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RESUMO 
 
 

BARBOSA, Carlos Antonio Carneiro. Jerusalém é aqui! Espaços de disputa e jogo de 
poder: o Templo de Salomão da IURD. São Paulo: PUC, 2017 (Tese de Doutorado em 
Ciência da Religião). 

 
A realização da presente tese consiste em construir uma proposta de análise das 
relações de poder deflagradas sobretudo após o début do Novo Templo de Salomão 
da IURD, na cidade de São Paulo, em julho de 2014. Dada a prevalência da temática, 
insinua-se, nesse primeiro momento, que uma Sociologia Interpretativa do Jogo de 
Poder, possa como contributo inicial, valer-se de conceptualizações contíguas à obra 
de Pierre Bourdieu. A teoria dos jogos ou a metáfora do jogo traduzida 
sociologicamente em “espaços de disputa e jogo de poder”; paraleliza em instâncias 
fulcrais analíticas à caracterização do entorno mítico circundante ao Templo de 
Salomão. Trabalhamos também com a possibilidade de que o conceito de cluster, 
tomado de empréstimo da Economia, pudesse melhor descrever certas peculiaridades 
de nosso objeto em sua relação/imbricação com um aglomerado de outras instituições 
e agremiações religiosas; em especial, de outras igrejas pentecostais das mais 
diversas denominações presentificadas na Av. Celso Garcia, no Bairro do Brás, São 
Paulo, SP e entorno. Tal passa pelo constructo simbólico-midiático (imagético) do 
Templo de Salomão, no seu envoltório judaico, empreendido por toda a empresa 
universal conjuntamente ao seu ecossistema midiático: agências de notícias, múltiplos 
canais na Web, teledramaturgia, cinema, teatro; pela construção – erguimento físico 
do prédio – em si, mediada pelas maiores empresas renomadas nacionalmente e 
internacionalmente, setorialmente focadas, enquanto: as maiores intermediadoras de 
negócios imobiliários, os mais destacados escritórios de consultoria e auditoria, 
grandes empreiteiras e construtoras,  e fornecedores de ponta; cobrindo, assim, todo 
o transcurso desde a apresentação do projeto de construção no ano de 2010 a sua 
inauguração em 2014 –  passando pelos discursos da liderança, lançamento da pedra 
fundamental, exposição da maquete à imprensa e ao público em geral; descrição de 
todas as fases da construção,  das doze cerimônias inaugurais não oficiais, da 
inauguração oficial e da plena funcionalidade do empreendimento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Templo de Salomão. IURD. Judaização. Cluster da Av. 
Celso Garcia. Sociologia Interpretativa do Jogo de Poder. Pentecostalismo Brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

BARBOSA, Carlos Antonio Carneiro. Jerusalem is here! spaces of dispute and power 
game: the IURD’s Temple of Solomon. São Paulo: PUC, 2017. (Doctoral Thesis in 
Religious Science). 
   
The purpose of this thesis is to construct a proposal for the analysis of the power 
relations, induced especially after the début of the IURD´s New Temple of Solomon, in 
the city of São Paulo, in July 2014. Given the prevalence of the theme, it implies, firstly, 
that an Interpretative Sociology of Power Game, as an initial contribution, can avail 
itself of contiguous conceptualizations to the work of Pierre Bourdieu. The theory of 
power or the symbolic game translated sociologically into "spaces of dispute and power 
game"; parallels in analytical key instances to the characterization of the surrounding 
mythical environment to the Temple of Solomon. We also work with the possibility that 
the concept of cluster, borrowed from Economics field could better describe certain 
peculiarities of our object in its relation/imbrication with a throng of other institutions 
and religious associations; in particular, from other Pentecostal churches of the most 
diverse denominations located at Av. Celso Garcia, Bairro do Brás, São Paulo, SP and 
surrounding area. This church passes through the media´s symbolic power construct 
(imagery) of the Solomon´s Temple, in its Jewish envelopment, undertaken by the 
whole universal company jointly with its media ecosystem: news networks, multiple 
channels on the Web, soap opera,  cinema, dramatics; By the construction - physical 
erection of the building itself, mediated by the largest nationally and internationally 
renowned companies, sectorial focused, while: the largest real estate brokers, the 
most prominent consulting and audit offices, large contractors and builders, and 
leading suppliers, thus supporting the entire period from the construction project 
presentation in 2010 to its opening in 2014 - passing through leadership speeches, 
launching of the foundation stone, scale model exhibition to the press and to the 
general public; description of all construction steps, the twelve unofficial inaugurations, 
the official inauguration and the entire functionality of the enterprise. 
 
KEYWORDS: New Temple of Solomon. IURD. Judaization. Cluster of Av. Celso 
Garcia. Interpretive Sociology of Power Game. Brazilian Pentecostalism. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese intitulada: “Jerusalém é aqui! Espaços de disputa e jogo de 

poder: o Templo de Salomão da Iurd” busca aquilatar e dar continuidade — não 

necessariamente sob o mesmo fio condutor — a nossa pesquisa anterior 

empreendida junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM-SP,  em nosso 

Mestrado em Ciências da Religião defendido naquela instituição sob o título: A 

Religião, a Racionalidade Protestante e a Sociedade de Fausto (BARBOSA, 2012); e 

publicado em obra de 256 páginas, designada em seu frontispício como O Deus 

sensual — Psicologia Simbólica e Religião: o mito de Fausto e a representação social 

do sagrado na religião de mercado (BARBOSA, 2013), junto a uma editora localizada 

na capital paulista, cujo o portfólio abarca sobretudo trabalhos produzidos pela 

comunidade acadêmica, a Editora Reflexão. Daquela feita, relacionamos o mito de 

Fausto com a religião de mercado, em busca de mecanismos psico-sociorreligiosos 

de compreensão da sociedade de consumo e da própria teologia da libertação. 

Consonante àquela pesquisa, empreendemos análise de todo um corpus obtido de 

vídeos transmitidos ao vivo e disponibilizados pela própria Igreja Universal 

(IURDTUBE, 2015)1, formado por sermões e pronunciamentos de integrantes do staff 

da Igreja Universal do Reino de Deus, dando primazia às preleções do Bispo Edir 

Macedo Bezerra centradas e focadas nas construção do Novo Templo de Salomão 

(NTS) 2, da Igreja Universal do Reino de Deus, proferidas entre os meses de julho do 

ano de 2010 a fevereiro de 2011. Dando, assim, prosseguimento àquelas pesquisas 

ulteriores relacionadas ao Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus, 

por nós empreendidas desde o ano de 2010 (BARBOSA, 2012; 2013) queremos 

destacar as nossas novas contribuições à elucidação do referido fenômeno para além 

de suas origens notadamente discursivas (e de outras, para além do discurso) — 

anúncio aos fiéis, ampla divulgação à imprensa nacional e internacional, exposição 

                                                 
1 Muito embora a webpage, “IURDTUBE”, tenha sido extinta, tais discursos continuam acessíveis à 
consulta pública em motores de pesquisas como Google, Bing, Yahoo e o próprio Youtube. Além 
disso, dispomos de um registro em backup desses vídeos em nosso arquivo pessoal, cujo o 
conteúdo encontra-se, transcrito, na íntegra, no “Anexo A”.  

2 Em tempo, convem observar que a sigla NTS (Novo Templo de Salomão) e os termos, “Novo 
Templo de Salomão da IURD”, “Novo Templo de Salomão”, “Novo Templo” e seus correlatos, serão 
empregados indistintamente nesse trabalho.  



13 

 

 

da maquete do templo em local público;  e culto da pedra fundamental em 8 de agosto 

de 2010 —, atingindo as fases mais avançadas no progresso da construção. 

Resultados mais recentes de nossas pesquisas abrangem o momentum pré-

inaugural, inaugural e posterior a julho de 2014, com o Templo de Salomão já em 

plena operacionalidade: O Novo Templo de Salomão da IURD: espaços de disputa e 

jogo de poder na Sociedade de Fausto (BARBOSA, 2014a); Novos Tempos, Novos(s) 

Templo(s): O Novo Templo de Salomão e a possível ressignificação na tipologia e na 

práxis da Igreja Universal do Reino de Deus (BARBOSA, 2014b); O (Novo) Templo 

Pentecostal: entre a urgência, a emergência, a abstinência e a extinção dos Símbolos 

na Unidade Cristã entre os pentecostais (BARBOSA, 2015a); O Novo ou os “Novos” 

Templos de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus: Fenômeno Sui Generis 

ou Modelar? (BARBOSA, 2015b); O show deve continuar! A inauguração do Novo 

Templo de Salomão e o “big brother da fé” no ciberespaço: a IURD e sua contígua 

semiose da midiatização (BARBOSA, 2015c), apresentam aspectos significativos 

dessa fase da pesquisa. Além dos novíssimos: Fabricando Catedrais: O Templo de 

Salomão e a Consolidação de um Novo Modelo Universal (BARBOSA, 2016a); A 

Mulher no Novo Templo: papisa, sacerdotisa, obreira ou plebeia? Novas definições 

ou (in) definições no papel feminino na Igreja Universal (BARBOSA, 2016b); e Os 

Artefatos do Novo Templo de Salomão e seu Significado na Possível Mudança de 

Registro ou Práxis da Igreja Universal (BARBOSA, 2016c).  

Antecedentes 

A veiculação dos primeiros vídeos com discursos sobre a construção do 

Templo de Salomão ocorreu no período de julho de 2010 a fevereiro de 2011, por 

ocasião da divulgação do projeto ao público em geral, exibição da maquete; 

lançamento da pedra fundamental e início dos trabalhos de construção no bairro do 

Brás, em São Paulo – Capital. Tais vídeos foram, de início, disponibilizados na internet 

pela própria Igreja Universal através do canal de vídeo IURDTube (2015) – linkado ao 

gigante Youtube –  trabalhando “com as principais redes sociais da web, [...] em cada 

uma trabalhamos com um determinado público, porém com os mesmos objetivos [...]. 

Utilizamos Twitter, Orkut, Facebook, Ning (Comunidade Universal, Força Jovem 
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Brasil)” (TWITTER, 2010)3. Na atualidade, os mesmos discursos continuam 

acessíveis na Web4 por meio de outros canais oficiais5 da IURD cadastrados no 

Youtube (TVUNIVERSAL, 2017; TEMPLO_YOUTUBE, 2017; CANAL_EUSOU, 2017; 

CANAL_BISPOMACEDO, 2017)6, em um dos formatos de arquivos de vídeo 

compatíveis ao padrão exigido pelo YouTube: “.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, 

.MPEGPS, .FLV, .3GPP, .WebM” (SUPPORT, 2017).  

Em um desses primevos discursos, o Bispo Edir Macedo Bezerra anuncia a 

assinatura do contrato para compra das pedras encomendadas diretamente de 

Jerusalém, o custo na época estimado seria algo em torno de oito milhões de dólares: 

Já firmamos o contrato, e me parece que, se eu não me engano... são 
18 milhões, ou melhor, 8 milhões de dólares, o custo só das pedras, 
e nós tivemos que já encomendá-las; porque se não, não ia dar tempo 
para trazê-las, para prepará-las, então já foram encomendadas. 
(Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 03, §4 — 26/06/2010). 7 

Naquela ocasião, iniciávamos nossos estudos sobre o, então, mais novo prédio 

da Igreja Universal. Afora os primeiros discursos – apresentados na integra e 

discutidos amplamente em nossos trabalhos anteriormente (BARBOSA, 2012; 2013) 

–, uma das primeiras iniciativas midiáticas empreendidas pela Igreja Universal do 

Reino de Deus em função do novo empreendimento religioso, foi a criação do site “O 

Templo de Salomão”, desenvolvido especialmente para divulgação e arrecadação de 

recursos visando implementar a construção do Novo Templo.  O acesso à página do 

                                                 
3 “Utilizamos Twitter, Orkut, Facebook, Ning [Comunidade Universal, Força Jovem Brasil]” 
(TWITTER, 2010).  

4 Segundo Barreto (2017), “World Wide Web (WWW, www ou Web) — sistema hipertextual que 
opera através da internet”. E, ainda: “A World Wide Web (que significa ‘rede de alcance mundial’, 
em inglês; também conhecida como Web e WWW) é um sistema de documentos em hipermídia 
interligados e executados na Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, 
hipertextos e figuras” (WWW, 2017). 

5 Além desses e de outros canais oficiais da denominação cadastrados no Youtube, os arquivos 
podem ser consultados e acessados por meio de resultados obtidos nos diversos motores de busca 
da internet (search engines) como, por exemplo: HotBot, Teoma, Lycos, Northern Light, AOL Search, 
Excite, Gigablast, WebCrawle, MSN/Bing, Altavista/Yahoo, A9, Wisenut, Scrub, Safari e Google 
(CYBERMETRICS, 2017).  

6 Dentre outros, os quais serão abordados em nosso próximo capítulo.  

7 Anexo A.  
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NTS (TEMPLO, 2016), possibilitava ao internauta o acesso ininterrupto, vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana, de todas as operações de engenharia de 

construção do empreendimento ao vivo, numa espécie de Big Brother da Fé iurdiano 

(BARBOSA, 2015c) – nesse sentido, instaurou-se um dispositivo de midiatização do 

campo religioso, em especial de uma construção religiosa, em que o discurso ou 

anunciação da igreja imbrica-se com o discurso midiático: interagente-operador-

participante ao vivo. Tal midiatização da construção religiosa ocorreu por não menos 

de 30.000 horas ininterruptas, cessando apenas quando da inauguração do 

megaempreendimento.  

Para trazer concretude ao vaticínio discursivo e ao apregoar midiático iurdiano, 

o degradado Brás8, na Capital do Estado de São Paulo, foi o bairro escolhido para 

que a IURD pudesse edificar o seu mais imponente espaço religioso, o Novo Templo 

de Salomão. Assim, dada sua localização, primando, o que vislumbramos ser, em 

tese, uma finalidade estratégica; o Novo Templo de Salomão, destaca-se totalmente 

da paisagem urbana ao redor9 e, isso se dá, em parte, pela praticamente total 

inexistência de grandes prédios, edificações ou outras construções, ou obras 

arquitetônicas modernas, as quais expressem elementos de destaque, ou que 

exigiam, ou tenham algum dia requerido, o emprego de engenharia de grande porte. 

No plano religioso, das múltiplas igrejas no entorno, exprimindo as mais diversas 

confessionalidades — com amplo e nítido destaque àquelas do segmento pentecostal 

—, uma única menção poderia ser feita ao, até então, mais portentoso prédio 

existente na região, a sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (AD) — 

Ministério Madureira —, localizado praticamente, em frente ao NTS, o qual tende a 

parecer bem menor do que de fato o é, ante a magnitude do monumento Universal.  

O Templo de Salomão da Universal, por fim, inaugurado no dia 31 de julho de 

                                                 
8 À titulo de constraste entre logradouros, poderíamos mencionar a Avenida Paulista (São Paulo, 
Capital) em detrimento do endereço adotado para a implantação do novo e imponente templo (Av. 
Celso Garcia, Bras), por ser a primeira não apenas um dos pontos da metrópole paulistana de maior 
importância, mas o endereço do maior centro econômico e financeiro da América Latina – além de 
se constituir em um dos principais expoentes culturais da metrópole. No ano de 2014, a Paulista foi 
“eleita o grande 'símbolo' de São Paulo” (G1, 2014).  

9 Tal região distrital, em especial, configura-se enquanto área em que predominam casas e prédios 
de dois ou três andares, o chamado bairro "baixo".  
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2014, mediante elaborado e suntuoso cerimonial, com todas as honras devidas e a 

presença10 de Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, respectivamente, 

Presidenta da República Federativa do Brasil, Governador do Estado de São Paulo e 

Prefeito da Cidade de São Paulo. Segundo o R7, o portal da Rede Record, a 

inauguração teria contado ainda com a presença de Arlindo Chinaglia, vice-presidente 

da Câmara dos Deputados; Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo Tribunal 

Federal; Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência; Maria 

Elizabeth Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar; José Renato Nalini, presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Márcio Fernando Elias Rosa, o 

procurador-geral de Justiça de São Paulo; Samuel Moreira,  presidente da 

Assembleia Legislativa do estado “além de diplomatas, presidentes de empresas 

públicas, secretários de Estado e representantes da Rede Record, SBT, Bandeirantes 

e RedeTV” (R7, 2014). No total, entre astros e estrelas, cidadãos ilustres e público 

em geral, segundo dados fornecidos pela própria IURD, através de seus diversos 

canais multimeios, 10 mil pessoas teriam acompanhado a cerimônia. Segundo dados 

fornecidos pelo site oficial da denominação, o Novo Templo de Salomão “com 126 

metros de comprimento e 104 metros de largura, tem dimensões que superam as 

medidas de um campo de futebol oficial. São cerca de 100 mil metros quadrados (m²) 

de área construída num terreno de aproximadamente 35 mil metros e com altura de 

55 metros” (TEMPLO, 2016); dimensões essas que, de acordo com a reportagem do 

britânico Guardian, intitulada Solomon's Temple in Brazil would put Christ the 

Redeemer in the shade (2010) — diga-se de largo, desde sua publicação, 

massivamente divulgada pela mídia iurdiana —, teriam deixado “na sombra” 

considerados marcos da engenharia civil brasileira, como, à título de exemplo, a 

estátua do Cristo Redentor — vide a citada manchete do tabloide inglês —, localizado 

no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro.  Dessa forma, a máxima iurdiana 

propalada pelo tão desejado soerguimento da denominação — tendo em vista os 

índices inexpressivos, senão negativos, de crescimento apontados pelo IBGE no 

último Censo (AZEVEDO, 2012) —, calcado no caráter fulcral da construção do  

“Novo Templo de Salomão”; e ambicionando suplantar as dimensões e o status de 

                                                 
10 É mister observar que de 2014 até os dias atuais, houve mudança significativa na esfera 
governamental e no cenário político e institucional brasileiros, como um todo. Apesar disso, na 
narrativa da inauguração do NTS e, no que concerne aos atores mencionados, essas eram, naquele 
dado momento, as suas atribuições de autoridade, ora evocadas por seus respectivos títulos.  
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monumentalidade de símbolos há muito agregados no(s) campo(s) do imaginário 

(DURAND, 2015) de nossa nação; intentando, de uma certa forma (modelo midiático-

discursivo), expropriar-lhes de seu sentido (Capital Simbólico). Segundo a 

denominação, arquitetura e tecnologia de ponta haveriam de ser empregadas na 

construção do prédio projetado no intuito de se constituir, desde o princípio, enquanto 

“um grande monumento” (TEMPLO, 2010), tendo, por conseguinte, a 

monumentalidade como uma de suas principais marcas: “vai além de si próprio, de 

sua fachada (se tem uma), de seu espaço interno. À monumentalidade pertencem, 

em geral, a altura e a profundidade, a amplitude de um espaço que ultrapassa seus 

limites materiais” (LEFEBVRE, 1999, p. 46).  

Afora a altura do Cristo Redentor, entraram na pauta dos marcos já superados; 

a área construída da Catedral da Sé, na capital de São Paulo (NOGUEIRA, 2010); do 

Santuário Nacional de Aparecida (SP), assumindo a posição de “maior espaço 

religioso do país em área construída, que é 4 vezes maior do que o Santuário 

Nacional de Aparecida (SP). Aparecida tem 23,3 mil m² de área construída, enquanto 

o Templo Salomão tem 100 mil m²“ (SOUZA, 2014); e a estrutura e alvenaria do 

Palácio do Planalto, em Brasília, DF: “a obra vai consumir 28 mil m3 de concreto e 

2.000 toneladas de aço — o suficiente para construir, duas vezes, o Palácio do 

Planalto” (R7, 2010).  

Pierre Bourdieu 

Na fundamentação teórica desta pesquisa, destaca-se o pensamento de Pierre 

Bourdieu em Economia das trocas simbólicas (BOURDIEU, 2009); em seu constructo 

mais tardio por uma Sociologia Reflexiva (BOURDIEU, 2006), dentre outras 

teorizações presentes na sociologia bourdiana. A pesquisa tem como objetivo geral 

investigar as relações de poder deflagradas no campo religioso brasileiro – subcampo 

pentecostal – quando da inauguração do Templo de Salomão. Objetivando 

especificamente: a) construir uma proposta de análise das relações de poder 

deflagradas no subcampo pentecostal, quando do debute do Novo Templo de 

Salomão – NTS – da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, na cidade de São 

Paulo, em julho de 2014; calcado em uma “Sociologia Interpretativa do Jogo de 

Poder” contígua à obra de Pierre Bourdieu; b) analisar se a temática da judaização, 
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representaria uma mudança de registro ou práxis da Igreja Universal do Reino de 

Deus, IURD; sobretudo após a inauguração/operacionalização do Novo Templo de 

Salomão e, c) avaliar o impacto do Novo Templo de Salomão – NTS –   no equilíbrio 

ecológico-religioso das igrejas pentecostais na cidade de São Paulo, através de 

pesquisa e observação de campo.  

No desenvolvimento da Pesquisa de Campo, A Interpretação das Culturas, de 

Clifford Geertz (2008) e A Sociedade de Esquina, de William Foote Whyte (2005), 

foram as principais obras indicadas pela orientação e adotadas no sentido de [ou] 

para a forja de uma mente ou mentalidade etnográfica, capaz de observar “melhor”, 

manter anotações e problematizar: a) o que significa etnografia (ensaios, textos; ex.: 

A briga de galo em Bali – O fator “sorte” na pesquisa etnográfica); b) descrição Densa; 

c) Literatura x Etnografia; d) A Religião como sistema de sentido [Geertz]; e) 

observador participante. Deu-se assim o incremento da pesquisa de doutorado com 

a observação semanal do campo, abrangendo, de início, o período compreendido 

entre agosto de 2013 a julho de 2014.  De fato, nossas incursões ao que, até então 

constituía-se no grande canteiro de obras do NTS, tiveram início bem antes disso, 

conforme dantes descrito. Até que, nos dois últimos anos, a obra então começa a 

ganhar corpo podendo já ser contemplada há quilômetros, há vários quarteirões da 

avenida em que se localiza(va) o terreno ocupado por nosso objeto. Percebemos 

também, tanto no meio acadêmico, quanto entre familiares e outras pessoas de nosso 

convívio que o foco de interesse real no fenômeno torna-se exponencialmente maior 

à medida em que a construção avoluma-se – desvelando o NTS, até então, 

parcialmente ocultado pelos tapumes que envolviam a edificação –, despertando, daí 

para frente, curiosidade, paixão –  mas também ódio! – por todos e de todos os lados. 

O momento seguinte ocorreria já com o templo inaugurado, levando em conta todo o 

segundo semestre de 2014 – lembrando que suas portas se abriram oficialmente em 

31 de julho daquele mesmo ano, último dia do semestre anterior –, até maio de 2017, 

por ocasião do depósito da tese; prosseguindo enquanto visitação ao templo já em 

funcionamento e investidas ao campo – ou cluster da Av. Celso Garcia, conforme 

trataremos, brevemente, a seguir na presente introdução e com maior amplitude em 

nosso terceiro capítulo.  

Eis as datas: 
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Anúncio da construção do Templo de Salomão – 26 de junho de 2010. 

Lançamento da Pedra Fundamental – 08 de agosto de 2010. 

Entra no ar o site oficial do Templo de Salomão – 10 de novembro de 2010. 

Período de “Inaugurações” do Novo Templo – 19 a 29 de julho de 2014. 

Inauguração oficial do Novo Templo de Salomão – 31 de julho de 2014. 

Eventos desencadeados após a inauguração solene – agosto/2014 a maio/2017. 

 Inferimos, assim, de nossa leitura campal, logo de início, a hipótese fundante 

ou central deste trabalho de pesquisas: mensurar se, na tensão ou relação presente 

ou a se presentificar no complexo campo ou recorte proposto em que focamos os 

espaços de disputa e jogo de poder em torno ao Novo Templo de Salomão da IURD; 

se a emergência do Templo de Salomão tem ou não tem nada a dizer sobre uma 

suposta busca iurdiana por hegemonia, mas dessa vez ativa e não passiva, como 

se pensou no passado – e ainda hoje se pensa: iurdinização. Ou dentro do escopo 

de uma leitura do objeto paralelizando em certa medida de reelaboração: o NTS 

(leia-se, aqui, IURD!) instrumentalizando e evocando seus dotes de 

monumentalidade, primaria por dominação — dentro de um certo olhar bourdiano 

—, contando com a sua capacidade de infringir para, logo em sequência, impor uma 

definição própria e particular ao campo? (BOURDIEU, 2006). Intimando agências e 

atores à tomada de posição ante um fato já consumado nos espaços de disputa 

previamente assinalados. Ou, teríamos, desse modo, o delinear de um quadrum em 

que os princípios discursivos geradores e mantenedores do fenômeno ora estudado 

poderiam, em tese, imprimir novos sentidos (imago, icon), ou contornos, também ao 

discurso religioso pentecostal da contemporaneidade brasileira — ou minimamente 

no que se refere ao subcampo circunscrito geograficamente ao entorno do Novo 

Templo? Pois, como bem demonstra Vianna Moog, em sua obra — ainda 

tacitamente emblemática, mesmo em pleno século vinte e um! —, quando versa 

sobre as implicações histórico-culturais resultantes da promoção de uma imagem 

ao status de símbolo no imaginário:  

Uma vez idealizada uma imagem e convertida em símbolo, será 
muito difícil deslocá-la ou substituí-la. Por todo o país, senhores de 
engenho, patriarcas, estancieiros, bacharéis, letrados, generais, 
padres, comerciantes, capitães de indústria [...] apresentar-se-iam 
para substituir como símbolo à imagem idealizada do bandeirante. 
Não obstante, este continuará resistindo (MOOG, 1954, p. 237). 
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Daí tangenciando-se à concepção de campos de poder, os quais são campos 

de forças e de lutas pelo monopólio, disputados pelos atores, sobre os tipos de capital 

efetivos: “as teorias e as escolas, como os micróbios e os glóbulos, se entredevoram 

e asseguram com a sua luta a continuidade da vida” (BOURDIEU, 2009, p. 8 – A 

economia das trocas simbólicas)11. O poder simbólico, seguindo ainda a mesma linha 

ou fio condutor própria do raciocínio bourdiano, exprime-se em recurso de poder de 

especial pertinência ao constructo de modos legítimos de dominação, bem como de 

reprodução de suas bases de dominação.  

Diante do exposto, existem relações e ou conexões possíveis entre a ética de 

consumo da religião de mercado – conforme nossa propositura anterior de análise do 

fenômeno (BARBOSA, 2012; 2013) – para o transicionar conceitual sob a égide desse 

olhar fenomênico (BOURDIEU, 2009), o qual vislumbra um dado campo especifico 

em franca expansão cuja a dominação campal se dá a partir das posições ocupadas 

pelos atores/instituições e dos recursos de poder sob seu controle. Na “planta” de 

uma verdadeira fábrica empresarial de catedrais (BARBOSA, 2016a), consolidando 

um novo “modelo ou molde” Universal (modus universalis) sob a envergadura e 

eloquência principal calcada no Novo Templo? Pois, nesse alicerce basal (conceitual), 

poder simbólico sinonimiza com o poder de constituir pelas vias da enunciação, “de 

fazer ver e de fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, por isso, 

a ação sobre o mundo e, portanto, o mundo” (BOURDIEU, 2009, p. 410). Por fim, o 

impacto mastodôntico do Novo Templo de Salomão liberaria e distribuiria as ondas 

de seu sismo tangencialmente ao equilíbrio ecológico-religioso das igrejas 

pentecostais na cidade de São Paulo, na mensura obtida de pesquisa e observação 

de campo? 

Práxis fenomenológica e análise das estruturas sociodiscursivas em 

“Religião e Sociedade” ou das ações discursivas e da constituição e 

sustentação de relações de poder 

Da fenomenologia, Bourdieu rejeita o descritivismo, que considera 
apenas como uma etapa do processo de investigação. Mas absorve 
o rompimento com o senso comum, com as pré-noções, com as 

                                                 
11 De fato, uma citação em epígrafe de O mercado dos bens simbólicos, excerto de Sodoma e 
Gomorra, de Marcel Proust (1988). 
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doutrinas, com os modos de apreender o mundo. Ele segue a 
fenomenologia ao abandonar a "atitude natural" e, mesmo, a atitude 
intelectual ante o objeto, e assumir uma "atitude fenomenológica", que 
entende o objeto como um todo e a ele integra a reflexão sobre a 
atitude, tanto dos agentes quanto dos pesquisadores (THIRY-
CHERQUES, 2006, p. 29). 

Na instauração de um “tamanho”12 dispositivo de midiatização do campo 

religioso, em especial de uma construção religiosa – o NTS – que, conforme 

demonstraremos no segundo capítulo, implica em que toda a máquina midiática da 

Igreja Universal do Reino teria sido mobilizada para propiciar que o seu discurso ou 

anunciação viesse a se imbricar com o discurso midiático. Tal constatação, a da 

referida imbricação, ao nosso ver, teria por implicação o empreender de uma leitura 

“unificadora” do real e do virtual no entremeio ao fenômeno ou, segundo Polivanov, o 

“abandono” da ideia de “não-lugares”, relacionado ao 1º polo da dicotomia virtual/real:  

Assim, argumentamos que, ainda que haja, sem dúvidas, 
singularidades quanto à mediação, linguagem e formas de interação 
entre pesquisadores e pesquisados na internet e ‘fora’ dela, tal 
relação – mediada mesmo off-line – se dá em ambientes virtuais que 
não podem mais ser tratados como ‘não-lugares’ e menos ainda de 
forma dicotômica, opondo-se o virtual ao ‘real’ ” (POLIVANOV, 2013). 

Em consonância a essa vertente, os lugares virtuais emancipados de 

quaisquer égides ou bifurcações dicotômicas, se imbricados à discursividade tácita 

ao templo em seu constructo imagético ou – por que não dizê-lo? –, mítico; foram 

associados, visitados e revisitados, dando voz ao nosso objeto: a multiplicidade das 

ações midiático-discursivas da IURD, enquanto constituição e sustentação das 

relações de poder em torno ao NTS. Para tanto buscamos mapear, com relativo 

sucesso, acreditamos; o ecossistema multimidiático Universal13 sobretudo para 

melhor entendermos a aura judaica ou “judaizante” em torno ao templo, mas também 

o campo (o já referido cluster) no qual encontra-se inserido. Com efeito, temos a 

considerar em nossa pesquisa que a constituição e sustentação das relações 

                                                 
12 “Tamanho” (de tal monta) ou magnitude multimidiática dá-se por meio de verdadeiras avalanches 
traduzidas em ações discursivas empreendidas pela denominação. Por conseguinte, tal dominação 
poderia ser exemplificada, ainda que epidermicamente, na quase hegemônica predominância 
iurdiana na grade de programação obtida pela compra de espaços em mais emissoras de TV do que 
qualquer outra igreja ou segmento político/religioso. 

13 Conf. anexo B, C e D. 
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campais de poder tem nas ações discursivas seu ferramental, seu instrumento de 

violência simbólica sobre os outros atores elencados. Tal imbricação “discurso ou 

anunciação/discurso midiático” traduz-se em um afastamento do campo do seu 

funcionamento ordinário, tendo como resultados o desaparecimento de toda a luta e 

resistência à dominação (BOURDIEU, 1997, p. 194). 

Ações discursivas, essas, concentradas na soma de esforços empreendidos 

no propósito de estabelecer o emprego de um recurso exponencial de imposição de 

representações hegemônicas “graças ao efeito específico de mobilização”: 

Trata-se, pois, do [...] poder de constituir o dado pela enunciação, de 
fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do 
mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo 
que é obtido pela força – física ou econômica – graças ao efeito 
específico de mobilização, só se for reconhecido, quer dizer, ignorado 
como arbitrário (BOURDIEU, 2009, p.14). 

Assim, todo o aparato cênico, indumento, decoro (decoração), elementos 

arquiteturais, temática discursiva, molduras (cinematográfica, televisiva e teatral), 

Web narrative14 em múltiplas plataformas, elementos mesclados de marketing e 

touring religioso, tudo isso aglutinado sob uma instância estético judaizante15, 

enquanto novo “discurso-mor” ou “narrativa-mor” da Universal, alvo de nossa 

pesquisa e observação de campo. Com anotações de caderno de campo entre 2014 

e 2017 e análise de sites16 e leitura bibliográfica. 

Tal enquadramento simbólico, distancia-se ao nosso ver do cristianismo 

fundante o qual se inicia propagado pelos seguidores do Caminho, homens simples 

                                                 
14 Narrativa WEB: narrativa em ambiente hipertextual. Vide nota nº 4 para def. de WEB. “Aqui, 
argumento que a narrativa digital deve se emancipar dos modelos próprios da literatura. Também 
vejo a narrativa como uma estrutura universal que transcende a mídia. [...] A questão da 
reconciliação da linhagem de estruturas narrativas com os múltiplos caminhos possibilitados pela 
natureza interativa do texto digital, distinguindo quatro formas de interatividade, que resultam a partir 
da classificação cruzada de dois binários: interatividade interna versus externa; exploratória versus 
ontológica. Cada uma dessas categorias é mostrada para favorecer temas narrativos e diferentes 
variações da estrutura narrativa universal” (RYAN, 2001). 

15 Empregaremos os termos estético judaizante, estética judaizante, judaização, judaizante e seus 
correlatos, não no sentito estrito, mas no sentido de desempenho. Por tal motivo, ora esses termos 
aparecerão sem aspas, ora com aspas, indistintamente.  

16 Enxertar → Virtual → Presencial (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 2011). 
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em sua grande maioria. Reuniam-se em casas e espaços públicos, pois a associação 

posterior da palavra igreja como “templo cristão”, só aconteceria tardiamente (JSTOR, 

2017); até então a igreja representava as pessoas, o conjunto dos fiéis. As diversas 

perseguições imperiais promovidas contra os cristãos favoreceram para que esse 

estado das coisas, state of affairs, não sofresse grande alteração por mais de três 

séculos da era cristã. Novas representações do cristianismo surgem, então, e 

interagem com cada momento histórico precedente. Em contraposição à gênese 

daquela igreja primeva, na qual havia a partilha dos bens de cada indivíduo em prol 

da comunidade, emergem novos modelos de hierarquia intrincada e estético-vultosa. 

Refletindo princípios de ação (habitus), tais estruturas (disposições interiorizadas 

duráveis), estruturantes (geradores de práticas e representações), de dinâmica 

autônoma (Bourdieu, 2011), propiciaram ao campo, um caráter mutacional ou 

transformacional, engendrando e sendo engendradas por uma lógica campal 

cronointervalar em específico.   

Concomitantemente a isso, a religião não pode ser concebida como 

subproduto, função da camada, reflexo ideológico ou situacional específico. Fortes 

influências sociais decorrentes de situações ou resoluções de âmbito econômico e 

político tem, é claro, seu peso na ética religiosa e na práxis religiosa, todavia, é no 

conteúdo de sua anunciação e sua promessa, oriundas das fontes religiosas, que a 

ética religiosa constrói seu significado e se ressignifica. Segundo Weber:   

Por mais incisivas que as influências sociais, determinadas 
econômica e politicamente, possam ter sido sobre uma ética 
religiosa num determinado caso, ela recebe sua marca 
principalmente das fontes religiosas e, em primeiro lugar, do 
conteúdo de sua anunciação e promessa (WEBER, 2008a, p. 191).  

 Assim, segundo a assertiva weberiana acima apresentada, a influência de 

outras instâncias de interesse é de nível secundário na elaboração ética da prática 

religiosa. Além disso, a religião interlineia certas mudanças ocorridas nos estratos 

socialmente relevantes e, de igual modo, podemos inferir que o sistema religioso 

tende a impactar o estilo de vida de estratos sociais heterogêneos; assim o chavão 

marxista hiper-mensura o binômio ética religiosa/situação de interesses, apregoada 

pelo materialismo histórico.  

 Prenhe de simbolismo, o pentecostalismo brasileiro coleciona um grande 
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número de práticas rituais executado unicamente com a finalidade de provocar 

deliberadamente o efeito de magia ou “manipulação profana e profanadora” 

(BOURDIEU, 2009, p. 43), mediante práticas que podem, ou não, envolver artifícios 

ligados à prestidigitação e ilusionismo. Segundo Pierre Bourdieu, “um sistema de 

práticas e crenças está fadado a surgir como magia ou como feitiçaria no sentido de 

religião inferior, todas as vezes que ocupar uma posição dominada na estrutura das 

relações de força simbólica” (BOURDIEU, 2009, p. 43-44). São incontáveis, nas 

igrejas pentecostais17, os cultos dedicados ao exorcismo ritualístico e a outras formas 

de mistérios. Conforme constatamos em nossa pesquisa anterior, no campo 

pentecostal brasileiro não é um dado nada incomum que a opulência tenha passado 

a ser motivo de culto e celebração: 

Nesse jogo de imagens, nessa performance envolvendo sinais, o fiel não sabe 
para onde deve “olhar”: se para o céu e as catedrais e templos majestosos que 
se propõe a intermediá-lo; se para a terra remota em que é chamado à aventura 
do sacrifício [...]. Mas, chamado de volta à terra remota, que já não parece mais 
tão remota assim, simplesmente descobre, ao acordar de uma curtíssima viagem 
ou sonho, que o conforto no mundo material [...] pode conduzi-lo ao 
transcendental encontro com o sagrado [...]. E diante dos conteúdos instintivos da 
libido despertos nessa viagem discursiva, resolve resolutamente atender ao 
chamado das terras remotas e oferecer o seu sacrifício (BARBOSA, 2013, p. 195). 

 O trecho acima faz menção da análise da estratégia predatório-arrecadatória 

empreendida pela IURD visando obter recursos para a construção do NTS, a partir 

dos discursos dos seus líderes aos fiéis entre 2010 a 201118. Nesse entremeio, diante 

de tal anunciação, o fiel, segundo constatamos, rende-se convencido a participar de 

forma física e econômica de atos financeiro-sacrificiais, como é sabido (e, 

amplamente, pesquisado), dentro da proposição iurdiana (MATTOS, 2002, 2005, 

2008, 2013). Ou, segundo na amplitude, do olhar, bourdiana: “O princípio mais 

específico (mas não último) da alquimia ideológica pela qual se opera a transfiguração 

                                                 
17 “Igrejas Pentecostais”. A expressão será utilizada em nosso trabalho ao nos referirmos às igrejas 
componentes do subcampo estudado, ou mais especificamente às localizadas no entorno ao NTS, 
ou mais genericamente ao caráter regional, cujo o significado deverá ser apreendido pelo teor do 
contexto redacional. Quando não, procurar-se-á especificar na escrita do texto a que localidade ou 
campo se refere. Para uma atualização relativa a essa e a outras questões terminológicas (ou não) 
relacionadas a esse subcampo, em particular, expandido, temos a recomendar a obra 
Pentecostalismos no Brasil Contemporâneo: Novas Perspectivas (ABUMANSSUR; BARBOSA; 
VALÉRIO, 2016), a qual co-organizamos. 

18 Parte desse corpus discursivo transliterado encontra-se no anexo A.  
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das relações sociais em relações sobrenaturais” (BOURDIEU, 2009, p. 33).  

