termo que usado na 

área da estética. 
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 Site Oficial da Loja do Amor da Ingrid: http://loja.amoroficial.com.br/ Acessado em 17/12/2016. 

http://loja.amoroficial.com.br/
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ocupado por ele quando este se apresenta como coadjuvante da cerimônia; como no culto em 

que o apóstolo Sardinha estava e assumiu o comando. Por cerca de 1 hora ele comandou o 

culto, as pessoas estavam em pé e permaneceram assim por muito tempo; o culto começou às 

19h30 e ultrapassou às 23h30. Neste culto, o apóstolo Agenor Duque deu inicio e conduziu a 

cerimônia por uma hora. No palco estavam Agenor Duque e seu tecladista Giovani, o som 

estava alto, o espaço estava lotado, diferente do culto de quinta-feira daquela mesma semana, 

em que sobravam muitos lugares vazios, procurei um lugar estratégico, no corredor de frente 

com o palco, na segunda quadra de cadeiras.  

Para uma “igreja eletrônica” ser um sucesso é necessário que ela tenha um líder que 

seja um show-man (PEAGLE, 2013, p. 127); a IAPTD, produziu esse líder; presenciamos o 

desempenho dele nos cultos e congressos, percebemos que as pessoas vibram com sua 

entrada. Ele consegue manter um ritmo de euforia e êxtase, mantendo em si a atenção do 

público por três horas, como ocorreu no Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil, em 

2017. Ele entrou por volta das 16 horas e apenas saiu do centro das atenções do evento por 

volta das 19 horas da noite. Acompanhado de seu fiel músico Giovanni e seus pastores, sua 

atuação envolveu profetismo, músicas, milagres, e a invocação do Espírito Santo. Jovens 

fizeram rodas para experimentar o batismo com Espirito Santo. Houve muitas manifestações 

psíquicas e físicas, acompanhada de glossolalia. Os obreiros que são auxiliares dos líderes 

estavam atentos para prestar seus serviços: oração, acolhimento, prestar socorro, etc. Quando 

estava nos cultos, ficamos impressionados com sua atuação, realmente um show-man. 

Os líderes entram no momento do louvor, então prosseguem com os louvores, 

geralmente acompanhados com seus tecladistas. Entre os louvores, eles fazem pausas e falam 

frases, às vezes, desconexas, sem sentido (principalmente o apóstolo), ele promete falar sobre 

um assunto e não desenvolve; sendo impossível estabelecer conexão entre os assuntos, e 

recordar do assunto anterior. A estratégia é a música contínua e o som alto que não permitem 

a avaliação do conteúdo, a memorização do que é falado. 

Posteriormente começa o roteiro dos milagres, é muito interessante. Ele usou do 

profetismo para anunciar um tipo específico de pessoa com certa enfermidade. Então, os 

obreiros correm pelo corredor gritando a procura da pessoa específica. Presenciamos pessoas 

que estavam sentadas próximas a nós, tranquilas, não esboçando nenhum sofrimento, que 

foram ao encontro dos obreiros calmamente e encaminhadas até a frente do altar, simular um 

drama, uma cura. Logo após, retornaram tranquilamente aos seus lugares. 
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Outro elemento para uma igreja eletrônica ter sucesso é uma platéia que assuma esse 

papel de coadjuvante, contando seus testemunhos, seus dramas, suas experiências religiosas, 

legitimando a crença no profeta e a eficácia de seus bens simbólicos. 

Pode ocorrer que o líder enfrente em seu local de liderança a concorrência com outro 

líder carismático, e precise lutar para fazer-se acreditar. Muitas dessas lutas são midiatizadas. 

O apóstolo Agenor Duque precisou lidar com essa ameaça, no culto em que o apóstolo 

Sardinha estava. O tema deste culto era a legitimidade apostólica de Agenor. Para tal, era 

necessário que esse carisma fosse patenteado por outro líder carismático, aquele de quem que 

emanou o poder sobre o líder a ser legitimado. Assim, o apóstolo Sardinha já tinha pré-

estabelecido sua prédica, no entanto, ao assumir a tribuna, começou com o profetismo, 

anunciou a realização de nove milagres. As pessoas foram a êxtase, muita gritaria 

acompanhada de manifestações físicas, mais intensas do que foram com o líder da IAPTD. 

Agenor Duque mostrou-se incomodado com a situação. O que foi posto em jogo foi a 

legitimidade do carisma apostólico de Agenor Duque, Sardinha parece ter um carisma maior.  

Logo em seguida, Agenor Duque desafia Sardinha, pede para subir no altar um senhor 

debilitado com sonda pelo nariz e numa cadeira de rodas, conduzido pelo filho. Agenor relata 

a situação: os dois são pastores da Assembleia de Deus amaldiçoados por outro pastor da 

mesma denominação. Então, Sardinha foi convidado a fazer as preces pelo senhor e operar a 

cura. Sardinha repete suas preces, glossolalia, coloca sua mão sobre o senhor de idade, mas, 

nada acontece. Chega o momento de o apóstolo Duque retomar seu domínio sobre a plateia. 

Ele manda o senhor abrir a boca, ele repete por três vezes a ordem aos gritos. Foi possível, 

visualizar pelo telão o rosto do idoso que parecia resistir à ordem, mas enfim ele abre a boca. 

Logo, Agenor lança um cuspe dentro da boca do idoso e manda que o idoso fechar a boca e 

engolir. O idoso parece não acreditar, seu olhar é de ódio, mas aos gritos do apóstolo, o idoso 

engole. 

