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e eu conheci a ela, mas fazia dois anos que eu não via ela, a gente tinha se desligado, era 
uma paquera antiga que eu tinha, depois de dois anos ela apareceu na minha casa do 
nada dizendo que deu vontade de me ver, alguma coisa tocou nela pra  me ver, eu creio 
hoje que foi Deus que tocou nela, e a gente conversando ela viu a situação que eu tava 
no dia que ela foi na minha casa, já era oito nove horas da noite, ela viu que eu estava 
com os amigos, com outras mulheres pra gente sair e usar drogas, e ela viu tudo isso, ela 
me relatou que tava indo na igreja, e ate me convidou pra ir, e ai tudo foi se encaixando, 
eu senti uma vontade imensa de ver ela também, de continua vendo ela, daí nos tivemos 
muitos problemas, e ai o que nos levou pra igreja, para o Senhor Jesus foi os problemas, 
pq depois que ela apareceu eu comecei a ter problema na vida sentimental com ela, eu 
queria ficar com ela, mas não conseguia, não conseguia largar as drogas, ai um certo dia 
aconteceu um fato, de fator espiritual e a gente teve que ir a igreja, eu fui para 
acompanhar ela em primeira instância, até a obreira foi muito usada por Deus e falou 
pra mim vai lá na igreja e vai ajudar ela, eu sei que você não gosta mas vai lá ajudar ela, 
e eu fui pra ajudar, só que ali Deus falo comigo através do homem de Deus, o PR fez 
uma oração por mim eu fechei os olhos e de alguma forma Deus tocou no meu coração 
e eu não consegui mais para de ir a igreja, eu continuei indo e Deus foi me libertando eu 
sei que muitas pessoas não acreditam mas em uma semana eu tava liberto das drogas 
das bebidas, e tem pessoas que falam que é mental que você consegue larga, não é 
mental é coisa espiritual só quem passo é quem sabe, em uma semana eu me libertei das 
bebidas, das drogas, e o meu interior estava diferente, eu consegui ter visão e 
perspectivas de vida e eu tive muitos problemas espiritual de ordem sentimental com 
esta minha namorada, foram seis meses daquilo que eles chamam de libertação, a gente 
era vitima de demônios que a Bíblia relata e a gente vivia num mundo pecaminoso e 
desagravada a Deus, e devido a isso a gente tinha muito problema que a luta não foi 
fácil, mas nos percebemos firmes, vieram varias vezes pensamentos de desistência, 
desânimo, mas graças a Deus sempre tivemos pessoas do nosso lado que nos apoiaram e 
Deus sempre foi conosco, é no ano de 2004 se eu não me engano nos conseguimos 
noivar, e conseguimos nos casar nos casamos com muita dificuldade financeira ainda 
atravessamos um momento difícil, a vida de um cristão não é fácil, como a Bíblia relata, 
os apóstolos eram  perseguidos a todo instante, Jesus foi perseguido e o cristão também 
é perseguido a todo instante a todo momento, é hoje eu faço parte da IMPD, é um 
ministério no que ta até na mídia e vem crescendo muito todo dia, um ministério que 
Deus realmente levantou para ajudar pessoas eu tive um problema na IURD pq desde a 
minha conversão eu senti que Deus me chamava para algo mais, eu tentava ser 
empresário, eu tentava ter meus negócios próprios mas eu nuca obtive sucesso, e eu 
senti o chamado de Deus pro altar e na IURD eles me barraram, eu não tive muita 
oportunidade lá mesmo fazendo a obra lá, eu era obreiro lá, mas eu não tive 
oportunidade  e Deus abriu esta por ta na IMPD, e eu vi que era uma igreja séria, uma 
igreja de Deus eu acompanhei os milagres na TV, e graças a Deus, eu tive oportunidade 
de conhecer o Bispo eu observei a vida deles, ai veio o convite pra trabalhar com eles 