 Sinalizando-se ao horizonte tempos em que o campo19 pentecostal brasileiro 

encontra-se em intensa ebulição, o descortinar de tal aspecto discursivo-

comportamental em sua interface com o fenômeno sociorreligioso, em seus motores 

e relações campais traduzidas em possessão e imposição de modelos “tornados” 

hegemônicos, contribuirá indubitavelmente face ao entendimento do fenômeno à 

comunidade científica. Além do que, proverá pertinente contributo, especialmente no 

que tange às competências em Ciência da Religião – Estudos Empíricos da Religião, 

Religião, História e Sociedade.  

 

Preâmbulo 

Capítulo 1 

O nosso primeiro capítulo intitulado “O Novo Templo de Salomão: possível 

ressignificação na tipologia e na práxis da Igreja Universal do Reino de Deus” 

apresentará um quadro histórico-descritivo do Templo de Salomão. Para tanto, 

retomaremos dados obtidos em nossa pesquisa anterior (BARBOSA, 2012; 2013), 

avançando para o construto empreendido a partir do segundo semestre do ano de 

2013, início de nossos trabalhos, aqui, na PUC-SP.   

Assim, em um primeiro momento, nossa remetida se inicia pelas origens 

discursivas enquanto constructo do novo símbolo em ascensão da IURD, o Novo 

Templo de Salomão. Versaremos, dentre outras instâncias de menor monta – mas de 

igual importância capitular, enquanto elementos inter-relacionados aos 

presentemente expostos nessa abordagem –, sobre ocorrências chave a nossa 

leitura fenomênica: do anúncio aos fiéis (primeiros discursos sobre o NTS) ou estágio 

embrionário em julho de 2010, ao Lançamento ou Culto da Pedra Fundamental no 

mês de agosto daquele mesmo ano, entremeado pela exposição da maquete do 

templo em local público; das primeiras descrições veiculadas intensamente e 

                                                 
19 Subcampo pentecostal.  
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extensamente na Web detalhando aspectos gerais e peculiaridades do templo, à  

ampla divulgação às agências de notícia do Brasil e do mundo fornecida pela 

assessoria de imprensa da Igreja Universal, tudo isso mediado pelos primeiros 

esboços do chamado “passeio virtual” em vídeo institucional, os quais precederiam 

todos os demais que viriam a seguir; do início dos trabalhos no canteiro de obras, à 

massiva propagação de qualquer notícia, fato, acontecimento relativo ao NTS 

publicitados em jornais, revistas, rádio, televisão, internet, com um adendo 

envolvendo a instalação de todo um parque midiático, em iniciativa conjunta à entrada 

no ar do site oficial do NTS (novembro de 2010), permitindo a filmagem, a transmissão 

e a possibilidade de observação ininterrupta das imagens do terreno e de cada 

detalhe envolvido no entremeio a todas as fases da construção; do prosseguimento 

do projeto em seus eventos de maior relevância no escopo de nossa pesquisa, ao 

momento pré-inaugural, após praticamente quatro anos decorridos desde os 

primeiros discursos; da inauguração do NTS em julho de 2014, às primeiras 

observações do NTS em pleno funcionamento, com o total acesso a todo o complexo 

aberto ao público em geral – reverberações pluri-midiáticas; reverberações no campo 

(e subcampo) religioso e reverberações socioeconômicas, dentre outras instâncias 

repercussivas. 

Capítulo 2 

A possível ressignificação na tipologia e na práxis da Igreja Universal do 

Reino de Deus capitaneada pela edificação do Templo de Salomão, em sua relação 

direta com a temática da judaização20, será delineada por toda a extensão do 

capítulo 2, o qual proverá a abordagem proposta em suas especificidades. 

Finda a construção, com o NTS inaugurado e em pleno funcionamento, seu 

constructo simbólico continuaria a ser delineado adaptando-se e transmutando-se 

de acordo com as reações advindas da maior ou menor receptividade da mídia, do 

segmento ou nicho (subcampo) pentecostal, de grupos religiosos afins (cristãos: 

católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos; e não evangélicos) e dos fiéis e 

visitantes? Procuraremos amplificar tal possibilidade traçando todo um percurso a 

                                                 
20 Sob o emprego do termo, vide nota 15.  
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partir do que, ao nosso ver, poderia ser descrito como um paralelo judaico ou 

judaizante o qual ladeia a concepção do NTS desde os primeiros pronunciamentos 

da IURD a seu respeito (lançamento do projeto – mês 07/2010).  

Tal temática, a da judaização, expressaria uma significativa estratégia 

envolvendo uma mudança de registro na IURD, a qual só pôde ser, de fato, 

melhor/plenamente observada, a partir da inauguração/operacionalidade do NTS. 

Até então, os dados e informes disponíveis e passíveis de averiguação – de todo o 

modo relevantes, mas não o suficiente para uma análise um tanto mais acurada – 

constituíam-se, sobretudo, da ambiguidade discursiva presente nas falas dos 

bispos, a qual girava em torno ao evento anunciado, ou da edificação de um templo 

no bairro do Brás, na capital paulistana, cuja a função proposta seria, primariamente, 

a replicação do templo localizado em Jerusalém, destruído pelos romanos no início 

da era cristã e que, em virtude de ainda não poder ser reconstruído pelos judeus 

israelenses – devido às disputas travadas pelo Monte do Templo, entre judeus e 

mulçumanos –, seria edificado primeiro no Brasil.  

Passada essa fase, e ocorrida a abertura das portas do NTS em 2014 – de 

início para as caravanas advindas da própria agremiação (vários eventos em dias 

consecutivos, chamados de “inaugurações” do Templo de Salomão); em seguida, 

para as autoridades e personalidades de maior monta no cenário da política 

nacional e nos círculos sociais e empresarias de maior vulto e expressão (a 

inauguração oficial) e, por fim, para o público em geral –, pudemos, enfim, 

empreender o constructo desse capítulo, observando em nossa pesquisa: a 

complexa trama praxiológica adotada pela Universal; a funcionalidade (motivo, 

motus) do NTS para além dos paramentos e dos ritos judaizantes; elementos 

fulcrais da “nova” estratégia, envolvendo religiodiversidades multidisciplinares 

expressas por vias do aparato cênico, indumento, decoro, indução de elementos 

arquiteturais, temática discursiva e molduras (cinematográfica, televisiva e teatral, 

sobretudo); tudo isso enquanto compósito do Novo Templo.  
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Capítulo 3 

Assim, dando prosseguimento, “O Novo Templo e o Cluster Religioso da Av. 

Celso Garcia”, será nosso terceiro e último capítulo. Nele trabalharemos a hipótese 

de que o conceito de cluster possa ser tomado de empréstimo da Economia para 

descrever melhor certas particularidades do nosso objeto. Para tanto, provemos 

continuidade e demos finalização, paralelamente à redação do capítulo, ao 

mapeamento da Av. Celso Garcia (ACG) e entorno – demais igrejas da ACG, para 

além do Novo Templo de Salomão; igrejas de outras denominações no entorno; 

livrarias e lojas especializadas em artigos para igrejas evangélicas e pentecostais21, 

casas comerciais de utensílios e itens “Religiosos da Terra Santa” e de “Produtos 

de Israel” e outras de segmentação ou nicho relacionado e/ou assemelhado 

localizadas no campo (ACG e entorno).  

Tomado de empréstimo da economia, o conceito de cluster (PORTER, 1999; 

2013a; 2013b; 2013c) na presente inventiva propõe-se, sobremaneira, a conceber o 

cluster enquanto fator delimitador, de modo a assim demarcar/delimitar a moldura do 

NTS à extensão da Av. Celso Garcia e entorno, enquanto constructo de uma visão 

panorâmica do campo a qual passaria, então, a nos apresentar quadros 

representativos da paisagem sob a circunscrição do Templo de Salomão. Os critérios 

na identificação dos pares constitutivos do campo (cluster), levaram em conta a maior 

contiguidade ou adjacência não só em relação ao NTS, mas ao seu entorno, a 

convizinhança à Av. Celso Garcia, proximidades, cercanias e arredores na 

delimitação de área geográfica, segundo a nossa proposição a qual será 

oportunamente exposta no teor do capítulo. No perímetro do cluster, conforme 

anteriormente mencionado, a linearidade da Av. Celso Garcia em seus dois sentidos 

ou direções (centro e bairro) foi, então, considerada, bem como o esboço do entorno 

na concentricidade dos elementos adjacentes tomados em sua relação ao NTS.  

 

 

                                                 
21 Essas, minimamente elencadas, assim como as demais personagens típicas ao campo, listadas 
de agora até o final do presente parágrafo – e isso, para nossa surpresa.  
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Capítulo 1 – O NOVO TEMPLO DE SALOMÃO: POSSÍVEL 

RESSIGNIFICAÇÃO NA TIPOLOGIA E NA PRÁXIS DA IGREJA UNIVERSAL DO 

REINO DE DEUS 

 

Introdução 

Desde jovem convertido, procurava encontrar espaços de oração 
que dessem valor a esse bem tão valioso em nosso relacionamento 
com Deus. A prática dessa reverência começou já no planejamento 
da construção, em julho de 2010 (BLOGS, 2016 – Bispo Edir 
Macedo, grifo nosso). 

Os primeiros discursos sobre o NTS reportam ao período que, na visão do 

Bispo Edir Macedo seria o de “planejamento da construção, em julho de 2010”, cuja 

a abordagem, com a consequente publicação dos resultados daquele momento 

específico de nossas pesquisas, ocorreu entre 2010 e 2012 (BARBOSA, 2012; 2013). 

Dando conta do fenômeno desde o seu estado (estágio), digamos, embrionário. O 

referido “planejamento da construção” inicia-se, de fato, em julho de 2010 e foi 

corroborado no âmbito, mas também para além dos limites, a regiões limítrofes  da 

denominação, pela imbricação, à época ainda um tanto incipiente, de uma 

discursividade estratégica dirigida de início aos fiéis – a qual tomamos por corpus 

discursivo primário do NTS (BARBOSA, 2012, p. 242 a 264) 22, porém difundido ampla 

e intencionalmente na Web (IURDTUBE, 2015)23; de estratégias que envolviam a 

divulgação do projeto e a exibição da maquete (MAQUETE, 2011) ao público em 

geral, lançamento da pedra fundamental em agosto de 2010 (BLOGS, 2016); e 

demais procedimentos arrecadatórios e logísticos.  

1. Primeiros discursos aos fiéis: estágio embrionário 

 

Entre julho de 2010 a fevereiro de 2011, ocorrem, conforme vimos logo acima, 

os primeiros discursos dirigidos aos fiéis24. O corpus ao qual também já nos 

                                                 
22 Cuja transcrição, em parte, figura reproduzida no presente trabalho no anexo A. 

23 Conf. nota nº 1.  

24 “Discursos aos fiéis” os quais, na prática, deslocam-se em seus matizes midiáticos para muito 
além do nicho da agremiação religiosa e do subcampo pentecostal.  
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referimos reunia, de início, sermões e pronunciamentos de líderes como o Bispo 

Edir Macedo Bezerra e de outros bispos e pastores da Igreja Universal. Nossa opção 

em trabalhar apenas com os sermões do Bispo Edir Macedo Bezerra25, levou em 

consideração vários fatores, dentre os quais: ter fundado a IURD, mantendo-se, 

desde então, como seu principal idealizador e responsável por suas diretrizes 

estruturais. O corpus, ora resgatado e adaptado daquele momento (BARBOSA, 

2012; 2013), apresenta, sobretudo, pronunciamentos/sermões que possuam 

relação direta com a anunciação do NTS, em suas projeções sem descartar, no 

entanto, discursos passíveis de outras averiguações no que diz respeito a atual 

pesquisa. A isso somar-se-á dados extratos das fontes oficiais, fornecidos pelos 

veículos de divulgação da Universal do Reino de Deus.  

 

1.1 O anúncio da construção 

 

Em 26 de junho de 2010, Macedo anuncia aos fiéis a construção do NTS, 

“vocês fiquem sabendo que nós já estamos nos preparando para a construção do 

Templo cujo formato é o mesmo que foi construído por Salomão, o Templo de 

Salomão” (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 03, § 1)26.  O anúncio ganha 

novos contornos veiculados pela própria denominação em 16 de julho do mesmo 

ano sob o título “Projeto do Templo da IURD: Igreja Universal do Reino de Deus 

construirá réplica do Templo de Salomão, com pedras trazidas de Israel” 

(PROJETO, 2010). O artigo assinado por Cinthia Meibach, apresenta uma das 

primeiras ilustrações da fachada do NTS, bem como um primeiro quadro descritivo 

das proporções e principais características do projeto. O NTS contaria com 126 

metros de Comprimento, 104 metros de Largura, altura de 55 metros 

(correspondendo a de um prédio de 18 andares), área construída de mais de 70 mil 

metros quadrados, ocupando um quarteirão de 28 mil metros e com previsão de 

entrega em 4 anos (julho de 2014): 

 
Será uma megaigreja, com 126 metros de comprimento e 104 
metros de largura, dimensões que superam as de um campo de 

                                                 
25 Daí para frente na cronologia do NTS, a grande maioria das citações e manifestações oficiais da 
agremiação com relação ao Novo templo partiriam de Macedo.  

26 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 
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futebol oficial e as do maior templo da Igreja Católica da cidade de 
São Paulo, a Catedral da Sé. São mais de 70 mil metros quadrados 
de área construída num quarteirão inteiro de 28 mil metros. A altura 
de 55 metros corresponde a de um prédio de 18 andares, quase 
duas vezes a altura da estátua do Cristo Redentor. Com previsão de 
entrega para daqui a 4 anos, a obra será um marco na história da 
Igreja Universal do Reino de Deus (PROJETO, 2010). 
 

Trinta e seis salas para a Escola Bíblica Infantil, com capacidade de atender 

até 1300 crianças. Um auditório para 500 pessoas, estúdios de rádio e televisão; e 

um estacionamento para cerca de 1000 carros, são características igualmente 

elencadas no texto de Meibach, que nos descreve que na área externa “será feito 

um memorial com 250 metros quadrados que poderá ser usado como um espaço 

para exposições e eventos. A ideia seria contar ali não só a história da Igreja, mas 

também explicar um pouco do funcionamento do templo como obra de engenharia” 

(PROJETO, 2010). 

Em “A grandeza espiritual do Templo de Salomão”, o blog Notícias da 

Universal, procede relato de uma reunião ocorrida na “Catedral da Fé”, em Santo 

Amaro (SP), datada de 29 de julho de 2010. Macedo teria, nessa ocasião começado 

o culto orando com os fiéis, “em seguida, todos os presentes cantaram a canção 

‘Cidade Santa’, que fala sobre Jerusalém. Ele disse que a música será muito 

entoada no Templo de Salomão, a ser construído no bairro do Brás, na capital 

paulista” (NOTÍCIAS, 2010). Além do que, o bispo paralelizou o NTS à possibilidade 

de restaurar vidas de cristãos e também de judeus, discorrendo aos presentes sobre 

o significado e a grandeza do empreendimento: “ele [Macedo] acredita que a 

visitação ao Templo não se limitará somente aos fiéis da IURD, mas se tornará um 

ponto turístico e cultural, que atrairá pessoas do mundo todo” (PROJETO, 2010). 

O templo seria algo marcante, expressivo: a comparação de Macedo remete 

ao imaginário do Monte Sinai, para ele o NTS será “um Monte Sinai”, símbolo 

consagrado (e ponto turístico) da Terra Santa: 

O templo que nós estaremos construindo será algo como um Monte 
Sinai, algo marcante, onde as pessoas só de passar diante dele já 
vão sentir algo diferente porque apenas por ver as imagens, as 
fotos… Só de olhar uma das fotos quem é espiritual, obviamente, 
sentirá algo diferente, porque é o templo em que Deus desceu, e 
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falou: “Os meus ouvidos estarão atentos às orações que fizerem 

neste lugar” (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 07, § 2).27 

Um significado (profundo) da construção seria, segundo o religioso, unir o 

cristianismo ao judaísmo, reavivando a primeira ao “trazer a fé judaica” (NTS). Tal 

expressão “trazer a fé judaica”, não ficaria muito clara, salvo entendermos que trazê-

la signifique, na realidade, “trazer (construir) o Novo Templo” no Brasil: 

O sentido da construção do templo de Salomão e da sua réplica, ele 
tem um significado profundo, porque vai trazer a fé judaica bem 
como vai reavivar ou avivar a fé evangélica, portanto, nós vamos 
ter nesse templo a união do cristianismo com o judaísmo, porque 
todos estarão voltados para o tempo bíblico quando a fé abraãmica 
era muito acentuada (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 06, § 
4, grifo nosso).28  

Para o bispo da Universal, o NTS teria o mesmo formato do que foi construído 

por Salomão: “que vocês fiquem sabendo que nós já estamos nos preparando para 

a construção do Templo cujo formato é o mesmo que foi construído por Salomão” 

(Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 03, § 1)29. Em consulta recente 

empreendida ao site do Novo Templo de Salomão da IURD — 

http://www.otemplodesalomao.com — o NTS também é descrito enquanto réplica: 

“assim, a réplica do Templo de Salomão edificada no Brasil representa uma 

construção imaginada e projetada [...]. É uma oportunidade, independente de 

crenças pessoais, para aquele que desejam conhecer” (TEMPLO, 2017). E, ainda 

em Macedo, encontramos o termo “similar” para descrever seu Novo Templo em 

relação ao de Salomão: “Nós estamos determinados a construir o templo similar 

aquele que Salomão construiu. Será um local que vai marcar a vida das pessoas 

[...] com certeza este templo vai trazer um avivamento para a Igreja do Nosso 

Senhor Jesus” (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 04, § 1)30.  

                                                 
27 Anexo A, Discurso 7, 19 de fevereiro de 2011. 

28 Anexo A, Discurso 6, 14 de outubro de 2010. 

29 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 

30 Anexo A, Discurso 4, 9 de agosto de 2010. 
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Pouco menos de dois meses após o planejamento da construção, em julho 

de 2010 (BLOGS, 2016), a Universal disponibilizaria através de suas mídias 

implicadas ao processo, o “Vídeo em 3D do Templo de Salomão” (VÍDEO3D, 2010): 

“O Templo de Salomão será concluído em 4 anos, mas, enquanto isso, você pode 

desfrutar de um passeio virtual, com animações especiais, neste vídeo em 3D. 

Assista e sinta-se à vontade”. De excelente qualidade, a produção em computação 

gráfica antecipava aos fiéis e demais interessados um quê da grandeza do NTS, 

muito antes de sua conclusão e nas fases ainda iniciais de preparo do terreno para 

a construção.                   

O ouro puro, as pedras de Hebron e o Templo dourado 

De acordo com o bispo Edir Macedo, o local não será de ouro, mas 
as riquezas de detalhes empregados em cada parte do templo serão 
muito parecidas com os do antigo santuário (PROJETO, 2010). 

Cônscio de que a grandeza do projeto, seria inevitavelmente proporcional à 

gigantez do investimento necessário para edificar o NTS, Edir Macedo procura 

transferir aos fiéis o peso do desafio milionário assumido pela IURD: 

O Templo de Salomão, o templo que gastou toneladas de ouro, ouro 
puro, o templo que consumiu toneladas de ouro puro, toneladas, 
hoje se fala em gramas de ouro, mas naquele tempo, no tempo de 
Salomão a riqueza era tão grande, que ele usou toneladas de ouro 
para construir o templo (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 03, 
§ 1).31 

O argumento de que, no passado, toneladas de ouro foram investidas no 

fabrico do Templo de Salomão, redunda na conclusão de que no presente o NTS, 

factualmente, não necessitaria de toneladas de ouro puro, mas de toneladas de 

dinheiro para que pudesse ser construído: “nós não vamos construir o templo de 

ouro de forma nenhuma. Mas nós vamos gastar toneladas de dinheiro. Disso não 

tenha dúvida” (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 03, § 2 e 3)32. 

                                                 
31 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 

32 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 
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Riqueza é prometida em contrapartida à contribuição para o novo Templo: 

“deixa eu falar pra vocês uma coisa, prestem atenção, eu vou profetizar agora: 

aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para 

contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos” (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 

04, § 5-6)33. Ou ainda, à frente, no mesmo discurso, um sacrifício necessário é 

requerido dos fiéis:  

Todo mundo dá oferta, mas sacrificar, poucos sacrificam, por isso 
que muitas pessoas estão fora do altar, porque o altar é lugar de 
sacrifício, e só fica no altar aquele que se sacrifica. Então, aqueles 
que se sacrificarem, que lutarem, que nos ajudarem vão enriquecer 
(Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 04, § 7).34 

O Novo Templo de Salomão não poderia ser, de início precificado, pois 

perderia seu caráter sagrado e transcendente (BARBOSA, 2013), dessa forma, o 

lastro dos primeiros pedidos de doações foi atrelado ao custo das pedras de 

revestimento, externas à edificação: “custo só das pedras” (Bispo Edir Macedo 

Bezerra — Discurso 03, § 4).  

Encomendamos as pedras que vem lá de Jerusalém, as pedras, 
iguais as que foram utilizadas, ou do mesmo material das que foram 
empregadas na construção do templo lá em Israel (Bispo Edir 
Macedo Bezerra — Discurso 03, § 4).35 

“Nós encomendamos o mesmo modelo de pedras de Jerusalém que 
foram usadas por Salomão, pois vamos revestir as paredes do 
templo com elas. Nós queremos que as pessoas tenham um lugar 
bonito para buscar a Deus e também a oportunidade de tocar nessas 
pedras e fazer orações nelas”, comentou o bispo durante reunião 
realizada em São Paulo (PROJETO, 2010). 

 

As pedras são descritas como únicas, pelos seguintes motivos: (1) são 

autênticas pedras de Jerusalém; (2) colocar as mãos nelas equivale a colocar as 

mãos em Deus, pois, segundo Edir Macedo, (3) tais pedras seriam testemunhas do 

poder de Deus (3) na antiguidade: 

 

                                                 
33 Anexo A, Discurso 4, 9 de agosto de 2010. 

34 Anexo A, Discurso 4, 9 de agosto de 2010. 

35 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 
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(1) Ô, bispo, aí pergunta o fariseu e hipócrita, porque forrar a 
catedral, o templo, a igreja com pedras de Jerusalém, se aqui 
tem tantas pedras bonitas? (Bispo Edir Macedo Bezerra — 
Discurso 03, § 6). 
 

(2) E nós vemos as pessoas chegando no Rio de Janeiro; elas 
colocam as mãos ali naquelas pedras e é como se elas 
estivessem colocando as mãos em Deus (Bispo Edir Macedo 
Bezerra — Discurso 03, § 10). 
 

(3) As pedras que foram testemunhas do poder de Deus, há dois mil 
anos atrás (Bispo Edir Macedo Bezerra — Discurso 03, § 4). 

 

O repórter Arnaldo Duran, da Rede Record, comprovaria em um vídeo-

documentário a origem e todo o processo de extração e fabrico das facetas a partir 

das pedreiras da cidade de Hebron, em Israel, antes de chegarem ao Brasil 

(DURAN, 2011). O custo dessa importação foi estimado em 8 milhões de dólares: 

“já firmamos o contrato, e me parece que, se eu não me engano são 18 milhões, ou 

melhor, 8 milhões de dólares, o custo só das pedras (Bispo Edir Macedo Bezerra — 

Discurso 03, § 4)36. 

Os apelos por donativos destinados à construção do NTS permeariam os 

quatro anos previstos para a consecução do projeto. A título de exemplo, já no final 

de 2011, em uma fase intermediária da obra, o vídeo “Valores das Colunas no 

Templo de Salomão”, argumenta que o NTS seria um templo para todos aqueles 

que amam a Deus; e lança o desafio “Seja você também uma coluna no santuário[!]” 

(COLUNA, 2011). O desafio financeiro previa a doação de 26 colunas com 30 

metros de altura e 1,60 metros de diâmetro, a um custo de R$ 135 mil cada uma. E 

outras 6 colunas principais com 50 metros de altura e 3 metros de diâmetro valor de 

cada uma: R$ 245 mil reais; a um custo total aproximado, somente das colunas do 

Templo, de R$ 5 milhões de reais. 

2. Lançamento da Pedra Fundamental 

O evento do Lançamento da Pedra Fundamental foi realizado no 
terreno da construção do Templo de Salomão e reuniu milhares de 
pessoas, no dia 08 de agosto de 2010. As reuniões realizadas em dois 
horários pelo bispo Macedo já mostravam o futuro daquela grande 
obra, projetada de acordo com as referências bíblicas (BLOGS, 

                                                 
36 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 
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2016). 

O lançamento da Pedra Fundamental do Templo de Salomão da IURD, em 

agosto de 2010, pode ser rememorado através de vídeo disponibilizado amplamente 

na internet o qual buscamos acessar por meio dos canais oficiais da denominação 

(YOUTUBE, 2014 – Canal do Templo de Salomão; BLOGS, 2016)37. Um post datado 

em 13 de agosto continua ativo (LANÇAMENTO, 2010), “Lançamento da Pedra 

Fundamental do Templo de Salomão”, possibilitando o acesso a dois links que 

remetem a um par de vídeos da reunião ocorrida há cinco dias da data da postagem, 

são eles: https://www.youtube.com/watch?v=scfkCIduOpU (IURD Templo de 

Salomão pregação, postado 9 ago. 2010) e  

https://www.youtube.com/watch?v=wp9pb30EbEQ (IURD oração pedra fundamental, 

postado 9 ago. 2010).  

A maquete exposta no canteiro de obras do NTS, na Avenida Celso Garcia, do 

Novo Templo, foi apresentada ao, então, prefeito Gilberto Kassab em setembro de 

2010:  

O prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou, nesta 
quarta-feira (01), o terreno onde será construída a réplica do Templo 
de Salomão, localizado no bairro do Brás, zona leste da capital 
paulista. Ele foi recebido pelo bispo Edir Macedo (veja foto ao lado), 
que explicou detalhes sobre a megaconstrução [...]. O prefeito 
visualizou a maquete do templo e assistiu a um vídeo que mostra um 
passeio virtual dentro da futura construção (IURD, 2010). 

Elton Santa Fé Zacarias, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, teria 

acompanhado o político nessa ocasião. As questões em pauta foram relacionadas à 

quantidade de vagas na garagem do prédio, o local em que os ônibus ficariam 

estacionados e quantas saídas de emergência seriam feitas.  

De acordo com o arquiteto responsável pela obra, Rogério Silva, 
além do estacionamento do templo, que terá capacidade para 
mais de mil veículos, outros três serão locados para atender a 
demanda. Além disso, o local será todo cercado por diversas 
saídas. “Nós contamos com 100 profissionais diretos 
trabalhando neste projeto e mais 2 mil terceirizados envolvidos 
indiretamente, pois como buscamos a certificação verde, 
estamos investindo na implementação do uso racional e 

                                                 
37 Dentre outros, os quais nos remetem, basicamente, a esses mesmos dois links. 
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reaproveitamento da água, eficiência energética, materiais com 
maior porcentagem de componentes recicláveis e na qualidade 
do ar”, explicou o arquiteto ao prefeito (IURD, 2010). 

Outras reminiscências da maquete do NTS podem ser encontradas em um 

documentário sobre o Templo de Salomão, ainda hoje acessível na Web 

(DOCUMENTÁRIO, 2011). Trata-se de um vídeo institucional com comentários do 

engenheiro responsável Vitor Angelo Stefaneli, além dele, atestamos e 

documentamos outro raro registro de sua exposição, ocorrido na Catedral da Av. João 

Dias, na capital paulista (MAQUETE, 2011). 

2.1 Entra no ar o site oficial do Templo de Salomão 

Está no ar o site oficial do Templo de Salomão que a Igreja Universal 
do Reino de Deus irá construir no Brasil. E o melhor é que você pode 
acompanhar a construção do Templo pela internet, isso mesmo, foi 
instalada uma câmera em um prédio próximo ao local onde o Templo 
da Glória de Deus no Brasil (nome pelo qual o futuro templo está 
sendo chamado por cristãos e judeus) será construído. Acompanhe 
24 horas as obras no Templo de Salomão no link do site oficial: 
http://www.otemplodesalomao.com/live.html (TEMPLO, 2010). 

Em 10 de novembro de 2010 entra no ar o site oficial do Templo de Salomão 

da Igreja universal do Reino de Deus. O sitemap (TEMPLO, 2010) apresentado a 

seguir, permaneceu praticamente incólume até a inauguração do NTS, em julho de 

2014: 

1) Assista à Construção do Templo de Salomão AO VIVO. 

2) Bispo Macedo, a inspiração do Templo de Salomão.  

3) Começa a construção da réplica do Templo de Salomão em São Paulo. 

4) Doações para a Construção do Templo de Salomão. 

5) Introdução do Templo de Salomão. 

6) Localização do Templo de Salomão. 

7) O Projeto do templo de Salomão. 

8) Visão geral do Templo de Salomão. 

9) Wallpapers do Templo de Salomão. 

Vejamos, a seguir, do que tratavam as nove opções apresentadas pelo menu 

do referido sitemap do antigo sitio pertencente ao Templo de Salomão, não mais 

acessível à consulta na internet, mas preservado em nosso arquivo pessoal.   
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Assista à Construção do Templo de Salomão AO VIVO (1). Link (ocupando 

maior destaque que os demais) o qual disponibilizava ao internauta acompanhar ao 

vivo, 24 horas por dia, toda a movimentação e progresso em torno à construção. 

Tratava-se do principal apelo (ou aposta) da nova ferramenta de mídia instaurada. 

Possibilitando a visualização do NTS pela manhã, tarde, noite e até mesmo durante 

a madrugada, não importando o horário, protagonizada por um sistema standard de 

monitoramento instalado em um prédio próximo ao terreno da construção.   

Bispo Macedo, a inspiração do Templo de Salomão (2). Aqui, o teor 

apresentado pelo acesso ao sublink credita a Edir Macedo toda a iniciativa em prol 

da construção da réplica. Sua motivação estaria ancorada, segundo nos informava o 

site, em possibilitar que a experiência vivenciada constantemente por ele e por seus 

bispos na Terra Santa pudesse ser compartilhada por todos os fiéis, até mesmo por 

aqueles os quais não possuíssem recursos ou condições para empreender viagem 

para Israel. Portanto, enquanto o desejo ou esperança dos judeus – segundo Macedo 

costuma afirmar – não se realiza38, 

o bispo Edir Macedo, inspirado pelo Espírito Santo, decidiu construir 
a Réplica do Templo de Salomão, em São Paulo, no bairro do Brás. 
Ele conta que, durante uma viagem de peregrinação à Terra Santa, 
comentou com os outros bispos o desejo de que todo o povo da 
Igreja Universal pudesse, pelo menos uma vez na vida, pisar no 
chão e nas pedras que um dia Jesus pisou. Após esse comentário, 
ele refletiu: “Se eu não posso trazer todo o povo para cá, então vou 
levar pedaços desta terra para eles”. Depois deste dia, a ideia tomou 
forma e no mês de julho de 2010 a grande obra, projetada nas 
referências bíblicas do Templo do passado, foi anunciada (TEMPLO, 

2010). 

Ainda acerca da inspiração do Templo de Salomão, temos o prosseguimento 

em um amplo descritivo que, partindo do tipo de revestimento, versa sobre o acesso 

livre às pessoas de credos, dos mais variados, ante um projeto supostamente não 

denominacional, envolvido na construção desse templo. O arquiteto e autor do 

projeto, Rogério Silva de Araújo, também é citado como o responsável pelo projeto e 

pertencente ao grupo de arquitetos e engenheiros os quais buscaram aproximar a 

                                                 
38 No próximo capítulo, trataremos acerca da IURD e desse troféu especifico no campo, diretamente 
relacionado ao desejo ou esperança dos judeus. 
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nova construção da antiga.  

Será uma megaigreja, com 126 metros de comprimento e 104 
metros de largura, dimensões que superam as de um campo de 
futebol oficial e as do maior templo da Igreja Católica da cidade de 
São Paulo, a Catedral da Sé. São mais de 70 mil metros quadrados 
de área construída num quarteirão inteiro de 28 mil metros. A altura 
de 55 metros será quase duas vezes a altura do Cristo Redentor. 
Com previsão de entrega para daqui a 4 anos, a obra será um marco 
na história da Igreja Universal do Reino de Deus (CENTRE, 2017). 

Começa a construção da réplica do Templo de Salomão em São Paulo (3). 

Descreve as dimensões e outros breves informes estruturais aos internautas: 56 

metros de altura, o equivalente à altura de um prédio de 18 andares, a quantidade de 

concreto39 e de aço empregadas na obra (duas vezes o empregado na construção do 

Palácio do Planalto, em Brasília), a localização no Bairro do Brás e sobre as primeiras 

manchetes na imprensa internacional, publicadas no New York Times e no The 

Guardian. Em seguida: Doações para a Construção do Templo de Salomão (4), 

enfatiza e conclama aos fiéis sobre o motivo e a necessidade de contribuir para a 

construção, indicando a subpágina com os dados bancários da denominação: “os 

recursos para a construção do templo, virão do povo da Igreja Universal do Reino de 

Deus. Contudo, não são exclusivos. Todos são benvindos para ajudar, e poderão 

participar desta construção.  Para saber como contribuir clique aqui” (TEMPLO, 

2010).  

Introdução do Templo de Salomão (5). Por meio desse atalho o internauta 

poderia acessar a justificativa da IURD em legitimar o Novo Templo, enviesando-se 

na ancestralidade templária judaica. Localização do Templo de Salomão (6). Os links 

agora desabilitados apresentavam quatro menus com o endereço do NTS, vias de 

acesso e indicação de locomoção por transporte público (Onde é? Principais 

vias Ônibus Metrô/Trem).   

O Projeto do templo de Salomão (7). Além de apontar as dificuldades 

encontradas pela equipe de engenharia responsável para implementar a obra, 

                                                 
39 “O volume de concreto previsto para a obra, que deverá ser entregue em 2014, é de 
aproximadamente 30.000m³ e a quantidade de aço chegará a 2.500 toneladas” (CREA, 2012).  
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fornece um quadro completo sobre o projeto (TEMPLO, 2010): 

a) Implantado em um terreno de 28.275 m2 na Avenida Celso 
Garcia no bairro do Brás – São Paulo/SP.  

b) Complexo área construída de 73.000 m2, dividido em dois 
grandes blocos interligados por uma nave que pode abrigar 
confortavelmente 10.546 pessoas sentadas. 

c) O prédio frontal dotado de onze pavimentos chega a medir 
quase 56 m de altura contando-se a partir do platô de 
implantação, isto sem contabilizar os 7 m para baixo onde 
se encontram os dois subsolos que comportarão 1147 
vagas de estacionamento. O prédio dos fundos será 
alinhado com a nave e atingirá a altura de um pouco mais 
que 41 m de altura. 

d) Toda a fachada externa do templo, bem como as colunas, 
receberá pedras originárias de Israel. 

e) A iluminação da nave foi desenvolvida de maneira a vencer 
uma altura de quase 18m, sem que o fiel perceba a 
luminária, pois estas não existiam na época do Templo.  

f) Materiais da época como madeira, pedra, e cobre serão 
utilizados em grande escala nas áreas da nave. 

g) O complexo conta ainda com 36 Escolas Bíblicas com 
capacidade para comportar aproximadamente 1300 
crianças. 

h) Estúdios de TV e Rádio, auditório para 500 pessoas, além 
de 59 apartamentos tipo kitchnets, 12 apartamentos de 1 
suíte e 13 [apartamentos] de duas suítes. 

i) A área do platô de implantação do Templo, só é acessada 
por pedestres, com isso o prédio se destaca como Grande 
Monumento Imponente, que divide espaço apenas com o 
paisagismo que se integra perfeitamente ao conjunto. 

j) Na área externa foi criado um memorial com 250 m2, com 
pé direito triplo integrado ao paisagismo através de um 
espelho d’água, onde poderá ser conhecido um pouco não 
só da história deste Templo, mais também a história de 
Igreja Universal do Reino de Deus.  

k) Ar condicionado. 
l) Sistema de Geração de energia própria que atenderá toda 

a edificação, caso haja a interrupção no fornecimento de 
energia comercial. 

m) Sistema central de aquecimento de água. 
n) Elevadores inteligentes e preparados para serem utilizados 

por portadores de necessidades especiais. 
o) Nave equipada com sistema de sonorização de última 

geração e sistema de Vídeo Wall. 
p) Sistema de segurança equipado com circuito fechado de 

TV. 
q) Ventilação e iluminação natural disponíveis nas 

residências, escritórios e Escolas Bíblicas. 
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r) Área verde harmonizada com arquitetura, através de 
projeto paisagístico. 

s) Sistema de automação que controlará a iluminação comum 
e os principais equipamentos da edificação através do 
centro de monitoração que funcionará 24 horas. 

t) Amplo projeto acústico desenvolvido para resolver as 
questões sonoras. 

u) Residências, Escolas Bíblicas, estúdios e escritórios 
equipados com controladores de temperatura e 
interruptores de iluminação, ambos operados pelos 
próprios usuários, objetivando proporcionar maior conforto 
e menor consumo de energia. 

v) Projeto luminotécnico elaborado para transmitir a ideia de 
conforto e aconchego, utilizando a iluminação como 
tecnologia e arte, valorizando ainda mais o 
empreendimento. 

Visão geral do Templo de Salomão (8). Segundo o site, “o empreendimento é 

arrojado e emprega tecnologia de ponta, para que quando as pessoas entrarem no 

local, possam viajar pelo tempo e sintam-se como se estivessem no primeiro Templo 

construído por Salomão” (TEMPLO, 2010). Para exemplificar o arrojo do NTS, a 

matéria passa a listar: 

a) Começando pela fachada, passando pelo átrio e chegando 
internamente na nave, criamos uma visão de maneira a 
remeter as pessoas ao passado. 

b) Estamos tratando o prédio como um grande monumento e, 
para isso, estamos nos valendo de toda tecnologia de ponta 
associada ao bom senso na arquitetura de maneira a não criar 
este choque de épocas. 

c) Os principais materiais utilizados internamente serão pedras, 
materiais dourados e madeira. Todo o piso do templo e o altar 
serão revestidos com pedras trazidas de Israel. 

d) Embora a utilização de materiais rústicos seja grande, a 
instalação será executada com alta tecnologia do sistema 
“fachada ventilada”, permitindo velocidade na aplicação das 
pedras, facilidade de manutenção e um conforto térmico que 
será traduzido em economia ao sistema de refrigeração. 

e) As paredes laterais receberão painéis em madeira e, acima 
destes, revestimentos que se assemelharão às pedras 
importadas. 

f) Tais paredes abrigarão grandes reentrâncias que receberão 
esculturas em bronze simbolizando elementos da época como, 
por exemplo, o candelabro. 

g) As portas de acesso ao templo serão trabalhadas internamente 
em madeira e externamente em cobre. 

h) Para o teto estão previstos grandes painéis de madeira, 
intercalados como chapas em cobre dourada perfurada.  A luz 
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amarela complementa a rusticidade do ambiente além de 
valorizar cada elemento interno na nave. 

i) A iluminação também será um diferencial, pois foi 
desenvolvida para iluminar a uma altura de quase 18 metros, 
sem que as pessoas percebam a luminária, pois estas não 
existiam na época do antigo Templo. 

j) Os pilares internos serão dotados de iluminação indireta, que 
valoriza não só a arquitetura interna como também permitirá 
uma ambientação diferenciada para a realização de vigílias. 

k) A climatização da nave seguirá o mesmo conceito da 
iluminação, ou seja, existirá, porém não será vista. Para isso, 
grandes sancas em gesso serão colocadas no teto 
escondendo os difusores de ar condicionado que se 
confundirão com os elementos arquitetônicos do teto. 

l) A Arca da Aliança, que representa o elemento principal do 
projeto, será colocada sobre o altar para criar a sensação de 
um efeito de tridimensionalidade. 

m) O batistério, que ficará atrás da Arca, receberá revestimento 
em pastilhas douradas, além de vitral dourado no teto e no 
fundo, criando a sensação do batismo dentro da Arca. 

n) Na face frontal do altar, serão aplicadas 12 pedras 
representando as 12 tribos de Israel. Ele será ladeado por duas 
colunas diferenciadas chamadas Joaquim e Boaz, que também 
são citados na Bíblia. Ao fundo, haverá a representação do véu 
que se rasgou e um segundo véu que cobrirá o altar, o local 
mais sagrado do Templo. 

o) Na área externa, foi criado um memorial, no subsolo, com 250 
metros quadrados e com o pé direito triplo integrado ao 
paisagismo por meio de um espelho d’água. O acesso a ele 
será feito contornando uma cúpula fechada com vidros, que 
será construída acima do salão. Por ser vazada e iluminada 
naturalmente, ela poderá ser vista de baixo para cima por 
quem estiver no memorial. 