Posteriormente, o apóstolo Agenor posicionou os personagens nos seus lugares no 

palco, no altar. O filho ficou em pé no canto direito e a cadeira de rodas com o pai no lado 

esquerdo. Agenor comandou a cena e orientando, o filho a grita: “Vem pai, vem pai....” e 

ordenou para que o idoso ficasse de pé e andasse. A ordem foi acatada pelo pai que andou 

com muita dificuldade até o filho. Nesta hora, as pessoas entraram em êxtase, pularam, 

gritaram, rodopiaram, com manifestações psíquicas e físicas; Agenor superou Sardinha. 

Quando o senhor se assentou Agenor Duque ficou incomodado. Logo, ordenou que o idoso 
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voltasse a andar de um lado a outro por várias vezes. Era nítido o cansaço do idoso e sua 

dificuldade em caminhar. 

Após isso Agenor Duque voltou para seu trono, e Sardinha prosseguiu com o discurso 

legitimador da liderança do apóstolo. Agenor é um líder muito agressivo e competitivo. A 

sensação ao término deste culto foi de ter presenciado a um espetáculo. 

         

Figura 33 e 34: Idoso curado no culto com um cuspe do apóstolo Agenor Duque
98

. 

 

3.6 As mídias e redes sociais 

 

Conforme Moraes (2008, p. 43-45) os pastores da Igreja Adventista foram os pioneiros 

nas mídias, tanto radiofônicas como as televisivas. As igrejas tradicionais tentaram se instalar 

no cenário midiático, mas não obtiveram sucesso quanto à administração, mas foram os 

grupos pentecostais, mesmo sendo os derradeiros, que mais se adaptaram e tiveram êxito. 

A Igreja Internacional da Graça, com o missionário Romildo Ribeiro Soares (R. R. 

Soares), foi a primeira a transmitir um programa evangélico em horário nobre. O formato do 

programa era semelhante ao que é produzido hoje, o “Show da Fé”. A grande inovadora dos 

meios de comunicação foi a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Segundo Carranza 

(2013), as mídias são usadas pelas instituições religiosas para garantir seu progresso no 

cenário religioso:  
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 Disponível na página da IAPTD: https://www.facebook.com/IAPTD/. Acesso em 18/10/2016 

https://www.facebook.com/IAPTD/
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“[...] as mídias religiosas se consolidam, na sua dupla vertente concorrencial: 

no âmbito institucional, ajudam a ampliar os rebanhos e/ou atrair os 

afastados da igreja; no plano comercial, fazem crescer a disputa pela 

captação de audiência.”  

A denominação está presente em vários espaços da mídia como rádio, TV, nas revistas 

e sites de fofocas, embora quase sempre envolvida com polêmicas sobre os ritos e símbolos 

que o grupo apresenta para os adeptos. Por outro lado, os líderes procuram transmitir a 

imagem de “homem e mulher de Deus” pelos meios de comunicação, isso é perceptível pelas 

vestimentas que usam nos cultos que não são usadas por eles em outros momentos do 

cotidiano, utilizam discursos verbalizados nos seus encontros e escritos nos seus livros, nos 

quais projetam sobre os adeptos o mérito de serem honrados devido a uma vida ascética de 

negação do mundo.  

Desde seu surgimento a IAPTD sempre apostou nos programas de rádio, até mesmo 

nos tempos de instabilidade financeira que enfrentou no começo, era somente o canal 105,7 

FM. Conforme informações extraídas do site IAPTD, atualmente a igreja sustenta sua 

programação em cinco canais de rádio, formando a Rede do Bem FM: 97,3 FM (São Paulo); 

105, 5 FM (Campinas); 107, 5 FM (Ribeirão Preto), 102, 5 FM (São José do Rio Preto), esses 

canais estão todos no Estado de São Paulo, mas a igreja sustenta um canal no Estado de Minas 

Gerais, Belo Horizonte 103,9 FM. 

A Igreja está presente também nos canais de TV por assinatura. Até o primeiro 

bimestre deste ano mantinha no ar 18 horas de programação no canal de TV RBI, a antiga 

MIX TV; além de outros programas de rádio e TV. No entanto, devido a crise financeira do 

canal e a necessidade do casal por mais tempo de programação, no começo do mês de março 

o casal anunciou a mudança para o canal Rede Brasil, onde não permaneceu por muito tempo, 

retornando para a antiga casa.  

Os programas são transmitidos pelos canais TV aberta (14), Claro TV (16), Vivo TV 

(1226), Sky (177), Oi TV (19), GVT TV (247), Net (192), além da TV Online pelo site da 

igreja e pelo aplicativo para celular. Quando a programação da TV por assinatura fica fora do 

ar, a recomendação é para que os fiéis utilizem o aplicativo e a TV Online, o que foi possível 

verificar analisando os anúncios de publicidade do site. 

Outros meios de comunicação são as redes sociais, como Facebook, Instagram, 

Twitter e o próprio site, onde os fiéis podem acompanhar seus líderes. A igreja tem em cada 
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rede social seu link próprio, como o casal também que possui cada um seu link particular para 

divulgação da sua agenda, sua vida.  

Brenda Carranza (2013), abordou sobre a relação das igrejas portadoras do discurso de 

negação do mundo no púlpito, mas que incorporam os conceitos negados para está presente 

no espaço legitimador da sociedade, a mídia. O principal propósito que os líderes legitimam 

sua presença na mídia é a comunicação do evangelho.  

Fábio Augusto Darius (2013), falando sobre a comunicação do evangelho nas mídias, 

considerou os princípios que norteiam os cristãos quanto à esta tarefa da fidelidade na 

exposição do evangelho para o ouvinte, para que ele decida diante da mensagem, sua 

aceitação ou rejeição da fé cristã; a crença na cooperação da propagação do evangelho entre 

Deus e os homens e o uso de ferramentas para a realização da proclamação.  