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na, na IM é um trabalho espiritual não é visando o dinheiro mesmo pq hoje a igreja me 
da uma ajuda de custo pra mim comer e vestir e ela me dá condição de trabalho, a ig 
paga o aluguel da casa onde eu moro e me da uma ajuda de custo que é pra eu pode me 
locomove e dá uma condição pro meu filho e pra minha esposa vive, mas o meu maior 
prazer hoje é ganhar almas hoje eu estou aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu to a um 
mês só nesta cidade, eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém né, hoje eu tenho amigos 
companheiros de trabalho que estão aqui do meu lado, pessoas que estão ajudando o 
trabalho a cresce, fui bem acolhido nesta  ig, e a minha visão sobre o evangelho é que 
não é muito diferente da época de Jesus, Jesus ele veio como filho de Deus e muitos na 
época não acreditaram Nele, como muitos também, derrepente você que vai ler esse 
trabalho, eu não sei até onde vai chegar isso, esse trabalho, mas muitos derrepente ta ai 
lendo mais não acreditam, não acreditam no poder de Deus é como a Bíblia relata, a 
Bíblia é a palavra de Deus, muitos não creram em Jesus também mas com o passar do 
tempo creram um dia eu também não acreditava que a igreja evangélica era isso era 
aquilo, que esse Deus faz isso, faz aquilo, mas um dia eu precisei deste Deus na minha 
vida eu cheguei ao ponto de precisar dEle, e eu sempre oriento aqui os membros pra que 
não cheguem a este ponto, que busquem Deus pelo amor, infelizmente muitos vêem 
pela dor, vem por que precisam, vou aproveitar a oportunidade e contar um fato que me 
marcou. Em um mês que eu to aqui muitos milagres vem acontecendo nessa igreja e um 
que me marcou que chamou muita atenção, foi recentemente, terça-feira, um senhor 
com 67 anos de vida e 52 anos que ele se dizia católico apostólico romano e ele falou 
pra mim assim “olha pastor eu sou a 52 anos católicos mas hoje eu quero que Jesus 
perdoe  os meu pecados eu sempre ouvi falar que esse Deus da igreja evangélica Ele 
cura, faz isso faz aquilo, hoje eu to aqui na cama eu ta com câncer o medico me 
desenganou e pediu pra eu ir pra casa para eu morrer em casa, se Deus existe ele vai me 
curar hoje”, e nós fizemos ali a oração ungimos ele assim como manda a Bíblia e o 
homem foi curado na hora, o caroço sumiu diante de mim diante das minhas vistas eu 
senti o caroço sumindo e ele foi curado na hora e ele feliz da vida falou que ia seguir 
essa doutrina, na verdade não é uma doutrina é o evangelho né, e o que esta escrito na 
Bíblia. Então vem acontecendo muitas coisas nesse ministério e eu quero que você que 
ta lendo que você reflita na sua vida, reflita quem é Deus e o que ele que pra sua vida, 
que assim como ele foi comigo e tem sido até hoje, hoje eu tenho 27 anos, eu me 
considero uma pessoa jovem e hoje é a data do meu aniversario que eu tenho 28 anos, e 
num certo momento da minha vida ( pausa por motivo de choro)... eu até relembro dos 
amigos que andavam comigo nos éramos sete amigos desses sete três deles morreram 
por mortes... são mortes assim que chocam, teve até um que eu gostava muito dele e 
agente sai muito usava droga junto mas era uma amizade boa agente não tinha maldade 
no coração agente achava que tava curtindo a vida e um deles ele tomou 51 facadas 
cortaram a garganta dele depois jogaram ele no chão ele já tava morto mas jogaram ele 
no chão, jogarão um paralelepípedo na cabeça dele e por final pegaram o corpo dele e 
colocaram numa fogueira e o corpo dele ficou queimando lá a noite toda e no outro dia 
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(1) contato inicial com um participante, 