Wallpapers do Templo de Salomão (9). Por fim, uma gama de wallpapers do 

NTS, disponíveis para download imediato, encerram o menu do sitemap: 

Para baixar os wallpapers para a sua área de trabalho/desktop, siga 
estes passos: Escolha um dos wallpapers e clique na resolução 
desejada; abrirá uma nova janela com o wallpaper; clique com o botão 
direito do mouse em cima da imagem; escolha a opção “definir como 
papel de parede/set as wallpaper”. Pronto! Você tem um wallpaper 
novinho do Templo de Israel! (TEMPLO, 2010).  

2.2 As confortáveis poltronas do NTS 

Acompanhei a obra nos seus mínimos detalhes. Da pedra 
fundamental às pilastras de sustentação, das luminárias ao tecido 
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das poltronas, das pedras da fachada ao revestimento da Arca da 
Aliança (BLOGS, 2016).  

Segundo os pronunciamentos de Edir Macedo, em torno ao NTS, seria 

importante para o fiel, em sua busca espiritual, fazê-lo consonantemente a um 

ambiente confortável: “nós construímos isso não apenas para o seu conforto material, 

mas sobretudo para que você possa sentir a presença de Deus” (Bispo Edir Macedo 

Bezerra — Discurso 04, § 4)40. Tendo acompanhado a obra em seus detalhes 

mínimos, como por ele mesmo sugerido, a escolha ideal do “tecido das poltronas” 

(BLOGS, 2016) teria levado o religioso a buscar na Espanha os assentos os quais 

acomodariam os visitantes do Novo Templo. Coube a Figueras International Seating 

(FIGUERAS, 2017) conceber o projeto para equipar o NTS com Poltronas 

personalizadas e de alto conforto para esse novo centro religioso brasileiro. No site 

da Figueiras somos, de pronto informados acerca da concepção e do slogan do 

projeto da IURD, “Templo de Salomão, a força emocional de 10.000 poltronas, no 

novo centro religioso do Brasil”, bem como à “Planta interior do templo em PDF” 

(PLANTA, 2017)41.   

FICHA TÉCNICA 
Nome: Templo de Salomão en Brás, Sao Paulo, Brasil 
Localização: Brás, São Paulo 
Arquitetura: Rogério Silva de Araújo 
Propriedade: Igreja Universal Reino de Deus 
Superfície Total: 100.000 m² 
Capacidade Sala do Culto: 10.000 lugares 
Produto Sala do Culto: 13107 Flame Special Design / Mutasub 
Seating para Centros Religiosos 
Capacidade Sala Polivalente Memorial: 90 lugares 
Produto Sala Polivalente Memorial: 
Sistema Mutasub. 
Poltrona Flex 6061 
Ano de desenvolvimento: 2014 
(FIGUERAS, 2017). 

Especialista em poltronas e sistemas de assentos móveis para espaços 

públicos, com base na engenharia, inovação e design, a Figueras International 

Seating seria responsável por 40.000 projetos em todo o mundo, marcaria presença 

em 130 países, constando em seu portfólio a instalação de 10 milhões de assentos, 

                                                 
40 Anexo A, Discurso 4, 9 de agosto de 2010. 

41 Vide anexo E. 
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contam com 30.000 m2 de instalações em Barcelona, escritórios e showrooms em 

Madrid, Barcelona, Paris, Singapura, Londres, Miami e Nova York e 220 agentes em 

todo o mundo: 

O desafio se originou, a partir da proposta inicial, para equipar com 
10.000 poltronas um templo de 13.000 m2 de superfície, 126 m de 
comprimento e 104 m de largura. Medidas superiores às 
regulamentares para um campo de futebol. O desafio não estava só 
em escolher e personalizar a poltrona para dotá-la de um design que 
estivesse de acordo com o interior do templo. Dividir o espaço e 
distribuir uniformemente 10.000 poltronas também foi um processo 
salomônico (FIGUERAS, 2017). 

As poltronas, as quais tiveram o acompanhamento e a supervisão do próprio 

Bispo Macedo durante todo o processo de confecção, entrega e instalação, possuem 

proteção antichama – não exalam gases tóxicos em caso de incêndio, dada a 

proteção existente entre tapeçaria e espuma. O modelo escolhido foi a Flame, 

modificada, segundo a descrição do case “Templo de Salomão”, visando, segundo a 

firma, propiciar uma melhor harmonização com o restante do empreendimento 

religioso.  

Nessa sala, sem nenhuma coluna que impeça a visão do altar, as 
poltronas de veludo vermelho oferecem uma imagem de aspecto 
inigualável. A exata combinação dos entre eixos e as larguras de cada 
uma das 10.000 poltronas permitem criar corredores alinhados e 
paralelos, em todas as direções. Alguns corredores chegam a 78 m 
de comprimento. No total, a sala foi dividida em 58 blocos de poltrona, 
que vão de 85 a 195 lugares. Com uma inclinação de 1% e uma 
distância entre fileiras de 910 mm, as fileiras de poltrona foram 
organizadas, seguindo raios concêntricos, que vão dos 29 m de raio, 

até os 120 m (FIGUERAS, 2017). 

Fabricadas em “madeira de roble americano, possui braços 5 cm mais 

compridos que o modelo habitual, apresenta estruturas metálicas em dourado e um 

porta-documentos traseiro. Todas as poltronas cumprem rígidas normas de 

segurança” (FIGUERAS, 2017). Além disso, corroborando com informações obtidas 

no site do NTS, 1.000 dos 10.000 lugares teriam embutido um sistema de tradução 

simultânea: 

Proporcionamos tradução simultânea para os nossos visitantes de 
outros países. (Hebraico, inglês, espanhol e francês). Poltronas 
dentro do Santuário são reservadas e devidamente equipadas com 
fones de ouvido. Assim, enquanto desfrutam visualmente e 
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presencialmente do culto, podem ouvir o áudio no idioma de sua 
preferência. As traduções simultâneas devem ser solicitadas com 
antecedência através do telefone: +55 (11) 3573-3535 (TEMPLO, 
2017)  

3. Prosseguimento: o templo em construção 

O prédio, que deve ficar pronto dentro de quatro anos, terá 56 metros 
de altura e capacidade para 10 mil pessoas sentadas. O projeto foi 
idealizado pela Igreja Universal do Reino de Deus e o custo da obra 
é avaliado em R$ 300 milhões (R7, 2010). 

Agora chegamos aos estágios mais avançados do empreendimento, em sua 

alegada aura de ineditismo, enquanto pretensa megaconstrução de um templo no 

Bairro do Brás na capital de São Paulo – o que não deixa de ser veraz, pelo menos 

no aspecto comparativo daquilo que concerne à dimensão habitual observada na 

edificação de igrejas no seio da cristandade, bem como de outros marcos e 

edificações de cunho religioso hodiernos.  

3.1 Fases da construção 

 Outro ponto parte de todo um conteúdo imagético (ou não) que é o registro das 

fases da construção, em franco desenvolvimento, aproximando-se paulatinamente de 

sua consecução.  Segundo a “Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A”, a 

realização do NTS teria demandado à empresa três anos e dez meses para sua 

consecução (CONCRETIZANDO, 2014). No site da empresa, informações sobre o 

Templo de Salomão podem ser acessadas na guia “obras realizadas”, apresentando 

o seguinte resumo:  

Templo de Salomão 
Cliente: IURD-Igreja Universal do Reino de Deus 
Segmento: Templo / Igrejas 
Prazo: 36 meses 
Área:  72.881 m² 
Local: São Paulo | SP 
Escopo:       Construção do Tempo de Salomão  
(CONSTRUCAP, 2017). 
 

 Em reportagem do Domingo Espetacular, temos também acesso a um vídeo 

que retrata algumas poucas etapas da construção: http://noticias.r7.com/domingo-

espetacular/videos/domingo-espetacular-revela-imagens-ineditas-e-os-bastidores-

do-templo-de-salomao-16102015 (DOMINGO, 2014). 
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3.2 Auditores no Templo: Jones Lang LaSalle (JLL) 

Nossa equipe trabalha em 80 países e 1.000 escritórios para ajudar 
você a alcançar suas ambições (JLL, 2017 – Achieve Ambitions). 

Estamos na lista de 2017 das Empresas Mais Admiradas da Fortune 
(World's Most Admired Companies) (JLL, 2017 – Reconhecidos pela 
Excelência). 

O primeiro informe sobre a contratação da Jones Lang LaSalle – JLL – pela 

Universal, tem seu registro no site de notícias pertencente à própria empresa, datado 

de 1 junho de 2011; lá somos informados de que a equipe de Gestão de Projetos e 

Obras da incorporadora seria responsável pela gerenciamento do projeto de 

construção do NTS, em parceria com a Engiurd, Engenharia da Igreja Universal, 

assegurando ao lado desta, a execução do cronograma do projeto, obedecendo a 

prazos, estimando possíveis  riscos e desvios de meta, evitando aumento de custos 

e outros impactos negativos na consecução. Segundo a jornalista Velma Gregório 

(MTB 5497), responsável pela divulgação dessa informação oficial veiculada pela 

JLL: 

A equipe de Gestão de Projetos e Obras da JLL, em parceria com a 
equipe da Engiurd, responsável pela Engenharia da Igreja Universal, 
atuará no gerenciamento do projeto de construção de um novo templo 
nomeado “Templo de Salomão”. Uma obra de 75 mil m², situada na 
Rua Celso Garcia com a Rua João Bohemer na região do Brás, em 
São Paulo. A equipe da JLL será responsável por assegurar que o 
cronograma do projeto seja executado conforme o planejado, 
monitorando e antecipando possíveis riscos para que ações 
corretivas sejam elaboradas em conjunto com a equipe da Engiurd, 
evitando-se o aumento de custos e impactos no cronograma (JLL, 
2011 – Cases e Clientes / Igreja Universal). 

 

A respeito da JLL Brazil, trata-se de sucursal brasileira da imponente Jones 

Lang LaSalle Incorporated, empresa internacional de consultoria em engenharia. A 

qual, tendo recebido em 2011 a missão Universal de supervisionar a construção do 

NTS, viria divulgar, aproximadamente um ano depois, maiores informações sobre o 

projeto já em andamento.  

Na matéria intitulada Cases e Clientes / Missões quase impossíveis, de 21 de 

maio de 2012, temos importantes informações sobre o Novo Templo de Salomão, 

fornecidas pelo grupo responsável, inclusive pela auditoria de todos os processos 
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envolvidos no empreendimento. São nos apresentados, em dados numéricos, que o 

NTS contaria com cerca de 75,4 mil metros de área construída, tendo na área do 

templo em si, espaço para quase 11 mil fieis sentados. Incluindo, além disso, um 

auditório para 522 pessoas e um edifício complementar (Memorial)42, 37 escolas 

bíblicas com capacidade de acomodar 1,3 mil crianças e 2 estacionamentos 

subterrâneos dotados de 1,1 mil vagas: 

Com mais de 75 mil metros quadrados de área edificada e uma nave 
com capacidade de abrigar cerca de 11 mil pessoas sentadas, a 
construção e tudo o que nela está envolvido representam um desafio 
magistral: recriar o Templo de Salomão, que segundo o Antigo 
Testamento foi originalmente arquitetado no século 10 A.C. nas 
proximidades de Jerusalém, seguindo a atmosfera da época, mas 
incorporando tecnologia construtiva de ponta – incluindo soluções de 
acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e 
certificação LEED NC Gold, de sustentabilidade ambiental, pela 
primeira vez aplicada a uma construção religiosa de grande porte 
(JLL, 2012 – Templo de Proporções Bíblicas). 

O informativo Panorama o qual – segundo somos reportados por informações 

da própria página oficial da consultoria –, estaria sob a reponsabilidade da jornalista 

Melissa Kechichian (MTB 25.595), cita um dos colaboradores do projeto, o executivo 

José Natali, responsável da área de Gestão de Projetos e Desenvolvimento da JLL, 

pela gestão do NTS, sob o título Missões quase impossíveis, “o processo construtivo 

e a tecnologia empregada são os pontos altos desse empreendimento de 

características únicas” (JLL, 2012). Para tanto, ainda segundo Natali, a JLL teria 

arregimentado representantes das áreas de Arquitetura, Planejamento, Instalações, 

Construção e Sustentabilidade, formando assim um seleto e completo grupo de 

trabalho que viesse assegurar à IURD “um fluxo contínuo de informações sobre o 

andamento da obra. A equipe também trabalhou na validação da proposta do 

empreiteiro global e mantém, desde o início, reuniões semanais para identificar 

caminhos críticos e evitar riscos” (JLL, 2012 – Missões quase impossíveis). 

No Brasil, a JLL conta com escritórios localizados nos grandes centros 

financeiros do país: dois na capital paulista, um na cidade do Rio de Janeiro e outro 

em Curitiba, no Paraná. Também está nos Estados Unidos (matriz), Argentina, 

                                                 
42 “No qual visitantes poderão conhecer a história de antigos Templos e interagir com informações 
usando alta tecnologia” (JLL, 2012 – Templo de Proporções Bíblicas). 
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Canadá, Chile, Colômbia, América Latina, México, Panamá, Peru (JLL, 2017), com 

expansão de negócios na Austrália, China, Índia, e Reino Unido (JLLREALVIEWS, 

2017), em um imenso conglomerado empresarial presente em 80 países (JLL, 2017 

– Achieve Ambitions). 

  Para a área executiva da JLL BRAZIL, construir o NTS seria o equivalente a 

um filme épico, se transportado para o cinema ou a televisão: 

É para trabalhos com perfil quase impossível que o time de projetos 
especiais da JLL costuma ser chamado a gerenciar. Projetos que, se 
transportados para telas de cinema ou tevê, soam como filmes épicos. 
E são, de certa forma. Basta ver, por exemplo, a megaconstrução do 
Templo de Salomão, uma obra de proporções monumentais que a 
Igreja Universal do Reino de Deus ergue na capital paulista (JLL, 2012 
– Missões quase impossíveis). 
 

4. “Inaugurações do Templo de Salomão”43 

Inaugurações do Templo de Salomão – Assista a todas as reuniões 
de inauguração do Templo de Salomão (INAUGURAÇÕES, 2014m). 

 
Sem fugir à plural e costumeira gama de superlativos a ele relacionados, o 

Novo Templo contou com 13 cerimônias de inauguração – ou, segundo a IURD, 

“Inaugurações” – sendo 12 delas “não oficiais” (todas elas, no entanto, com aparato 

digno dos mais elaborados eventos inaugurais). Assim, toda uma série de 

“inaugurações” do NTS se inicia a partir do dia 19, findando apenas em 31 de julho 

de 201444, com a abertura oficial da liturgia dos trabalhos. O portal da Universal, de 

fato, fez questão de frisar – oito dias após findadas as “inaugurações” – à aura do 

ocorrido, disponibilizando aos fiéis e demais internautas interessados uma “playlist“ 

do ato consumado na matéria intitulada Inaugurações do Templo de Salomão: “veja 

a playlist com os primeiros dias de reuniões no Santuário [...]. Clique aqui e acesse o 

playlist completo” (INAUGURAÇÕES, 2014m). Em súmula, assim figurou a agenda 

dos eventos inauguratórios ligados ao NTS no final do primeiro semestre de 2014: 

                                                 
43 Título do tópico análogo ao daquele designado em artigo citado, veiculado no portal oficial da 
Igreja Universal (INAUGURAÇÕES, 2014m). 

44 Com exceção do dia 30 de julho, véspera do debut do NTS, em que não há culto, em todos os 
outros dias, há(!). 
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19 de julho: “Primeiro dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014a).45 

19 de julho: “Primeiro dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014b).46   

20 de julho: “Segundo dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014c). 

21 de julho: “Terceiro dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014d). 

22 de julho: “Quarto dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014e). 

23 de julho: “Quinto dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014f). 

24 de julho: “Sexto dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014g). 

25 de julho: “Sétimo dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014h). 

26 de julho: ”Oitavo dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014i). 

27 de julho: “Nono dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014j). 

28 de julho: ”Décimo dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014k). 

29 de julho: “Décimo primeiro dia de Inaugurações” (INAUGURAÇÕES, 2014ʟ). 

31 de julho: “Inauguração Oficial do NTS” (INAUGURAÇÃO, 2014). 

 

4.1 “Unidos em uma só fé no maior altar de Deus aqui na terra”47 

Pela primeira vez, bispos e pastores do Brasil e do mundo, juntamente 
com o líder e fundador da Universal, bispo Edir Macedo, estiveram 
unidos em uma só fé no maior Altar de Deus aqui na Terra: o Templo 
de Salomão, situado à Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás, 
região central de São Paulo (IURD, 2014). 

Essa foi a primeira solenidade antes da inauguração oficial do Templo 
de Salomão, marcada para 31 de julho (IURD, 2014). 

O propósito dessas várias “inaugurações” seria garantir, por meio desse evento 

de estreia – expandido, de um, para doze dias –, espaço participativo o qual 

acolhesse com folga as caravanas48 da IURD, previamente organizadas com ônibus 

                                                 
45 Excepcionalmente, no primeiro dia de “inaugurações” do NTS (19 de julho de 2014), deu -se uma 
reunião extra às 9h00; o que não ocorreu do dia 20 em diante.  

46 18h00. 

47 “Unidos em uma só fé no maior Altar de Deus aqui na Terra: o Templo de Salomão” (PRIMEIRO, 
2014). 

48 “No período inaugural e de testes, só se poderá ir ao Templo em caravanas. Este foi um acordo 
com as autoridades, para que avaliasse o impacto no trânsito da região. Depois, qualquer pessoa, 
com seus próprios meios, poderá ir ao templo” (SOUZA, 2014). 
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fretados e reservas e hospedagem com alimentação em hotéis da cidade – oriundas 

de vários Estados da Federação –  além dos grupos de viajantes e turistas 

internacionais formados ou organizados por membros da denominação nos mais 

diversos países49. Acerca do primeiro evento inaugural ocorrido em 19 de julho de 

2014, o “Notícias da Universal” (NOTÍCIAS, 2017), exibe a manchete: “Templo de 

Salomão: primeiro dia de inaugurações: consagrações, orações e entrega de pedidos 

da Fogueira Santa marcam a vida de milhares”. Dessa forma, no mesmo dia da 

“inauguração de número um”, às 23h43, Ivonete Soares e Rê Campbell, responsáveis 

pelo relato jornalístico dessa editoria do universal.org, o “Notícias da Universal”, 

sintetizam e destacam desse evento do dia, finalizado algumas horas antes, que:  

Ainda na madrugada deste sábado, 19 de julho, era possível perceber 
nos arredores do Templo a dimensão do que seria aquele dia. 
Caravanas de diversas partes, trazendo bispos, pastores e suas 
esposas, chegavam uma a uma. O encontro especial foi dividido em 
duas reuniões: às 9h e às 18 horas, para poder acomodar mais de 20 
mil pessoas confortavelmente. Os encontros foram transmitidos pela 
TV Universal, bem como pelas emissoras de tevê em que a Universal 
mantém programações diárias e pela Rede Aleluia de Rádio 
(PRIMEIRO, 2014).  

Deu-se, então, início ao grande cortejo com a duração de dias ao Novo Templo 

paulistano Universal. Séquito, após séquito; comitiva, após comitiva, todos em 

procissão ritual em torno e adentrando-se, cada um à sua vez, às dependências do 

“oratório” de Salomão. A peregrinação traz nas imensas caravanas de fiéis, aqueles 

a quem coube conduzir a massa de religiosos ao NTS: bispos e pastores do Brasil e 

do mundo e suas respectivas esposas50. O que seria um feito inédito, segundo nos 

aponta a editoria iurdiana: “pela primeira vez, bispos e pastores do Brasil e do mundo, 

juntamente com o líder e fundador da Universal, bispo Edir Macedo, estiveram unidos” 

(PRIMEIRO, 2014). 

                                                 
49 Tais indicadores, aliados a outros a seguir, sugerem ainda o sinalizar para o fato de que no 
background da implementação da estratégia adotada – a de um evento multi-inaugural expandido e 
diluído em vários dias e momentos, anteriores ao dia oficial –, estaria todo um esforço em primar 
pela reserva do espaço físico e de muito maior capital social, político e religioso, a um grupo mais 
seleto de atores, conforme veremos no próximo tópico. 

50 A lacuna textual nas publicações da IURD da(s) palavra(s) “filho(s)”, na contextualidade à menção 
da participação dos bispos e pastores em um evento de tamanho vulto e importância na história 
iurdiana, parece-nos deixar certa evidência de um transbordo da temática ligada às normas e 
políticas deferentectomistas da agremiação. 
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Dentre as lideranças iurdianas, a cobertura oficial do evento destaca as falas 

do bispo Júlio Freitas, responsável pela Universal na Europa: “O Templo [...] 

demonstra também toda a disciplina, a estrutura da Universal, e a perseverança do 

bispo Edir Macedo” (IURD, 2014); do bispo Marcelo Pires, responsável pelo trabalho 

da Universal da África do Sul, que observa: “depois de tantas perseguições, hoje nós 

estamos aqui, olhando para as portas do Templo de Salomão com a certeza de que 

Deus está conosco” (PRIMEIRO, 2014); do bispo Randal Ferreira de Brito Júnior, 

responsável pela Universal no Japão que considera o evento como uma 

reinauguração da Universal:  

A abertura das portas do Templo é um divisor de águas na história do 
cristianismo no mundo. Ele também representa um recomeço. É como 
se a Universal, depois de 37 anos, começasse com uma nova visão, 
uma nova maturidade, uma fé mais inteligente e mais dedicada a 
Deus. Eu chamaria esse evento de reinauguração da Universal” 
(IURD, 2014 – bispo Randal Ferreira de Brito Júnior, responsável pela 
Universal no Japão). 

 

 Enquanto as “inaugurações” de número 2 a 11 ocorreram, todas sem exceção, 

obedecendo a um único horário no período noturno, no chamado Primeiro dia de 

Inaugurações “mais de 20 mil pessoas participaram de duas reuniões especiais, 

realizadas às 9h e às 18h” (IURD, 2014). O destaque do dia 20 de julho de 2014, foi 

a consagração de mais obreiros: “milhares”, segundo veiculado pela própria 

denominação: 

Milhares de obreiros puderam contemplar a beleza desta Obra [...]. O 
dia 20 de julho ficou marcado na vida de milhares de pessoas que 
servem a Deus, quem compareceu no bairro do Brás, zona leste da 
capital paulista, pode contemplar a grandeza e a beleza do mais novo 
marco da história da Universal: “O Templo de Salomão”.  Nesta data, 
obreiros e obreiras vindo de várias partes do Brasil e devidamente 
uniformizados, receberam a consagração para a bênção de seus 
ministérios (SEGUNDO, 2014).  

Além do primeiro e do segundo dia de “inaugurações”, coube ao Portal 

Universal (UNIVERSAL, 2016), devidamente mediado por suas editorias, prover uma 

breve cobertura do terceiro ao quinto e do décimo dia. Observa-se que, na medida 

em que vai se aproximando a data da inauguração oficial, a cobertura das chamadas 

“inaugurações” paulatinamente dá espaço para os informes sobre os preparativos da 

grande estreia de caráter oficial (e mundial) do NTS, conforme veremos no próximo 
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tópico. Assim, temos sobre o terceiro dia quase que uma repetição do dantes 

destacado: “terceiro dia de inaugurações, Bispo Macedo consagra obreiros no 

Santuário [...] veja como foi a reunião na última segunda-feira, 21 [...] obreiros da 

Universal de várias localidades foram consagrados (TERCEIRO, 2014). Na quarta 

inauguração: “Descubra qual deve ser a sua maior conquista. Assista ao quarto dia 

de inaugurações no Templo de Salomão” (QUARTA, 2014); na quinta: “Por que o 

Senhor Jesus nos fez a luz do mundo? Assista ao quinto dia de inaugurações” 

(QUINTA); e no décimo dia de inaugurações: “Templo de Salomão: Décimo dia de 

inaugurações [...]. Bispo Márcio Carotti realiza a reunião no Santuário” (DÉCIMO, 

2014).  

Fogueira Santa made in Brazil 

Durante os encontros, houve orações pelos pedidos das pessoas que 
participaram da Fogueira Santa de Israel, trazidos por bispos e 
pastores do Brasil e do mundo. No Altar do Templo, o bispo Macedo 
fez um clamor em favor delas (PRIMEIRO, 2014).  

 
Essas duas primeiras reuniões do NTS também marcaram o lugar como 

espaço de consagração de novos religiosos vocacionados para as fileiras da 

denominação e o estabelecimento de um novo point que possibilitasse megaeventos 

organizados em prol do meio empresarial: “houve ainda a consagração de pastores 

a bispos, dos levitas – obreiros e obreiras que foram escolhidos para, como no 

passado, serem os responsáveis por manter a ordem e o cuidado com o Templo – e 

de centenas de empresários” (IURD, 2014). Mas, dentro das instâncias de maior 

importância, destaca-se a transplantação do famoso culto da fogueira da Terra Santa 

para o bairro do Brás, em São Paulo: a campanha da “Fogueira Santa de Israel” 

passaria, a partir de 19 de julho de 2014, a ser realizada no Brasil. Exatos dois anos 

após finalizado o período de “inaugurações” no Novo Templo, o novo cenário para a 

campanha da fogueira, em sua versão templária (paulistana) já estaria consolidada, 

conforme nos reporta a edição 1269, da Folha Universal (FOLHA, 2016, p. B10): “o 

Bispo Edir Macedo iniciou a Reunião Especial de clamor pelos pedidos da Fogueira 

Santa, no dia 23, no Templo de Salomão. Na ocasião, mais de 12 mil pastores, vindos 

de todas as partes do mundo, participaram do encontro. 
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5. Cerimônia oficial de inauguração Templo 

O Templo de Salomão foi uma inspiração que o bispo Edir Macedo 
teve durante uma viagem em peregrinação a Israel, na qual ele 
expressou o desejo de que todas as pessoas pudessem pisar no chão 
e tocar nas pedras que testemunharam os eventos descritos na Bíblia 
(TEMPLO, 2017 –  O desejo no coração do Bispo Edir Macedo). 

Em 31 de julho de 2014, o Novo Templo de Salomão foi inaugurado a um custo 

final estimado em cerca de R$ 680 milhões (MENDONÇA; BALLOUSSIER; 

VERONEZI, 2014), conforme informação divulgada pela própria agremiação. Na 

primeira projeção da IURD com relação ao NTS, fora apresentada a cifra de trezentos 

milhões de reais, conforme noticiado à epoca no portal de notícias R7, em 19 de 

setembro de 2010: 

A construção mais importante descrita na Bíblia, o templo de Salomão 
foi construído e destruído duas vezes em Jerusalém, há mais de 2.000 
anos, e agora vai renascer em réplica no bairro paulistano do Brás. O 
prédio, que deve ficar pronto dentro de quatro anos, terá 56 metros 
de altura e capacidade para 10 mil pessoas sentadas. O projeto foi 
idealizado pela Igreja Universal do Reino de Deus e o custo da obra 
é avaliado em R$ 300 milhões (R7, 2010). 

 

Já em 18 de outubro de 2013, a UNIcom – Departamento de Comunicação 

Social e de Relações Institucionais da Universal (2017) – apresenta o novo valor 

atualizado de R$ 413.779.184,04, a partir de dado auditado pela empresa Jones Lang 

LaSalle: 

O acréscimo do valor inicial deu-se primeiramente em virtude de 
reajuste anual de 8% junto à construtora, previsto em contrato, e 
também pela necessidade de atendermos à legislação vigente quanto 
ao número de vagas de estacionamento disponíveis. Por isso, a igreja 
também está construindo um edifício garagem com 11 pavimentos e 
23.000 m² de área (ARCA, 2013).  

 Segundo, o artigo da Forbes, ”God Has A New Home: A $300 Million Mega 

Temple In Sao Paulo” (FORBES, 2014)51, publicado em 30 de julho de 2014 – 

véspera da inauguração do NTS –, o custo total da construção do Novo Templo 

                                                 
51 Em 1 de agosto de 2014, o Portal de Notícias R7 fez referência direta a esse texto da Forbes na 
matéria:  “Imprensa internacional repercute inauguração do Templo de Salomão em São Paulo: A 
revista Forbes e o jornal The New York Times noticiaram a nova sede da Igreja Universal” (R7, 
2014a). 
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seria de 300 milhões de dólares. Utilizamos o aplicativo on-line “Histórico do Dólar” 

do Finance One52 e obtivemos as seguintes cotações do dólar:  

 

Fonte: Finance One (FINANCEONE, 2017); consulta em 19 abr. 2017 (Fig. 1– Cotação do dólar, 30 

jul. 2014). 

 Considerando-se a cotação do dólar obtida no site da Finance One, 

retroativa a 30 de julho de 2014, o Templo de 300 milhões de dólares 

(FORBES, 2014), teria custado a IURD cerca de R$ 673.200.000,00, no dia 

anterior à sua inauguração. 

 

Fonte: Finance One (FINANCEONE, 2017); consulta em 19 abr. 2017 (Fig. 2– Cotação do dólar, 31 

jul. 2014). 

                                                 
52 “Finance One, Inc. is a commercial finance company specializing in factoring” (FINONE, 2017).. 
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 Uma leve oscilação ocorrida nas taxas de câmbio da véspera para o dia exato 

da inauguração do NTS, 31 de julho de 2014; acresceria quase 7 milhões de reais 

à conta anterior (!), resultando no montante de R$ 680.100.000,00. 

  

Fonte: Finance One (FINANCEONE, 2017); consulta em 19 abr. 2017 (Fig. 3 – Cotação do dólar, 19 

abr. 2014). 

 Por fim, procedendo-se a conversão dos valores para uma taxa do dólar mais 

recente, apurada em abril de 201753 (pouco menos que três anos após a inauguração 

do NTS), obtivemos como resultado a quantia de R$ 933.600.000,00: uma 

valorização de mais de ¼ de bilhão de reais.  

5.1 A inauguração do NTS enquanto acontecimento político 

A Igreja contribui para a manutenção da ordem política, ou melhor, 
para o reforço simbólico das divisões desta ordem [...] pela 
imposição e inculcação dos esquemas de percepção, pensamento e 
ação objetivamente conferidos às estruturas políticas e, por esta 
razão, tendentes a conferir a tais estruturas a legitimação suprema 
que é a ‘neutralização’, capaz de instaurar e restaurar o consenso 
acerca da ordem do mundo mediante a imposição e a inculcação de 
esquemas de pensamento comuns, bem como pela afirmação ou 
pela reafirmação solene de tal consenso por ocasião da festa ou da 
cerimônia religiosa, que constitui uma ação simbólica de segunda 
ordem que utiliza a eficácia simbólica reforçando a crença coletiva 
em sua eficácia [...] (BOURDIEU, 2009, p. 70). 

Passado o período das “inaugurações” (19 a 29 de julho), cuja a intensa agenda 

acolheu um primeiro público, em sua grande maioria, originário das próprias fileiras 

                                                 
53 A consulta ao referido aplicativo se deu em 19 de abril de 2017, levando em conta a variação 
cambial daquela data. 
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da denominação, ocorre – dentro do prazo previsto em 2010 – a cerimônia oficial de 

inauguração do NTS, o Novo Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de 

Deus. A data escolhida para a solenidade de estreia deu-se no último dia de julho de 

2014, concomitantemente, encerrando o primeiro semestre do ano: 

O Templo de Salomão, maior obra religiosa do País, foi inaugurado 
na noite desta quinta-feira (31) no Brás, região central de São Paulo. 
Diversas autoridades, políticos e representantes da comunidade 
judaica comparecerão à cerimônia de abertura, que começou por 
volta das 19h. Na primeira fila, juntamente com o bispo Edir Macedo, 
líder e fundador da Igreja Universal, e sua mulher, Ester Bezerra, 
sentaram-se a presidente da República, Dilma Rousseff, e o vice, 
Michel Temer; o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e a 
primeira-dama, Lu Alckmin, e o prefeito de São Paulo, Fernando 
Haddad (R7, 2014c). 

À primeira fila da nave do NTS, a elaborada cerimônia colecionava presenças 

ilustres as quais, na época, figuravam o status de maior eminência no cenário político 

brasileiro: Dilma Rousseff, e seu vice-presidente, Michel Temer; o governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin e a primeira-dama, Lu Alckmin, e o prefeito de São Paulo, 

Fernando Haddad. Autoridades do Estado de São Paulo, como “o presidente do 

Tribunal de Justiça, desembargador José Renato Nalini; o procurador-geral de 

Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, e o presidente da Assembleia Legislativa, 

Samuel Moreira”  (R7, 2014c), também figuraram como convidados de honra ao 

evento.  

Pontualmente às 18h, pelo horário oficial de Brasília, iniciaram-
se às homenagens da abertura cerimônia oficial do Templo de 
Salomão,  com a apresentação da Orquestra e Coral Toccata, 
sob regência da maestrina Karin Zun [...] Bispos e pastores 
levaram a Arca pelas ruas, desde a Universal do Brás até o Altar 
do Templo. Durante o trajeto foi possível perceber o respeito e 
a emoção das pessoas que assistiam à cerimônia do lado de 
fora (OFICIAL, 2014). 

Entre os quase 10 mil convidados, um grande contingente de representantes 

da classe política (governadores, deputados federais e estaduais, vereadores e 

prefeitos), além dos já anteriormente mencionados; juntavam-se outras diversas 

autoridades, e representantes da comunidade judaica. Para o ex-prefeito da cidade 

de São Paulo, Gilberto Kassab, o templo é um marco: 

É uma obra grandiosa, um espaço da fé, da união e a cidade de 
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São Paulo, até pela grandiosidade desse templo, será uma 
referência não apenas para questões religiosas, mas será um 
importante ponto de visitação. É um dos maiores espaços da 
cidade dedicado à evangelização, uma manifestação importante 
da Igreja Universal de crença na cidade de São Paulo, 
investindo importantes recursos aqui que credenciam esse 
espaço como um dos mais importantes projetos religiosos já 
feitos (R7, 2014c). 

 

5.2 Divulgação da Web - estimativas 

 

Em consulta ao Google Trends, o interesse de pesquisa na Web ao longo do 

tempo sobre o NTS (Novo Templo de Salomão = termo pesquisado, sem que se 

especifique um período) pode ser representado pelo seguinte gráfico: 

 

 

Fonte: Google Trends (TRENDS, 2017); consulta em 07 abr. 2017 (Fig. 4 – Relevance Web, Novo 

Templo de Salomão). 

 

Tomando-se como termo de pesquisa as palavras “Novo Templo de 

Salomão”, mas agora, por período personalizado, o compreendido entre 06/01/2010 

– 07/04/2017, destacam-se os seguintes picos de interesse (relevance Web): 

 

 

Fonte: Google Trends (TRENDS, 2017); consulta em 07 abr. 2017 (Fig. 5 – Relevance Web, Novo 

Templo de Salomão, jan. 2010 – abr. 2017). 
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No suporte de ajuda da ferramenta Trends, do Google temos a seguinte 

explicação sobre como proceder a leitura dos números apontados em o gráfico 

resultante:  

Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto 
mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. 
Um valor de 100 é o pico de popularidade de um termo. Um valor de 
50 significa que o termo teve metade da popularidade. Da mesma 
forma, uma pontuação de 0 significa que o termo teve menos de 1% 
da popularidade que o pico (TRENDS, 2017).  

 

Dessa forma, temos que o pico de popularidade do termo (valor = 100), deu-

se, segundo o aplicativo, em agosto de 2014. Apresentando menos da metade de 

popularidade nas pesquisas em comparação ao anterior (valor = 40), o Trends aponta 

o período de setembro de 2010. As demais ocorrências tangenciadas no período não 

apresentam maior relevância em sua correspondência (valor = 0 - 9).  

Ambos os indicativos em destaque demonstram – e, em tese, vem de certo 

modo corroborar – dois acontecimentos descritos e em destaque na presente 

pesquisa. O pico de popularidade do termo (valor = 100), agosto de 2014, ocorre na 

esteira da “Inauguração do Novo Templo de Salomão – 31 de julho de 2014”. Por 

sua vez, o segundo momento, cuja a medição da frequência do termo em particular 

indica menos da metade de popularidade em comparação ao anterior (valor = 40), 

sobrepõe-se de contínuo ao período de pronto subsequente ao “Lançamento da 

Pedra Fundamental – 08 de agosto de 2010”.  

A busca pelos termos correlatos “Templo de Salomão Igreja”; e “Novo Templo 

de Salomão Igreja Universal”, apresentam relativa alteração nos resultados, quando 

comparados ao que foi, anteriormente, pesquisado; “Novo Templo de Salomão”: o 

primeiro resulta repetindo, praticamente, na íntegra o pico de popularidade do termo 

(valor = 100), datada em agosto de 2014; O segundo período de “pico”, cai de 40 

para 12. Por sua vez, “Novo Templo de Salomão Igreja Universal”, parece inverter 

o lugar do pico de popularidade (valor = 100), o qual pode ser visualizado em 

setembro de 2010. Acompanhando a inversão, o segundo período de “pico”, tem 

uma queda significativa caindo de 40 para 34, mudando para agosto de 2014. Veja, 

logo em seguida, ambos os resultados:  
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Fonte: Google Trends (TRENDS, 2017); consulta em 07 abr. 2017 (Fig. 6 – Relevance Web, Templo 

de Salomão). 

 

Fonte: Google Trends (TRENDS, 2017); consulta em 07 abr. 2017 (Fig. 7 – Relevance Web, Novo 

Templo de Salomão Igreja). 

Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Da mesma 

forma, uma pontuação de 0 significa que o termo teve menos de 1% da popularidade 

que o pico tomando-se como termo de pesquisa as palavras “Novo Templo de 

Salomão”, e por período personalizado, o compreendido entre 06/01/2010 – 

07/04/2017. No entanto, mesmo que a popularidade do NTS na Web tenha 

apresentado uma queda bastante significativa, sofrendo considerável arrefecimento, 

passado já algum tempo da inauguração, em contrapartida, o forte apelo o qual 

remete à temática do judaísmo, segue enquanto fonte de forte atratividade, 

propiciando ao NTS continuar a contabilizar uma assistência significativa à IURD em 

seus cultos e demais reuniões. Entretanto, conforme veremos logo a seguir, a pauta 

iurdiana primaria, de fato, por contabilizar, em torno ao Templo, um acúmulo 

diversificado de capitais e de troféus específicos do campo. 
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Capítulo 2 – a questão judaizante54 

Eu chamaria esse evento de reinauguração da Universal (IURD, 2014 
– bispo Randal Ferreira de Brito Júnior, responsável pela Universal no 
Japão). 

Introdução 

A temática da judaização representaria uma mudança de registro ou práxis 

da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD; notadamente acentuado após a 

inauguração/operacionalidade do Novo Templo de Salomão – NTS –, impetrando 

ao corpus eclesiológico da referida organização religiosa um novo fazer religioso 

Universal. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, dentre os elementos estranhos – não nativos 

propriamente e em essência ao subcampo, haja vista sua ritualística de origem – no 

que tange ao ambiente pentecostal, advindos de diversidades religiosas, estariam 

sendo agregadas tradições judaicas ao rito iurdiano ordinário. Pois, se no passado os 

procedimentos litúrgicos da agremiação religiosa tomaram de empréstimo práticas 

exógenas extratas do catolicismo popular e da religiosidade afro; são as tradições 

judaicas55 a nova “bola da vez”. No novo jogo da Universal, sobrepõe-se a todos os 

demais, o paralelo judaico. 

Em nome dessa complexa trama praxiológica adotada, o NTS respira novos 

ares, no palco em que passa a ladear a rigidez inaudita de um regime de regras, da 

implantação de uma concepção amorfa de papeis, em uma funcionalidade para além 

dos paramentos e dos ritos judaizantes, fulcrados sobremodo em todo um aparato 

cênico, indumento, decoro, indução de elementos arquiteturais, temática discursiva, 

molduras (cinematográfica, televisiva e teatral), amalgamados na aura judaizante 

composta em torno ao Novo Templo.  

                                                 
54 Sobre a aplicação dessa terminologia, vide nota no 15. 

55 Para Campos (2014): “as ligações da Universal ao imaginário judaico são enormes”. Tb. Mariano 
(2016): “importações miméticas de visual e de acessórios de rituais tradicionais do judaísmo”; e 
Proença (2011): “compósitos culturais-religiosos legados [pelas] tradições judaicas” (p. 402). 
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1. O paralelo judaico 

Um passeio temático e único no mundo. Visitantes regressam ao 
passado para conhecer a réplica fiel do Tabernáculo de Moisés, 
entrar no Memorial dos Templos de Jerusalém e caminhar pelo 
Jardim das Oliveiras Centenárias. Um pedaço da Terra Santa no 
Brasil (TEMPLO, 2016).  

O paralelo judaico relacionado ao NTS evidencia-se desde 2010, ano em que 

foram divulgados os primeiros discursos sobre a construção do Templo de Salomão. 

De fato, o corpus relacionado aos primeiros pronunciamentos abrange, em específico, 

o período entre julho de 2010 a fevereiro de 2011, por ocasião da divulgação e 

publicização do projeto, exibição da maquete; Culto da Pedra Fundamental - 

concentração realizada no dia 8 de agosto de 2010, no terreno do Brás (PEDRA, 

2016) –, e início das obras de edificação do Templo: 

O que antes só se imaginava e visualizava por meio de maquetes e 
imagens em 3D agora pode ser visto de modo real [...]. Desde o 
lançamento da pedra fundamental, em meados de agosto de 2010 – 
em evento que reuniu cerca de 70 mil pessoas – membros da 
Universal, curiosos e simpatizantes aguardam pelo dia em que 
poderiam visitar o templo (FOLHA, 2014a).56 

A construção imagética e simbólica do NTS perpassa todas as fases: do 

constructo nos campos do imaginário, às ações discursivas engendradas no campo 

da comunicação; do registro afirmativo colhido por todo um quadriênio diretamente 

do canteiro de obras, à maratona empreendida na multiplicidade das chamadas 

“inaugurações” do Templo; da cerimônia oficial político-inaugural da nova sede 

religiosa à afirmação de seu papel de governança na sublimação e dominação do 

campo no cluster57 da Av. Celso Garcia, na capital paulistana.  

De acordo com o arquiteto e autor do projeto, Rogério Silva de Araújo, 
o empreendimento é arrojado e emprega tecnologia de ponta, para 
que quando as pessoas entrem no local, viajem pelo tempo e sintam-
se como se estivessem no primeiro templo construído por Salomão. 
“Começando pela fachada, passando pelo átrio e chegando 
internamente na nave, criamos uma visão de maneira a remeter as 
pessoas ao passado. Para tanto, estamos nos valendo de toda 
tecnologia de ponta associada ao bom senso na arquitetura de 

                                                 
56 Folha Universal, edição 1163. 

57 Conforme o próximo capítulo. 
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maneira a não criar este choque de épocas”, diz Araújo (PROJETO, 
2010). 

Mais do que “remeter as pessoas ao passado”, conforme, acima, fica 

evidenciado na fala do arquiteto do NTS, Rogério Silva de Araújo, pela indução de 

uma viajem ou passeio, como costuma ocorrer em parques e complexos pluri-

temáticos como o Universal Orlando Resort e o Walt Disney World, ao anunciar aos 

fiéis, logo em 2010, que já estava em endamento a importação das pedras de 

revestimento (Discurso 03, § 4)58, o Bispo Edir Macedo Bezerra agrega tacitamente o 

paralelo judaico ao seu projeto de megaconstrução:  

O novo Templo, localizado em São Paulo, levou quatro anos para ser 
construído. Ele foi erguido em um terreno de 35 mil metros quadrados, 
equivalente a cinco campos de futebol. Foram importados de Israel 
mais de 39 mil metros quadrados de pedras usadas na construção e 
decoração do Templo. O material veio diretamente da cidade de 
Hebron (FOLHA, 2015).59 

Encomenda made in Israel que o Bispo Miguel Peres Lacerda, da Igreja 

Universal do Reino de Deus, faz questão de ratificar aos visitantes desde a 

inauguração em 2014, quando do roteiro/passeio temático ao Novo Templo: “faz 

parte do tour!”; pois segundo nos informa: “assim como no templo de Salomão em 

Jerusalém, as pedras foram tiradas de um local chamado Hebron, e nós trouxemos 

as mesmas pedras de lá, que revestem também todo templo de Hebron” 

(LACERDA, 2016). As referidas pedras, afora os pilares do edifício, teriam sido 

aplicadas em sistema de fachada ventilada, ou seja, seriam sustentadas na verdade 

por estruturas metálicas e de concreto; o método teria requerido a contratação de 

operários espanhóis60, pelo fato de ser pouco utilizado no Brasil, mas de uso 

relativamente comum em construções e edificações europeias: 

A imponente fachada do Templo foi totalmente revestida com pedras 
trazidas de Israel, aplicadas em sistema de fachada ventilada. Pouco 
utilizado no Brasil, mas comum na Europa, o método exigiu a 
contratação de operários espanhóis. Outro diferencial é o 
geopolímero utilizado nos ornamentos da fachada, como o 

                                                 
58 Anexo A, Discurso 3, 26 de junho de 2010. 

59 Folha Universal, edição 1238. 

60 Segundo informações colhidas no sítio da Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A 
(CONSTRUCAP, 2017). 
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coroamento e o capitel dos pilares. O material foi escolhido por 
apresentar aparência final similar as das pedras de Israel e oferecer 
a possibilidade de ser moldado em diversos formatos 
(CONCRETIZANDO, 2014).   

O projeto e a implementação de tal sistema de fachada ventilada empreendido 

no Templo de Salomão da IURD, seria de responsabilidade da Construcap (2017), 

empreiteira que, segundo nos informa a edição de julho-agosto do “Jornal 

Conscretizando” – veiculado pela própria construtora –, foi fundada em agosto de 

1944 e atualmente estaria posicionada entre as 10 melhores do país; tendo liderado 

o consórcio que concluiu em 2013 a obra da Arena Mineirão, dentre outras 

importantes realizações em infraestrutura, edificações e parques industriais. 

Segundo a empresa: “Foram necessários três anos e dez meses para ficar pronta 

uma das obras mais grandiosas que a Construcap executou até hoje: o Templo de 

Salomão” (CONCRETIZANDO, 2014).   

Trazidas diretamente de jazidas localizadas na Terra Santa, a um custo 

estimado em 8 milhões de dólares, as famosas pedras advindas de Jerusalém 

teriam a função paramidiática de reproduzir em solo brasileiro a essência da Terra 

Santa, ou seu capital simbólico: “um pedaço de Israel no Brasil”:  

O que mais me surpreendeu? Quando a pessoa está em Israel ela 
sente algo diferente, há uma energia diferente naquele local, você 
está tocando nas pedras, pisando nas pedras que foram 
testemunhas de eventos bíblicos grandiosos, que nós todos 
conhecemos desde criança; e quando eu pisei aqui no templo pela 
primeira vez e vi essa grandiosidade e as mesmas pedras aqui, 
então ouve esse mesmo sentimento, de fé, por saber, puxa [!], agora 
eles têm um pedaço de Israel no Brasil (LACERDA, 2016, grifo 
nosso). 

O prédio – conforme descrito em detalhes em nosso primeiro capítulo –, só 

seria finalizado em 2014 (INAUGURAÇÃO, 2014), Macedo teria feito questão de 

acompanhar a obra minusciosamente. 

A inauguração do Templo ocorreu em 31 de julho de 2014. O prédio 
tem capacidade para 10 mil pessoas, o estacionamento conta com 2 
mil vagas para carros, 241 para motos e 200 para ônibus. O Templo 
está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás, na 
capital paulista, e possui fácil acesso por meio de ônibus e metrô 
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(FOLHA, 2015).61  

Afora os primeiros discursos – apresentados na integra e discutidos 

amplamente em nossos trabalhos anteriormente citados (BARBOSA, 2012; 2013) –, 

uma das primeiras iniciativas midiáticas empreendidas pela Igreja Universal do Reino 

de Deus em função do novo empreendimento religioso, foi a criação do site “O Templo 

de Salomão”, desenvolvido especialmente para divulgação e arrecadação de 

recursos visando implementar a construção do Novo Templo.  O acesso à página do 

NTS (TEMPLO, 2010), possibilitava ao internauta o acesso ininterrupto, vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana, de todas as operações de engenharia de 

construção do empreendimento ao vivo, numa espécie de Big Brother da Fé iurdiano 

(BARBOSA, 2015c) – nesse sentido, instaurou-se um dispositivo de midiatização do 

campo religioso, em especial de uma construção religiosa, em que o discurso ou 

anunciação da igreja imbrica-se com o discurso midiático: interagente-operador-

participante ao vivo: “está no ar o site oficial do Templo de Salomão que a Igreja 

Universal do Reino de Deus irá construir no Brasil. E o melhor é que você pode 

acompanhar a construção do Templo pela internet, isso mesmo, foi instalada uma 

câmera em um prédio próximo” (CONSTRUÇÃO, 2010).  

Tais imagens das fases da construção ainda em processo podem ser 

resgatadas mediante consulta às palavras-chave “construção do Novo Templo de 

Salomão da IURD”, enquanto query string, “conjunto de um ou mais pares pergunta-

resposta” (JOINVIX, 2016), nos mecanismos do YouTube (2016), do Google (2016); 

ou em outros motores de busca (search engine), como o Yahoo, o Bing, o Lycos e o 

Cadê. Porém, haja vista que o link que remetia à construção do templo pausa a 

renderização para despejar a consulta em aviso de página desativada: “efetuamos 

mudanças constantemente e a página que você procurava não está mais neste 

endereço” (TEMPLO, 2010); temos, a título de ilustração do processo na atualidade, 

uma iniciativa semelhante a essa da IURD empreendida pela Igreja Internacional da 

Graça de Deus, em plena funcionalidade e em atual exibição na página web 

http://www.templodagraca.com.br (IGD, 2016): “acompanhe em tempo real a 

construção do novo templo da Igreja da Graça [...]. Foram oito anos de espera até 

                                                 
61 Folha Universal, edição 1238. 
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que a construção da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo 

fosse autorizada pela prefeitura da cidade”. Assim, a qualquer momento (inclusive: 

agora!), o internauta tem acesso contínuo ao local onde ficava a Tenda da Graça, na 

Av. Cruzeiro do Sul, 1348, Vila Guilherme, São Paulo – SP. A visão atual do terreno 

ainda em fase de aparente terraplanagem, remete-nos, a título de comparação ou, 

simplesmente, rememoração; às primeiras transmissões live.html (TEMPLO, 2010) 

do Novo Templo de Salomão.  

Tal midiatização da construção religiosa do NTS ocorreu por não menos de 

30.000 horas ininterruptas, cessando apenas quando da inauguração do 

megaempreendimento no último dia de julho de 2014. Nesse mesmo propósito, 

porém sem a referida incontinuidade, o protagonismo na Web deu-se, em parte, pelos 

seguintes canais veiculares:   “Portal Universal.org” (PORTAL, 2016); “Portal Arca 

Universal” (UNIVERSAL, 2013a), “Portal R7” (2015), “sítio Folha Universal” (2016), 

“Facebook Templo de Salomão” (FACEBOOK, 2016 – Perfil Institucional da IURD), 

“Blog do Bispo Edir Macedo”  (BLOG, 2016), com seus feeds RSS: “Fonte a Jorrar”; 

RSS: “Cristiane Cardoso”; RSS: “Viviane Freitas”; RSS: “Bispo Renato Cardoso”; 

RSS: “Bispo Júlio Freitas”; RSS: “O Bispo Responde”); foram de igual modo 

amplamente utilizados. Outros links interessantes (CARDOSO, 2016): “Tania Rubim”, 

“Casamento Blindado”, “TV Universal”, “Projeto Raabe”, “Godllywood”, “Eu sou a 

Universal”, “The Love School”, “Nanda Bezerra”, “Bispo Júlio Freitas” e “Bolsa 

Blindada”. Importa-nos, aqui, frisar que em todos os mencionados portais, sites, 

blogs, feeds e canais; o paralelo judaico encontra-se ancorado e massivamente 

divulgado, seja na promoção de reuniões, cultos, e outros eventos ligados, ao nosso 

ver, de modo direto ou indiretamente ao imaginário a que nos remete o Novo Templo 

– como produções ligadas à filmografia, dramaturgia e teledramaturgia, por exemplo 

–, seja enfatizando temas de alguma forma atrelados ao judaísmo e à questão 

judaica.  

1.1  A tônica judaizante: multimeios e além 

O Universal.org traz aos leitores tudo o que acontece na Universal, 
incluindo projetos sociais realizados no Brasil e em outros países, e 
uma agenda sempre atualizada sobre todos os eventos da Igreja. 
Dessa forma, o leitor estará sempre atualizado e poderá se planejar 
para participar dos eventos. Já os blogs e sites de bispos e grupos da 
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Universal estão organizados de forma clara, facilitando a navegação 
(UNIVERSAL, 2013a). 

Há praticamente, três anos, o Portal Arca Universal teve seu nome alterado 

para Universal.org. Criado em março de 2001, pelo bispo Edir Macedo, o Arca 

Universal reunia “informações sobre a Universal e levou mensagens de fé aos 

internautas” (UNIVERSAL, 2013a). Entretanto, longe de se tratar tão somente de 

mudança de nomenclatura, a mudança representou a instauração de uma sofisticada 

rede cuja a proposta é funcionar “como uma central de informações online, 

concentrando informações de todos os meios de comunicação da Igreja [...] aos 

leitores” (2013a).  

Nas entrelinhas, fato é que o discurso na mídia iurdiana passou, a partir de 

então, a “encurtar” os caminhos de navegação por parte dos internautas/fiéis, os 

quais se aventuram pelo ecossistema midiático62 Universal. Suas narrativas em 

ambientes hipertextuais, suas cyber-vivências passam de “não-lineares” para 

“lineares” e mediadas63: 

Uma narrativa linear online supõe o encadeamento sequencial de 
uma tela depois de outra, ou de uma informação depois de outra, 
durante o deslocamento de cada usuário, ou durante um período de 
tempo. Este começa a navegação em um ponto A evolui em pontos 
intermediários e chega a um ponto B mais ou menos antecipado. Já 

uma narrativa não-linear supõe múltiplos encadeamentos possíveis 
entre A à B, maior número de escolhas para criar caminhos e atalhos 
– muitas vezes o ponto B não é conhecido quando o usuário começa 

                                                 
62 “Originalmente usado para describir la relación entre la blogosfera y la mediasfera, el concepto de 
Ecosistema Mediático se extendió a otro tipo de relaciones, pasando a designar todo el complejo 
sistema de relaciones entre los medios de comunicación” (CANAVILHAS, 2011, p. 14). 

63 Constata-se um certo “filtro” nos mecanismos de busca do referido supersite “mediando” as buscas 
lineares off-line. Assuntos envolvendo a “IURD pré-templária” não são incluídos na geração dos 
resultados de pesquisa. A título de exemplo, podemos inferir que, muito embora a Folha Universal 
continue sendo importante disseminador da cosmovisão da igreja Universal em seus pontos de 
venda, sua voz tem sido premeditadamente e parcialmente silenciada em duas frentes: a) maior 
espaçamento entre suas edições atuais, obedecendo a um maior cuidado redacional visando a 
mínima exposição da “práxis real” iurdiana; b) ações direcionadas sobre as narrativas web dos fiéis 
e demais interessados, dificultando, ao máximo, as buscas na rede pelo detalhamento de uma 
história agora preterida por um projeto calcado, dentre outras instâncias, na legitimação da 
agremiação (uma vez que presencialmente seria eventualmente impraticável “queimar/destruir” 
todas as edições antigas do jornal religioso de maior circulação na AL). Dessa forma, uma nova 
narrativa se constrói na “IURD Templária” (Era Templária da IURD) por meio de toda uma 
discursividade pautada sobretudo pelo construto simbólico promovido (fabricado) por(em)/através 
de seu ecossistema midiático e pelas arestas e rusgas, igualmente, apagadas (deletadas) pelo 
mesmo meio (agente). 
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a desenvolver seu percurso. E, mesmo que pré-definido, pode nem 
vir a ser descoberto. Narrativas lineares e não-lineares podem ser 
previstas de acordo com as ações dos usuários em ambientes digitais 
ou de acordo com as necessidades intrínsecas do conteúdo publicado 
ou de dados disponíveis para acesso em bases de dados. 
(NARRATIVAS, 2017). 

Assim, na “agenda” (AGENDA, 201664) do portal Universal.org, os seguintes 

links (abaixo, nesse parágrafo, em negrito) com seus respectivos sublinks – diga-se 

de largo, alguns deles dantes listados em seu endereçamento ou link individualizado, 

dão conta do acesso sistêmico conjunto os quais publicitam a IURD e o proposto 

Novo Templo: “Quem Somos: Em que cremos, Mídias da Universal, História da 

Universal, História do bispo Macedo, Imprensa, Templo de Salomão, Eu sou a 

Universal”; “Onde Estamos. Nossas Reuniões: Prosperidade, Cura, Filhos de Deus, 

Terapia do Amor, Libertação, Jejum das causas impossíveis, Encontro com Deus”; 

“Editoriais: Noticias da Universal, No Brasil, Ação social, Internacional, Obreiros, 

Vida a dois, Histórias de Vida, Especiais, Estudos Bíblicos, Mundo Cristão, Em Foco, 

Notícias de Israel, Comportamento, Folha Universal, Galeria de imagens”; “Serviços: 

Fale conosco, Bíblia Online, Caixa de Promessas, Endereços, Livro de Orações, 

Pastor online”; “Blogs: Bispo Macedo, Cristiane Cardoso, EBI, Fonte a Jorrar, Júlio 

Freitas, Projeto T-Amar, Renato Cardoso, Tânia Rubim, Vivi Freitas”; “Parceiros: 

CCJ, EBI Universal, Eu creio em milagres, Folha Universal, Line Records, Momento 

Presidiário, Rede Aleluia, R7, TF teen, Unipro”; “Fale Conosco”; “Doações”; “Arca 

Center”.65 

Dessa forma, tudo o que acontece na Universal, encontra-se 

multimidiaticamente conectado66, “incluindo projetos sociais realizados no Brasil e em 

outros países, e uma agenda sempre atualizada sobre todos os eventos da Igreja, de 

modo tal que permite ao leitor estar sempre atualizado e poderá (sic) se planejar para 

                                                 
64 Aquilo que em 2016 era referido como “agenda”, passa em 2017 a constar como um apêndice à 
página, porém com as mesmas nominações, praticamente. A “agenda 2017” apresenta agora um 
apanhado dos eventos especiais e programação diária da IURD. 

65 Vide apêndices B, C, D para uma listagem ampliada dos sites, blogs e outros endereços 
relacionados à IURD na Web e nas redes sociais. 

66 Segundo Jenkins, “o paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão 
interagir de formas cada vez mais complexas” (JENKINS, 2009, p. 33).  
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participar dos eventos” (UNIVERSAL, 2013a). Blogs, sites de bispos e grupos da 

IURD; “Pastor Online”, orientações espirituais 24 horas; a TV Universal, transmitindo 

para os internautas, os seus programa prediletos; canais de notícia, como o Portal R7 

e a Folha Universal. 

Mudança ainda mais recente no parque midiático da agremiação ocorreu com 

a extinção do IURDTube, canal de vídeos dedicado a promoção de eventos, ideologia, 

mensagens e outros itens próprios da cartilha da Igreja Universal. Em 12 de julho de 

2016 ocorreu a última publicação na página @IURDTube no Facebook; até então, o 

acesso se dava de forma direta pelo link http://www.iurdtube.com.br ou mediado pelo 

também extinto portal ARCA UNIVERSAL: 

Para acessar o conteúdo, basta clicar na editoria IURD, em seguida 
selecionar, dentro do menu da página, o canal IURD Tube. No mesmo 
instante, você será direcionado à página www.youtube.com/iurdtube 
onde poderá se atualizar sobre as novidades e também enviar novos 
vídeos pelo e-mail iurdtube@hotmail.com (ARCA, 2010). 

Em mensagem publicada na página da “IURDTube Produções”: 

https://www.youtube.com/user/IURDTubeProducoes, criada em substituição à 

anterior (IURDTube) temos a explicação fornecida por meio do vídeo intitulado “O 

Recomeço” (https://www.youtube.com/user/IURDTubeProducoes) de que, apesar 

dos praticamente vinte milhões de acessos conferidos ao referido sítio, o YouTube 

havia delatado a página IURDTube, com todo o conteúdo a ele vinculado. Desse 

modo, sem maiores esclarecimentos, o popular american video-sharing website, o 

YouTube, teria tornado impossível a retomada da página e dos importantes arquivos 

de vídeo nela contidos, segundo o informe postado há nove meses atrás (data que 

coincide com as últimas matérias acrescidas ao novo acervo). Parte daqueles vídeos 

do IURDTube, ao menos os mais significativos, continuam acessíveis na Web por 

meio de outros canais oficiais e/ou relacionados – sob a anuência da IURD – 

cadastrados no Youtube (TVUNIVERSAL, 2017; TEMPLO_YOUTUBE, 2017; 

CANAL_EUSOU, 2017; CANAL_BISPOMACEDO, 2017; CLODOMIR, 2017; 

FÉ_INTELIGENTE, 2017; CANAL_IURDTV, 2017; CENTRO, 2017; TELEVISÃO, 
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2017).67 

Tal interconexão multimídia e multimeios, por sua vez, encontra-se toda ela 

linkada ao paralelo judaico. Tomemos como exemplo, – dentro outros que seguirão 

nesse presente capítulo e na tese como um todo – a matéria publicada em 31 de julho 

de 2016, no Caderno Universal, Edição 1269 – e divulgada na Web pelo Portal 

Universal –, o assunto é a “Fogueira Santa realizada no Templo de Salomão”, 

reunindo 12 mil pastores, representantes da agremiação religiosa oriundos de 

diferentes lugares do globo terrestre – sendo deveras significativo o fato de que a 

chamada Fogueira Santa agregava em um momento anterior o locativo “[de] Israel”, 

sendo realizada anteriormente naquele país, ano após ano até sua nova formulação, 

agora restringindo-se aos limites do quarteirão ocupado pelo NTS. Ainda na esteira 

da mesma publicação, a Folha Universal nos informa que a direção dos trabalhos 

teve o comando e direção do Bispo Edir Macedo que em dada hora da cerimônia 

convoca “ao Altar os sacerdotes que conduziam a Arca da Aliança. Dentro dela foram 

colocados os pedidos da Fogueira Santa de todos os Templos da Universal. Bispos 

representantes de vários países se reuniram ao redor da Arca para o Grande Clamor” 

(CADERNO, 2016).  

Outro veículo de propagação do novo componente judaico agregado à 

Universal é a plataforma de entretenimento audiovisual, UNIVER (2016).68 Com 

acesso pelo link https://www.univerparacrer.com, a plataforma de streaming libera 

conteúdo online ao usuário pagante possibilitando ao mesmo assistir aos seus 

programas utilizando computadores, tablets e smartphones, com planos que 

possibilitam o uso de dois a quatro dispositivos ao mesmo tempo. Assim, por valores 

que giram em torno de 14 a 19 reais mensais, o assinante poderá assistir a 

“documentários, filmes, séries exclusivas, clipes Musicais, desenhos [e a] 

                                                 
67 O anexo C oferece os dados de acesso desses e de outros novos canais cadastrados.  
 

68 Para os não assinantes o sítio “Tv Universal”,  cujos os menus “AO VIVO”; “PALAVRA AMIGA”; 
“ESCOLA DO AMOR”; “SANTO CULTO”, dispõe de conteúdo semelhante ao da Univer, no que se 
refere exclusivamente aos eventos específicos da IURD (sobretudo gravados no NTS), porém 
acessível sem taxas ou outros valores referentes a assinatura: “Na TV Universal você encontra os 
principais programas da Igreja Universal: Plantão da Fé, Terapia do Amor, Palavra Amiga, Fala que 
eu te Escuto, Retratos de Família, Ponto de Luz e muito mais!” (TV, 2017).  
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transmissão ao vivo de eventos no Templo de Salomão (UNIVER, 2016, grifo 

nosso). 

Com a criação dessa nova plataforma de entretenimento audiovisual UNIVER 

(2016) – juntamente com a ampla possibilidade de divulgação teledramatúrgica e 

cinematográfica por ela propiciada –; e na esteira do fenômeno do Templo de 

Salomão e, naquilo que associamos ser mais uma estratégia da IURD em torno ao 

paralelo judaico; em uma espécie de reforço à propositura do próprio Templo, emerge 

– dentro de um confábulo conjunto de outras produções plurimidiáticas surgidas sob 

a chancela Record/Universal – a telenovela brasileira Os Dez Mandamentos, que em 

sua pré-estreia contou com a participação (prevista) de grande parte do casting da 

emissora paulista, ligados ao entretenimento e a indústria do espetáculo:  

Russomano, Urach e outras celebridades (da Record) vão à pré-
estreia de “Os Dez Mandamentos”.  Xuxa faltou à pré-estreia de "Os 
Dez Mandamentos", mas o exército de funcionários da Record não 
decepcionou. Andressa Urach, Chris Flores, Justus e Karina Bacchi 
compareceram ao evento em um shopping de São Paulo, nesta terça-
feira (26). Até o elenco policial da emissora, Geraldo Luís e Marcelo 
Rezende, marcou presença. Luís chegou a postar uma foto do filme 
em seu Instagram, parabenizando Guilherme Winter pelo papel. A foto 
do longa é um dos 20 registros que o (empolgadíssimo) Luís postou. 
Ele também posou com Karina Bacchi, fez vídeos e tirou duas selfies 
com Rezende (FOLHA, 2016b). 

 Produzida e exibida pela Rede Record, com primeira temporada transmitida 

entre 23 de março a 23 de novembro de 2015; e segunda temporada com o seu último 

capítulo exibido em 4 de julho de 2016, encerrando, assim, em definitivo o folhetim 

(ENTRETENIMENTO, 2016). O filme Os Dez Mandamentos, lançado em 28 de 

janeiro de 2016, consiste na realidade de uma adaptação da novela para o cinema 

“com cenas inéditas e um final exclusivo” (VEJA, 2015). E, por fim, o musical: “a Rede 

Record confirmou a informação de que a produção ganhará sua versão teatral, em 

formato de musical. A data de estreia já está marcada: dia 17 de junho [2016], em 

São Paulo” (FOLHA, 2016a). Aparentes “coincidências” à parte, a ênfase na temática 

no tour e praxiologia do Novo Templo é bastante tácita: 

Deus os trouxe até o pé do Monte Sinai [e] deu a Moisés os dez 
mandamentos que é a base da vida, e os dez mandamentos foi (sic) 
o fundamento para que esse povo começasse a se formar [...]. Nós 
temos também a mesa de pães, os pães da presença, nós temos o 
altar do incenso, a menorá, as tábuas da lei dessa vez escritas em 
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hebraico [...]. Os dez mandamentos, exatamente (LACERDA, 2016). 

Consonante a isso, temos ainda a acrescentar que as produções da Rede 

Record de Televisão com temática ligada ao judaísmo bíblico já haviam se iniciado 

em 2010 - não antes dessa data –, mesmo ano em que a IURD passa a divulgar na 

TV e na Web os primeiros discursos sobre os planos do Bispo Edir Macedo 

relacionados à construção do megatemplo de Salomão:  

A ideia surgiu quando nós estávamos viajando de Jerusalém ate o 
Monte Sinai para levar o pedido do povo, de todo mundo até o pico 
daquele monte tradicional. O Monte Sinai representa o templo de 
Salomão para o povo, os filhos de Israel, o templo de Salomão, 
poderia ser construído a sua réplica aqui em São Paulo ou poderia 
ter acesso ao lugar histórico e extremamente espiritual, pois foi onde 
Deus manifestou-se, digamos, fisicamente para todo povo, para os 
filhos de Israel, naquela altura. Por quê, que nós desejamos construir 
aqui em São Paulo? Porque nos vivemos num país laico, num país 
onde há liberdade de fé e nós temos toda a infra estrutura procurada 
e condições para fazê-lo (BARBOSA, 2012, p. 261 – Discurso do 
Bispo Edir Macedo sobre a construção do Novo Templo, 14 out. 
2010).   

Segundo essa fala, proferida em outubro de 2010, o Bispo Macedo busca 

narrar acerca do surgimento da ideia da construção do Novo Templo, remetendo o 

episódio a um dado dia e momento em que, estando em Jerusalém, por ocasião de 

uma das edições anuais da campanha da Fogueira Santa de Israel, teria pensado na 

possibilidade de construir uma “réplica” do Templo de Salomão em terras brasileiras 

(São Paulo); calcando tal possibilidade em aspectos e fatores relacionados, segundo 

ele próprio narra, sobretudo à laicidade e a liberdade religiosa propiciadas pelo 

Estado brasileiro; e nas condições ostentadas por sua agremiação religiosa de arcar 

com tal vultoso investimento.  

O discurso é de outubro e, alguns meses antes, em março daquele mesmo 

ano ocorreu a estreia da telenovela “A História de Ester” (2010); e a partir daí, 

concomitantemente ao progresso do projeto do Templo, nos anos subsequentes, 

temos seguidamente as produções teledramatúrgicas, nitidamente ligadas ao 

paralelo judaico: “Sansão e Dalila” (2011); “Rei Davi” (2012) e “José do Egito” (2013). 

No final de julho de 2014, o Templo de Salomão é finamente inaugurado no bairro do 

Brás, em São Paulo e; no ano seguinte, em suas duas temporadas - com direito a 

versões para o cinema e o teatro -, é exibida a já referida novela “Os Dez 
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Mandamentos” (2015-2016). Em seguida, mas, “não por fim”; agrega-se ao 

mencionado desfile de folhetins judaizantes empreendido pela Record/IURD, a 

estreia em 5 de julho de 2016 de “A Terra Prometida” que, segundo informações 

obtidas do site oficial da Record, teve seus preparativos para o início da filmagem 

principiados em março daquele ano, ou, nas palavras da vilã da trama, a atriz Paloma 

Bernardi: “depois desse evento da programação 2016, foi dada a largada. Os 

trabalhos começam, a partir de março [...] começa o laboratório, o mergulhar nesse 

universo” (RECORD, 2016). Finda em março de 2017, tal trama televisiva, logo dá 

lugar a O Rico e Lázaro cujo o primeiro capítulo, exibido em 13 de março de 2017, 

prossegue no roteiro de tramas judaizantes69 ladeado ao NTS desde o ano de 2010: 

“o público poderá acompanhar o NoveLive, live no Facebook que comenta as novelas 

da emissora, em especial a inédita O Rico e Lázaro” (RECORD, 2017).  

Ações de merchandising também tem ocorrido nessas novelas e demais 

produções da Rede Record de Televisão, envolvendo temática e background judaico. 

Atuando como verdadeiro “parceiro” dessas ações; e em extensão aos atuais 

negócios da Universal ligados aos aspectos e à peculiaridade tácitas – muito embora, 

não veladas –, ao Novo Templo, a divulgação do componente judaico também têm se 

dado, até certo ponto, em função da exploração desses nichos de menor vulto 

aparente. Esse tem sido o caso da “Loja Virtual Arcacenter”:  

A Loja Virtual Arcacenter é a ferramenta de comercialização da Unipro 
Editora, que faz parte do Grupo Universal. Pautada em conceitos 
modernos como definição de negócio, participação de mercado, 
gestão de resultados, marketing, finanças e pessoas, além da 
incessante busca por qualidade em processos. A Loja Virtual 
Arcacenter vem atuando no mercado visando implementar uma 
organização comercial que contemple a segmentação bem elaborada 
dos produtos Unipro e dos demais itens que constam em seu acervo 
(ARCACENTER, 2016). 

Somos informados, no próprio site patrocinado pelo Grupo Universal, que a 

Arcacenter constitui-se em ferramenta de venda e comercialização daquilo que é 

produzido pela editora da Igreja Universal, Unipro Editora; ou seja, artigos de alguma 

                                                 
69 Agregando ao motivo incontestavelmente neotestamentário encontrado na “Parábola do Rico e de 
Lázaro” (BÍBLIA, 2011; 2002; 1991 – Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31), tramas 
roteirizaradas com a adição de forte conteúdo judaico. Empregando enquanto foreground, o 
background do tema lucano.   
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forma ligados à estratégia de marketing ou patrocínio (ou os dois!) do conglomerado 

capitaneado pela Igreja Universal do Reino de Deus; assim contemplando a 

segmentação bem elaborada dos produtos Unipro e dos demais itens que constam 

em seu acervo (ARCACENTER, 2016). Dentre tais itens da segmentação ou acervo, 

em linhas gerais, pertencentes e de competência da IURD. A ideia de marketing 

expressa em seus recursos ou ferramentas de comunicação empregadas, como o 

merchandising; e o pretendido “reforço da mensagem”, dentro desse escopo, ao 

nosso ver, diz mais respeito ao contorno judaico adotado pela denominação do que 

propriamente a um imenso stand de vendas montado dentro da grade de 

programação da TV Record: o que está à venda, de fato, é a mensagem do Novo 

Templo, expressa em seu paralelo judaico. Assim, anúncios, logotipos, merchandising 

editorial e virtual, megaeventos, produções milionárias parecem remeter, lançar todos 

os seus dardos somados para esse mesmo alvo ou objetivo iurdiano. Dentre outros 

produtos anunciados temos um que remete-nos diretamente aos da marca “Os Dez 

Mandamentos”. Primeiramente, o filme em DVD: “adaptação cinematográfica 

baseada na Bíblia e na novela homônima da Rede Record, um dos maiores 

fenômenos de audiência dos últimos tempos da televisão brasileira” (ARCACENTER, 

2016). Mas também, a “A Pulseira – Os Dez Mandamentos”; “O Colar Midianita 

Medalha Gota”; os modelos masculino e feminino do t-shirt e da camisa “Os Dez 

Mandamentos”, além da trilha sonora oficial da novela em CD. 

Outro exemplo da ampla exploração desses nichos outros, está na criação de 

uma subsidiária do conglomerado, a Record Hub, um novo núcleo de negócios cujas 

atividades se iniciam no primeiro semestre de 2016: “trata-se da Superintendência de 

Estratégia Multiplataforma do grupo, batizada de Record Hub. Esta área se dedica a 

explorar todo o potencial das marcas da Record, inclusive por meio do licenciamento” 

(RECORDRIO, 2016). O negócio da recente subsidiária é o desenvolvimento de 

novas estratégias de venda e de produtos baseados nas marcas da casa, criando 

patentes e uma abordagem mais veemente com foco na área de licenciamentos para 

a exploração mais efetiva de royalties sobre o capital intelectual da emissora da IURD, 

a Rede Record de Televisão. Previsível ou não, fato é que as divulgações em torno 

ao novo negócio, destacam o componente judaico, como todos os outros esforços 

empreendidos pelo conglomerado, destacados até agora na presente pesquisa:  



74 

 

 

A Record Hub já inicia este trabalho com um caso de sucesso. É a 
novela Os Dez Mandamentos, fenômeno de audiência em 2015, e de 
bilheteria em 2016. A novela está sendo vendida para todos os 
principais mercados globais. O cinema segue batendo recordes. E 
para desenvolver negócios em licenciamento para Os Dez 
Mandamentos, a Record firmou contrato com a Exim, líder no negócio 
de licenciamento na América Latina. A primeira temporada da novela 
será disponibilizada em todas as principais plataformas digitais.  A 
segunda temporada estreia ainda neste primeiro semestre e será 
seguida de uma nova novela bíblica, que dará continuidade à esta 
história que conquistou o público (RECORDRIO, 2016). 

Conforme nos informa o R7, o Portal de Notícias da Record, na matéria “Rede 

Record apresenta ao mercado nova área de licenciamentos em feira do setor”, os 

stands com os produtos licenciados da emissora das marcas “Os Dez Mandamentos”, 

“A Terra Prometida”, dentre outros; teriam sido apresentados entre os dias 30 e 31 de 

agosto no pavilhão da Expo Licensing Brasil 2016, no Hotel Grand Hyatt, na capital 

de São Paulo: “o licenciamento (também conhecido no mercado como ‘licensing’) é o 

direito, por meio de contrato, de usar uma determinada marca, imagem ou 

propriedade intelectual e artística registrada cuja posse ou controle seja de terceiros” 

(R7, 2016a). O site http://www.bellabrazil.com.br, nos apresenta os produtos de uma 

dessas parcerias, a linha de esmaltes das marcas “Terra Prometida” e “Os Dez 

Mandamentos”, essa última coleção, a título de exemplo, é comercializada nas cores: 

“Téti, jaque, bethania, damarina, henutmire, judite, joquebede, eliseba, nefertari, 

radina, yunet e Zipora” (BELLABRAZIL, 2016). Os figurinos das personagens dos 

folhetins teriam servido de base para o desenvolvimento dos produtos “feitos em 

parceria com a Vicky Bijou. As peças estão divididas em quatro linhas: Egípcias, 

Hebreias, Midianitas e pulseiras de medalhas. Virgínia Takeshita, designer [...] explica 

que a criação das peças envolveu a análise de cenas e dos figurinos” (NOTÍCIAS, 

2016).  