Mas, Darius (2013), questionou o conteúdo da projeção dos programas evangélicos 

pelas mídias televisivas, que aparentemente seria o evangelho, no entanto, o que é transmitido 

ao espectador é o endeusamento dos líderes pentecostais e neopentecostais, como detentores 

da mediação do imanente com transcendente e de poderes divinos. Embora tendencioso 

teologicamente, ele aguçou nossa atenção para a espetacularização da fé por meio desses 

líderes, atrás do argumento que legitima socialmente sua presença neste ambiente secular e 

que auxilia na conquista e fidelização de adeptos, que é a propagação do evangelho. 

Atualmente a IAPTD tem cinco canais de rádio, um canal de TV RBI, e anualmente 

promove o megaevento “Congresso Fogo e Avivamento para o Brasil”, que reúne grandes 

nomes nacionais e internacionais do movimento pentecostal. Uma igreja tipo empresarial com 

gerenciamento nas bases das técnicas de administração e mercadológicas. A IAPTD sempre 

trabalhou com os programas de rádios para divulgar a denominação, ferramenta valiosa para 

os líderes no alcance e fidelização de adeptos “propagando sempre o evangelho”. Mas 

também se utilizam dos canais de TV por assinatura para transmitir seus cultos. Os cultos na 

IAPTD são dinâmicos, seguem um roteiro pré-estabelecido, uma temática determinada nas 

campanhas, nos eventos e nos cultos; às vezes as temáticas parecem subliminar aos adeptos, 

pois não conseguem perceber a ilusão produzida, a imagem projetada e a manipulação de suas 

crenças.  

As práticas religiosas da IAPTD são transmitidas pelas mídias televisivas, e pelas 

redes sociais o Facebook, e pela TV on-line e Rádio On-line no site da instituição. Em tempos 
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de crises financeiras, em que os dízimos e ofertas não são tão altos, para garantirem a suas 

presenças na programação da TV, os líderes precisaram investir em outras saídas com o custo 

mais baixo, assim se utilizam do espaço virtual para transmitir de seus cultos, desta forma, 

continuarem sendo visíveis.  

A produção de imagens ocorre no curto prazo de tempo, assim, acumulando capital. O 

rito em si, é um espetáculo com muita música, com o desempenho dos líderes que deixa as 

pessoas extasiadas e encantadas. Esse espetáculo é reproduzido por todos os canais de 

comunicação da denominação, por isso, os líderes investem nos diversos veículos de 

comunicação. Por exemplo, no Facebook, uma rede comunicação virtual. São várias fotos do 

culto publicadas na página da IAPTD e dos líderes, que são visualizadas, aprovadas e 

compartilhadas pelo público que a frequenta alcançando outras pessoas. 

Veja como as redes sociais, conseguem potencializar a circulação da imagem do casal. 

Na página da Bispa Ingrid foi postada essa foto:  

 

 

     

Figura 35: Ingrid demonstrando afeto ao marido
99

. 

O casal transmite a imagem de casal perfeito e feliz, sempre aparecem fazendo 

declarações de amor um para outro e trocando carícias. Ele é o comandante, o protetor, o 

homem de Deus que ora e jejua e é respondido; ela a auxiliadora submissa, mulher de Deus 

que ora e jejua e também tem suas orações respondidas. Veja a foto retirada da página do 
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 Fotos retiradas da página do Facebook da Bispa Ingrid 
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Facebook da bispa Ingrid
100

, em que ela e o apóstolo estão dançando e com o comentário: 

“Meu eterno Namorado ”, a foto recebeu vários comentários dos fiéis como: “casal lindo, 

abençoado, amado”.  

 

Figura 36: casal dançando no altar da igreja. 

Um comentário chamou a nossa atenção: “Casal abençoado por Deus, nosso 

intercessor que clama a Deus por nós.” Esta frase demonstra a admiração que muitos fiéis têm 

pelo casal. A imagem como pais da família IAPTD é constantemente trabalhada nos cultos, 

nas mídias, nas redes sociais e nos livros da Ingrid Duque. 

    Assim, neste capítulo apresentamos os mecanismos, que os líderes da IAPTD 

utilizam, que apontam para a espetacularização da fé: A localização, a linguagem simbólica, 

os produtos e bens simbólicos, os ritos e a sua presença nas mídias. 
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 Disponível em: 

https://www.facebook.com/1619809181600548/photos/a.1619811168267016.1073741825.1619809181600548/1

693137944267671/?type=1&theater Acessado em 15/12/16. 
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Conclusão 

Com base nesta pesquisa, pôde-se verificar que a IAPTD é uma remasterização 

(BITUN, 2010) das três ondas do pentecostalismo, embora esteja mais próxima do grupo 

denominado neopentecostal, uma vez que suas práticas religiosas e administrativas estão mais 

voltadas para a lógica de mercado. Na análise da construção da trajetória da IAPTD, 

observou-se o que se pode chamar de empreendedorismo religioso, no qual se pode 

depreender, da postura dos líderes e de suas práticas, uma compreensão da igreja dentro de 

um universo empresarial.  

A aproximação da religião com o capitalismo já foi analisada por Weber (PIERUCCI, 

2009) e ainda está presente no atual cenário, na conduta desses pastores empreendedores. 

Suas declarações e ações são conduzidas pelo racionalismo técnico e legitimadas pela teologia 

que propagam: a Teologia da Prosperidade. 

O líder Agenor Duque e sua esposa Ingrid Duque, em certa medida, foram moldados 

para serem agentes religiosos empreendedores pelas redes e instituições religiosas das quais 

participaram (FATECAMP, SUPERE, IURD, IMPD). Constituíram, assim, uma denominação 

voltada para o mercado, valendo-se de variadas tecnologias para transmissão de cultos e de 

programas na rádio, na TV, nas redes sociais e no espaço cibernético. A própria relação 

comercial observável nas duas entradas do templo evidencia o planejamento estratégico para a 

venda de produtos e promoção de seus bens simbólicos. 