(2) redefinição das necessidades do convertido potencial 

(3) reeducação mediante interação grupal intensa, 

(4) substituição repentina ou gradual da velha identidade, 

(5) um evento que marca o comprometimento e rompe as pontes com o 

passado, 

(6) testemunho público da experiência, 

(7) apoio contínuo do grupo para a conservação das novas crenças e padrões 

de conduta. 

 

Em suma, os modelos propostos anteriormente, ajudam-nos a compreender a 

passagem da conversão cristã tradicional para a conversão neopentecostal. A primeira 

seguia de perto os passos já descritos com uma forte ênfase na “nova vida com Cristo”. 

Uma mudança radical de valores, de comportamentos, negação do mundo e, 

principalmente, um compromisso com a igreja ou denominação. Para termos um 

exemplo desta mudança, transcrevemos abaixo o romance Outro nome para Mara147, 

escrito em 1971, em que o autor protestante tradicional deixa transparecer esse 

compromisso com Cristo e a igreja ao mesmo tempo que dicotomiza o universo social 

que o circunda, faz do mesmo habitação do mal. 

Compromisso de membro da igreja148  

1. Prometo não me conformar com o mundo (não beber, fumar, jogar, 

dançar, mentir, etc), mas sim possibilitar ao Espírito Santo de Deus 

encher-me o coração com o seu poder. 

                                                 
147 Este romance de Êrnani de Souza Freitas foi o primeiro classificado no Concurso de Literatura da 
JERP – ligada a Casa Publicadora Batista. Editora ligada a Convenção Batista Brasileira. Para 
aprofundar-se neste tema ver a obra O drama da conversão de Elter Dias Maciel, publicado pelo CEDI.  
148 Elter Dias Maciel, em sua tese de doutorado, O Pietismo no Brasil, mostra de que maneira a conversão 
é entendida no universo religioso da Igreja Batista, a qual, recebeu fortes influências do pietismo norte-
americano. Este compromisso de membro da igreja, foi retirado do livro, Outro nome para Mara (pp. 
260-262). 
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mulher e outros pastores numa “vigília”195 em favor de seu “rebanho”. Aqui a família 

aparece unida na constituição da igreja e na busca de cura do fiel. Ao lado, um livro 

gigantesco intitulado “Livro das bênçãos de Deus”196. Ele explicava a razão do livro e o 

porque de estar naquela hora, meia-noite e meia, ajoelhado no “altar”, dizendo:  

Estou aqui por sua causa, orando por você, por sua causa, por seu problema, por 
sua necessidade. A Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. 
Eu tenho uma responsabilidade com as minhas ovelhas, sou responsável por 
elas. Depois outros pastores ficam dizendo que as pessoas vêm aqui para 
minha igreja, eu não tenho culpa. Aqui elas são curadas, são libertas. Aqui elas 
vêem Deus operando.  

 

Parece que a carência do povo, nas áreas familiar, da saúde, sentimental, 

financeira, de alguma maneira, tenta ser suprida pelos pastores e obreiros da Igreja 

Mundial do Poder de Deus. Nesse sentido, magia e religião constroem-se em torno do 

carisma, pois segundo Weber “uma religião nunca esta isenta da magia e a magia 

aparece sempre integrada a uma religião, empiricamente enquanto fenômenos 

concretos, magia e religião se confundem” (Weber, 1991, p. 208). Pelo constante 

acompanhamento das atuações do Bispo Waldemiro, somos levados a identificar ser ele 

dono de um carisma singular, nos moldes apontados por Weber. Segundo Weber, 

carisma pode ser compreendido por, 

(...) uma qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal qualidade real, 
pretensa ou presumida. Autoridade carismática, portanto, refere-se a um 
domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou interno, a que os 
governadores se submetem devido à sua crença na qualidade extraordinária da 
pessoa específica. O feiticeiro mágico, o profeta, o chefe guerreiro, o chefe 
pessoal de um partido são desses tipos de governantes para os seus discípulos, 
seguidores, soldados, partidários, etc. A legitimidade de seu domínio se baseia 

                                                 
195 O programa gravado foi televisionado no dia seguinte 03/04/2006. O Bispo Waldemiro passaria a noite 
inteira em oração (vigília) junto com seus pastores, orando por aqueles fiéis que colocaram seu nome no 
Livro das Bênçãos de Deus a fim de que Deus pudesse ajudá-los em suas petições.  
196 Segundo o Bispo, cada página contém 90 nomes. Ao relatar que está orando por todos aqueles que 
colocaram seu nome ali, o Bispo disse ter levado para o “monte” o “Livro das bênçãos de Deus” e ali 
orou durante toda a tarde por todos os fiéis. 
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sobre a mesma, estabelecendo algumas análises e comparações com outras igrejas do 

campo religioso protestante. O resgate da memória, através das entrevistas, pareceu-nos 

importante na reconstrução da história da Igreja Mundial do Poder de Deus, buscando 

significação a partir do presente. A leitura dos jornais e livros publicados pela igreja e 

pelo Bispo Waldemiro colocou-nos diante de um outro tipo de memória. O primeiro 

livro escrito pelo Bispo Waldemiro, no qual ele narra suas histórias e pensamentos vai 

aos poucos se tornando parte da memória oficial, ou nos dizeres de Concone (1998, p. 