Tais produtos licensing também podem ser encontrados com exclusividade em 

uma loja estrategicamente localizada à Av. Celso Garcia, 661 - Brás - São Paulo, nas 

proximidades do Novo Templo de Salomão, a Souvenirs do Templo, loja oficial do 

NTS, na capital paulista. O hyperlink “Quem somos”, define assim a loja na Web: 

“Somos a Loja Oficial do Templo [...], atendemos pessoas do mais diversos lugares e 

denominações [e] clientes de todas as partes do Brasil, decidimos lançar a loja virtual 

[para] aqueles que não tem a disposição de vir ao Templo possam adquirir souvenirs 
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(SOUVENIRS, 2017). Segundo a proprietária do empreendimento, “Ana Paula da 

Costa Bezerra, ’as mulheres procuram muito, mas recebemos também maridos que 

vêm comprar para as esposas’, destaca. Na internet, várias mulheres já postaram 

fotos usando as bijuterias com a hashtag #bijouxosdezmandamentos” (NOTÍCIAS, 

2016). Para quem passa ao lado, a loja não é muito grande e, em maior grau se 

apequena pela proximidade ao grande Templo. Disponibiliza ao cliente artigos em 

metal: chaveiro, enfeite Leão Bronze, Estrela de Davi, Levitas, Mezuzah, Candelabros 

(Menorah), Árvore da Família, Cálice; dentre outros. Em acrílico: Arca, Espias, Leões, 

Muro Jerusalém, Túmulos. Além de Cobertura de Chala, Matza, Chanukiá, 

Distribuidor de Vinhos, Conjunto Kidus, Talit, bandeira de Israel, Shofá, Templo de 

Salomão Iluminado, Taça Banhada a Ouro de Israel, dos mais diversos materiais; 

afora muitos outros itens anunciados na internet e vendidos na loja, sobretudo, ao 

público que visita o Templo.  

Corroborando a essa paisagem retratando a extensão alcançada pelo paralelo 

judaico dentro da máquina da agremiação, verificamos que, até mesmo o 

departamento de engenharia da Igreja Universal do Reino de Deus, a Engiurd presta-

se ao papel de divulgar o Novo Templo e seu enfoque judaizante. A Engiurd, 

Engenharia Igreja Universal do Reino de Deus foi criada no intuito de “atender a uma 

demanda crescente de Templos – próprios ou alugados – onde pudessem ser 

realizadas as reuniões. Inicialmente, suas atividades concentravam-se nas áreas de 

manutenção e reformas desses Templos” (ENGIURD, 2016). Na webpage da 

Engenharia Universal – http://www.engiurd.com.br –, além dos informes consonantes 

à política, histórico, princípios, macroprocesso, organograma, Estrutura Universal e 

mensagem da empresa; os responsáveis pelo webdesign não abriram mão de 

oportunizar ou expor, também aqui, o contorno ou paralelo judaico presente no novo 

envoltório da Universal do Reino de Deus. Com lugar de evidência, e destacado entre 

as IURD's concluídas e as IURD's em execução na África, América do Norte, América 

do Sul, Ásia, Europa e Oceania; e, conforme o marcador de código Estrutura 

Universal indica, figura logo na página de abertura o Novo Templo de Salomão, a mais 

magnânima dentre as igrejas construídas após o advento da chamada Era das 

Catedrais principiada em 1996, com a inauguração, na capital paulista, da IURD 

Santo Amaro: “com a chegada da era das Catedrais, a Universal estabelecia uma 

nova fronteira de trabalho, onde Megatemplos passaram a ser construídos para 
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acomodar milhares de pessoas a cada reunião. A primeira dessas Catedrais no Brasil 

foi a de Santo Amaro” (ENGIURD, 2016). Como sugestão no título/descrição dos 

hiperlinks; localizados logo abaixo da foto da fachada do Templo de Salomão, o 

internauta tem acesso aos vídeos da “Primeira reunião de consagração do Templo de 

Salomão” (CONSAGRAÇÃO, 2014), da “Segunda reunião de consagração do Templo 

de Salomão” (REUNIÃO, 2014), sobre “O Propósito do Templo de Salomão” 

(PROPÓSITO, 2014); e “Explicação das regras de admissão no Templo de Salomão” 

(CONDUTA, 2016).   

Entretanto, afora a massiva convergência midiática à amplificação da tônica 

voltada ao paralelo judaico propalada nos mencionados portais, sites, blogs, feeds, 

canais, Tv, cinema e demais nichos promocionais; é no site “O Templo de Salomão” 

que o paralelo judaico teve, em um primeiro momento, o maior destaque e a mais 

ampla e consistente divulgação na web. A título de exemplo, a massiva divulgação 

televisiva só ganharia peso após a inauguração, quando se deram os inícios dos 

trabalhos e o rito cultual no Novo Templo, como se deu em equipamentos 

pertencentes à grade de programação da emissora de propriedade do Bispo Edir 

Macedo/IURD, o programa “Domingo Espetacular”, cuja a cobertura massiva do 

evento NTS ocorre sobretudo após o evento inaugural: 

A equipe do Domingo Espetacular acompanhou durante quatro anos 
as obras e os bastidores da construção do maior templo religioso do 
Brasil. O novo santuário foi inaugurado com a presença de Dilma 
Rousseff e das autoridades mais importantes do País. Confira a 
história que envolve o Templo de Salomão e as riquezas de seus 
detalhes por meio de imagens inéditas (DOMINGO, 2014). 
 

1.2  Simbiose, pastiche e a questão judaizante 

Durante uma viagem de peregrinação à Terra Santa, comentou com 
os outros bispos o desejo de que todo o povo da Igreja Universal 
pudesse, pelo menos uma vez na vida, pisar no chão e nas pedras 
que um dia Jesus pisou. Após esse comentário, ele refletiu: “Se eu 
não posso trazer todo o povo para cá, então vou levar pedaços desta 
terra para eles”. Depois deste dia, a ideia tomou forma e no mês de 
julho de 2010 a grande obra, projetada nas referências bíblicas do 
Templo do passado, foi anunciada (CONSTRUÇÃO, 2010).  

Conforme mencionamos anteriormente, a divulgação inicial em torno projeto 

do Novo Templo, deu-se principalmente através do amplo conteúdo divulgado no link 
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http://www.otemplodesalomao.com. Ali o internauta poderia conhecer de antemão, 

item a item, cada detalhe do projeto, da construção e dos utensílios do templo. Assim, 

todo o aparato cênico relacionado, dentre outras tantas instâncias, à representação 

visual dos objetos e utensílios em exposição, vestuário; e futura rotina dos rituais e 

dias e locais de visitação. Antecipando-se a esse momento, em matéria veiculada no 

dia 15 de outubro de 2010 na webpage http://blogs.universal.org, o líder religioso Edir 

Macedo Bezerra em colaboração com Marcelo Cypriano, da redação do site Arca 

Universal – por sua vez, ligado a IURD –, procurava oferecer em breves laudas, e 

sem maiores detalhes ou pormenores sobre a origem dos dados, informações sobre 

Os artefatos do templo e seus significados: “Com a mesma simbologia dos objetos 

do Tabernáculo, a mobília e os utensílios do grande templo construído por Salomão 

eram repletos de analogias sagradas” (BEZERRA; CYPRIANO, 2010). Assim, 

passamos a enumerar os utensílios, do templo segundo nos descreve a mesma fonte: 

1) “O altar de sacrifícios – Logo que se entrava no pátio externo do templo, após as 

muralhas, era encontrado o grande altar em que se sacrificavam os animais ofertados 

a Deus”; 2) “O ‘mar de bronze’ – Também chamado ‘mar de fundição’ [...], era um 

grande reservatório de água que ficava ao lado do altar de sacrifícios”; 3)  “As duas 

colunas – Ao lado do pórtico principal do templo ficavam duas colunas de bronze que 

iam quase até o teto, nomeadas Jaquin e Boaz por seu realizador, Hirão Abiff [...]. 

Para os judeus, são pilares simbólicos muito importantes”; 4) “A mesa dos pães – A 

exemplo da mesa dos pães do Tabernáculo, o grande templo também tinha a sua, na 

mesma posição, à direita de quem entrava no Lugar Santo”; 5) “Os menorás – O 

menorá, grande candelabro de ouro com sete lâmpadas a óleo, era somente um no 

Tabernáculo. No grande templo de Salomão, o número aumentou para dez, em duas 

colunas”; 6) “Altar de incenso – No altar que ficava no fim do Santo Lugar, o oráculo 

[...], eram colocados os incensos, cujos aromas de especiarias e outros perfumes 

dominavam o cômodo”; 7) “O Véu – Separando o Santo Lugar do Santo dos Santos 

havia um véu, uma grande cortina com dois querubins bordados que era a única 

barreira”; 8) “A Arca da Aliança – A Arca da Aliança, após muitos anos habitando no 

Tabernáculo, foi depositada no Santo dos Santos do grande templo de Salomão”; 9) 

“Sobre a Arca estava o Propiciatório, a tampa do grande baú, com duas imagens de 

querubins voltadas uma para a outra com as asas esticadas”.  
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No fim da reunião, tem o pastor Antônio que vai te dar o termo para 
você transferir. Hoje, você vai embora de táxi, vai de ônibus, vai a pé. 
Segunda-feira, você vai pegar o valor desse carro e colocar no altar 
de bronze. Depois, você vai ter dinheiro para comprar à vista (VÍDEO, 
2016).  

Conforme visto acima, o mar de bronze, ou altar de bronze é um dos itens cujo 

o uso é ressignificado pelo sistema de culto da Universal: “segunda-feira, você vai 

pegar o valor desse carro e colocar no altar de bronze. Depois, você vai ter dinheiro 

para comprar à vista" (GAZETA, 2016). Todavia, para efeito prático, além do mar de 

bronze poucos desses itens descritos por Bezerra e Cypriano recebem destaque nas 

analogias cúlticas da IURD.  

Os utensílios descritos, em sua grande maioria estão, na verdade, expostos 

fora do Novo Templo, em espaços alternativos reservados para a visitação, em uma 

espécie de turnê pelo templo e imediações; supervisionada e com a narrativa de um 

guia que vai descrevendo a mobília, decoração e símbolos de todo o complexo 

religioso. A grande diferenciação está entre os símbolos que fazem parte da 

decoração da nave da igreja (de custo elevado e aparência requintada), e os 

pertencentes à exposição das imediações (tabernáculo); os quais remetem a algum 

tipo de amadorismo em sua confecção ou fabrico (a intenção, é que pareçam 

brinquedos malfeitos e não peças “originais” do acervo do Templo de Salomão). À 

título de exemplo: a arca da aliança pretende passar a imagem de luxo e riqueza e 

fica dentro do Novo Templo; enquanto o cordeiro do sacrifício e os pães da reposição, 

os quais fazem parte do roteiro “pedagógico”, remetem à imagem de bonecas de 

baixo custo vendidas em feiras livres e frutas de plástico de uma fruteira decorativa: 

Antes ninguém poderia entrar aqui sem sacrifício [explica o bispo guia 
do tour, tendo em mãos uma precária representação – em plástico ou 
borracha – do que seria um cordeiro perfeito e sem mácula] tinha que 
ser macho, tinha que ser perfeito, o sacerdote examinava o animal, 
não poderia ser caolho [...], não poderia ter nenhum defeito e [se] 
fosse aprovado [...] tinha o direito de entrar e oferecer a Deus o 
sacrifício e ser perdoado dos pecados (LACERDA, 2016, grifo nosso). 

Sacerdotes e sacerdotisas 

Na esplanada do Templo (parte externa, em frente à porta principal), 
os levitas — selecionados entre obreiros da Universal — vestiam-se 
de branco. A cor representa a vida limpa dos escolhidos (R7, 2014b). 
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Quando da inauguração do NTS, no dia 31 de julho de 2014, durante a 

consagração dos levitas do Templo de Salomão, figuravam além dos homens, várias 

mulheres no grupo: “mulheres levitas”. Assim, em um dado momento, no decorrer da 

suntuosa solenidade, o Bispo Macedo consagra o grupo, discorrendo a todos os 

presentes sobre qual seria a função de tais sacerdotes e sacerdotisas. A explicação 

é que tais “obreiros e obreiras de São Paulo [...] foram escolhidos para tal, como no 

passado, [para] serem os responsáveis por manter a ordem e o cuidado com o 

Templo” (LEVITAS, 2016).  

No passeio temático ao NTS, Lacerda costuma explanar aos visitantes como 

se dá a relação entre trajes e funções nesse novo sacerdócio recém-inaugurado pela 

agremiação, explica: “esse é o traje do sumo sacerdote, nós também temos o traje 

do sacerdote [são] duas funções diferentes” (2016). Assim divididos em seus turnos 

de trabalho e funções hierárquicas, os sacerdotes de menor status cuidariam das 

atividades diárias e mais usuais, enquanto o sumo sacerdócio envolveria – conforme 

nos informa o guia da tour empreendida pelo complexo religioso –, “o serviço uma 

vez ao ano, que era no Santo dos Santos [...] o povo não poderia entrar lá, mas todas 

as tribos eram simbolizadas por essas pedras”. Exibindo as pedras coloridas que 

estão em sua roupa, indicando que ele atua como sumo sacerdote no desempenho 

teatral da alegoria em curso, o bispo desfecha: “essas doze pedras estavam 

suspensas em seus ombros, quer dizer, a responsabilidade de todo povo estava 

sobre os ombros do sumo sacerdote” (LACERDA, 2016). Concorde com o registro de 

vídeo de 2015 em que Lacerda, conduz as câmeras da Rede Record revelando, por 

fim, as sacerdotisas como uma espécie de vigilantes das portas do templo: 

E aqui da explanada [...] as pessoas que vêm para participar da 
reunião já podem ver essa grandeza e [...] a paz que o templo reflete 
[...] agora nós vamos começar a pisar nas pedras que foram trazidas 
de Israel [no vídeo, posicionadas ao lado das grandes portas 
douradas e abertas; encontram-se duas moças, trajando vestidos 
brancos compridos; e faixa de cetim dourado amarrado na cintura; e 
com seus cabelos presos] (LACERDA, 2016). 

As jovens mulheres as quais pareciam ou poderiam compor nesse novo templo 

uma espécie de nova casta ou classe sacerdotal feminina; apesar de vestidas de 

modo análogo aos demais sacerdotes do sexo masculino quando nos serviços fora 

da nave da igreja, parecem ocupar um status inferior, ou mesmo nenhuma função, 
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em relação a estes, atuando mais como recepcionistas do que propriamente 

sacerdotisas ou obreiras, no desempenho da mesma função aparentemente ocupada 

pelos homens levitas/obreiros. Além disso, visitando o Novo Templo depois de sua 

inauguração, pude notar que, com relação aos “levitas” (sacerdotes e sacerdotisas), 

parece ter havido uma sensível mudança: pois, se na inauguração, tanto obreiros 

quanto obreiras ornamentavam-se usando trajes brancos (túnicas) com faixas 

douradas na cintura, recentemente, em culto público – não nas visitações turísticas, 

ao que tudo indica – apenas as mulheres vestem-se assim.  

Os homens, típicos obreiros da IURD, dentro do Novo Templo de Salomão, 

bem jovens em sua maioria: vestidos de terno (calça e paletó) e gravata, sem nenhum 

paramento judaico. Talvez, aventuro-me a dizer, adentrando-me ainda nos movediços 

caminhos da mera e conjectural possibilidade, o campo – minado de resquícios dos 

antigos costumes, dantes adotados pela AD, vizinha da frente do NTS –, mesmo já 

um tanto quanto “modernizado” não tenha aceitado a ideia de homens usarem 

“vestidos” (pelo menos na nave da igreja). Digo isto, pois no próprio mês subsequente 

a inauguração – em uma de minhas sondagens de campo – acompanhei o fluir de 

uma multidão a qual acreditei remeteria ao novo templo, mas na verdade, sua 

destinação era um templo mais antigo o de fato, imenso, mas não monumental, onde 

está localizada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira 

(Avenida Celso Garcia, 560), praticamente, em frente ao NTS. Pareceu-me estranho, 

pois nas semanas anteriores, porém imediatamente seguintes a estreia netesseana 

(de NTS); em todas elas, por vários dias, observei que as multidões – bem 

assemelhadas àquelas, quanto ao vestuário – afluíam das caravanas aos borbotões, 

confluindo ao Templo Universal – minhas observações, nesse particular, ocorreram 

na maioria das vezes, à tarde ou, no máximo ao entardecer, portanto, dizendo 

respeito ao culto da tarde e do início da noite, anteriormente ao horário de verão. A 

postura da multidão de “outro itinerário” diante do templo era mesmo emblemática: 

todos trajados de preto ou cinza escuro, homens engravatados em seus bem-

comportados costumes e mulheres de vestidos ou saias abaixo dos joelhos; em sua 

grande maioria empunhando cada qual o seu próprio exemplar da Bíblia e de cabeça 

erguida passando na calçada da Rua Júlio Cesar da Silva, do lado direito do NTS 

visto de frente, sem nenhuma expressão de assombro ou admiração ante o 

monumento, ou seus ornamentos e edificações secundárias – até onde pude 
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observar, ou entender bem o observado –; apenas passaram em direção à outra igreja 

que não aquela.  

Regras de admissão e conduta no templo e outras inovações judaicas 

Antes de visitar, pedimos a sua cuidadosa observação às regras de 
conduta para entrar no Santuário. O Templo de Salomão é uma 
Casa de Oração para todos os povos. Ao adentrar o Santuário, os 
visitantes podem contemplar a beleza e magnitude do Altíssimo 
expressas em seus belíssimos detalhes. A reverência a Deus no 
Templo é a essência do local (CONDUTA, 2016 – Regras do 
Templo, publicado em 22 abr. 2016).  

No vídeo intitulado “As regras no antigo Templo - Bispo Macedo (Igreja 

Universal)” (ANTIGO, 2016), o protagonista da filmagem, o referido líder religioso 

associa as regras de conduta criadas por ele e pela IURD, e impostas a quem queira 

estar no Novo templo àquelas da narrativa bíblica: “informe [a] seus amigos, 

familiares e [aos] conhecidos [.] Templo de Salomão [:] A casa do sacrifício [.] Mas 

por que essas regras? Todo esse cuidado era para que todos entendessem e 

vivessem a Santidade do Senhor (REGRAS, 2016 – Regras do Templo, publicado 

em 25 mai. 2015). Em 2016, uma nova versão passa a ser veiculada na internet, a 

inovação, aqui, encontra-se no contorno judaico desejando que o visitante sinta-se 

como se “estivesse realmente na terra santa”: “informe seus amigos e familiares 

sobre essas recomendações. Queremos que a sua experiência aqui seja única e 

espiritual. Tanto quanto se você estivesse realmente na terra santa (CONDUTA, 

2016 – Regras do Templo, publicado em 22 abr. 2016)70. Em ambas as versões, o 

conteúdo imagético subjacente apresenta as mulheres visitantes cujos os vestuários 

integram conjuntos de saia e blusa ou vestidos. Entretanto, no vídeo publicado entre 

as versões de abril de 2015 e a de abril de 2016, com as regras, publicado em 

setembro de 2015, intitulado “Confira orientações para a sua visita ao Templo de 

Salomão” (ORIENTAÇÕES, 2016 – Regras do Templo, publicado em 1 set. 2015); 

o apelo visual da “repórter”, trajando calça comprida, enquanto é filmada divulgando 

                                                 
70 Em sua versão 2017 (Copyright © 2017), as “Regras de Conduta no Templo de Salomão” 
(REGRAS, 2017), não apresentaram, quando observadas em relação às versões anteriores, 
quaisquer alterações. Inovações ou acréscimos às normas também não foram observados nesse 
último ano, mesmo em recentes postagens de publicações ou vídeos institucionais inéditos em 
outros canais virtuais da IURD, bem como nos demais veículos de mídia de algum modo atrelados 
à agremiação.  
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a construção, ao caminhar pelo Templo, contrapõe-se à sucessiva narrativa das 

regras, as quais coíbem o uso de tal vestimenta. Contrassenso intencional ou não 

intencional, podemos inferir que a Igreja Universal do Reino de Deus sempre se 

caracterizou pela ausência de regras rígidas de conduta, inclusive no que diz 

respeito ao acesso e participação as suas reuniões. Minissaia, micro shorts para as 

mulheres; chinelos, bermudas e até “de pé descalço” para pisar me lhor no sal 

grosso, para os homens: tanto faz!  

A liturgia iurdiana não poderia ser enquadrada dentro de um modelo o qual 

remeteria necessariamente àquilo que geralmente conceberíamos como moldado 

pela mais completa ordem e previsibilidade, dada a extravagância cúltica sempre 

presente em seus rituais. Nos templos da Universal pelos quais passamos da 

segunda década de sua fundação em diante (seu início remonta o fim dos anos 1970) 

71, nos programas exibidos na televisão aos quais assistimos a partir de igual período, 

sempre se fez bastante notório o fato de que as regras de vestuário, tanto nos salões 

da periferia, quanto nas imensas catedrais nunca seguiram tamanha rigidez. A bem 

da verdade, tais regras eram inexistentes72: homens trajando bermudas, camisetas 

regata; mulheres vestindo minissaia, shorts, colã, bustiê, mini blusa frente única, 

dentre outras peças de vestuário despojadas e nada formais, ficaram na memória 

desse pesquisador e, atrevo-me a dizer, também de toda uma população que vez ou 

outra já se deparou ao menos com um dos dois cenários acima descritos, desde o 

despontar da IURD em solo brasileiro.   

Contudo, dentro das novas intervenções judaizantes adotadas está o fato de 

que este Novo Templo, difere de todos os outros exatamente no que diz respeito à 

imposição de todo um corpus normativo, jamais registrado em toda a história da 

denominação, o qual não é seguido em nenhum outro local de culto custeado pela 

Universal, também na atualidade: são as “Regras do Templo de Salomão” – compete-

                                                 
71 “A primeira igreja foi erguida onde funcionava uma antiga funerária, no bairro da Abolição, também 
no Rio de Janeiro. O primeiro culto foi realizado naquele local, em 9 de julho de 1977. A ajuda dos 
primeiros membros foi fundamental. Albino da Silva encontrou o imóvel. Dona Lindalva doou o 
ventilador” (HISTÓRIA, 2017). 

72 No que parece concordar Mariano (2016) quando observa: “a IURD [...], traria, em si mesma, a 
marca da diferença justamente ‘por rejeitar usos e costumes de santidade pentecostais, tradicionais 
símbolos de conversão e pertencimento ao pentecostalismo’ “ (MARIANO, 2016). 
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nos, aqui, frisar –, de modo nenhum, as regras da Igreja Universal do Reino de Deus. 

Porque essas regras?  
O objetivo do Templo é proporcionar a todos os visitantes uma 
experiência única e espiritual com o Altíssimo, como se estivessem 
na Terra Santa. Para que todos desfrutem dessa experiência, é 
fundamental que estejam imbuídos de reverência para com o Eterno 
e Sua Casa. Por isso, pedimos a sua cuidadosa observação aos 
pontos a seguir, como demonstração de respeito a Deus e aos outros 
visitantes (TEMPLO, 2017). 

 Além dos que foram mencionados anteriormente, e sem diferir em essência 

daqueles, o vídeo “Normas do Templo de Salomão” (2016), apresenta-nos todo o 

conteúdo pertencente ao conjunto desse paralelo judaico normativo, cuja a 

observância não é facultativa, mas imprescindível a quem queira entrar no Novo 

Templo. Segundo o Bispo Lacerda, espécie de guardião e principal guia do NTS: 

“queremos que as pessoas tenham uma experiência com Deus e não venham ser 

distraídas por nada [...] quando você tem um telefone na mão, são mensagens, são 

telefonemas [...] tirar uma foto, para querer gravar e [se] perde o foco (LACERDA, 

2016). Assim, entrar no NTS exige do fiel, do turista ou visitante, o cumprimento cabal 

de normas de conduta bastante específicas (TEMPLO, 2016): 

Vestimenta: todos são bem-vindos, e o vestuário decente é esperado 
de todos os visitantes. As mulheres não poderão entrar usando 
minissaias e outros tipos de roupas curtas e sensuais. Uniformes de 
clubes esportivos ou camisetas com mensagens político-partidárias, 
bem como bermuda, chinelos, camisetas sem mangas, bonés e 
óculos escuros não são permitidos. Vista-se como faria se fosse se 
encontrar socialmente com uma pessoa importante. 

Revista: todos os visitantes serão revistados com detectores de metal 
e orientados antes de entrarem no Santuário do Templo. Não será 
permitida a entrada com qualquer aparelho eletrônico (mesmo 
desligado) de áudio, vídeo, telefônico ou de captação de dados, 
incluindo smartphones, celulares, tablets, iPods, câmeras fotográficas 
ou de vídeo e similares. Não se preocupe, haverá local para 
armazená-los fora do Templo. 

Comidas e bebidas: alimentos não serão permitidos no Santuário. 

Atraso aos cultos: não será permitido acesso ao Templo de pessoas 
atrasadas para o culto. As portas fecharão 15 minutos antes do início 
de cada reunião. Quem chegar atrasado não poderá entrar e não 
haverá exceções. Planeje seu trajeto para chegar com antecedência, 
levando em conta o trânsito e possíveis imprevistos. 

Crianças: as crianças menores de 12 anos serão direcionadas da 
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recepção para a Escola Bíblica Infanto-juvenil (EBI). Orações pelas 
crianças serão feitas também na EBI. 

Silêncio: uma vez dentro do Santuário, enquanto espera o início do 
culto, porte-se com reverência e temor a Deus. Não converse nem 
chame atenção, mas mantenha-se em silêncio para que possa ouvir 
o que Deus falará com você. 

Marcação de lugar: não é permitido guardar lugar para quem ainda 
não chegou. 

Pois bem, vejamos algumas das regras na prática: saindo da garagem subindo 

pelos elevadores à nave do Templo, após passar por um primeiro detector de metais, 

fui segunda vez revistado por outro scaner (de mão), dessa vez o segurança do NTS 

me pede para levantar os braços e como o sensor acusa algo, precisei mostrar meu 

molho de chaves e também a chave de ignição do meu veículo para ser liberado. 

Quando se entra na nave pela primeira vez, a altura, o pé direito impressiona é 

necessário um duplo movimento da cabeça e pescoço na vertical para que se 

enxergue o ponto mais alto: “A igreja era imensa, olhar o teto exigia um movimento 

em dois lances, mesmo aos pescoços mais avantajados” (BARBOSA, 2007, p. 49). 

Como já mencionei, as obreiras de vestidos com laços dourados na cintura sorriem, 

cumprimentam os visitantes, assim como os oficiais masculinos com seus ternos. Em 

certo momento, uma voz com a mesma assinatura ou DNA tímbrico daquela que se 

ouve nos aeroportos pede silêncio73, em consonância com outra norma: “não 

converse nem chame atenção, mas mantenha-se em silêncio para que possa ouvir o 

que Deus falará com você” (TEMPLO, 2016).  

O pacote de regras e inovações do NTS pressupõe a observância do uso do 

vestuário correto à visitação do NTS, com a proibição de “minissaias e outros tipos 

de roupas curtas e sensuais. Uniformes de clubes esportivos ou camisetas com 

mensagens político-partidárias, bem como bermuda, chinelos, camisetas sem 

mangas, bonés e óculos escuros não são permitidos” (TEMPLO, 2016). Para as 

mulheres a adoção dos recém concebidos usos e costumes iurdianos no NTS parece, 

ao menos em tese, pretender ir um pouco além com as “dicas” publicadas na seção 

Folha Mulher, edição 1165, da Folha Universal de 03 de agosto de 2014. Assinada 

                                                 
73 Sobre a proibição do uso e mesmo da entrada de aparelhos celulares no NTS: “Bispo Macedo 
nervoso, ameaça e amaldiçoa o povo da IURD” (YOUTUBE, 2013).  
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pela colunista da Universal, Flávia Francellino, a matéria intitula-se “O que vestir para 

ir ao Templo de Salomão? Confira dicas do que usar e não usar neste dia especial”. 

No item “Qual look NÃO deve passar pela sua mente”, temos: “Esqueça a legging 

(faça disso um mantra para sua vida). Jeans são megaconfortáveis, mas, para essa 

ocasião, não devem sair do armário. Aliás, por mais que as calças prezem pelo 

conforto que tanto queremos, confira bem como ficam em frente ao espelho” 

(FRANCELLINO, 2014). Em 2014, ano da inauguração do Templo de Salomão e 

também da adoção de suas regras, um vídeo datado de 20 de setembro daquele ano 

é produzido especialmente para as crianças, cujo o título Regrinhas para o Templo 

de Salomão - Pela Turminha da Fé, estende o mencionado leque normativo às 

crianças que visitam o templo na companhia de seus pais e familiares: “com a 

inauguração do Templo de Salomão passamos a orientar crianças e Adolescentes 

quanto ao comportamento em Temor e Amor para frequentar o Templo de Salomão” 

(EBIUNIVERSAL, 2014).  

Em se tratando das regras do Novo Templo, Macedo é quem traça e explicita 

o franco paralelo com as questões judaicas isso, de forma bastante enfática, pode 

ser constatado quando no vídeo “As regras no antigo Templo” (ANTIGO, 2016); 

propõe-se a formular uma explicação da “regra do silêncio” adotada e exigida em 

sua nova igreja, o NTS, tomando por base o significado do silêncio dos hebreus nos 

tempos do antigo sacerdócio. Assim, a regra do Novo Templo que estabelece: “uma 

vez dentro do Santuário, enquanto espera o início do culto, porte-se com reverência 

e temor a Deus. Não converse nem chame atenção, mas mantenha-se em silêncio 

para que possa ouvir o que Deus falará com você” (TEMPLO, 2016), teria por base 

um certo paralelo judaico.   

Mas o paralelo das regras não para por aqui, pois em toda a descrição da 

jornada pelo Templo de Salomão do Brás empreendida pelo sumo-guardião do 

Templo, o Bispo Lacerda, as chamadas “analogias sagradas” (BEZERRA; 

CYPRIANO, 2010) paratemplárias evocadas no complexo do NTS (jardins, 

tabernáculo, memorial, esplanada, etc.), tudo remete às regras judaizantes que uma 

vez acampadas nos limites do paratemplo, precisam ter um equivalente a cumprir ou 

em cumprimento no âmbito do Novo Templo propriamente dito. Assim, a ordem de 

continuo explicada aos turistas no tour pelos arredores adjacentes à nave da igreja 
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paulista observada no mimetismo da purificação, do ato sacrificial, das colunas ou 

pilares simbólicos e de outros elementos do paratemplo emitem ecos judaicos os 

quais, segundo o elencar das regras de Macedo, devem ser correspondidas no 

Templo principal, de Salomão.  

2. O paralelo judaico no Templo de Salomão 

O repórter israelense fala da construção e dos artefatos do Templo, 
que “não envergonhariam o primeiro empreendedor que o construiu”, 
aludindo ao Rei Salomão. A presença da presidente da República, 
Dilma Rousseff, na inauguração, também foi destaque na matéria. 
(NOTÍCIAS, 2014). 

O NTS, concebido com linhas arquitetônicas que remeteriam, em tese, à 

descrição do Templo de Salomão contida no antigo relato bíblico. Ocupa quase a 

totalidade de um quarteirão na Avenida Celso Garcia e dispõe de pilares e pedras, 

sustentados na verdade por estruturas metálicas e de concreto. Tal imitação de 

verdadeiras paredes palacianas antigas ou muralhas de pedras, da maneira como 

foram dispostas, fazem com que o edifício pareça ainda mais alongado, ampliando a 

noção de grandiosidade (FABRIS, 2014; WEIMER, 1987). Possui uma arquitetura 

híbrida, eclética a qual remete a um imaginário pretendido do classicismo – mas, em 

absoluto não alcançado –, mesclando arbitrariamente arcos em estilo babilônico, 

elementos presentes nas construções da Roma antiga, arquitetura grega do período 

helenístico, e linhas peculiares aos prédios maçônicos antigos e da atualidade. Tal 

concepção arquitetural eclética, sugere “um método que não segue um sistema 

específico, mas utiliza partes provenientes de sistemas diversos, que são justapostos 

segundo o que for julgado como sendo melhor ou mais conveniente” (WEIMER, 1987, 

p. 48). Acolhendo elementos lexicais dos mais diversos, seu ecletismo fez – e faz – 

vir a lume, solenes edifícios dos ministérios, museus, fóruns e outros tantos 

monumentos ou construções. Poderíamos, daqui, inferir a possibilidade de 

intencionalidade da denominação naquilo que se refere a expropriação de capital 

simbólico74. Senão vejamos – a título de exemplo, sem daí  pretendermos ainda 

antecipar quaisquer outras demandas ou conclusões –, o NTS instrumentaliza seus 

                                                 
74 Para Proença (2014): “[o] Templo de Salomão passa a ser mais uma eficaz estratégia na disputa 
pela conquista do capital simbólico do campo religioso”. 
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dotes de monumentalidade75, e agiganta-se ante a altura do Cristo Redentor, RJ; a 

área em m2 da Catedral da Sé, SP; a estrutura e alvenaria do Palácio do Planalto, DF, 

ocupando uma área equivalente a de cinco campos de futebol ou, segundo 

informações divulgadas no site oficial do NTS: “126 metros de comprimento e 104 

metros de largura, tem dimensões que superam as medidas de um campo de futebol 

oficial. São cerca de 100 mil metros quadrados (m²) de área construída num terreno 

de aproximadamente 35 mil metros e com altura de 55 metros” (TEMPLO, 2016). 

Segundo a gigante do setor da construção – responsável pelo templo localizado no 

bairro do Brás, zona leste da Capital paulista –, a Construcap CCPS Engenharia e 

Comércio S/A, pertencente ao grupo Construcap (2016) formado ainda pela Minas 

Arena - Gestão de Instalações Esportivas S/A; Concer Cia de Concessão Rodoviária 

Juiz de Fora – Rio; CMO Construção e Montagem Off-Shore S/A; CFPS Engenharia 

e Projetos S/A e Inova Saúde (Empresa constituída em 2014, para a construção, 

fornecimento de equipamentos, manutenção e gestão dos serviços não assistenciais 

em 3 complexos hospitalares no Estado de São Paulo); pois bem – e retomando –, 

conforme divulgado pela referida empreiteira: 

O novo espaço para congregar os fiéis é uma construção gigantesca, 
com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Além das grandes 
dimensões, a obra impressiona por seus detalhes de acabamento. 
Para que o Templo de 100 mil metros de área construída tomasse 
forma foi necessário realizar antes um trabalho de seis meses de 
demolição dos imóveis que ocupavam o terreno onde a obra foi 
implantada [...]. Chama particular atenção a nave do Templo (salão 
principal), com 18 metros de altura e um vão livre de 80 metros nas 
duas direções. A grande distância entre os apoios foi vencida com o 
uso de diversas treliças metálicas de 62 toneladas cada uma. Ligadas 
entre si, elas formam a estrutura metálica para cobertura do 
empreendimento, além de dar suporte à grande carga permanente 
dos sistemas de acústica, sprinkler, luminárias em LED, sistema de 
som e forro em ACM (painéis de alumínio composto) 
(CONCRETIZANDO, 2014). 

Além do que, o NTS e os ares de certa monumentalidade que per se evoca, 

findou gerando dialogicamente – no sentido do (círculo) baktiniano de dialogização 

das vozes sociais (FARACO, 2009) –, um certo convulsionar sísmico, seja no terreno 

especulativo, seja em suas relações de poder e disputa face à multiplicidade de 

                                                 
75 “A área do platô de implantação do Templo, só é acessada por pedestres, com isso o prédio se 
destaca como Grande Monumento Imponente, que divide espaço apenas com o paisagismo que se 
integra perfeitamente ao conjunto” (TEMPLO, 2010). 
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instituições e indivíduos igualmente atuantes no campo; quando não, em um nítido 

transbordamento para campos outros: social, político, econômico, cultural, etc. Assim, 

a chegada mastodôntica do Novo Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino 

de Deus; surgido não como algo estanque, mas como uma força que permite 

introduzir e dialogizar uma pluralidade de discursos e linguagens sociais na, até então 

“intocada”, identidade protestante e na – por muitos tão ambicionada –, porém, ainda 

meramente suposta, hegemonia pentecostal corrente no cenário religioso brasileiro: 

epifenômeno, reflexo das extensas e vastas reverberações emitidas pela 

monumentalidade desse mais novo empreendimento iurdiano o qual prima por 

dominação, haja vista haver aqui um troféu específico do campo, além de lucros 

específicos a serem alcançados (BOURDIEU, 1983a). Dominação seria, nesse 

aspecto, a capacidade de infringir para, em sequência, impor uma definição própria e 

particular ao campo (BOURDIEU, 2005), intimando agências e atores à tomada de 

posição ante um fato já consumado nos espaços de disputa previamente assinalados; 

ainda em busca de perpetrar, através do uso de símbolos de todo um patrimônio 

cultural e de religiosidade(s) indexada(s) ao campo conceitual imagético dantes 

descrito e contemplado. Ancorando-se discursivamente na Bíblia Sagrada; atrelando-

se arquiteturalmente ao ecletismo, a IURD parte com seu NTS em busca de 

legitimação por todos os meios e instâncias possíveis; como por exemplo nos campos 

do imaginário ligados, sobretudo, à tradição judaica, mas também católica, evangélica 

e islâmica. 

2.1 Macedo, o Novo Templo e a união do cristianismo com o judaísmo76 

O sentido da construção do templo de Salomão e da sua réplica, tem 
um significado profundo, porque vai trazer a fé judaica bem como vai 
reavivar ou avivar a fé evangélica, portanto, nós vamos ter nesse 
templo a união do cristianismo com o judaísmo, porque todos estarão 
voltados para o tempo bíblico quando a fé abraãmica [a fé] era muito 
acentuada (BARBOSA, 2012, p. 262 – Bispo Macedo, Discurso sobre 
a construção do Novo Templo, transcrição nossa).77 
 

Ao explicar o sentido da construção do Novo Templo da IURD, Edir Macedo 

evoca claramente o paralelo judaico, pois para esse líder religioso a construção 

                                                 
76 Sobre a escolha para a nominação dada a esse subtópico, veja a nota nº 78.  

77 Tb.: anexo A, Discurso 6, 14 de outubro de 2010. 
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daquilo que chama de réplica do Templo de Salomão teria por consequência trazer a 

fé judaica e propiciar a união do cristianismo com o judaísmo.  