A espetacularização está presente na linguagem simbólica, na localização da igreja, na 

produção de livros, CD’S, DVD’s, nas apresentações de cantores gospel, na performance dos 

líderes no culto e nas imagens publicadas nas redes sociais. Todos esses elementos são 

utilizados para atrair adeptos para a IAPTD e legitimar a denominação como entidade 

religiosa no cenário brasileiro.   

Nesse universo de espetacularização, a religião, tal como apresentada pela IAPTD, 

esvazia-se da mensagem da graça e enche-se de espetáculo. O essencial, que é a mensagem da 

fé, sai de cena e dá lugar à lógica e à visão de mundo do espetáculo. Consequentemente, as 

classes dominadas absorvem os ideais do capitalismo e são conduzidas à alienação no 

consumo dos bens simbólicos, e as questões sociais são obscurecidas aos olhos do povo. Tudo 

isso acaba por potencializar a expansão e crescimento do empreendedorismo religioso, que 

prossegue aliado ao neoliberalismo. 
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ANEXO  
 

Relatório de Pesquisa 

A primeira visita realizada in Lócus, ocorreu no dia 01 de setembro de 2016, numa 

quinta-feira. Este foi o primeiro dia do evento de comemoração dos 10 anos da IAPTD. 

Estabelecemos como objetivo nessa visita a observação do local, das pessoas que frequentam 

o culto e tudo o que fosse possível.  

O percurso do Terminal Pq. Dom Pedro ao destino durou 15 minutos. Pelo percurso 

visualizamos as entradas dos templos da Assembleia de Deus do Brás, a Igreja Católica e o 

Templo de Salomão, eram suntuosas. Ficamos decepcionados com a entrada do edifício da 

IAPTD, localizada na Avenida Celso Garcia, porque era escura e modesta. 

Conduzimos do ponto de ônibus para a igreja, acompanhados por uma família que 

atravessou a avenida as pressas. Na recepção estava uma pequena mesa com um caderno de 

anotações para os fiéis escreverem seus pedidos de e os recepcionistas que orientam os fiéis.  

No corredor que conduz ao salão principal, onde ocorrem os ritos; encontramos um 

carro zero para ser sorteado no evento e várias pessoas conversando. Nesse corredor, também 

estão localizadas as lojas do casal, a Livraria Plenitude, do apóstolo Agenor Duque e a Loja 

do Amor, grife da bispa Ingrid Duque. Os funcionários que trabalham nas lojas são fiéis da 

própria igreja.  

Ao adentrar a porta, tem uma rampa que conduz aos assentos e ao palco, ou altar como 

eles chamam o lugar onde é realizado o rito religioso. Na pareda da rampa estava decorada 

com panos de lycra das cores: verde e amarelo; as decorações das demais paredes seguiam as 

mesmas tonalidades com o uso de tecidos e canhões.  

O altar tinha o formato de uma semi lua. No canto direito do altar tem uma porta 

lateral e uma pequena área de serviço, com panos, rodo, bacia usados para limpeza do espaço 

e como suporte para os momentos de curas e proféticos. O altar estava decorado com um 

banner com o logotipo da celebração dos 10 anos da IAPTD. 

Os canhões de luzes estavam em toda a parte, nas paredes no palco. No palco tem um 

memorá gigante marrom com detalhes dourados no canto esquerdo, no lado direito tem uma 

mesa com panos dourado e dois castiçais e poltronas vermelhas (a mesa com castiçais e as 
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poltronas estiveram presentes em todos os eventos que presenciamos, inclusive o Congresso 

Fogo e Avivamento 2017).  

No lado esquerdo, ficam os músicos, o operador de câmera e alguns obreiros ou 

algumas obreiras. No centro, o púlpito de acrílico com o logo da IAPTD e no chão uma 

estrela de Davi. A IAPTD se utiliza dos símbolos judaicos como Memorá e a estrela Davi 

fazendo relação com a história do cristianismo primitivo.  

No lado esquerdo do templo tem algumas salas, destinadas para reunião dos obreiros e 

outra para a Livraria Plenitude, acima uma sala onde funciona a Faculdade Evangélica 

Plenitude – FATEP, no fundo tem uma cabine de dois andares de som e imagem, as cadeiras 

são na cor marrom avermelhado, com o nome da igreja na parte de trás. 

Algumas pessoas aparentavam serem muito vulneráveis (possivelmente moradores da 

rua), outras pessoas das classes baixas e médias. O público era composto de famílias, jovens e 

mulheres acompanhados de seus filhos, muitos bebês de colo, muitos menores de 1 ano de 

idade. No espaço há muitas crianças desde bebês de colo, as maiores transitam sozinhas nos 

corredores, algumas choram aparentemente cansadas ou irritadas, presenciamos uma cena de 

generosidade, uma mãe doa uma fralda de seu bebê a outra. Com o passar do tempo a igreja 

vai enchendo de pessoas. 

Muitas mulheres, dentre elas, obreiras e pastoras; estavam ornamentadas com um 

manto vermelho no ombro direito, o vermelho era predominante nas vestimentas dos fiéis 

naquele dia. Os obreiros transitavam entre os corredores com envelopes de dízimos e ofertas. 

Quando chegamos às 19hs 50 minutos, o local estava vazio, com muitos lugares 

vagos, as pessoas estavam concentradas nos assentos de frente no palco. No comando da 

celebração estava uma das principais pastoras da Bispa Ingrid, a pastora Cleide Pontes. O 

momento da abertura com música e preces de agradecimento pelos líderes e palavras que 

ressaltavam os sacríficios dos líderes pela IAPTD, como: “Estamos aqui porque os pastores 

aceitaram o desafio”, isso ocorreu às 19hs 58 minutos. 