133) “memória cristalizada”15.  

Ex-Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, igreja a qual serviu por mais de 

25 anos, Bispo Waldemiro Rodrigues iniciou a Igreja Mundial do Poder de Deus no ano 

de 1998 em Sorocaba após ter sido “deixado” de lado por seus colegas Bispos. Ao 

voltar de Moçambique, país onde trabalhou por anos, fundando novos templos da Igreja 

Universal do Reino de Deus, Waldemiro entrou em choque com seus colegas e líderes, 

principalmente quando ousou confrontar seu fundador e principal líder Bispo Macedo. 

Waldemiro se diz indignado com as “sujeiras” que vinham ocorrendo dentro da igreja, 

até que não podendo mais suportar, foi convidado a se retirar dos quadros da Igreja 

Universal do Reino de Deus, fundando sua própria igreja, segundo orientação divina. 

Em nossa compreensão, Bispo Waldemiro tornou-se, dentro da Igreja Universal do 

Reino de Deus, um caudilho grande demais e, por esta razão, começou a incomodar a 

perpetuação e sobrevivência do caudilho-mor16, restando-lhe apenas duas alternativas, a 

                                                 
15 Segundo Concone (1998, p. 133), esta “memória cristalizada” pode ser fornecida pela análise da 
iconografia, que não é o nosso caso, ou pela análise dos espaços (tipo de construção e de utilização dos 
espaços, arranjos, modos, disposição de objetos, de pessoas, presença de plantas, etc.). 
16 Em nossa investigação, nas conversas informais que mantivemos com os fiéis, percebemos que Bispo 
Waldemiro com seu carisma, incomodava a liderança da Igreja Universal do Reno de Deus, tendo que 
sair a fim de começar seu próprio ministério. 
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sistematicamente atrapalhado as negociações entre a Igreja Mundial do Poder de Deus e 

emissoras de rádio e televisão. 

A Igreja Mundial do Poder de Deus parece ter fôlego de sobra para crescer ainda 

mais e espalhar-se por todo o Brasil, porém, não conseguiremos prever quanto, nem até 

onde manterá este ritmo de crescimento. É certo que ela ainda passará por um período 

de institucionalização com a chegada da burocratização, a necessidade de um corpo 

doutrinário, além de um natural assentamento histórico. Por enquanto, seu crescimento 

deve-se em parte ao seu fundador, Bispo Waldemiro, proprietário de um carisma sem 

igual. No mais, ela terá ainda de enfrentar outras religiões e igrejas que concorrerão por 

uma fatia de mercado, tanto fora como dentro do campo religioso protestante: 

neopentecostais, católicos, afro-brasileiros, entre outros. Como se não fosse o bastante 

todos estes desafios, ainda terá de encarar uma sociedade secularizada e pluralista, 

disputando palmo a palmo a atenção de seus fiéis diante das indústrias do lazer, do 

entretenimento, da cultura, do campo político, social, etc.. 

Sendo assim, a Igreja Mundial do poder de Deus, fruto de uma das muitas cisões 

do neopentecostalismo, terá a sua frente pelo menos dois caminhos a seguir: ou, dará 

continuidade às características que marcaram o neopentecostalismo rumo a um 

continuísmo, ou romperá com o mesmo, adquirindo uma nova formatação, um mix das 

demais ondas, com identidade própria, configurando-se numa quarta onda do 

movimento pentecostal brasileiro.  

 
Igreja Mundial do Poder de Deus:  

Rupturas e Continuidades no Campo Religioso Neopentecostal 
Ricardo Bitun 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               BANCA EXAMINADORA 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

   ________________________________________

 