Ao preconizar a instauração de um novo tempo para a “fé evangélica” – leia-

se iurdiana; o bispo “primaz” da Universal proclama novíssimos tempos messiânicos 

surgidos em sua agremiação religiosa, em clara alusão ao termo novíssimos o qual 

nesse escopo remeteria ao que, em hipótese, seriam os novíssimos da fé na 

concepção dos líderes e fiéis da IURD, em uma espécie de eschaton do “aqui e 

agora”, envolvendo o devoto, o Novo Templo e uma antítese dos novíssimos em 

ambas as instâncias, os novíssimos da fé (e do homem). 

No Templo de Salomão, a cruz – que costumava ocupar um lugar de destaque 

em todos os prédios da denominação  – é substituida pela arca da aliança. Arca essa 

que, conforme a descrição do Bispo Lacerda trata-se de uma caixa “revestida de ouro, 

[...] a tampa era chamada de propiciatória ao trono da graça, porque [...] Deus falava 

com Moisés e com o sumo sacerdote dentre esses querubins, então nós chamamos 

toda essa peça de arca da aliança mas na verdade a arca é a caixa” (LACERDA, 

2016). Um vídeo publicado no YouTube pela Universal em 14 de agosto de 2014, sob 

a legenda “Templo de Salomão - Entrada triunfal da Arca da Aliança (Igreja Universal)” 

(ENTRADA, 2016), documenta o momento em que os obreiros devidamente 

paramentados como sacerdotes judaicos conduzem a arca ao ponto cúltico mais 

importante do NTS, o palanque que representa o altar da nova igreja do Brás, na 

cidade de São Paulo: 

Às 19h20, a réplica da Arca da Aliança — urna em que ficaram 
guardadas as pedras dos Dez Mandamentos — começou a ser 
transportada, pelas ruas do Brás, por seis levitas. Às 19h25, clarins 
anunciaram a chegada da Arca no Templo de Salomão. O manto 
sobre a urna foi retirado. Trabalhada em ouro, com dois querubins em 
sua parte superior, a Arca foi transportada, pelo tapete vermelho, até 
o interior do templo, passando pela porta principal do local, recém-
aberta. O momento simbolizou a entrada de Deus no Templo de 
Salomão (R7, 2014b). 

Consonantemente a isso, o lema “Jesus Cristo é o Senhor” não figura na 

entrada principal do empreendimento – e nem em qualquer outro lugar do vasto 

complexo religioso –, conforme se costuma ver nos salões alugados ou nas 

construções anteriores da agremiação. Em seu lugar, interpõe-se a expressão  
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“Santidade ao Senhor” que, de acordo com artigo intitulado O significado do termo 

"Santidade ao Senhor" da Folha Universal é colocado: 

Acima da Arca da Aliança do Altar no Templo de Salomão há a 
inscrição “Santidade ao Senhor”. O que ela significa? É muito mais do 
que um simples enfeite, muito mais do que um lema. É, sobretudo, 
uma atitude de respeito a Deus. Não é santidade em um sentido 
poético. E também não é para Deus, pois Ele já é Santo. É santidade 
para você. Nos tempos bíblicos, o Sumo Sacerdote era o único que 
tinha acesso ao Santo dos Santos perante a Arca da Aliança. Era o 
intermediário entre o povo e Deus. E, para que pudessem estar com 
Deus no Templo, eles se purificavam física e psicologicamente. 
Lavavam as mãos com cuidado e as roupas eram imaculadamente 
limpas e bem cuidadas. Como na foto acima, o Sumo Sacerdote 
também tinha uma coroa de ouro puro na fronte, com a mesma 
inscrição שודק היהיל  (Santidade ao Senhor em hebraico) , por cima da 
mitra (o “chapéu”), atada com um cordão azul, exatamente como 
Deus ordenou a Moisés (Êxodo 39:30-31). Essa coroa era usada 
todos os dias pelo Sumo Sacerdote, que devia levar uma vida de 
acordo com o que estava escrito nela. Uma vez por ano, no Dia do 
Perdão (Yom Kippur), ele entrava no Santíssimo Lugar para orar por 
ele mesmo e por toda a nação (FOLHA, 2015f). 

Protagonizando tal momentum messiânico instaurado pelo NTS, Edir Macedo 

passa a se apresentar usando quipá, xale de orações judaico e longa barba grisalha 

que, de certa forma, remete a dos rabinos ortodoxos de Israel. Em minha última visita 

ao NTS, atestei a adoção da barba – não comprida: ainda? – e do xale de orações 

pelo Bispo Renato Cardoso, membro sênior do staff da IURD e também genro de 

Macedo. De fato, o estilo e indumentária tem sido adotados pelos membros-chave ou 

figuras de destaque, principalmente pelos cléricos da organização responsáveis pela 

direção dos trabalhos nos cultos ou da nova liturgia adotada no Novo Templo78.  

2.2 “Judeus e cristãos unidos na construção”79 

Eu tenho recebido cartas, e-mails, de judeus que querem colocar os 
seus nomes, querem gravar os seus nomes nesse lugar, e querem 

                                                 
78 Cabe-nos, aqui, observar que aquilo que parecia, logo de início, tratar-se de uma espécie de 
uniforme paramental a ser utilizado sempre nos trabalhos executados no NTS e, vez por outra, em 
algumas das principais Catedrais da agremiação, pelos pastores e bispos; costuma, hoje, ser 
substituído pelos habituais: calça e camisa com gravata, sem o uso de kipá e talit; e vestuário todo 
branco sem o aporte de qualquer ornamento judaico (inclusive no NTS).  

79 Título do tópico análogo ao daquele designado no artigo, “Judeus e cristãos unidos na construção 
do Templo”, o qual refletiria, em tese, uma certa intencionalidade e, ao nosso ver, “parcimônia” 
conceitual e equivocada, mas, ora por nós reproduzido e mantido enquanto efeito de ênfase, tal qual 
foi divulgado no Blog do bispo Macedo (2016). 
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ajudar, querem fazer suas ofertas, então, nós teremos ajuda de todo 
mundo, todas as pessoas que quiserem, e estiverem dispostas, 
disponíveis, e que tiverem sobretudo, uma fé viva no Deus de 
Abraão, de Isaque e de Israel, obviamente, essas pessoas terão 
privilégio de colocar seus tijolinhos ali, porque é um privilégio 
construir o templo de Salomão (BARBOSA, 2012, p. 262 – Discurso 
do Bispo Edir Macedo sobre a construção do Novo Templo, 
transcrição nossa).80  

Assim, a réplica do Templo de Salomão edificada no Brasil 
representa uma construção imaginada e projetada por Deus, que, no 
passado, O uniu com o Seu povo. É um resgate em busca à 
Santidade ao Senhor, por meio do respeito e reverência a que Ele é 
digno, levando as pessoas à conscientização da fé pura, bíblica e 
original. É uma oportunidade, independente de crenças pessoais, 
para aquele que desejam conhecer e experimentar o Poder do 
Altíssimo, o Deus da Bíblia, Único e Verdadeiro Senhor, pois mesmo 
depois de séculos, Ele não mudou (TEMPLO, 2017). 

Segundo matéria veiculada no Blog do bispo Macedo (2016), intitulada “Judeus 

e cristãos unidos na construção do Templo”, cidadãos israelitas, solidários ao projeto 

da Igreja Universal, teriam feito remessas de dinheiro, contribuindo financeiramente 

para a construção do Novo Templo em São Paulo, mediante depósitos bancários nas 

contas da Igreja Universal divulgadas no referido blog. A identidade desses homens 

é omitida pelo articulista, bem como o local onde residiriam em Israel e a quantia 

doada, mas somos informados que eram “judeus religiosos” e que tais donativos se 

deram no ano de 2010, e a materia é assinada em sete de agosto do mesmo ano pelo 

Pastor David Soares, que teria realizado a postagem na cidade de Nazaré, capital e 

maior cidade do distrito Norte de Israel. A referida fonte passa a reproduzir aquilo que 

teria sido o diálogo com dois desses cidadãos com um terceiro, agora, mencionado, 

o “Pastor Israel”, que passaria a cumprir a função de interlocutor do diálogo: “Se eu 

ajudar, vocês colocam o meu nome no Templo? [...] o pastor mostrou os dados da 

conta no Blog. Ele disse: Vou ver com meu banco como fazer a minha ajuda [...] 

quando o Templo for levantado vamos até o Brasil para adorar” (SOARES, 2010 – 

Blog do Bispo Macedo). Ainda segundo o mesmo blogueiro autor da narrativa, um 

outro judeu teria partido em defesa do Bispo Macedo diante das críticas de outro seu 

compatriota devoto, destacando a sua inteligência, coragem e atitude de levantar o 

Templo ressaltando que muitos judeus afluiriam ao prédio para “adorar a Deus [...] 

não ligue para este judeu que escreveu esta matéria falando mal, pois, já que ainda 

                                                 
80 Tb.: anexo A, Discurso 6, § 6, 14 de outubro de 2010. 
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não foi levantado o Templo em Israel, com certeza muitos judeus irão ao Brasil para 

adorar a Deus no Templo de Salomão” (SOARES, 2010). Omissão dos nomes dos 

atores, todavia, não é regra na apologia ao Templo protagonizada, segundo a IURD, 

por atores elencados dentre os próprios judeus. Como, a título de exemplo: 

Lau-Lavie diz que a experiência foi bem além das ruas do Brás. Já 
em Nova York, 10 dias depois, relembra a visita com o que mais o 
marcou. “Andar no pátio do Tabernáculo, abrir o véu e ultrapassar o 
limite para entrar no lugar mais sagrado (o Santo dos Santos), no 
meio do Brasil, era algo estranho, mas bastante admirável; 
maravilhoso, e quase errado (dada a antiga proibição de os judeus 
entrarem no Santo dos Santos para um contato direto com Deus).” 
Ele pôde experimentar o que, durante milênios, foi proibido para o 
seu povo, mas Jesus mudou. Pôde entender melhor o motivo de 
aquele véu ter se rasgado.  

Tal encontra-se na publicação da Universal Notícias sob o título “Judeu 

testemunha experiência única no Templo de Salomão” (UNIVERSAL, 2014). Nesse 

relato, nenhum nome foi omitido, pois segundo informação do Portal da IURD, o 

referido judeu teria relatado em seu site pessoal alguns detalhes de sua visita: 

“Amichai Lau-Lavie [...], israelense que vive em Nova York, Estados Unidos, é 

bastante atuante em pensar e repensar o judaísmo entre os jovens das novas 

gerações”. Amichai teria ficado impressionado com as dimensões da catedral e com 

o fato de ter entrado no lugar só permitido aos sumo-sacerdotes, tendo sido guiado 

em sua visita pelo Bispo Miguel Peres:  

“Obrigado!”. Lau-Lavie agradece em português. E mostra que 
entendeu o verdadeiro motivo de o Templo de Salomão ter sido 
construído: “Estou muito feliz por ter visitado um santuário sagrado 
em uma cidade muito distante, só para lembrar que é simplesmente 
aqui mesmo, e o tempo todo, que fica o verdadeiro Santo dos Santos: 
no meu coração”. 

Já em um texto datado a setembro de 2013, somos informados de que Pérsio 

Bider, “dono da operadora de turismo “Israel Operadora”, é judeu e vê o Templo como 

uma forma de ampliar o acesso à cultura de sua nação” (UNIVERSAL, 2013b), e, 

ainda de contínuo a mesma publicação, Bider veria na construção do Novo Templo 

um modo de "aproximar mais o povo cristão da história antiga e atual de Israel [...] 

também incentivará viagens a Israel. Bider é na atualidade presidente da “Juventude 

Judaica Organizada” e, de acordo com post colhido diretamente do Facebook da 

própria organização, intitulado “Parceria entre Juventude Judaica Organizada (JJO) 
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e Força Jovem da Igreja Universal levará conhecimento e cultura para fiéis e 

universitários”, temos que: “pastores líderes da juventude da Universal receberam o 

presidente da JJO no Templo de Salomão para selar a iniciativa. Na manhã do dia 17 

de setembro, o presidente da JJO, Persio Bider, visitou o Templo de Salomão no Brás 

para ratificar a parceria que começou desde 2009” (JJO, 2016).  

Para o presidente da Juventude Judaica Organizada, Pérsio Bider, a 
iniciativa poderá promover um melhor entendimento ao povo 
brasileiro não judaico a respeito de Israel e dos judeus, eliminando 
preconceitos e o antissemitismo, ainda presente na sociedade. 
“Somente por meio do conhecimento mútuo poderemos erradicar 
qualquer tipo de preconceito ou discriminação por parte de ambos e, 
assim, trabalharmos juntos no que temos de semelhanças e nos 
respeitarmos no que pensamos e acreditamos de diferente. Temos 
muito em comum e precisamos nos unir para que seja possível 
trabalharmos ativamente em uma sociedade mais justa, positiva e 
focada em uma coexistência e interreligiosidade plena, razão pela 
qual acredito ser muito interessante a iniciativa do bispo Macedo, que 
entendo amar muito a Terra de Israel e o povo judeu”, afirma Bider 
(PROJETO, 2010). 

O Templo do Brás e a deslegitimação da importância de Jerusalém 

O rabino Chaim Richman do Instituto do Templo escreve: "Somos 
testemunhas do atual fenómeno envolvendo nações que buscam 
deslegitimar a ligação de Israel para Jerusalém. Esta mega-igreja [...] 
representa o próximo passo lógico à deslegitimação da importância 
de Jerusalém por completo” (SHEVA, 2010, tradução nossa). 

Todavia, apesar da máxima alardeada por Macedo de que o templo promoveria 

a união do cristianismo com o judaísmo – para além dos propalados flertes com as 

citadas lideranças no Brasil e em São Paulo, conforme visto anteriormente –, podem 

ser observados embates no campo. Em se tratando da comunidade judaica e de seus 

expoentes e representantes aqui e também no exterior, alguns não veem com bons 

olhos a investida iurdiana.  

De acordo com a manchete do jornal israelense Arutz Sheva, intitulada “Giant 

Brazilian Temple Replica Panned as 'Mockery'” (SHEVA, 2010), publicada em agosto 

de 2010, quando da anunciação dos primeiros discursos sobre a construção do NTS, 

pela Igreja Universal; a reação do “The Temple Institute: The Holy Temple in 

Jerusalem: Yesterday Tomorrow Today” (TEMPLE, 2016), foi ampla e taxativa em 

questionar por completo o projeto Universal, ou, no dizer do Rabino Chaim Richman, 

“é uma usurpação e abuso no que diz respeito ao espaço sagrado representado pelo 
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Templo Sagrado dentro do enfoque bíblico, e uma expropriação bruta dos valores 

mais sagrados do judaísmo” (SHEVA, 2010, tradução nossa).  

Diga-se de largo, “ver Israel reconstruir o Templo Sagrado no Monte Moriá, em 

Jerusalém, de acordo com os mandamentos bíblicos” seria algo como a missão 

primordial do mencionado Instituto do Templo (Temple Institute), localizado em 

Jerusalém, Israel:  

Shalom e bem-vindo ao site oficial do TEMPLE INSTITUTE em 
Jerusalém, Israel. O Instituto do Templo é dedicado a todos os 
aspectos ligados ao Templo Sagrado de Jerusalém, e ao papel central 
por ele cumprido, e que mais uma vez estará a cumprir: o bem-estar 
espiritual de Israel e todas as nações do mundo. O trabalho do 
Instituto aborda a história do passado do Templo Sagrado, uma 
compreensão do presente, e a promessa divina do futuro de Israel. As 
atividades do Instituto incluem educação, pesquisa e 
desenvolvimento. O objetivo final do Instituto do Templo é ver Israel 
reconstruir o Templo Sagrado no Monte Moriá, em Jerusalém, de 
acordo com os mandamentos bíblicos. Nós convidamos você a ler a 
nossa Declaração de Princípios. Para saber mais sobre o Instituto do 
Templo, clique aqui (TEMPLE, 2016, tradução nossa). 

Ainda, para o Rabino Chaim Richman, a invenção do Templo de Salomão 

pela IURD seria uma maneira inventiva de “transplantar” (transplanted, no original) 

a presença divina de Jerusalém à São Paulo – ou, ao menos, sua pretensão, o que 

para o clérigo citado, seria de fato algo impossível, inverossímil.  Ainda, segundo 

Richman: “a essência de Jerusalém é a presença de D'us [...]: Vai acontecer no fim 

dos dias, que a montanha do Templo do Eterno será firmemente estabelecida [...]. 

Muitos povos vão subir e dizer: 'Vinde, subamos ao monte do Eterno, para o Templo 

do Deus de Jacob” (SHEVA, 2010 - Rabino Chaim Richman, The Temple Institute -

, tradução nossa). 

Por sua vez, em nosso país, encontramos em Henry Sobel um franco opositor 

ao empreendimento de Macedo: “Ele se vestiu de quipá e talit, que é nosso xale de 

oração. Ele se vestiu como um religioso da religião judaica. Acredito que esses 

símbolos não devem ser imitados. Não se usa símbolos alheios que só podem 

confundir terceiros” (BALLOUSSIER, 2014); ou “Fui convidado para a inauguração da 

igreja, mas não compareci. Eu acho que o caminho de um líder religioso não é vestir 

o símbolo de outra religião, não é aparecer mascarado de outra religião” (FOLHA, 

2014).  
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Assim, aqui e ali, o sentimento de que o Novo Templo de Salomão não 

representaria nada de construtivo para o judaísmo ou para o povo judeu, faria eco às 

palavras do C. Richman, para o qual a edificação no Bairro do Brás, na Capital 

Paulista seria “equivalente a [mais uma] destruição do [Santo] Templo, antes mesmo 

que seja [re] construído. Esta igreja [...] é um escárnio que está em oposição 

diametral a tudo o que o Templo Sagrado de Jerusalém representa” (SHEVA, 2010 

- Rabino Chaim Richman, The Temple Institute -, tradução nossa). De certo modo 

catalisado no curta-metragem Hell, produzido pelo artista israelense Yael Bartana: 

Bartana soube dos planos da igreja de construir no Brasil um templo 
seguindo à risca a visão bíblica e quis ver tudo em chamas. Pelo 
menos em "Inferno", filme que acaba de rodar e que mostrará em 
Miami em novembro e na Bienal de Sydney, em maio [...] "Não pude 
deixar de pensar que isso tinha de ser destruído", diz Bartana, 43, à 
Folha, durante as gravações no galpão da zona norte (MARTÍ, 
2013). 

Em contrapartida, em todo o jogo de poder que se preze busca-se, por todos 

os meios, o desejável equilíbrio de forças e o mais apreciado é aquele que parte do 

próprio campo adversário: “para o presidente da Confederação Israelita do Brasil, 

Cláudio Lottenberg, o templo é um marco porque vai além da questão religiosa” (R7, 

2014). Aqui, há um troféu específico do campo e lucros específicos que estão em jogo 

neste jogo (BOURDIEU, 1983b) e; para Macedo, esse troféu específico do campo já 

lhe pertence, pela façanha de ser capaz de construir o templo escatológico – o 

chamado terceiro templo, na tradição judaica –, antes dos protagonistas da história. 

“Nós vamos construir primeiro do que eles!”: 

Os judeus estão esperando uma chance, uma oportunidade de 
construir em Jerusalém onde está a Mesquita muçulmana. Mas, por 
causa da Mesquita estar naquele local, eles não podem construir. Os 
judeus estão esperando uma oportunidade; eles já têm tudo 
preparado. Todo um projeto preparado para construir um templo 
semelhante ao que foi construído no passado. E por que que eles 
querem construir o templo? Sabe pra que? Pra poder voltar aos 
sacrifícios, fazer sacrifício a Deus. Todos os judeus de todo o mundo 
esperam uma oportunidade para poder construir seu templo. Mas só 
podem construir o templo exatamente onde está a Mesquita, mas 
como vão construir se tem a Mesquita? Então eles estão aguardando 
um terremoto, para destruir aquilo e, aí, eles vêm e tomam posse e 
fazem construir o templo deles. Nós vamos construir primeiro do que 
eles! Amém! Graças a Deus! (BARBOSA, 2012, p. 250-251 – Discurso 
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de Edir Macedo sobre a construção do Novo Templo – transcrição 
nossa).81 

2.3 Empunhando a Bandeira Sionista ou mais uma 

estratégia de marketing? 

Canções judaicas, como Jerusalém de Ouro, foram entoadas [...] a 
orquestra tocou o Hino de Israel e, em seguida, o Hino Nacional 
Brasileiro (R7, 2014b). 

 “Canções judaicas, como Jerusalém de Ouro, foram entoadas” (R7, 2014b), 

por ocasião da inauguração do Templo Universal de Salomão, em julho de 2014. E 

ainda segundo a cobertura da inauguração do templo feita pelo R7 Notícias, “a 

orquestra tocou o Hino de Israel e, em seguida, o Hino Nacional Brasileiro”, na 

presença de Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, respectivamente, 

Presidenta da República Federativa do Brasil, Governador do Estado de São Paulo e 

Prefeito da Cidade de São Paulo; Arlindo Chinaglia, vice-presidente da Câmara dos 

Deputados; Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal; Gilberto 

Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência; Maria Elizabeth Rocha, 

ministra do Superior Tribunal Militar; José Renato Nalini, presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo; Márcio Fernando Elias Rosa, o procurador-geral de 

Justiça de São Paulo; Samuel Moreira,  presidente da Assembleia Legislativa do 

estado; dentre outros, segundo o R7, o portal da Rede Record; teriam participado do 

que poderia, em tese, representar um forte indício da adesão da IURD ao movimento 

sionista cristão que seria o principal responsável pelo apoio de mais da metade da 

população americana à manutenção do moderno Estado de Israel e da franca 

oposição à criação de um Estado palestino: “grande parte deste apoio atual é 

certamente gerado por aqueles que são classificados como cristãos sionistas” (ICE, 

2009, p. 2, tradução nossa).   

Nesse sentido, a Igreja Universal do Reino de Deus estaria, por extensão ao 

debute do NTS, empunhando a bandeira sionista?82 Na prática, temos que “a 

                                                 
81 Tb.: anexo A, Discurso 3, § 15, 26 de junho de 2010. 

82 Iniciativas como a participação do NTS na campanha online #WeRemember (#NósLembramos), 
em memória às vítimas do Holocausto, em janeiro de 2017, tenderiam a sugerir tal engajamento: 
“No dia 27 de janeiro último, o Templo de Salomão, localizado na capital paulista, participou da 
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bandeira de Israel também está hasteada nas proximidades [do Templo de Salomão], 

ao lado das da Igreja Universal, Brasil e Estados Unidos” (NEW, 2016), na Esplanada 

do Templo, onde se encontram mais de 100 bandeiras de vários países do mundo. E 

há que se considerar que ambas as bandeiras sinonimizam, a de Israel e a que 

representa a causa do sionismo, pois a bandeira concebida e empunhada 

originalmente pela Organização Sionista Mundial (GOTTHEIL, 2016) foi, oficialmente 

adotada pelo Estado israelense em 1948: “bandeira composta de um fundo branco 

com uma listra horizontal azul em cada lado, e o escudo de David no centro em azul” 

(ADLER; EISENSTEIN, 2016). 

Entretanto, apesar de todo o aparato cênico relacionado, dentre outras tantas 

instâncias, à representação visual e exposição de artefatos relacionados à 

anunciação dos novos tempos messiânicos na Igreja Universal do Reino de Deus; 

nossos estudos, até aqui empreendidos, indicariam direção outra; esta relacionada 

com o marketing religioso ou, mais especificamente, com o turismo religioso que, 

segundo o Portal Brasil (governamental), teria seu grande potencial nos templos de 

grande porte, os quais disporiam de plena capacidade para reunir, com base em 

estimativas datadas à época de inauguração do NTS, mais de cem mil fiéis: “até 150 

mil fiéis em um único evento, templos de grande porte impulsionam o turismo religioso 

no Brasil. O número de visitantes deve crescer ainda mais em 2015 puxado por novas 

construções, como o recém-inaugurado templo evangélico de Salomão” 

(BRASIL.ORG, 2014). Desse modo, Imbuída de um novo sumo sacerdote, segundo 

o irromper das trombetas do teatro83 midiático que não lhe é em nada estranho, a 

Igreja Universal do Reino de Deus parece mesmo ter instaurado um novo momentum 

judaizante encenado sobretudo pelo detentor de mais evidencia e carisma dentro da 

denominação; e, ao mesmo tempo, maior expoente da agência, o Bispo Edir Macedo 

Bezerra que passa a se apresentar em público exibindo, dentre outros atributos ou 

caracterizações judaicas, o talit gadol: 

                                                 
campanha online #WeRemember (#NósLembramos), em memória às vítimas do Holocausto” 
(#WEREMEMBER, 2017).  

83 Aqui, parece haver certa concordância com a leitura feita por Campos (1997), há cerca de duas 
décadas (tb.: CAMPOS, 2010).   
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Talit, também conhecido como manto/xale de orações, é um acessório 
masculino religioso bíblico, também é chamado de Talit Gadol. 
Quando usar: É usado pelos homens nos momentos de orações na 
Sinagoga e na oração de Shacharit. [...] Vá em "Opções Disponíveis", 
e escolha seu talit. [...] O valor será somado ao valor inicial da página. 
[...] FRETE GRATUITO (ISRAEL, 2016). 

 

2.4 Mudança de hábito x mudança de habitus 

O hábito faz o monge? 
[...] O que incomoda tanto é o hábito ou o monge? 
(R7, 2016b). 
 

A mudança de indumentária adotada por Macedo, foi igualmente adotada pelo 

Bispo Renato Cardoso (BARBOSA, 2014b) e por outros bispos da universal. 

Entretanto, o uso do manto/xale de orações não significa, necessariamente, mudança 

praxiológica. Um dos maiores investimentos iurdianos de todos os tempos, o NTS; as 

igrejas construídas na chamada “era das catedrais”; os locais de reuniões adaptados 

na compra e/ou locação de antigos cinemas e teatros (e de outros salões/galpões de 

pequeno, médio ou grande porte); ou mesmo remontando ao tempo em que “no 

Méier, o Bispo Edir Macedo pregava em um simples coreto público, antiga funerária, 

pois a Universal ainda não tinha templos físicos” (FOLHA, 2014a, p. 19 – Do Méier 

para o Templo de Salomão)84, o que tudo isso teria mais em comum senão o 

desenvolvimento e subsequente domínio de um expertise em estratégias predatório-

arrecadatórias? Em sintonia com esse quadro ora esboçado, seu novo status que 

remeteria, em tese, a algo que se assemelharia ou poderia ser descrito, dada certas 

instâncias, como um pentecostalismo étnico transfigurado; não sublimou no novo 

enredo ou trama constituída, a partir do evento NTS, tais práticas há muito 

engendradas em seu sistema cúltico-extrativista. Conforme um vídeo gravado em 

julho de 2016, amplamente divulgado nas redes sociais, o bispo universal, Rogério 

Formigoni paramentado com o talit gadol pede aos fiéis reunidos no NTS que doem 

seus carros. O que não destoa em nada da referida prática antiga, apesar do uso do 

referido paramento:  

Pega esse carro, essa moto, esse caminhão. Pega isso, coloca no 
altar, sacrifica, que, em breve, você vai ter dinheiro para comprar uma 

                                                 
84 Folha Universal, edição 1163.  
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Lamborghini. Se não quiser a Lamborghini, vai ter dinheiro para 
comprar o que quiser [...]. No fim da reunião, tem o pastor Antônio que 
vai te dar o termo para você transferir. Hoje, você vai embora de táxi, 
vai de ônibus, vai a pé. Segunda-feira, você vai pegar o valor desse 
carro e colocar no altar de bronze. Depois, você vai ter dinheiro para 
comprar à vista (VÍDEO, 2016).  

Por sua vez, o Bispo Clodomir Santos faz uso do manto/xale de orações 

continuamente no NTS, ao mesmo tempo em que convida seu público à antiga prática 

de exorcismo dos lares relacionada à campanha da Rosa dos Milagres: “Venha 

receber a Rosa dos Milagres na Sexta-Feira dia 31 de julho exclusivamente no Templo 

de Salomão” (@BISPOCLODOMIR, 2015).85 A sugestão do propósito seria o de 

extrair as cargas negativas ou maldições possam estar “escondidas” na casa, 

empresa ou na vida de um indivíduo por meio da rosa que, ao murchar no decurso 

de uma semana, representaria a extração e a contenção das forças malignas as quais 

seriam absorvidas pela flor, ficando nela aprisionadas ou represadas86: “essa rosa em 

sua casa [irá] levar todo o mal que estiver assolando a sua vida e a sua família” 

(ROSA, 2015b). O acréscimo neo-templário à tradição universal (já consolidada) 

ligada a essa distribuição de flores aos fiéis dá-se na chamada entrada da arca da 

aliança no NTS, Sexta-feira no Templo de Salomão, a entrada da Arca da Aliança: 

“nessa sexta-feira, dia 23, a vara da rosa que você vai receber será colocada dentro 

da arca no Templo de Salomão [...]. Os seis sacerdotes que estão continuamente no 

tabernáculo irão entrar com a arca” (ARCA, 2015).  Além disso, persevera também 

no Novo Templo a taciturna “sessão do Descarrego [...] todas as terças-feiras” 

(TEMPLO, 2017). Descarrego – ou desobsessão (PENA_VERDE, 2017) –, cujo o 

símbolo de principal eficácia empregado é a arruda “usada nos banhos distribuídos 

na Universal” (PORTAL, 2014), sendo empregada na composição de mini sabonetes 

– o Sabonete do Descarrego de Arruda (SABONETE, 2017) –, ou enquanto único 

                                                 
85 Consonantemente a isso, A Primeira Sexta-Feira da Rosa dos Milagres no Templo de Salomão, 
teria ocorrido em 5 de ago de 2015 (FOLHA, 2015d), pouco mais de um ano após a inauguração do 
NTS.  Tb. conf. anúncio da igreja em vídeo institucional (ROSA, 2015a).   

86 Temos uma descrição dada pela IURD acerca das três etapas da corrente da Rosa dos Milagres 
(rosa vermelha, rosa amarela e rosa branca), em Sexta-Feira 06-11-15, iremos iniciar a 3ª etapa 
com a Rosa Branca no Templo de Salomão: “a 1a fase foi com a rosa vermelha com o objetivo de 
fazer uma limpeza espiritual [...]. A 2a etapa está sendo com a rosa amarela, símbolo da prosperidade 
em todos os aspectos da vida [...]. O que ainda não aconteceu nas duas primeiras etapas, vai 
acontecer ainda esse ano, nesta 3ª etapa, com a rosa branca” (ROSA, 2015c).  



100 

 

 

elemento herbáceo na fórmula que também leva óleo, suco da uva, sal, água, trigo e 

perfume; disponível em sachê/saquitel:  

Todos esses elementos serão unidos formando assim o banho do 
descarrego que será distribuído gratuitamente nesta terça-feira, se 
você se sente vítima de inveja, mau olhado, sente que seus caminhos 
estão trancados, seu casamento esfriou de uma ou para outra, 
depressão, e nada dá certo para você, venha buscar o banho do 
descarrego, não importa a sua religião. Na oportunidade estaremos 
ensinando você como tomar esse banho que estará trazendo 
resultados imediatos para sua vida (DESCARREGO, 2015).  

2.5 Das viagens para Israel na década de 1990 ao Novo Templo 

Faça parte deste grupo que passará pelos principais locais do 
percurso que o povo de Israel fez ao ser libertado do Egito e entre na 
Terra Prometida sentindo a importância dessa passagem bíblica tão 
importante (TERRA, 2016). 

Diga-se de largo, essa nova “tradição judaica emprestada” parece há muito 

estar inserida no seio evangélico/pentecostal. Nesse caso, a IURD teria bebido das 

outras e não o contrário, haja vista que: a) caravanas para Israel empreendidas pelas 

igrejas pentecostais – e não só por agremiações religiosas desse seguimento – são 

fato há vários anos: o pastor “Caio Fábio D’Araújo Filho [...] tornou-se um expoente 

nas viagens para Israel na década de 1990” (FROSSARD, 2014, p. 1); b) menorás 

(candelabros de sete braços), quipás, toalhas bordadas com motivos judaicos, e 

outros artigos e utensílios ligados à tradição do povo judeu tem sido vendidos há 

décadas – e adquiridos na mesma proporção temporal por líderes evangélicos e 

pentecostais – em estabelecimentos comerciais como a loja de presentes culturais 

judaicos DAAZ Presentes: “Onde você encontra produtos judaicos de qualidade e 

com um belo sortimento de cores e estilos?” (DAAZ, 2016), localizada na Rua Itambé, 

488, no Centro de São Paulo; ladeada pela Casa Zilanna (nº 506), igualmente 

frequentada há muito pelo público e liderança evangélica à procura de produtos 

alimentícios típicos:  

Casa Zilanna, mercearia Idish, mercadinho Zilanna, oferece alimentos 
e bebidas Kasher das melhores marcas e fornecedores dos 5 
continentes, além das tradicionais receitas das festividades judaicas. 
Doces, Salgados, Destilados, Fermentados, Enlatados, Frutas secas, 
e uma variedade de produtos naturais, orgânicos, e fresquíssimos 
como a famosa halá (ZILANNA, 2015). 
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Fazendo eco ao acima exposto e em igual tom, nas proximidades da Praça da 

Sé - onde está localizado o Marco Zero da cidade – temos instaladas na Rua Conde 

de Sarzedas, várias casas de artigos evangélicos, as quais comercializam – também 

há vários anos - artigos como o “talit de acrilã azul e dourado”, “o shofar de Antílope 

e de cordeiro”, “cálices”, “candelabros”, “bandeiras de Israel” e diversas miniaturas 

com motivos afins. Além disso, pode-se observar a existência do comércio virtual há 

anos oferecendo itens análogos aos encontrados e divulgados direta ou indiretamente 

quando do advento do NTS. No próprio arcabouço histórico da IURD, a questão 

judaizante, seria de fato, um “flerte” antigo e não “um novo romance”, remontando a 

épocas passadas em que surgiram apelos massivos com enfoque nessa temática 

plenamente exemplificados nas campanhas: “Fogueira de Santa de Israel”, “Vigília do 

Monte Sinai”, “Muro das lamentações” e “Campanha do Tabernáculo”, dentre 

outras.  E aquilo que é divulgado pela própria denominação como “novidade” no 

México, chegou a ser algo bastante comum nos trabalhos empreendidos até então 

pela IURD, no Brasil: “a Universal do México promoveu uma caravana especial para 

a Terra Santa [...]. O voo, que partiu da Cidade do México, capital do país, em direção 

a Tel Aviv, em Israel, levou 57 pessoas, que aguardavam com muita expectativa o 

momento da chegada ao lugar” (CRUZ, 2016). 

2.6 Mais (e mais) artigos judaicos: shofar, quipá e talit 

Afora os símbolos empregados na grandiloquência discursiva do Templo; 

inacessíveis aos fiéis como as pedras que revestem a nova catedral da IURD, vindas 

de Jerusalém. Os itens da indumentária dos bispos, podem ser adquiridos com 

relativa facilidade – ou cultivados, como no caso da barba! 

E, conforme anteriormente mencionado, o emprego de ornamentos e demais 

símbolos conectivos ao judaísmo não seria um dado novo, mas ora ressignificado 

pela Igreja Universal do Reino de Deus a partir de um uso já consolidado no campo 

pentecostal.  Vendidos em lojas pertencentes a evangélicos ou a mesmo a judeus, os 

quais acabam beneficiando-se, assim como os primeiros, com a demanda 

pentecostal. A “Editora e Livraria Kavaná”, assim define sua missão: “somos uma loja 

que trabalhamos (sic.) só com produtos 100% judaicos [...]. Somos judeus e tivemos 

a orientação do Rav Yaacov Kadosh Ben Alice para a abertura desse site. Não somos 
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messiânicos ou de movimentos similares” (KAVANÁ, 2016, grifo nosso). Assim como 

a DAAZ Presentes (2015), comercializa candelabros, cálices, toalhas características, 

anéis, bandejas, vasilhas.  

Por sua vez, na loja virtual “Israel Compras”, locada no endereço Web  

http://israelcompras.com, temos: “Nossa loja vende produtos israelenses, enviados 

de Israel para o Brasil e outros países. O mais importante para nós é a qualidade do 

serviço que prestamos ao cliente” (ISRAEL, 2016). Os anúncios dos itens, seguem 

conforme cinco departamentos: Judaica, Cabelo, Cosméticos, Cosméticos do Mar 

Morto, Terra Santa. Preferência de mercado, Judaica, engloba os seguintes produtos: 

Shofar, Talit, Lavagem das mãos, Shabat, Castiçais, Mezuzá, Kittel, Brit Milá 

(circuncisão), Pêssach, Cálices, Kipá, El cuadrodetela, Pêssach, Cálices, Hot Plate 

Cover, Tsedacá - Caixa de caridade, Hanukiah.  

 A IURD vai além: criando novos e, conforme vimos no início desse capítulo, 

desdobrando antigos símbolos e; mediante tal desdobramento, despejando no campo 

novidades, novos produtos os quais deverão coabitar sob o teto da mesma nova 

morada templária; com transbordamentos por todo o subcampo e campo. Assim, 

entre o Reino Universal soerguido em meio aos colares midianitas, pulseiras de “Os 

dez mandamentos”, coleção de esmaltes “téti, jaque, bethania, damarina, henutmire, 

judite, joquebede, eliseba, nefertari, radina, yunet e Zipora” (BELLABRAZIL, 2016); 

estão os souvenirs do Templo (SOUVENIRS, 2017) e as “peças” clássicas dessa 

cultura judaica, de certo modo, há muito existente entre os pentecostais.   

O shofar é um dos componentes judaicos mais amplamente conhecido e, 

segundo nos informa o site oficial do “Centro de Ajuda Espiritual em Portugal” – A 

IURD tem adotado este nome para seus espaços de culto em muitos países da 

Europa e até mesmo da América Latina (SWATOWISKI, 2010, p. 181) –, “o toque 

do shofar, a trombeta feita de chifre de animais considerados puros, é um dos pontos 

altos da celebração nas sinagogas” (CDA, 2016). O bispo Miguel Peres Lacerda que 

cumpre no contexto templário a dupla função de sacerdote e guia no tour pelo 

Tabernáculo, Cenáculo e Jardim Bíblico; foi também o responsável por acompanhar 

a então presidenta Dilma Rousseff; e comitiva presidencial pelas dependências do 

NTS, quando da inauguração, em 31 de julho de 2014. Lacerda (2016), assim 

http://israelcompras.com/
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descreve o shofar aos visitantes do templo: “esse é o shofar, quando eles 

carregavam a arca e estavam chegando a algum local – a arca simbolizava a 

presença de Deus –, então quando estavam chegando ‘eles anunciavam’ pelo toque 

do shofar [...]. É um chifre [...], existem vários tamanhos [...] de bode”. O shofar, 

ainda segundo matéria publicada em UNIVERSAL.ORG: 

Um dos instrumentos de sopro mais antigos da História, o shofar 
aparece já no Antigo Testamento entre os hebreus. O som produzido 
pela trombeta rudimentar, feita de chifres de carneiros ou de 
antílopes, sinaliza importantes eventos da cultura judaica e tem forte 
significado em questões espirituais (UNIVERSAL, 2013c).  