As pastoras da bispa Ingrid entram no palco, uma das pastoras, uma loira nos deixou 

confusos pela semelhança com a líder, mas Ingrid adentra ao espaço para dá ordens para um 

obreiro que imediatamente saiu para cumpri-las. 
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Esse primeiro momento, comandado pela pastora Cleide foi encerrado com uma 

chamada de vídeo sobre os personagens bíblicos Abraão e Sara. O roteiro da narração relatou 

a saída dos personagens da cidade de Ur, do meio de sua parentela em busca da terra 

prometida, com a promessa de uma grande descendência.  

Da mesma maneira que o casal do Antigo Testamento obedeceu e sacrificou-se para 

cumprir as ordens divinas, assim, o Apóstolo Agenor Duque e sua esposa compreendendo que 

era a direção divina, abandonaram os seus sonhos e juntos formarem uma grande família: a 

Igreja Apóstolica Plenitude do Trono de Deus. Neste momento, entra os líderes, às 20hs 10 

minutos. 

A vinheta é parecida com os anúncios da IURD, a espetacularização do enredo que 

extravasa nas imagens e expressões causa nas pessoas a sensação da presença de algo 

grandioso, eminente, resultado de um esforço desmedido por uma vitória grandiosa. No 

pronunciamento dos dez anos de aniversário da IAPTD as pessoas ficaram eufóricas.  

Em seguida, o apóstolo assumiu o comando da celebração com uma saudação comum 

em alguns cultos pentecostais: “A paz do Senhor a Todos”, seguiu com a manifestação da 

glossolalia, algo recorrente nos cultos com o apóstolo; com frequência, o apóstolo diz as 

mesmas palavras: “O Espírito Santo não é um vento, ele é uma pessoa”. Em seguida, 

anunciou os convidados da noite, a cantora gospel Bruna Karla e o pastor Batista Jorge 

Linhares, autor de livros, que foi o preletor da noite. 

Na sequência o apóstolo Agenor Duque pediu para que as pessoas levantassem, e, em 

seguida, proferiu uma palavra de estímulo a fé, que foi seguida, pelos aplausos dos fiéis. 

Posteriormente, ele anunciou profecias e mensagens que nunca eram completadas, o que 

tornava impossível fazer uma sequência lógica do que era dito. As mensagens eram 

incompletas, sem sentido, mas como sempre usava algumas frases para chamar a atenção 

como: “posso falar mais uma coisa, vocês permitem?” “prestem atenção no que agora vou 

dizer”, “Deus me revelou uma palavra”, “Vou falar a primeira palavra, (...) a segunda (...)”, a 

sensação era de que nada era dito. Mas as frases de efeito despertavam nas pessoas a eufória. 

Uma cena nos chamou atenção, no nosso lado estava assentada uma senhora que se 

sentia incomodada com nosso celular e caderno. Quando apóstolo Agenor Duque pronunciou 

palavras de cura, a senhora que estava de pé, se virou para trás - estávamos nas últimas 

cadeiras – ela pegou um pano vermelho e colocou no seio e começou fazer preces. 
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O convidado da noite foi o conferencista e pastor da Igreja Batista Getsêmani de Belo 

Horizontes, Jorge Linhares que estava vestido de calça preta, blusa azul, gravata vermelha e 

terno cinza. O conteúdo da fala de Jorge Linhares foi sobre no livro bíblico de Lucas, sobre a 

parábola da dracma perdida, as pessoas ficaram eufóricas na leitura do trecho em que a 

dracma perdida foi encontrada. Os líderes escutaram atentos sentados nas poltronas, na 

primeira sentou o apóstolo Agenor Duque, vestido de terno cinza, camisa branca; ao lado de 

Agenor estava assentado um homem e a terceira Bispa Ingrid, que está vestida de saia florida 

e blusa preta e um manto vermelho.  

Bispa saiu no momento que Jorge Linhares começou a pregação e retornou com um 

caderno ou uma Bíblia. O obreiro de preto assentado ao lado de Agenor Duque se 

movimentava bastante e atendia aos pedidos do preletor, o pastor Jorge Linhares. O 

movimento de pessoas foi constante durante o culto. Já era 20hs e 40 min e muitas pessoas 

estavam chegando.  

Os obreiros estavam vestidos de terno preto e camisa branca, eles transitavam 

continuamente até o Apostolo Agenor Duque, inclinavam-se, posicionando o ouvido próximo 

ao líder. As cores e as vestimentas dos obreiros e obreiras parecem distinguir a função na 

organização do culto; assim determinados homens subiam e ouviam as ordens e desciam para 

cumpri-las.  

Dois rapazes perguntaram: “Você está aqui há muito tempo” – a resposta foi “sim”. 

Eles continuaram: “Bruna Carla já cantou?” – a resposta foi “não” - eles foram embora. Após 

um tempo, uma mulher fez a mesma pergunta, desta vez para um rapaz que estava próximo. 

Isso demonstrou que uma parte das pessoas que ali estavam foram por causa da atração 

musical, o que apontou para uso das atrações musicais e de pregadores para atrair o público. 

No momento da explanação de Jorge Linhares, ocorreu uma circulação constante de 

pessoas, as que permaneceram sentadas escutavam atentamente. Quando Jorge Linhares fazia 

alusão a ação obediente dos membros para a igreja, o casal Duque trocava comentários; 

quando a alusão se referia aos membros ajudarem com os afazeres eclesiásticos, o apóstolo 

Agenor Duque se levantava e dava muro no ar; quando se referia as críticas sobre o uso das 

vestes de saco e das revelações, o apóstolo Agenor Duque chorava. 

Jorge Linhares falou da dracma perdida, depois de 30 minutos do início da sua fala. 