Encontramos uma grande variedade de “shofares” sendo vendidos ao público 

em geral pela loja Israel Compras. Anunciados como cem por cento casher  

(detentores da chamada pureza ritual), vindos direto de Israel e livres de odor: “shofar 

de Orix, antílope (Yemenita, antilopa, Kudu ou Dishon), de carneiro e shofar especial 

[...] nossa loja vende produtos israelenses, enviados de Israel para o Brasil e outros 

países. O mais importante para nós é a qualidade do serviço que prestamos ao 

cliente” (ISRAEL, 2016). A diversidade de “shofares”, impressiona; com valores que 

vão de R$ 150,00 a R$ 1.400,00, segundo o anúncio da loja (ISRAEL, 2016), há 

pouco, mencionada.87 

Quipá (kipá). Desde meados de 2014, Edir Macedo e outros bispos da 

denominação, especialmente os que dirigem as reuniões no Novo Templo, passam a 

apresentar-se usando kipá sobre a cabeça. O seu uso remeteria a símbolos judaicos 

– assim como o xale de orações, a longuíssima barba de profeta, a Estrela de Davi, 

a Menorá (candelabro de sete pontas), a réplica da Arca da Aliança e as fantasias de 

levitas (túnicas brancas) usadas pelos obreiros e pastores. Entretanto, o seu uso – tal 

qual, em simetria, o emprego dos outros itens relacionados, nos diferentes contextos 

próprios ao NTS – parece relacionar-se muito mais à adoção de um novo aparato 

cênico do que, em concretude, a uma nova mescla ou simbiose litúrgica prenhe à 

religião Universal. Todavia, ainda aqui, o paralelo judaico é tácitamente inegável e 

inquestionável. Para o rabino Sobel, ao fazer uso da kipá, o bispo da Iurd estaria 

utilizando-se de símbolo alheio, portando-se como um judeu religioso: “o caminho de 

                                                 
87 Vide listagem completa do produto e dos preços praticados no Anexo F. 
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um líder religioso não é vestir o símbolo de outra religião, não é aparecer mascarado 

de outra religião” (FOLHA, 2014).  

Kipá (“cúpula, abóbada ou arco”) ou Yarmulke (em Yiddish, de jarmulka, que é 

“boina”, em polonês), é um pequeno chapéu em forma de circunferência: 

De todos os símbolos que indicam a identidade judaica, o yarmulke é, 
provavelmente, o mais fácil de ser reconhecido como tal. Muitos 
homens ortodoxos usam o solidéu de contínuo e mesmo os judeus 
não-observantes costumam usá-lo para cobrir, ao entrar numa 
sinagoga ou ao participar de qualquer rito judaico. Na sociedade 
moderna, o uso do solidéu passou a significar o compromisso do 
utente para a prática religiosa rigorosa. No entanto, se é uma das 
exigências da Halachá usar uma cobertura para a cabeça constitui-se 
em um assunto para amplos debates. Ao longo dos últimos seiscentos 
anos e, provavelmente, mesmo antes disso, rabinos têm divergido em 
suas opiniões sobre quando e, mesmo se, um homem judeu seria, de 
fato, obrigado a cobrir a sua cabeça (RABINOWITZ, 2007, p. 221, 
tradução nossa).  

Desse modo, o uso que a Universal faz da kipá, parece coadunar-se 

sobretudo a um emprego particular da peça em questão; uma reinvenção da prática 

dos judeus, pois não remete a um fator identitário, nem ao uso litúrgico relacionado 

à oração e a outros ritos especificamente judaicos. Talvez mais consonante às 

explicações “populares” dadas pelas lojas ao comercializarem as peças em 

particular ao público não judeu, em especial à clientela evangélica. Na loja virtual 

Israel Compras, locada no endereço Web:  http://israelcompras.com, temos a 

seguinte ilustração acerca do símbolo: “Kipá (כיפה) significa ‘arco’ e também é 

conhecido como chapéu judaico. A kipá é uma lembrança constante da presença 

de D'us [...]. Judeus não religiosos usam [...] em ocasiões [...] como, shabat, festas 

judaicas [...] religiosos usam a kipá o dia inteiro” (ISRAEL, 2016). E, ainda segundo 

o referido Web Commerce, temos à mostra uma nova lista88 prodigiosa de opções, 

inclusive, com uma estranha variação, o Kipá de crochê bola de futebol (R$ 40,00). 

O talit é uma das peças componentes da nova indumentária cúltica utilizada 

pelos bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. O Portal Universal, argumenta em 

prol de uma associação entre esse xale de orações a bandeira israelense: ”a Estrela 

de Davi [...] figurando no centro da nova bandeira da nação em azul celeste, tendo 

                                                 
88 Vide listagem completa do produto e dos preços praticados no Anexo F. 
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por cima e por baixo duas faixas na mesma cor (em alusão ao xale de orações 

judaico, o Talit, listrado de azul e branco)” (NOTÍCIAS, 2013); já na opinião dos 

especialistas em judaísmo, Joseph Jacobs e Judah David Eisenstein, haveria uma 

conexão entre o uso do talit e a cabala: “os cabalistas consideravam o talit como uma 

roupa especial para o serviço de Deus, destina-se, em conexão com os filactérios, a 

inspirar admiração e reverência a Deus na oração [...]. O talit é usado por todos os 

adoradores do sexo masculino na oração da manhã; nos dias de semana, sábados e 

dias santos” (JACOBS; EISENSTEIN, 2016, tradução nossa).  

Tipos de “talits” dos mais diversificados tem sido comercializado pelas casas 

dedicadas ao ramo, tornando fácil o acesso dos fieis interessados em adquirir o 

produto para seu uso pessoal, independentemente do sistema de crença ou religião 

professada. Comprar online pode ser bem mais fácil, se o cliente souber, por exemplo, 

“Como escolher o tamanho certo do talit”: 

Primeiro é preciso saber a altura de quem irá usar o talit.  
Altura:                  Número do talit: 
1,20m - 1,50m        45 a 55 -130/185, 120/170, 110/160 
1,60m                     60 - 140/185 
1,70m                     70 - 155/185 
1,80m                     80 - 170/190 
Acima de 1,90 90    80/200 
(ISRAEL, 2016): 

Os preços variam entre 78 e 600 reais (talits e itens afins), nas seguintes 

variedades (ISRAEL, 2016): “acrílico Azul e dourado”, “acrílico Azul e prata”, “acrílico 

preto”, “acrílico azul e dourado”; confeccionado em “lã com Listras Azuis”, “lã com 

listras azuis e prata” ou “lã com listras pretas”; dentro outros89.  

2.7 Simulacros: Jerusalém é aqui! Ou “A Jerusalém Paulistana” 

Nas campanhas anteriores, os pedidos do povo eram levados a 
Israel, a Terra Santa. Desta vez, porém, serão levados ao Templo 
Santo de Deus, o Templo de Salomão, localizado no bairro do Brás, 
em São Paulo, entre os dias 22 de junho e 13 de julho (FOGUEIRA, 
2016).  

                                                 
89 Para um apanhado mais completo, indicamos a consulta ao Anexo F. 
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 “Chegamos aqui, em Jerusalém” (LACERDA, 2016). O chavão ou mantra 

repetido de contínuo aos visitantes do Novo Templo pelo Bispo Lacerda, responsável 

pela tour empreendida no complexo do NTS revela, ao nosso ver, a ambiciosa 

estratégia da IURD de transplantar a própria Jerusalém à capital da cidade de São 

Paulo, ou, mais especificamente, seu capital simbólico.  

Afinal, tudo aquilo que observamos até o momento, indica, no mínimo um 

padrão a ser considerado: “informe seus amigos e familiares sobre essas 

recomendações. Queremos que a sua experiência aqui seja única e espiritual. Tanto 

quanto se você estivesse realmente na Terra Santa” (CONDUTA, 2016, grifo 

nosso – Regras do Templo 2016). Assim, entre a proposta feita logo no início dos 

trabalhos de construção, ainda no ano de 2010, de trazer “as pedras de Jerusalém”; 

ou no desejo de Macedo de oferecer “um pedacinho de Israel” a todos os fiéis que 

nunca haviam estado lá; a recomendação/insinuação de que os fiéis possam, “de 

fato” experienciar a Terra Santa no bairro do Brás: “se você estivesse realmente na 

Terra Santa”; e o “Chegamos aqui, em Jerusalém”; poderíamos, até certo ponto, 

asseverar uma progressão de conceito atrelada, logicamente, a tudo que foi exposto 

no presente capítulo. A mais recente inovação nesse sentido diz respeito, conforme 

já visto anteriormente, à campanha “Fogueira Santa de Israel”.  

Para muitas pessoas, as últimas semanas do ano são dedicadas 
para festas e descanso. Porém, para os bispos e pastores da Igreja 
Universal do Reino de Deus elas são as de maior sacrifício. Desde 
o dia 20 de dezembro, líderes espirituais de Igrejas de todo o mundo 
peregrinaram em direção ao Monte Sinai com a finalidade de levar 
os pedidos de milhares de fiéis, que apresentaram sacrifícios na 
Fogueira Santa de Israel (SINAI, 2016). 

Nas edições anteriores à inauguração do Novo Templo, a referida campanha 

ocorria, como era de se esperar, em Israel. O vídeo “A Relíquia - Fogueira Santa de 

Israel” (RELÍQUIA, 2016), apesar de não cobrir exaustivamente todos os anos em 

que esse rito da IURD foi praticado; demonstra claramente a observância por parte 

da denominação de um claro princípio: “a fogueira de Israel era sempre feita em 

Israel”. Um ano no Monte das Oliveiras; em outro ano, no Sinai e, assim, a 

agremiação percorria, ano após ano, vários lugares da Terra Santa queimando 

pedidos dos fiéis. O nome agora passa a agregar um novo componente: “Fogueira 

Santa de Israel no Templo de Salomão” (SALOMÃO, 2016 – Vídeo da Fogueira 
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Santa de Israel no Templo de Salomão); ou seja, nesses novos tempos do Novo 

Templo Universal: Jerusalém passa a ser aqui, na cidade de São Paulo:   

Bispos e pastores do mundo todo reúnem os pedidos feitos pelo 
povo e os levam a lugares sagrados, cenários bíblicos das grandes 
manifestações do poder do Altíssimo na vida do povo de Israel. Os 
pedidos, queimados – daí o nome de Fogueira Santa –, serão 
apresentados a Deus. Porque assim como no passado Israel 
alcançou Suas grandes maravilhas, o mesmo tem ocorrido nos dias 
atuais na vida de todos os que creem, por meio da Fogueira Santa 
de Israel (FOGUEIRA, 2016). 

Dessa forma, pode ser provável que assim como a “Fogueira Santa de Israel” foi 

“nacionalizada” de Israel para o Brasil, outros eventos religiosos da Igreja Universal 

do Reino de Deus, como a “Vigília do Monte Sinai”, a “Campanha do Tabernáculo”, e 

até mesmo propósitos envolvendo cartas, bilhetes e pedidos dos adeptos; os quais 

costumam ser depositados nas ranhuras do “Muro das lamentações”, passem a ser 

realizados dentro dos limites do Templo de Salomão. Senão, vejamos: todos os 

cenários já foram previamente montados no entorno do NTS; seja o Tabernáculo, o 

Jardim das Oliveiras, o Domo da Rocha e até o Muros das Lamentações; que de 

acordo com o Bispo Lacerda “está atrás dessas árvores aqui, que é o que restou do 

templo original de Salomão, o muro que envolvia o templo” (LACERDA, 2016, Tour 

pelo Templo de Salomão). Jerusalém é aqui! 
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Capítulo 3 – O Novo Templo e o Cluster Religioso da Av. Celso Garcia 

  
A Comissão Permanente de Relações Públicas do CreaSP, 
coordenada pelo Eng. Civil Edmo José Stahl Cardoso, encerrou seu 
ciclo anual de visitas técnicas a grandes obras de engenharia, desta 
vez levando um novo grupo de Conselheiros para conhecer o Templo 
de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que está 
sendo erguido no tradicional bairro do Brás, em São Paulo. A obra, 
onde trabalham quase 1.000 operários, vem sendo executada pela 
Construcap, sob a supervisão da Engiurd, e deverá ser concluída em 
2014 (CREASP, 2012). 

Introdução 

Em 2012, o Crea-SP90, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado de São Paulo, divulgou a matéria “O Templo de Salomão em São Paulo: 

Conselheiros visitam monumental obra da Igreja Universal do Reino de Deus”. Desta 

feita, somos informados que a visita ao Novo Templo de Salomão encerraria o ciclo 

anual de visitas técnicas da entidade a grandes obras de engenharia. O Templo seria 

erguido no “tradicional bairro do Brás”. 

Bairro tradicional que, segundo propalado pela IURD já em 2010, ganharia 

muito com as benfeitorias empreendidas nos arredores da construção. Quando da 

inauguração, dentre as autoridades presentes, o R7, o portal da Rede Record, 

destacou a fala do então desembargador José Renato Nalini91:  

É importante que em uma região que já parece comprometida surja 
uma edificação tão iluminada, limpa, trazendo muito paz. Sempre que 
se inaugura um templo com essas dimensões fenomenais nós temos 
expectativas que isso traga para a comunidade uma perspectiva. Nós 
da Justiça vemos com muita esperança que haja mais conciliação e 
consenso entre as pessoas (R7, 2014c). 
  

O comprometimento da região, a que Nalini se refere, diz respeito à situação 

precária do bairro, pois “hoje boa parte do Brás está degradada. Fezes de mendigos 

nas ruas, o comércio informal, atividades ilegais, tráfico de drogas, roubos e furtos, 

                                                 
90 “O maior Conselho de Fiscalização de Exercício Profissional da América Latina e provavelmente 
um dos maiores do mundo. O Crea-SP é responsável pela fiscalização de atividades profissionais 
nas áreas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, além das atividades dos 
Tecnólogos e das várias modalidades de Técnicos Industriais de nível médio” (CREASP, 2017). 

91 Atual Secretário da Educação do Estado de São Paulo (EDUCASP, 2016).  
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prédios descaracterizados e caindo aos pedaços, prostituição, má condição das vias” 

(PARÓQUIA, 2017a). O informe, colhido diretamente da página da Paróquia São 

João Batista do Brás, no acesso direto ao submenu (BRÁS) da História da Paróquia, 

sob o título “Conheça o Bairro do Brás: da fé ao café, do desenvolvimento à 

degradação”, prossegue descrevendo aquilo que qualifica como um “bairro da 

ilegalidade”, que somente poderia “ressuscitar” no momento em que a “dívida Moral” 

da cidade para com a região fosse paga:  

Camelôs, ônibus clandestinos, venda e consumo de drogas, 
escravidão de imigrantes latinos, etc. Andar pelas ruas do Brás não 
dá sensação de segurança […]. São Paulo deve muito ao Brás e esta 
dívida não está sendo paga. Não é necessário ser especialista em 
segurança, transportes, mercado informal ou urbanismo para 
perceber que a região precisa ser ressuscitada (PARÓQUIA, 2017). 

Em tempo, a referida Paróquia São João Batista está localizada na Av. Celso 

Garcia92, exatamente em frente ao Templo de Salomão:  

A Paróquia São João Batista do Brás, à época “São João Batista do 
Belém”, foi a primeira paróquia erigida canonicamente pela 
Arquidiocese de São Paulo, em 1908. A igreja foi, por muitas décadas, 
considerada um dos templos mais importantes e majestosos da 
cidade. Muitos, dentre os mais ilustres cidadãos paulistanos, cujos 
nomes foram dados às ruas mais importantes do Brás, foram grandes 
colaboradores na construção da Matriz, e inesquecíveis benfeitores 
da Paróquia (PARÓQUIA, 2015). 

 Construída, portanto, 106 anos antes do Templo de Salomão, teria sido em 

dias passados – conforme citado acima –  um dos “templos mais importantes e 

majestosos da cidade”, servindo de referência aos viajantes “quando toda São Paulo 

era ainda composta por fazendas e chácaras, com extensas áreas verdes e poucas 

habitações […] foi erguida sobre um riacho: provavelmente em razão disso, a primeira 

Capela veio a ruir logo após a sua construção” (PARÓQUIA, 2015). Centenária, teria 

testemunhado a chegada dos imigrantes a São Paulo, após a abolição da escravatura 

em 1888; e o fato de que muitos desse recém-chegados, acabariam firmando 

residência na própria Capital paulista, no bairro do Brás – muito embora sua 

destinação fosse as lavouras de café, no interior do Estado. Eram sobretudo italianos, 

que começaram a trabalhar e formar pequenas indústrias e negócios ladeados às 

                                                 
92 Av. Celso Garcia, altura do nº 600 – Brás – São Paulo/SP.  
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ferrovias as quais cortavam a cidade e o bairro (Estrada de Ferro Central do Brasil e 

Santos – Jundiaí). Algumas décadas teriam se passado quando a marca nordestina 

vem a sobrepujar a italiana no tradicional bairro do Brás, após a chegada da grande 

onda migratória advinda do nordeste do país, deflagrada pelas intensas e 

causticantes secas ocorridas nos anos de 1940 e 1952. O que daí se seguiu foi um 

crescimento desordenado e a posterior decadência da região: “Na década de 70, com 

a construção das estações Brás, Pedro 2º e Bresser do Metrô, centenas de casas 

foram desapropriadas e milhares de pessoas perderam seus imóveis. Hoje, as ruas 

do bairro são sinônimo de comércio popular” (PARÓQUIA, 2017), marcado pela forte 

presença de coreanos e bolivianos, os quais vivem e convivem em um distrito em que 

a indústria e o comércio de confecções predomina, além dos mencionados problemas 

relacionados à segurança, transportes, mercado informal e urbanismo. Diga-se de 

largo, passados praticamente três anos da inauguração do NTS, nossas constantes 

observações de campo não indicam a ocorrência de substanciais melhorias urbanas 

na região adjacente ao Templo ou nas imediações: as ruas do entorno ainda 

apresentam péssimo estado de conservação e iluminação, sendo que, à título de 

exemplo, poderíamos mencionar a desocupação em massa dos imóveis situados à 

Rua João Boemer, a qual ladeia o NTS e onde se localizam as entradas de sua 

garagem subterrânea e do edifício garagem do Templo com 11 pavimentos (GEOFIX, 

2013; ZF, 2013). Do início (cruzamento com a Av. Celso Garcia, nº 605) até o final da 

referida rua (cruzamento com a Av. Carlos de Campos, altura do nº  200) observamos 

inúmeros salões, atualmente, disponíveis para locação, mas que até a inauguração 

do NTS eram ocupados por lojas e comércios, sobretudo, de tecidos: cerca de 11 

quarteirões seguidos em que se repete o mesmo padrão de desocupação após o 

evento NTS.  

1. Um Novo Templo para o tradicional bairro do Brás 

O templo foi construído no bairro do Brás e é uma réplica do templo 
de Salomão, conhecido como o primeiro templo citado na Bíblia e 
localizado na cidade de Jerusalém, em Israel. A área total da 
estrutura é equivalente a 16 campos de futebol ((R7, 2014a). 

Um Novo Templo projetado pela Igreja Universal do Reino de Deus, construído 

entre os anos de 2010 a 2014 no tradicional e degradado – conforme descrito no 

início desse capítulo –  bairro do Brás. Degradação, diga-se de largo, a qual acabaria 
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fornecendo/sendo, dentro desse escopo, mais um ponto favorável à IURD. Os 

imóveis hoje, sobrevalorizados em função da implantação da recente megaestrutura, 

o NTS; não teriam apresentado no passado maiores dificuldades à denominação – 

haja vista que para a execução do projeto, não havendo disponibilidade de um grande 

lote (e inteiro) para a compra, pequenos e médios logradouros teriam sido adquiridos, 

inicialmente à preços que refletiriam, à época, um mercado imobiliário desaquecido. 

A percepção do vultoso negócio teria inflacionado as últimas unidades pretendidas 

para se compor a totalidade do quarteirão, ocasionando alguns certos desvios no 

projeto, o qual teve que ser realinhado levando em conta as unidades imobiliárias as 

quais não foram adquiridas. De um modo ou de outro, o projeto foi concluído, 

mediante certa adaptação, mas, absolutamente, sem quaisquer prejuízos no que 

tange à sua proposta original. Por outro lado, o grande templo destaca-se de toda a 

paisagem urbana ao seu redor, podendo ser visto à uma considerável distância, como 

pudemos por vezes comprovar em nossas idas e vindas em direção e no contra-fluxo 

ao NTS. A uma distância de cerca de 1,42 km já é possível vê-lo, ao se atravessar a 

Av. Alcântara Machado – “eixo estruturante da ligação Leste-Oeste, uma via arterial 

que se caracteriza por sua grande capacidade de carregamento” (PAULISTA, 2017) 

–, por sobre o Viaduto Bresser. Sua plena funcionalidade enquanto ponto de 

referência visual para quem passa pela região só é prejudicada pelo fato do NTS, por 

situar-se bastante próximo ao Bairro do Pari, o qual ocupa a várzea do Rio Tietê, ser 

um bairro quase inteiro plano, não estando localizado em um altiplano ou outro tipo 

de elevação de terreno dentro de padrões de maior ou consideravelmente maior 

altimetria.  

No plano religioso, também viria a se destacar, mesmo antes do projeto 

concluído. De fato, o prédio de Salomão da IURD caracterizou-se pela eloquência de 

sua grandeza, expressa em cada fase da construção. Dois vídeos disponibilizados na 

Web dão conta de exprimir, em resumo, as várias fases envolvidas na execução do 

projeto dessa megaconstrução. O primeiro denominado “Templo de Salomão - 

evolução (IURD Tv)” (EVOLUÇÃO, 2013), foi publicado na internet, pela 

denominação, em 12 março de 2013; e apresenta praticamente toda a estrutura do 

Templo ainda em estado bruto, porém praticamente completo. O segundo, “Clipe 

inédito da evolução do Templo de Salomão (Iurd Tv)” (EVOLUÇÃO, 2014), foi 

publicado pouco mais de um mês antes da inauguração, em 23 de junho de 2014, 
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quando apenas restavam alguns poucos últimos detalhes, dentre os quais itens 

relacionados à decoração da nave, jardins e outros complementares. Em meio a, 

como veremos logo abaixo, toda uma “constelação” de igrejas e templos de 

agremiações religiosas existentes na Av. Celso Garcia e entorno, o NTS avulta-se 

seja em relação às construções localizadas logo a sua frente como a Paróquia São 

João Batista, outrora considerada, segundo seu próprio site, um dos “templos mais 

importantes e majestosos da cidade” (PARÓQUIA, 2015); ou a grande sede AD Brás, 

pertencente a Igreja Assembleia de Deus.    

 

2. Espaços de disputa e jogo de poder 

Henri Lefebvre (2000) propõe uma noção de espacialidade para além do dado 

geográfico, na concepção de um eixo de equidistanciamento no qual o espaço 

(espacialidade) se alarga – abarcando concomitantemente – as esferas do espaço 

físico ao espaço social, político e imaginário, do que resulta a espacialidade como 

“campo de forças”, nas percepções lógico-temporais superpostas na mesma 

espacialidade e, tomando como fio condutor tal noção de espacialidade, 

procuraremos construir uma proposta de análise das relações de poder deflagradas 

no estreia do Novo Templo de Salomão da IURD, na cidade de São Paulo, em julho 

de 2014; e, dada a prevalência da temática, insinua-se, nesse primeiro momento, que 

uma Sociologia Interpretativa do Jogo de Poder, possa igualmente valer-se de 

conceptualizações contíguas à obra de Pierre Bourdieu.  

A teoria dos jogos ou a metáfora do jogo traduzida sociologicamente em 

“espaços de disputa e jogo de poder”; paraleliza em instâncias fulcrais analíticas à 

caracterização do entorno mítico circundante ao emblemático NTS. Muito embora no 

estágio embrionário da obra, Macedo falasse da construção de um  templo de formato 

idêntico ao Templo de Salomão cujo sentido mais profundo seria promover:  “a fé 

judaica [e] reavivar ou avivar a fé evangélica” (BARBOSA, 2013, p. 179); unindo 

tradições e religiões, um vislumbre panorâmico e mais atual do campo demonstra — 

longe, é claro de ser um dado conclusivo — que, aquilo que de fato, temos observado 

não é avivamento, união ou concordância, mas, sim, um agravamento de uma 

situação de grande tensionamento social, geográfico, religioso e de outras instâncias. 

Dominação seria, nesse aspecto, a capacidade de infringir para, em sequência, impor 
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uma definição própria e particular do jogo (BOURDIEU, 2005), novas regras para um 

novo jogo em que, dados – impostos – os pontos de referência obrigatórios, quase 

ditatoriais, intimam à tomada de posição, passiva ou ativa ante um fato já consumado 

nos espaços de disputa previamente assinalados.  

2.1 NTS: Espaços de Disputa e Jogo de Poder  

 
Quanto mais afastamo-nos do funcionamento ordinário dos campos 
para nos dirigirmos aos limites, decerto jamais alcançados, onde, com 
o desaparecimento de toda luta e de toda resistência à dominação, o 
espaço de jogo se enrijece (BOURDIEU, 1997, p. 194). 

Traduzindo a metáfora do jogo sociologicamente em espaços de disputa e jogo 

de poder; poderíamos nos perguntar, incorrendo em tal evidência, se esse tipo de 

jogo de poder, esse jogo da aposta, não poderia ter sua leitura em parte remetida ao 

campo religioso brasileiro, mais especificamente àquele localizado no bairro do Brás, 

em São Paulo no recorte situado no entorno da Av. Celso Garcia. E é lá em um ponto 

que hoje se torna central na famosa avenida – não apenas e tão somente pela 

visitação em julho último de algumas personalidades-chave e das mais elevadas 

autoridades do nosso Brasil – evidenciando, aqui, outra trama ou jogo de poder –, 

que, de certa forma entre a pequena Igreja Católica, o antigo megatemplo do Reino 

de Deus e o grande prédio sede das Assembleias de Deus do Ministério Madureira; 

diga-se de largo, sede gigante que se apequena ante a descomunal imensidão do 

Novo Templo Universal do Bispo Macedo (ou de Salomão, como tem sido 

amplamente divulgado). Podemos, aqui, arguir se esse tipo de jogo de poder, não 

encontraria certa reverberação no jogo de poder ou aposta dirigido ao fiel de que, 

segundo Macedo, tocar as pedras de revestimento do Templo, vindas das pedreiras 

de Israel (pedras de 8 milhões de dólares) seria como tocar o próprio Deus?  

Então você vai ter um lugar enorme para colocar a sua mão e fazer 
sua oração: vai arrebentar [...] E nós vemos as pessoas [...] elas 
colocam as mãos ali naquelas pedras e é como se elas estivessem 
colocando as mãos em Deus (BARBOSA, 2012a, p. 250 – Primeiros 
Discursos do Bispo Edir Macedo sobre o NTS – transcrição nossa).93 

                                                 
93 Discurso 3, § 10 (Anexo A).  
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Ou no jogo ou aposta proposta ao fiel de que as incalculáveis riquezas do rei 

Salomão estariam à sua disposição, conforme o próximo trecho do discurso 

macediano:  

Deixa eu falar pra vocês uma coisa, prestem atenção, eu vou 
profetizar agora: Aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, 
aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser 
ricos. Pode escrever o que eu estou falando (BARBOSA, 2012a, p. 
252-253).  

Em O Deus Sensual (BARBOSA, 2013) o foco era o deslindamento dos jogos 

de sedução psíquica e lá, o quarto discurso do Bispo inicia-se falando da magnitude 

do novo Templo, do Espírito Santo que veste o povo da igreja, mudando em seguida 

de categorias e começando seu apelo fisiológico, para demonstrar finalmente a 

relação conforto/espiritualidade. Nele, Macedo transita com facilidade nos meandros 

terrestre e celeste, mediante a injunção do Novo Templo ao revestimento do Espírito 

Santo, como inevitável consequência, às terras menos elevadas no descritivo dos 

banheiros, em toda a sua urgência e serviço à assistência aos cultos, poltronas 

confortáveis e esplêndidas para se sentar, o ar condicionado... O buscador, nesse 

impasse discursivo congruente-incongruente, vê-se ora levado para o estratosférico 

céu de Deus, segundo a concepção macediana, ora devolvido à terra da IURD, com 

seus templos forrados de requinte, como no epicentro do cabo de guerra do poder 

simbólico. Em que afinal, ou para que tangencia-se o jogo? – Nesse caso, jogo de 

sedução, conforme sugere Bourdieu em As Regras da Arte (1996), muito embora, ali, 

o aplique em um contexto outro. 

 

Nesse jogo de imagens, nessa performance envolvendo sinais, o fiel 
não sabe para onde deve “olhar”:  se para o céu e as catedrais e 
templos majestosos que se propõe a intermediá-lo; se para a terra 
remota em que é chamado à aventura do sacrifício: vai nos ajudar / 
vai nos ajudar / vamos precisar / esforço maior; se para sua própria 
terra, seu pedaço de chão — criado especialmente para seu conforto 
/ tudo que precisa / tudo pra você — que é seu corpo resumido no 
trinômio banheiro-poltrona-ar condicionado. Mas, chamado de volta à 
terra remota, que já não parece mais tão remota assim, simplesmente 
descobre, ao acordar de uma curtíssima viagem ou sonho, que o 
conforto no mundo material “banheiro-poltrona-ar condicionado” pode 
conduzi-lo ao transcendental encontro (BARBOSA, 2013, p. 184, 
185). 
 

Enfim, o jogo de poder nos parece ser nesse ponto de nossa pesquisa uma 

constante na dinâmica frequente no campo face as manifestações desencadeadas 
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por pretensos grupos dissidentes da própria IURD – os quais alegam que Macedo 

teria construído o terceiro templo onde o anticristo será adorado: “A Igreja Universal 

está reconstruindo, estabelecendo o templo de Jerusalém, aqui no Brasil. E isso é 

terrível porque biblicamente trata-se do Templo onde se assentará o Anticristo” 

(EVANGELISTAS, 2013). Ainda, no tocante a outros embates no campo, expoentes 

da comunidade judaica não veem com bons olhos a investida iurdiana94, como é o 

caso de Henry Sobel – conforme visto anteriormente em nosso último capítulo. Alguns 

mais ligados a ala ortodoxa veriam em certa postura magnânima da IURD, um tom 

ou ar de menosprezo e superioridade em relação às raízes de tradição judaicas 

ligadas ao templo, na expressão da pretendida consecução de um projeto maior que 

aquele:  

Com bases [sic] nas orientações bíblicas, arquitetos e engenheiros se 
empenharam ao máximo para aproximar a nova construção da antiga. 
De acordo com o arquiteto e autor do projeto, Rogério Silva de Araújo, 
os dados foram retirados tanto de passagens bíblicas como de 
estudos realizados em Israel. “No Egito antigo, o côvado era uma 
medida retirada da distância entre o cotovelo e as pontas dos dedos 
– esta correspondia a 18 polegadas, ou seja, 52,4 centímetros. Com 
as informações apuradas, foi possível calcular que a casa que o rei 
Salomão edificou ao Senhor media 31,44 metros de comprimento; 
10,48 metros de largura e 15,72 metros de altura. Também em 
referência à passagem de Ageu, capítulo 2.9, que diz: “A glória desta 
última Casa será maior do que a da primeira”, fizemos um projeto 
maior, buscando a fidelização com a época, por meio dos materiais e 
elementos utilizados internamente, explica (TEMPLO, 2015).  

Recordando alguns dados anteriores e, ainda nesse mesmo sentido, temos 

que, em discurso proferido em 26 de junho de 2010, Macedo já acenava e sinalizava 

sua disposição em ganhar a disputa por esse troféu específico do campo ou para se 

apropriar dos lucros específicos que estão em jogo (BOURDIEU, 1983a) neste jogo: 

“então eles estão aguardando um terremoto, para destruir aquilo e, aí, eles vêm e 

tomam posse e fazem construir o templo deles. Nós vamos construir primeiro do que 

eles! Amém! Graças a Deus!” (BARBOSA, 2012a, p. 250-251).  

O jogo de poder que se intensifica e tensiona-se nas relações de amor e ódio 

com o ministério público e demais instâncias de poder, expressas pelo escândalo do 

descarte de resíduos tóxicos no Campus da USP Leste em janeiro de 2011 (G1, 

                                                 
94 Discurso 3, § 10 (Anexo A).  
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2014), por uma empreiteira contatada para terraplanar o terreno do Templo (fato que 

elencado ou não dentro da responsabilidade iurdiana, teria acarretado a paralização 

e interdição da unidade até julho de 2014); no jogo de poder certamente entraria a 

questão da falta de alvará – pois o Templo foi inaugurado com alvará de evento 

emitido pela gestão Fernando Haddad (PT) no dia 19 de julho pela prefeitura e sem 

projeto aprovado – isto para um templo construído como abrigo de 10 mil pessoas em 

dias de máxima concentração. Diga-se de largo, o referido jogo já teria se 

encarregado de prover mudanças nesse sentido: 

A Câmara de São Paulo aprovou nesta quinta-feira projeto que obriga 
donos de empreendimentos construídos irregularmente em áreas 
destinadas a habitações para a população de baixa renda a doar 
terrenos para a prefeitura na mesma região. O projeto beneficia a 
Igreja Universal do Reino de Deus, que construiu o Templo de 
Salomão, no Brás (região central) numa Zeis (Zonas Especiais de 
Interesse Social). A Igreja já tem um acordo com a Prefeitura de São 
Paulo para doar uma área no Tatuapé (zona leste) e, com isso, ficar 
totalmente regularizada (FOLHA, 2015e). 

O poder e o seu jogo encontra-se igualmente explicitado nas denúncias de 

sonegação de impostos na importação das famosas pedras de Jerusalém, ou na 

pressão abusiva e coercitiva do mercado imobiliário e de atores da universal 

colocados à serviço do templo no intuito de pressionar aos antigos moradores das 

casas e prédios tão necessários ao gigantismo da construção à inevitável 

desocupação ou disfarçada desapropriação em prol do erigir do monumento do Brás 

(BATISTA JR., 2014); monumento, pois se não monumento dispensaria a ilustre 

presença dos mais altos dignitários do poder em jogo, no outro jogo, o da disputa 

política no outro campo – irmanados pelo jogo do poder.  

Para Bourdieu, campo é “um espaço de jogo, um campo de relações objetivas 

entre indivíduos ou instituições que competem por um mesmo objeto” (BOURDIEU, 

1983a, p 206).  Tal assertiva soaria estranha em épocas anteriores ao Século das 

Luzes – ou Século do Jogo na concepção de Colas Duflo (1999, p. 44) –, pois antes 

dele, a ideia de jogo era designativa de uma atividade menor. Seja expressando 

chavões do momento como jogo teatral, jogo econômico, jogo político, seja 

exprimindo as tensões contidas ou inflacionadas em um determinado campo nos, já 

anteriormente citados, jogos de poder, jogos de dominação, jogos de força, jogos de 

sedução jogos de interesse; ou, nos novíssimos – ao menos naquilo que tange a esse 
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presente texto –; jogo dos absolutos, jogo coercitivo, jogo de convencimento ou nos 

jogos tabus, presentificados, sobretudo no jângal das grandes cidades: jogos de 

intimidação, jogos de extermínio, jogos de manipulação, jogos de corrupção, jogos de 

segregação,  jogos de vida e de morte, colocando sempre em pauta fatores de 

tensionamento, disputa, ganhos, recompensas e troféus; ligados de maneira direta 

ou mais que direta, explicita; ao simbólico, ao imaginário. Fato é que Diante de tantas 

possibilidades, é na tensão ou relação presente ou a se presentificar no complexo 

campo ou recorte proposto que focamos os espaços de disputa e jogo de poder em 

torno ao Templo de Salomão da IURD. 

 

2.2 O NTS e o campo da Av. Celso Garcia ou cluster: primeiras 

incursões ao conceito 

Em 2013, mediante um levantamento ainda preliminar do campo, um certo foco 

de tensão foi, de pronto, constatado – em interface sociogeográfica/socioeconômica 

–, em torno ao Templo de Salomão. Daí a constatação de que a Avenida Celso Garcia 

(Brás, São Paulo, Capital), onde foi construído o NTS, tivesse assumido um certo 

caráter plurirreligioso/pluridenominacional – sobretudo com relação direta ao 

segmento pentecostal geolocalizada – no que concerne a possibilidade da formação 

de um nicho religioso por todo o transcurso dessa referida via e imediações. O 

contorno diferenciado e a aparente amplitude inicialmente demonstrados nos levou a 

começar a esboçar, ainda naquela época, a ideia de que o conceito de cluster 

pudesse ser tomado de empréstimo da Economia para descrever melhor certas 

particularidades do nosso objeto.  Nossas pesquisas mais recentes caminharam de 

contínuo nessa direção.  

Na Música, cluster é o som aparentemente disfônico gerado por um ou mais 

intervalos consecutivos de 2ª menor ou 2ª maior tocados, geralmente, com a palma 

da mão ou com o braço: “há sim o uso de fôrmas de acordes incomuns, escalas 

sintéticas, clusters (de mão, de braço)” (BARANCOSKI, 2013). Trata-se do som de 

piano característico das performances presentes em concertos e shows de música 

contemporânea em que, tomando como exemplo a rock music, o tecladista 

ensandecido desfecha o braço nas teclas do instrumento extraindo, desse modo, uma 

sonoridade muito mais percussiva que harmônica; ou, na linguagem cinematográfica 
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– film scoring –, “uma cena dramática pode soar intensa com um cluster sforzzando 

tocado pelos trombones e trompas” (KARLIN; WRIGHT, 2004). 

Por sua vez, na Economia, os conceitos de proximidade (como nas teclas do 

piano) e de tensão (presentes nos intervalos musicais) – tomados do exemplo acima 

–, dizem respeito ao encaixotamento de várias empresas, comércios ou serviços que, 

exercem o mesmo ramo de atividade dentro de um único (proximidade) perímetro 

urbano, funcionando numa mesma rua ou região geográfica e, em alguns casos, 

parede a parede; gerando, como resultado, extrema tensão nos negócios, dada a 

concorrência acirrada. Diga-se de largo, a base conceitual amplificada do cluster, de 

fato, nos remete inequivocamente a seara pertencente à Sociologia Urbana, na 

abordagem complexa da Teoria da Cidade (DONNE, 1979; FREITAG, 2006); dado 

que, a partir do primeiro quartel do século XX, estudos sociológicos relativos a regiões 

como, a título de exemplo, a da Rua 25 de março, Brás, Capital SP – comercio 

atacadistas e varejista de roupas, bijuterias e tecidos – começaram a ser 

desenvolvidos pela Escola de Chicago (MCKENZIE, 1968; PARK; BURGESS, 1984). 