Com o público cansado e agitado, ele começou a saltar, correr, levantar as pernas e 
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movimentar os braços, como formas de despertar o público já cansado de ouvi-lo. O som do 

órgão foi constante. Quando Jorge falou sobre vitórias, as pessoas levantavam as mãos e 

aplaudiam. Mostrando a influência da teologia da prosperidade. 

Em certo momento da pregação, Jorge Linhares disse ao apóstolo: “[...] você sabe que 

tem pessoas, pessoas que dizem ‘Pastor, você vai lá?’ Eu vou porque não tenho presa 

nenhuma no coração. [...] Vi essas qualidades em sua vida, estou dizendo isso sem bajulação 

nenhuma. Eu vim com vontade de ser útil, eu vim com disposição. Davi matou o gigante, não 

porque era mais capaz, mas porque era mais disponível. Você (Agenor Duque) escuta a voz 

de Deus na adversidade e quero te abraçar, e conta comigo. (Neste momento as pessoas se 

levantaram e aplaudiram) Pastor Silas, fui pregar lá, e Silas, o Pastor Silas falou as mesmas 

coisas que eu falei, o Pastor Silas que me considera um pai, o pai dele já faleceu e o sogro 

dele; o Pastor Silas Malafaia meu amigo, meu irmão e meu querido, eu disse para ele: ‘Eu vou 

lá’ e ele (Pr. Silas) disse: ‘Diga a ele, que eu vou lá também’ [...] Por isso quero que vocês 

levantem as mãos e abençoasse”. 

Neste momento da fala do pastor, o público respondeu com expressões religiosas 

(aleluia glória a Deus). Após a pregação Jorge Linhares saiu do palco e depois retornou, 

pedindo para Apóstolo Agenor Duque ungi-lo (rito religioso que denota uma benção divina, o 

ato é feito com derramamento de óleo sobre a cabeça), o apóstolo esforçou em esboçar 

surpresa. Enfim, Agenor Duque derramou o óleo sobre a cabeça de Jorge Linhares que estava 

prostrado. Esse rito simbólico representou o reconhecimento do pastor batista ao apostolado 

do Agenor Duque.  

Neste momento, o apóstolo Agenor Duque orou com glossolalia, quando o Pastor 

Jorge Linhares ficou de pé, o apóstolo com voz chorosa e mais forte diz: “Encontrei Davi meu 

servo, e com meu santo óleo eu ungir, a minha mão será firme com ele e o meu braço 

fortalecerá.” – ele continua - “ Se você puder falar em línguas (glossolalia), fale agora! 

Amados, o senhor (pastor Linhares) vai fazer a benção final, meu pastor. [...] Pastores, eu 

sentir algo do Espírito aqui agora, nada estava combinado, tentei arrumar vários vidrinhos 

desse azeite.”. 

Quando foi anunciada a cantora Bruna Karla, o povo ficou alvoroçado, muitas pessoas 

foram para frente do palco. Agenor Duque cantou todas as músicas, levantou as mãos. A 

bispa apenas observou e gravou com seu celular a atuação da cantora, uma ação típica da líder 

e presenciada outras vezes. 
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A cantora levou uma criança doente para Agenor Duque orar. O líder pegou a menina 

no colo e disse para a mãe, se ela cresse veria a glória de Deus. No entanto, ele afirmou 

possuir fé suficiente para realizar a cura de sua filha. Assim, ele pegou a toalhinha do Benny 

Hinn e lançou sobre a menina e faz preces por ela. Neste momento precisamos retirar do salão 

devido o horário. 

O medo do comportamento dos fieis quanto a nossa presença foi constante, eles são 

muito arisco e não são abertos para falar sobre sua fé e a igreja, ou desconversam ou orientam 

você procurar o responsável, que não conseguimos conversar, pois estava sempre ocupados 

ou ausentes. 

 O culto parece seguir um roteiro: atos das ofertas e da benção, do milagre, 

confirmação da legitimidade do apostolado de Agenor Duque e o desafio. Acerca do desafio, 

ele apareceu as 23hs, era um homem branco, tatuado com roupas pretas com detalhes 

vermelhos, o que foi interessante é que por várias vezes presenciamos o rapaz transitando 

tranquilamente pelo salão da igreja com três crianças loiras. 

Antes de partimos fomos a Livraria da entrada principal, as funcionárias são fiéis da 

IAPTD. Elas assistiam o culto pela TV dentro da loja. Fomos atendidos e fizemos algumas 

perguntas sobre os livros dos líderes e nos retiramos. Logo, veio atrás a moça que nos 

atendeu, e disse: “Moça quando você entrou na loja eu vi um ponto com sete flechas”, com 

pressa respondemos “amém”. Perguntou se eu era casada, se era primeira vez, para encurta a 

conversa a resposta foi que estávamos lá para vê a Bruna Carla. Ela convidou para ir mais 

vezes, porque Deus mudaria a nossa vida, ou estado civil. 

Nossa segunda visita, foi no dia posterior. O objetivo estabelecido foi analisar a 

atuação do apóstolo Agenor Duque no culto. Desta vez, esquecemos o celular, levamos o 

gravador de áudio e o caderno. 

No dia 02 de setembro de 2016, no culto da Sexta-feira forte, retornamos a IAPTD. Ao 

descer do ônibus, percebemos que o fluxo de pessoas era diferente, a garagem estava lotada. 

Na recepção encontramos um rapaz alto e ruivo com olhos claros com o uniforme dos 

obreiros do corredor (camisa preta com o logotipo da IAPTD no bolso da frente e nas costas a 

frase “posso ajudar?”), com um pequeno utensílio transparente de óleo. Ele molhava os dedos 

no óleo e passava nas palmas das mãos das pessoas que entravam. Acompanhava o rito, as 

rápidas preces do rapaz, encerradas com a expressão religiosa “no nome de Jesus”. 
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No culto os obreiros e obreiras usavam o uniforme da cor preta, os cultos realizados 

nestes dias são chamados das sextas-feiras fortes. Tradicionalmente, são os fiéis das religiões 

afrodescendentes que utilizam a sexta-feira para fazerem seus rituais. Na cosmologia 

afrodescendente os órixas são invocados até a meia-noite, passado deste período são exus, 

espírito para trabalhos fortes e com implicações negativas para as pessoas que são destinadas 

os trabalhos, para este rito se utilizam as roupas pretas. 

Entramos no salão, o espaço estava lotado, era sexta-feira e o fluxo foi maior devido o 

final de semana. Apóstolo Agenor Duque já comandava o rito com canções, orações, 

profetismo e citações bíblicas, ele conduziu o rito por cinquenta minutos com essas ações 

religiosas, depois fez um rápido relato da história da igreja para anunciar o preletor da noite, 

apóstolo Marcos Sardinha, o líder religioso que ungiu Agenor Duque ao apostolado.  

Por mais de uma hora, Agenor comandou o culto, as pessoas ficaram em pé e 

permaneceram o maior tempo assim no culto que ultrapassou as 23:30. O culto foi exaustivo, 

o calor era insuportável. A música era contínua, o ciclo de profecias, milagres e testemunho 

parecia não ter fim. O roteiro do culto era a legitimidade do apostolado de Agenor Duque. 

No palco estavam Agenor Duque e seu tecladista Giovani, o som estava alto, o espaço 

estava lotado diferente da quinta-feira em que sobravam muitos lugares vazios, neste dia 

restaram poucas cadeiras no canto direito do palco, pedimos ajuda na procura do lugar 

estratégico, os obreiros gentilmente nos ajudaram e ficamos no corredor de frente com o palco 

na segunda quadra de cadeiras.  

Observamos que o apóstolo Agenor utilizou o lado esquerdo para sua prédica profética 

e de milagres, apenas ocupava o lado direito quando era o coadjuvante da cerimônia, isso 

ocorreu quando o apóstolo Sardinha comandou o rito. Apóstolo Agenor conduziu o momento 

dos cânticos, entre as músicas, o líder falava frases, ás vezes, desconexas e sem sentido; 

prometia falar sobre um assunto e não o desenvolvia, era impossível estabelecer conexão 

entre os assuntos, você não lembrava do assunto anterior, na segunda frase pronunciada pelo 

líder. Ele sempre perguntava, posso falar mais uma coisa, como ocorreu no dia anterior. 

Posteriormente, começou o roteiro dos milagres, foi muito interessante. Ele usava do 

profetismo para anunciar um tipo específico de pessoa com enfermidade, os obreiros que 

estavam vestidos de pretos saiam de frente do palco e corriam gritando a procura da pessoa 

específica. 
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Presenciamos pessoas que estavam sentadas tranquilas, sem esboça nenhum 

sofrimento. Logo após, o anúncio da cura de determinada doença pelo líder. Visualizamos três 

mulheres que saíram de seus assentos e foram calmamente até os obreiros, e foram 

encaminhadas até a frente do palco, ali contaram, aos prantos, o seu drama com a enfermidade 

predita e que foram curadas naquele momento, por meio do líder. Logo após, isso elas 

retornaram aos seus lugares. 

Após isso, Agenor Duque anunciou o preletor. Primeiro, ele fez as honras para 

Sardinha. O apóstolo Sardinha ao assumir o comando do rito, começou com o profetismo, 

anunciando a realização de nove milagres. A expressão de Agenor Duque foi de incomodado. 

As pessoas vão ao delírio com Sardinha, há uma explosão de eufória com 

manifestações físicas com mais intensidade do que com o comando líder da IAPTD, quando 

no começo do culto operava os milagres. A legitimidade do carismo do apóstolo Agenor 

Duque foi posto em jogo, o apóstolo Sardinha pareceu ter um carisma maior.  

Logo em seguida, o apóstolo Agenor Duque desafiou o apóstolo Sardinha, levando 

para o palco um senhor debilitado numa cadeira de roda com sonda no nariz, ele foi 

conduzido pelo seu filho. Segundo as informações do apóstolo Agenor Duque, ambos eram 

pastores da Assembleia de Deus; a doença do senhor era um câncer no estômago, fruto de 

maldição de um pastor feita no altar da igreja do idoso. O desafio foi feito o apóstolo Sardinha 

deveria curar o senhor. O apóstolo Sardinha fez preces e colocou as mãos na cabeça dele, 

orou com glossolalia, mas nada aconteceu.  

Chegou o momento de Duque retomar seu domínio sobre a platéia. Ele comandou o 

roteiro da cena até o fim. Primeiro, mandou o idoso abrir a boca, ele repetiu por três vezes a 

ordem. O operador de câmera focou no rosto do idoso, que pareceu resistir a ordem, mas, 

enfim ele abriu a boca. E o apóstolo Agenor cospe dentro da boca do idoso e ordenou ao 

idoso, engolir o cuspe. O idoso parece não acreditar, seu olho é de ódio, mas aos gritos do 

apóstolo, o idoso engole.  

Nesse momento, lembramos-nos das aulas de magia e religião, identificamos essa 

ação, como magia de contiguidade, desta forma, presenciamos um momento em que o líder 

assumiu um tipo de dominação mágica, se utilizando da magia para garantir sua legitimidade 

ameaçada por outro profeta. 
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Seria apenas o começo do teatro medonho de Agenor. O líder, continuou na direção da 

cena no palco e dos personagens. Ele posicionou os personagens, o filho numa ponta e o idoso 

na cadeira de roda na outra ponta. O apóstolo mandou o filho gritar: “Vem pai, vem pai...” e 

ordenou para o idoso levantar e andar, o idoso obedeceu o chamado do filho e andou com 

muita dificuldade até ele. 

Nesta hora, as pessoas foram ao delírio, elas pularam, gritaram, dançavam. Com 

certeza, o carisma do apóstolo Agenor Duque superou o carisma do apóstolo Sardinha. 

Quando o senhor se assentava, o apóstolo Agenor Duque ficava incomodado e ordenava ao 

idoso levantar e andar de um lado a outro; por várias vezes essa cena foi repetida, era nítido o 

cansaço do idoso, mas, as pessoas foram ao delírio cada vez que a cena era repetida. 

Após isso, o apóstolo Agenor Duque voltou para seu trono, e, o apóstolo Sardinha 

prosseguiu com o discurso sobre a legitimidade da liderança do apóstolo. Agenor Duque é 

muito agressivo e competitivo, essas qualidades são exaltadas pela Bispa Ingrid em seus 

livros e uma característica dos líderes empreendedores neopentecostais.  

Foi interessante observar os pontos de atuação do apóstolo Agenor Duque, quando ele 

está na esquerda, age como protagonista. Na direita, ele é o coadjuvante, geralmente tem 

manifestações físicas, se movimenta, faz gestos como se estivesse em contato com o 

transcendente, levanta os braços, pula com os pés e pernas juntos, enfim. A Bispa Ingrid é a 

sua principal auxiliar; quando ele está em cena, ela age como coadjuvante, não disputa com o 

esposo o carisma. 

Observamos que o apóstolo Agenor Duque sinalizou sua apreciação pela mensagem 

do apóstolo Sardinha fazendo pequenos gestos, como levantando e abaixando as mãos, 

batendo no lado da poltrona; quando havia uma ênfase maior do pregador acerca dos 

comandos diários de obediência dos fiéis aos líderes, ele levantou as mãos e se colocou de pé 

(pode ser mera coincidência). Isso ocorreu quando o apóstolo Sardinha falou das igrejas 

teóricas; Agenor gritou: Fala Deus! Ele levantou, ergueu as mãos e bateu palma e a igreja 

respondeu com as mesmas manifestações.  

Quando Sardinha falou que o fiel deve receber a unção do apóstolo, Agenor levantou e 

ergueu as mãos como se apresentando como detentor da legitimidade para ungir as pessoas. O 

apóstolo Sardinha disse aos presentes que o líder da IAPTD, Agenor Duque, é comprometido 

com a palavra e o homem certo para cuidar das vidas. 
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Em outro momento, apóstolo Sardinha convocou as pessoas para implantar mais 

igrejas da IAPTD e estabelecer a glória de Deus, trabalharem na igreja nos seus dias de folga; 

nestes e em outros momentos que o apóstolo Sardinha fez referência a legitimidade do 

apóstolo e a ação dos fiéis na IAPTD; o casal vibrou, aplaudiu, gritou. Quando o apóstolo 

Sardinha fez referências aos críticos de Agenor Duque, argumentou que a causa é a dor de 

cotovelo que esses homens e mulheres sentem por não fazer a platéia gritar.  

Ao nosso lado, as pessoas concordavam com a mensagem, algumas pessoas gritavam: 

glória Deus! fala Deus! é desta maneira! Observamos que o casal sentado ao nosso lado 

discutia a questão da maldição sobre aqueles que saem e trocam de igrejas sem autorização 

dos líderes, após alguns minutos de conversa eles concordaram com os argumentos 

apresentados pelo apóstolo Marcos Sardinha. 

De forma sutil, o apóstolo Agenor Duque começou a desabotoar as mangas e a 

entregar nas mãos da Bispa Ingrid os pingentes, gravatas, tirou a camisa de dentro das calças 

ficou a vontade, mais desalinhado. No final da exposição o apóstolo Sardinha pediu para as 

pessoas ficarem de pé e o apóstolo Agenor fez uma oração. 

Depois, foi trazida para o centro do palco uma bacia de alumínio, na mesa do lado 

esquerdo tinha três castiçais douradas e dez garrafas de azeite, (as garrafas foram colocadas 

nesta noite), conforme as ordens do apóstolo Duque, foram derramado o óleo das garrafas nas 

bacias, em seguida, o apóstolo mergulhou as duas mãos e pediu para o apóstolo sardinha 

também fazer o mesmo, em seguida orou pelos obreiros para que tivessem dupla unção e 

assim eles prosseguissem orando pelo cantor gospel Anderson Freire. 

Nesta sexta-feira, o público foi obrigado a ficar a maior parte do tempo em pé, 

diferente da quinta-feira. A percepção que tivemos é que ele tem um público como alvo, os 

pentecostais com características mais próximas da primeira onda. Em muitos instantes, ele 

mencionou os elementos característicos deste grupo, re-significando os valores, elementos da 

cultura do retetê.  

Concluímos que estivemos diante de um show-man, um gênio religioso. Característica 

necessária para uma igreja eletrônica como IAPTD que busca alcançar seus adeptos pela TV, 

rádios, redes sociais, publicidade; a bispa Ingrid é coadjuvante sempre ao lado apoiando o 

esposo.  
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Às 22hs 45 minutos, encontramos a figura emblemática: o homem loiro com pano 

vermelho na cabeça roupas escuras que foi o desafio da noite anterior. Outra vez, o homem 

transitou livre durante o culto transitava livremente com três crianças loiras, uma delas, uma 

menina, ele conduziu ao banheiro masculino.  

Ao chegarmos, em casa recebemos uma notícia muito triste, nosso tio cometeu 

suicídio, no período da tarde na estação do metrô Vergueiro. O que nos assustou foram as 

coincidências, na madrugada, o Bispo Leno Morais (11/08/1978 a 03/09/2016) faleceu 

quando era submetido a uma cirurgia bariátrica, ele foi o braço direto do apóstolo Agenor 

Duque. 

 

 