Eram os Studies in Human Ecology iniciados pelos sociólogos Robert E. Park, Ernest 

W. Burgess e Roderick D. McKenzie os quais propuseram teorizar a ecologia humana 

buscando explicar a dinâmica da mudança em cidades americanas. Com o tempo, os 

teóricos agregaram à sociologia, resultados advindos da economia, ciência política, 

antropologia; entendendo a relação dos seres humanos com o meio ambiente e a 

perspectiva de vida coletiva como um processo adaptativo que consistiria em uma 

interação do ambiente, população e organização. O ideograma do desenvolvimento 

urbano concebido por Burgess em 1929, sugeria uma síntese de conceitos ecológicos 

que variam de adaptação e equilíbrio através do crescimento nas dimensões 

temporais e espaciais, em uma sociedade constituída por indivíduos separados 

espacialmente, distribuídos territorialmente e capazes de locomoção independente. 

São as relações espaciais produto das instituições humanas e da própria natureza 

adaptada a certas relações espaciais existentes entre os seres humanos; “quando 

estas relações mudam, a base física das relações sociais altera-se também” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 7). Atuando como ponte entre a teoria das redes e a competição 

a teoria dos aglomerados:  

Focaliza a maneira como a justaposição de empresas e instituições 
economicamente interligadas numa localidade geográfica específica 
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afeta a competitividade. Embora algumas vantagens dos 
aglomerados sejam amplamente independentes dos relacionamentos 
sociais (por exemplo, a disponibilidade de pools de capital e de 
pessoal), a maioria, se não a totalidade, apresenta, pelo menos, um 
componente de relacionamento (PORTER, 1999, p. 239). 

O foco analítico de uma teoria dos aglomerados seria mensurar o possível   

impacto de cadeias e agrupamentos ou clusters em uma dada localização geográfica. 

As redes de relacionamento são desejáveis (assistência/clientela, ampliadas à 

enésima potência), mas conflitam com os acirrados espaços de disputa dentro de um 

nicho em que cada elemento, em sua autonomia, buscaria infringir ao processo 

decisório de compra e de consumo de grupos ou de pessoas que dependem ou se 

beneficiam da empresa ou instituição a qual lhe fornece produtos. O valor econômico 

surgiria enquanto consequência da transposição (suspensão/”trégua”) do 

confinamento natural entre entes concorrentes - e em franca disputa -, em prol da 

captação de maior  capital social implícito, mas diretamente relacionado e dependente 

de um papel identitário “adequado”, enquanto senso de pertença ou de comunidade, 

do partícipe do agrupamento ou cluster (confinidade artificialmente obtida ou 

avizinhamento postiço); em que, segundo Porter, “ ’laços fortes’ e ‘laços fracos’ 

ocorrem simultaneamente [...] nos padrões de relacionamento dentro do aglomerado 

[...] a teoria dos aglomerados atua como ponte entre a teoria das redes e a competição 

(PORTER, 1999, p. 240). 

3. O cluster da Avenida Celso Garcia 

Concentrações de companhias e instituições interconectadas em um 
campo geográfico particular. Os clusters englobam uma matriz de 
indústrias e outras entidades interligadas importantes para a 
competição. Eles incluem, por exemplo, fornecedores especializados 
de matérias primas, maquinários e serviços e proveem uma 
infraestrutura especializada. Os clusters também frequentemente se 
estendem verticalmente para os canais e consumidores e 
lateralmente para os produtores (PORTER, 2013a, p. 78). 

São diversos os estudos e pesquisas sobre os aglomerados econômicos – 

clusters –, na cidade de São Paulo, tomemos a título de exemplo, os Bares na Vila 

Madalena (TELLES; ALTHEMAN; SIQUEIRA; ROMBOLI, 2013); a Rua das Noivas na 

Rua São Caetano (MARIETTO, 2013); o Comércio Atacadista e Varejista de Roupas, 

Bijuterias, Tecidos, etc. na Rua 25 de março (OLIVEIRA, 2013); o Segmento de Luxo 

na Rua Oscar Freire (SOUZA, 2013), dentre outros. Sondando preliminarmente o 
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campo, começamos o traçado de um mapa do entorno da Avenida Celso Garcia 

(Brás, São Paulo, Capital), procuraremos  descritivamente elencar dados os quais 

corroborem uma teoria de um cluster religioso diferenciado do modelo dos santuários 

do Minho (SILVA, 2013), visto que no Brás não ocorre pulverização geográfica, mas 

linearidade, havendo, por outro lado, pluralismo religioso denominacional, o que não 

condiz com o turismos religioso do noroeste de Portugal, eminentemente católico.  

Um cluster religioso na Avenida Celso Garcia estaria mais próximo dos 

modelos de aglomerados econômicos paulistanos encontrados no cluster da Rua 

Teodoro Sampaio’ (móveis & decoração), no cluster da Rua Teodoro Sampaio’’ 

(instrumentos musicais), no cluster da Rua Santa Ifigênia (eletroeletrônicos), no 

cluster da Vila Madalena (bares); no cluster da Rua São Caetano (vestidos e artigos 

para noivas/casamentos). Um paralelo com o cluster da Rua Conde de Sarzedas 

(artigos religiosos) seria fato, não fosse, como no caso do monocentrismo católico do 

noroeste português, a incontestável imbricação e justaposição à Igreja Pentecostal 

Deus é Amor e a localização estratégica do seu Templo da Glória de Deus, com seus 

70.000 m2 (IPDA, 2017). Destarte nossos estudos iniciais de campo empreendidos 

ao referido cluster da Avenida Celso Garcia (templos religiosos), evidencia a 

ocorrência de templos / igrejas, sobretudo evangélicos (as), por todo o percurso da 

ACG (Avenida Celso Garcia), bem como no entorno dessa, nomeadamente, porém 

não exaustivamente, levantamos preliminarmente (2013-2015): Igreja Universal do 

Reino de Deus – Sede Brás (ACG, 499), Igreja Evangélica Assembleia de Deus – 

Ministério Madureira (ACG, 560), Igreja Católica Apostólica Romana São João Batista 

(ACG, 600, Largo Senador Morais Barros), O Templo de Salomão da IURD (ACG, 

605), Igreja Mundial de Cristo (ACG, 777), Igreja Plenitude do Poder de Deus (ACG, 

899), Igreja da Graça’ (ACG, 3477), Bola de Neve Church (ACG, 3479) – nessas duas 

ocorre superposição de lugares sagrados, pois encontram-se literalmente lado a lado, 

parede a parede –, Igreja da Graça’’ (ACG, 3753), Igreja Mundial do Poder de Deus 

(Rua Domingos Paiva, 162, São Paulo – entorno da ACG), Comunidade Cristã Paz e 

Vida (ACG, 6070), Igreja Evangélica Assembleia de Deus –  Ministério do Belém (Rua 

Conselheiro Cotegipe, 210 – entorno, altura da ACG, 2100). Dado o exposto, o 

Templo de Salomão da IURD – destacado em negrito, logo acima –, a Igreja São João 

Batista, a IURD – Sede Brás e a Sede do Ministério Madureira das Assembleias de 

Deus, estão dispostas no mesmo perímetro; na verdade no mesmo cruzamento 
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(frente a frente, lado a lado, sendo divisadas pela ACG), formando, até onde podemos 

constatar no momento, uma espécie de epicentro do cluster da Avenida Celso Garcia 

– ACG (templos religiosos), um “olho do furacão”, ou governança simbólica do 

cluster.95   

3.1 Igrejas da Av. Celso Garcia e entorno 

Atualizando nossa pesquisa, ora apresentaremos uma listagem das 

entidades/agremiações presentificadas no campo – no ano de 2017 – no qual 

teríamos identificado o referido cluster religioso localizado na Av. Celso Garcia e 

entorno. Destarte a dantes identificada ocorrência de espaços eclesiásticos, 

sobretudo pertencentes ao segmento evangélicos, representantes de outros 

segmentos religiosos, os quais se encontram em uma condição associada à região 

de transbordo ao campo (subcampo) pentecostal. A leitura de tais ocorrências, no 

conjunto, visaria evidenciar a predominância dos elementos elencados 

associados/aproximados ao status e caracterização religiosa assemelhada a do NTS, 

em nítido detrimento aos demais, os quais configuram no campo, clara e tácita 

minoria:   

Igreja Mundial do Poder de Deus (altura ARP96, 1767) - Sede 
R. Carneiro Leão, 439 - Brás, São Paulo - SP, 03041-000 
(11) 3488-3050 
Site: https://www.impd.org.br  

 
Igreja Mundial do Poder de Deus (altura ARP, 1767) 
Rua Caetano Pinto, 584 - Brás, São Paulo - SP, 03041-000 
Site: https://www.impd.org.br  

 
Igreja Mundial Renovada - Brás (ARP, 2345) 
Av. Rangel Pestana, 2345 - Brás, São Paulo - SP, 02129-010 
 
Catedral Ortodoxa Grega São Pedro 
Bresser, 793 - Brás, São Paulo - SP, 01000-000 
(11) 2693-4944 
 
Santuário Espiritualista de São Paulo (ACG, 14) 
Av. Celso Garcia, 14 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 

                                                 
95 Ver: ANEXO G – “Olho do furacão” – Governança simbólica.  

96 Av. Rangel Pestana. 
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Site: https://www.tvreino.com.br  
 
Igreja Jesus Fonte de Vida (ACG, 188) 
Av. Celso Garcia, 188 - Brás, São Paulo - SP 
(11) 2254-5018 
 
Comunidade Cristã Amor e Graça (ACG, 243) 
Av. Celso Garcia, 243 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
portalamoregraca.com.br 
 
Igreja Nova Geração (ACG, 238) 
Av. Celso Garcia, 238 - Brás, São Paulo - SP, 03014-000 
igrejanovageracao.org 
(11) 2279-2928 
 
IE Evangelho Pleno em Cristo (altura ACG, 380) 
Av. Celso Garcia, 380 - Brás, São Paulo - SP 
plenoemcristo.com.br 
(11) 2679-5714 
 
Comunidade Essência de Deus (altura ACG, 400) 
R. Cel. Antônio Marcelo, 295 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03054-040 
essenciadedeus.com 
(11) 3533-0355 
 
Igreja Universal do Reino de Deus – Sede Brás (ACG, 499) 
Av. Celso Garcia, 499 - Brás, São Paulo - SP, 03064-000 
universal.org 
 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira (ACG, 560) 
Av. Celso Garcia, 560 - Brás, São Paulo - SP, 03014-000 
adbras.com.br 
 
Igreja Católica Apostólica Romana São João Batista (ACG, 560) – Largo 
Senador Morais Barros), 
Av. Celso Garcia, 560 - Brás, São Paulo - SP, 03014-010 
 

O Templo de Salomão da IURD (ACG, 605) 
Av. Celso Garcia, 605 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
otemplodesalomao.com 

 
Igreja Hispânica– Brás (IURD) (altura da ACG, 600) 
Rua Bresser, 1184 - Brás - 03053-000 - São Paulo - SP  
 
Igreja Evangélica Brasileira (altura do ACG, 600) 
R. Behring, 93 - Brás, São Paulo - SP, 03023-020 
igrejaevangelicabrasileira.com.br 
(11) 2692-5721 
 
Igreja Evangélica Irmãos Menonitas Vila Sônia (altura do ACG, 600) 

http://www.tvreino.com.br/
http://www.plenoemcristo.com.br/
http://www.essenciadedeus.com/
http://www.universal.org/reunioes/encontro-com-deus
http://www.adbras.com.br/
http://www.otemplodesalomao.com/
http://www.igrejaevangelicabrasileira.com.br/
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R. José Kauer, 18 - Brás, São Paulo - SP, 03019-020 
(11) 3441-5243 
 
AD Aliança de Fogo (altura ACG, 700) 
R. 21 de Abril, 1063 - Brás, São Paulo - SP 
 
Ministério Mudança de Vida (ACG, 777) 
Av. Celso Garcia, 777 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
mudancadevida.com.br 
 
Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (ACG, 899) 
Av. Celso Garcia, 899 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
iaptd.com.br 
 
Templo de Umbanda Vovó Maria (altura ACG, 750) 
R. Firmiano Pinto, 188 - Brás, São Paulo - SP, 03052-070 
 
Igreja Batista Unida do Brás (altura ACG, 1000) 
R. Valdemar Dória, 44 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03020-050 
ibub.org.br 
(11) 2692-2211 
 
Igreja Casa da Benção (ACG, 1081) 
Av. Celso Garcia, 1081 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
(11) 2291-1662 
 
Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus (ACG, 1081) 
Av. Celso Garcia, 1081 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
(11) 2291-1662 
 
Igreja Presbiteriana do Brás (altura ACG, 1200) 
R. São Leopoldo, 318 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03055-010 
ipb.org.br 
(11) 2692-1196 
 
Igreja do Evangelho Quadrangular (altura ACG, 1395, CEP 03015-000) 
R. Catumbi, 28 - Brás, São Paulo – SP, 03121-000 
(11) 3497-9742 
 
Igreja da Graça (altura ACG, 1400) 
Rua Siqueira Bueno, 50 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03059-010 
ongrace.com 
(11) 2692-4061 
 
Comunidade Apostólica (ACG, 1481) 
Av. Celso Garcia, 1481 - Brás, São Paulo – SP, 03014-000 
 
Comunidade Missão dos Sinais de Deus (ACG, 1515) 
Av. Celso Garcia, 1515 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
sinaisdedeus.com.br 

http://www.mudancadevida.com.br/
http://www.iaptd.com.br/
http://www.ibub.org.br/
http://www.ipb.org.br/
http://www.ongrace.com/
http://www.sinaisdedeus.com.br/


124 

 

 

(11) 2081-0328 
 
Igreja Apostólica Geração Eleita (ACG, 1515) 
Av. Celso Garcia, 1515 - Brás, São Paulo - SP 
(11) 2692-2622 
 
Igreja Pentecostal Concerto Eterno Água da Vida (ACG, 1777) 
Av. Celso Garcia, 1777 - Brás, São Paulo - SP, 03015-010 
 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus –  Ministério do Belém (entorno, 
altura da ACG, 2100) 
R. Conselheiro Cotegipe, 273 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03058-000 
ieadsp.com.br 
(11) 2796-9122 
 
Igreja Evangelista (Evangélica) Assembleia de Deus (ACG, 2210) 
Av. Celso Garcia, 2210 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03014-000 
(11) 2692-1678 
 
Igreja Cristã Maranata (altura ACG, 2214) 
R. Nelsom Cruz - Belenzinho, São Paulo - SP, 03015-050 
igrejacristamaranata.org.br 
(11) 3313-0555 
 
Igreja Pentecostal Deus é amor (ACG, 2214) 
Av. Celso Garcia, 2214 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03014-000 
 
Congregação das Filhas de NS do Monte Calvário (ACG, 2294) 
Av. Celso Garcia, 2294 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 
(11) 2291-1315 
 
Colégio Agostiniano São José (altura ACG, 2764) 
Rua Antonio Teixeira, 53 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03060-023 
casj.com.br 
 
Associação Agostiniana de Educação e Assistência (ACG, 2800) 
Av. Celso Garcia, 2800 - Brás, São Paulo - SP, 03064-100 
(11) 2081-0759 
 
Igreja Apostólica (altura ACG, 2800) 
R. Baguari, 158 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03084-040 
apostolica.com.br 
(11) 2941-7066 
 
Igreja Batista do Tatuapé (altura ACG, 3432) 
R. Filipe Camarão, 60 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-000 
ibet.org.br 
(21) 2157-5557 
 
Igreja Internacional da Graça de Deus (ACG, 3477) 

http://www.ieadsp.com.br/
http://www.igrejacristamaranata.org.br/
http://www.casj.com.br/
http://www.apostolica.com.br/
http://www.ibet.org.br/
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Av. Celso Garcia, 3477 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
 
Bola de Neve Church (ACG, 3479)  
Av. Celso Garcia, 3749 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03063-000 
boladeneve.com 
(11) 2366-9939 
 
Igreja da Graça de Deus (ACG, 3759) 
Av. Celso Garcia, 3759 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
 
Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo (altura ACG, 3759) 
R. Tuiuti, 793A - Tatuapé, São Paulo - SP, 03081-015 
 (11) 98078-6551 
 
O Brasil para Cristo (altura ACG, 3874) 
R. Tuiuti, 1283 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03081-012 
convencaosp.com.br 
(11) 2090-1288 
 
Igreja Cristã Contemporânea (altura ACG, 3874) 
R. Platina, 190 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03308-010 
igrejacontemporanea.com.br 
(11) 2224-3910 
 
Igreja Cristã Internacional de São Paulo (altura ACG, 3874) 
R. Platina, 160 - Vila Azevedo, São Paulo - SP 
saopauloicc.org 
(11) 2091-9165 
 
Igreja Católica Cristo Rei (altura ACG, 3923) 
R. Maria Eugênia, 104 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03081-030 
cristoreisp.org.br 
(11) 2295-1685 
 
Unção e Adoração (altura ACG, 4145) 
R. Henrique Lindenberg, 78 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03067-030 
uncaoeadoracao.com.br 
 
Igreja Nova Geração (altura ACG, 4200) 
Av. Azevedo, 279 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03308-000 
novageracao.org 
(11) 2305-3944 
 
Igreja Nova Geração (altura ACG, 4200) 
Av. Azevedo, 279 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03308-000 
novageracao.org 
(11) 2305-3944 
 
Igreja Batista Esperança em Tatuapé (altura ACG, 4200) 
Praça Cel. Sandoval de Figueiredo, 41 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03308-040 

http://boladeneve.com/
http://www.convencaosp.com.br/
http://www.igrejacontemporanea.com.br/
http://www.saopauloicc.org/
http://www.cristoreisp.org.br/
http://www.uncaoeadoracao.com.br/
http://www.novageracao.org/
http://www.novageracao.org/
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ibet.org.br 
(11) 2295-4405 
 
Associação da Igreja Metodista (altura ACG, 4224) 
R. Platina, 598 - Vila Azevedo, São Paulo - SP, 03308-010 
metodista.org.br 
(11) 2296-5085 
 
Igreja Nova Geração Mundial de Deus (ACG, 4224) 
Av. Celso Garcia, 4224 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03060-000 
igrejanovageracao.org 
(11) 2296-8657 
 
Igreja apostólica (altura ACG, 4409) 
R. Baguari, 158 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03084-040 
apostolica.com.br 
(11) 2941-7066 
 
Igreja Deus é Amor (ACG, 4568) 
Av. Celso Garcia, 4568 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
hospedagemdesites.ws 
 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém (ACG, 4906) 
Av. Celso Garcia, 4906 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
 
Igreja Mundial do Poder de Deus (ACG, 5518) 
Av. Celso Garcia, 5518 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
impd.com.br 
(11) 3577-3800 
 
Igreja Internacional da Graça de Deus (ACG, 5519) 
Av. Celso Garcia, 5519 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
ongrace.com 
(11) 2851-0030 
 
Igreja Batista Palavra Viva (ACG, 5524) 
Av. Celso Garcia, 5524 - Tatuapé, São Paulo - SP 
ibpv.org.br 
(11) 2227-2034 
 
Igreja Evangélica Resgate de Vidas (ACG, 5524) 
Av. Celso Garcia, 5555 - Tatuapé, São Paulo – SP 
 
CEIZS São Paulo – Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul (ACG, 
5639) 
Av. Celso Garcia, 5639 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03063-010 
ceizs.com.br 
(11) 3207-0399 
 
Igreja Evangélica (altura ACG, 5600) 

http://www.ibet.org.br/
http://www.metodista.org.br/
http://www.igrejanovageracao.org/
http://www.apostolica.com.br/
http://www.ipdarquivos.hospedagemdesites.ws/
http://impd.com.br/
http://ongrace.com/
http://www.ibpv.org.br/
http://www.ceizs.com.br/
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Largo São José do Maranhão, 225 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03089-010 
 
Mitra Arquidiocesana São Paulo (altura ACG, 5700) 
Largo São José do Maranhão, 190 - Maranhão, São Paulo - SP, 03089-010 
(11) 2294-0288 
 
Paróquia São José do Maranhão (altura ACG, 5600) 
Largo São José do Maranhão, 180 - Maranhão, São Paulo - SP, 03089-010 
saojosedomaranhao.com 
 
Comunidade Cristã Paz e Vida (ACG, 6076) 
Av. Celso Garcia, 6076 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03064-000 
pazevida.org.br 
(11) 2157-1238 
 
Comunidade Católica Eucaristós 
Tv. Nossa Sra. da Penha, 26 - Penha de Franca, São Paulo - SP, 03632-010 
eucaristos.com.br 
(11) 2082-0111 
 
Redimidos Comunidade Apostólica 
Rua Arnaldo Vallardi Portilho, 29 - Penha, São Paulo - SP, 03632-030 
 
Mitra Diocesana de São Miguel Paulista Libório Caminho Saracho 
Praça Nossa Sra. da Penha, 1 - Penha, São Paulo - SP, 03632-010 
(11) 2091-8194 
 
Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Penha - Igreja Velha 
Praça Ns. da Penha, 20 - Penha de Franca, São Paulo - SP, 03632-010 
santuarioeucaristico.com 
(11) 2091-8194 
 
Basílica Nossa Senhora da Penha (693,73 m da ACG, 6076) 
R. Santo Afonso, 199 - Penha de Franca, São Paulo - SP, 03632-020 
basilicadapenha.com.br 
(11) 2295-4462 
 
Consultório Roça de Obaluaê Candomblé de Angola 
Rua Capitão João Cesário, 124 A - Penha de Franca, São Paulo - SP, 03603-
000 
terreirodeobaluae.com.br 
(11) 2365-7543 
 
Congregação Cristã no Brasil - Penha 
R. Cap. João Cesário, 160 - Penha, São Paulo - SP, 03603-000 
congregacaocristanobrasil.org.br 
(11) 99342-8532 

Apresentada a listagem de entidades/agremiações, passaremos a um breve 

descritivo levando em consideração apenas as informações essências necessárias 

http://www.saojosedomaranhao.com/
http://pazevida.org.br/
http://www.eucaristos.com.br/
http://www.santuarioeucaristico.com/
http://www.basilicadapenha.com.br/
http://www.terreirodeobaluae.com.br/
http://www.congregacaocristanobrasil.org.br/
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ao nosso presente propósito. Maiores informações sobre as igrejas e movimentos ora 

apresentados serão incluídas no espaço delimitado aos informes respectivos de cada 

ator do cenário apresentado, apenas “de modo suficiente” ao seu enquadramento no 

aglomerado. Cabe-nos aqui enfatizar que há movimentos ainda não pesquisados e 

que a riqueza do campo, envolveria uma proposta de estudo muito mais abrangente 

e extensa, caso fosse descrito e estudado em toda a sua multiplicidade, o que ora 

não se constitui em nosso foco. Além do quê, alguns dados foram intencionalmente 

omitidos por se tratarem de reproduções ou obvias ramificações de um mesmo 

segmento. Outros foram acrescentados à lista, no intuito de melhor explicar o 

desempenho de certas entidades componentes do cluster em questão. 

3.2 IURDs ao redor 

Tomado de empréstimo da economia, o conceito de cluster, na presente 

inventiva propõe-se, sobremaneira, a conceber o cluster enquanto fator delimitador, 

de modo a assim demarcar/delimitar a moldura do NTS à extensão da Av. Celso 

Garcia e entorno, enquanto constructo de uma visão panorâmica do campo a qual 

passaria, então, a nos apresentar quadros representativos da paisagem sob a 

circunscrição do Templo de Salomão.  

O cluster descrito é tão notável que, em suas marcações, pode ser visto com 

um zoom de 20 km (MAPS, 2017), o suficiente para que a paisagem geográfica via 

satélite abranja perímetros de cidades como Mogi das Cruzes – SP (km de SP), São 

José dos Campos, SP (Km de SP), Sorocaba (Km de SP).  

IURDs ao redor. A Catedral do Brás  

Antigo prédio da matriz da Igreja Universal, no bairro do Brás (Avenida 
Celso Garcia, 499, zona leste da capital paulista) [...]. Antes da 
instalação da IURD, o local abrigava um dos maiores e mais luxuosos 
cinemas da cidade de São Paulo: o Cine Roxy. Em 2004, foi 
inaugurada a Catedral da IURD no mesmo local, [aguarda-se, na 
atualidade], a conclusão da réplica do Templo de Salomão, que está 
sendo construído ao lado da Catedral na Avenida Celso Garcia 
(BRÁS, 2012).  

A Catedral do Brás localizada na Avenida Celso Garcia, 499 - Brás - 03064-
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000 - São Paulo - SP – Brasil. Praticamente ladeando o Novo Templo97, a “Catedral 

do Brás” ainda consta enquanto um dos endereços da IURD para os interessados 

residentes na região central de São Paulo, ou em visitação, à capital paulista (São 

Paulo - SP). O acesso à página oficial de busca de endereços da agremiação religiosa 

http://www.universal.org/enderecos (ENDEREÇOS, 2017), indica-nos, em um 

primeiro momento, o status de sede estadual – o NTS e o Templo Maior da Av. João 

Dias, despontariam enquanto sedes nacionais no grupo. Além disso, ao buscarmos 

maiores informações na consulta por “ver mais”, no referido sítio, somos remetidos, 

de pronto, ao link com o endereço da catedral, porém o acesso ao recurso de 

geolocalização (da empresa Google, aberto no próprio site da IURD) finda em um 

ponto aleatório no mapa98, que em nada coincide com “Avenida Celso Garcia, 499”, 

o endereço da citada “sede estadual” do bairro do Brás. A indicação anômala 

apresenta a antiga IURD Brás com seu endereçamento vinculado no Maps a uma 

parada de ônibus99 no Parque Anhangabaú, 30, São Paulo - SP, 01007-040, distando 

pelo menos em 3,51 km em linha reta; 8,6 km (via Corredor Norte-Sul); 9,4 km (via 

Av. Radial Leste) e 8,7 km (via R. da Mooca)100. Sendo que, na realidade, a única 

linha divisória entre o NTS e a antiga Catedral do Brás é a rua João Boemer, bastando 

atravessá-la em uma ou outra direção para que se chegue ao destino pretendido, um 

percurso de cerca de 1 minuto de duração, pouco menos de 100 metros de 

caminhada. A pesquisa pela Catedral da Fé no Brás, também mostra-se, em parte, 

infrutífera no novo mega Portal da Universal (universal.org). Termos como “Igreja do 

Brás”, redundam em “0 registros encontrados”; “Catedral do Brás”, apresentam como 

resultado o NTS. “Catedral da Fé”, aponta outras catedrais da fé, como a do Rio de 

Janeiro e de Natal. Fato é que ainda há vários vídeos disponibilizados na rede 

enquanto registro histórico da antiga igreja Universal do Brás, como o Catedral da Fé 

- São Paulo (Brás), de 2010; Tratamento Espiritual na Catedral do Brás, de 2014; e O 

                                                 
97 Há uma distância total de 100 m (1 minuto de caminhada, a partir do Templo de Salomão).  

98 Vide anexo H.  

99 Estação de Ônibus São Paulo-Rodoviária Barra Funda.  

100 Trajeto que se traduziria, no momento da pesquisa (4 de maio de 2017, 8h10), em um percurso 
hipoteticamente realizado no período de 24 a 36 minutos de ônibus, meia hora de metrô, 34 a 37 
minutos de carro.  

http://www.universal.org/enderecos
http://www.universal.org/
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Sacrifício Começa em Você! , publicado na Web em 2016. As atividades dessa 

unidade no ano 2010, pouco antes do lançamento do projeto do NTS pelo bispo Edir 

Bezerra Macedo, podem ainda ser vistas em Catedral da Fé (BRÁS, 2010). Em abril 

de 2014, pouco antes da inauguração do NTS, em julho do mesmo ano, constam dos 

registros do canal “Acervo IURD” (https://www.youtube.com/channel), vídeo-

documentos como Tratamento Espiritual na Catedral do Brás (BRÁS, 2014 – Acervo 

IURD). Mais de dois anos após o Templo inaugurado, em 18 de novembro último, 

temos a divulgação do vídeo O Sacrifício Começa em Você! (BRÁS, 2016), no canal 

oficial do Bispo Clodomir no YouTube. Nessa ocasião, a gravação da reunião 

apresenta o referido bispo, sem quaisquer paramentos judaicos (ornatos, adornos, 

enfeites); apesar de no NTS, aparecer sempre trajado, digamos, à caráter. 

IURDs ao redor. Igreja Hispânica - Brás 

Igreja Hispânica – Brás está situada à Rua Bresser, 1184 - Brás - 03053-000 - 

São Paulo - SP – Brasil (HISPÂNICA, 2017), há uma distância total de 350,50 m do 

NTS (cerca de 4 minutos a pé). Trata-se da primeira Universal para latinos e 

hispânicos inaugurada no Brasil, localizada, supostamente, onde haveria a maior 

concentração desses imigrantes em São Paulo, segundo o divulgado pelos canais de 

imprensa da Igreja: 

Uma igreja onde só se fala espanhol – no coração de São Paulo – era 
um sonho antigo de centenas de frequentadores de origem latino-
americana e hispânica (em espanhol, hispanos) da Universal. Embora 
o trabalho evangelístico com essa comunidade já exista há 14 anos 
na zona leste da cidade, o salão onde os cultos aconteciam era 
revezado com outros grupos da Igreja. Em espaço próprio – na Rua 
Bresser, 1.184, Brás – o primeiro encontro reuniu cerca de 350 
pessoas – peruanos, paraguaios, argentinos e bolivianos –, no último 
dia 28, um domingo (LATINOS, 2016).  

Além da proximidade ao NTS (cerca de 350 metros), essa IURD Hispânica, 

ficaria estrategicamente localizada à cerca de 100 metros da rua Coimbra, nomeada 

pela prefeitura de São Paulo “Patrimônio Boliviano”, em 18 de novembro de 2014: 

“depois de funcionar por quase 11 anos na ilegalidade, a tradicional feira da rua 

Coimbra, na região da Brás, que reúne 6.000 bolivianos aos sábados, agora está 

regularizada pela Prefeitura de São Paulo [sendo] assinada em 18 de novembro a 

portaria que autoriza a operação” (PREFEITURA, 2014). Daí o apelo específico da 

https://www.youtube.com/channel/UCCJTSa2Oi-D4QIhH0CMzaLA
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Igreja Universal a mais esse nicho diferenciado composto por milhares de imigrantes 

bolivianos: “segundo o Consulado da Bolívia, estima-se que mais de 350 mil 

bolivianos vivam na cidade de São Paulo [...] Se você conhece alguém que tem o 

espanhol como primeira língua, convide-o para participar de uma reunião na Universal 

da Rua Bresser, 1.184, no Brás (LATINOS, 2016). Vivendo, em sua grande maioria, 

na capital paulista ainda na ilegalidade “estimativas extraoficiais [...] falam de 100 mil 

bolivianos vivendo na cidade, em sua maioria jovens, de baixa escolaridade, 

empregados na indústria do vestuário. Há fontes que chegam a mencionar um total 

de 200 mil” (BOLÍVIA, 2015)101.  

3.3 Pentecostais ao redor 

AD BRÁS. Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira faz frente com 

a antigo templo Universal, a Catedral da Fé, seu endereço: Av. Celso Garcia, 560 - 

Brás - 03014-000 - São Paulo - SP – Brasil (ADBRAS, 2017). Localizada de 64 m do 

NTS (cerca de 1 minuto a pé). Em 15 de novembro de 2006, deu-se a inauguração 

da “AD Brás”. Portanto, perto de 8 anos antes do novo templo-sede nacional da IURD, 

o de Salomão:  

Em 13 de julho de 1938, teve início na Capital paulista o Ministério do 
Brás. A primeira congregação de Madureira no estado de São Paulo 
foi inaugurada na Rua da Glória na Liberdade. A congregação ficou 
na Rua da Glória por mais ou menos dois anos. Em seguida na Rua 
da Mooca, nº 403. Dali seguiu para a Rua Rangel Pestana, 995. O 
primeiro terreno da Igreja sede do Ministério do Brás, na Rua Major 
Marcelino, foi comprado pelo Pastor Antônio Alves. E em 2006 o 
templo da Assembleia de Deus do Brás ganha novo endereço: 
Avenida Celso Garcia 560 no Brás (ADBRÁS, 2016).  

Ministério Mudança de Vida (Igreja Mundial de Cristo) 

Ministério Mudança de Vida: Av. Celso Garcia, 777 - Brás - 03015-000 - São 

Paulo - SP – Brasil (MMV, 2017). Localizada a 130 m do NTS (cerca de 2 minutos à 

pé). Em nossa sondagem anterior de campo, havíamos identificado no nº 777 uma 

                                                 
101 Conf. Bolívia Cultural (2015): “agência de notícias, promotora da diversidade cultural boliviana. A 
missão do Bolívia Cultural é contribuir na promoção da diversidade para construção da paz”.  
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igreja chamada “Igreja Mundial de Cristo”. Na verdade, trata-se da mesma 

denominação, segundo arquivo em webcache do Orkut, antiga e precursora rede 

social, cujas as atividades foram finalizadas em 30 de junho de 2014 pelo Google: 

“Igreja Mundial de Cristo- SP [...] Bispa Cléo Ribeiro Rossafa, líder e fundadora da 

Igreja Mundial de Cristo, veio a grande São Paulo e abriu, hoje a sede, Igreja Mundial 

de Cristo São Paulo Capital” (ORKUT, 2010). A fundação da igreja e a data da criação 

do seu perfil no Orkut parecem coincidir: 29 de maio de 2010, poucos meses antes 

do anúncio do projeto NTS. 

Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus 

A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD, 2017), encontra-se 

instalada na Av. Celso Garcia, 899 - Brás - 03015-000 - São Paulo - SP – Brasil 

(http://www.iaptd.com.br). Localizada de 260 m do NTS (cerca de 3 minutos a pé) 

estando, por sua vez, há 130 metros e há uma caminhada de cerca de 2 minutos do 

Ministério Mudança de Vida (Igreja Mundial de Cristo), da descrição anterior. Em 

2010, quando os planos da IURD com relação ao NTS foram primeiramente 

divulgados, já temos notícias vinculadas a essa igreja no vídeo intitulado Milagre na 

Igreja AP. Plenitude do trono de Deus Homem Curado de Aids, postado no YouTube 

em 2 de dez de 2010, mediante a seguinte legenda: “Deus tem feito, maravilhas neste 

ministério. Venha conhecer este Deus que pode mudar sua vida onde você acha que 

não há mais saída é onde Deus começa a Agir. Venha [à] Av. Celso Garcia 899, ao 

lado dos correios-Brás” (IAPTD, 2010). Além de outro, datado de novembro de 2011, 

de título, “Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus - Sede Nacional Brás - Culto 

de Libertação - 04/11/2011” (IAPTD, 2011), praticamente um ano depois do anúncio 

do projeto NTS, e três anos anterior à inauguração em julho de 2014.  

AD Aliança de Fogo 

A Assembleia de Deus (AD) Aliança de Fogo. Rua 21 de Abril, 1063 - Brás - 

03047-000 - São Paulo - SP – Brasil (AD, 2017). Localizada à 500 m do NTS (cerca 

de 6 minutos a pé). Um vídeo de 2012, desvela o seu endereço (AD, 2012): “Rua 

Coronel Antônio Marcelo 265 - Brás - São Paulo”. Tomando por base esse último 

logradouro mencionado, a distância, em relação ao NTS, seria outra, ou seja, à 700 

m do NTS (cerca de 9 minutos a pé). Ainda sobre o endereço antigo, fato de que a 
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AD Aliança de Fogo, tenha primado por uma maior proximidade ao NTS, ao mudar 

de salão: 

Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus Aliança de Fogo, 
situada na rua Antonio Marcelo, 265 ao lado da Estação Bresser-
Mooca do Metrô [...]. Em entrevista ao Jornal do Brás, o pastor oficial 
da igreja AD Aliança de Fogo, Robert Raimundo, contou que a igreja 
existe há cinco anos, sempre no mesmo local. “O nome Assembleia 
de Deus surgiu porque é uma comunidade e Aliança de Fogo porque 
queremos uma aliança com as pessoas em comunhão, unidade, 
fraternidade, carinho, honra e respeito (JORBRAS, 2013). 

 

Igreja Nova Geração 

Igreja Nova Geração. Av. Celso Garcia, 238 - Brás - 03014-000 - São Paulo - 

SP – Brasil. Localizada de 400 m do NTS (cerca de 5 minutos a pé). A igreja foi 

fundada em 2002, mais de 8 anos antes do projeto do NTS ser anunciado: 

No dia 28 de março de 2002, o Pastor João Misael Pagliarin constituiu 
o ministério da Eterna Aliança de Deus, confirmando assim um sonho 
que sua mãe Elza teve, muito antes do seu nascimento. Por revelação 
divina, um anjo deu o nome João àquele que nasceria para fazer uma 
grande obra para o Senhor. Já no dia 25 de maio de 2008, uma data 
tão especial (aniversário do Pastor João Misael Pagliarin) e por 
motivos alheios à sua vontade, Deus soprou uma Nova Unção e um 
Novo Tempo nasceu confirmando a Igreja Nova Geração Mundial de 

Deus (ING, 2017). 

IE Evangelho Pleno em Cristo 

A IE Evangelho Pleno em Cristo. Av. Celso Garcia, 380 - Brás - 03047-000 - 

São Paulo - SP – Brasil. Localizada de 230 m do NTS (cerca de 3 minutos a pé), “com 

sede nacional na av. Celso Garcia 380, um grande hall de membros e obreiros fiéis 

trabalhando em unidade para o reino de Deus” (PLENO, 2017). 

Comunidade Essência de Deus 

Comunidade Essência de Deus (CED, 2017), hoje ocupa o endereço anterior 

da A.D Aliança de Fogo, R. Cel. Antônio Marcelo, 265 - Belenzinho, São Paulo - SP, 

03054-040, a AD Aliança de Fogo distanciada 700 m do NTS (cerca de 9 minutos a 

pé).  
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Comunidade Cristã Amor e Graça 

Comunidade Cristã Amor e Graça (CCAG, 2017) ocupa um salão na Av. Celso 

Garcia, 243 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000, distanciada 700 m do NTS (cerca de 

9 minutos a pé).  

Igreja Jesus Fonte de Vida 

Igreja Jesus Fonte de Vida, Av. Celso Garcia, 188 - Brás, São Paulo - SP, 
03014-000, há 450 m do NTS (cerca de 6 minutos a pé). A conta da agremiação no 
Facebook  reporta-nos à possível data de fundação: “fundada em 12 de maio de 1997” 
(IJFV, 2017), muito antes, portanto do estabelecimento do NTS na ACG.   
 
 

Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - Casa da Benção 

Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Av. Celso Garcia, 1081 - Brás - 03015-

000 - São Paulo - SP – Brasil. Localizada de 450 m do NTS (cerca de 6 minutos a 

pé).  

Junho de 1964… Num dos momentos de maior conturbação por que 
já passou o nosso país, quando o comunismo batia às nossas portas 
e ameaçava desintegrar a liberdade do povo brasileiro, nascia na 
cidade de Belo Horizonte a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, 
precisamente no dia 9 de Junho de 1964. A primeira igreja era fundada 
na antiga Praça Vaz de Melo, onde hoje é a Rodoviária de BH, já tendo 
à sua frente o casal de pastores Doriel de Oliveira e Ruth Brunelli de 
Oliveira (CB, 2017).  

Igreja Mundial do Poder de Deus 

Igreja Mundial do Poder de Deus’ (Sede): R. Carneiro Leão, 439 - Brás - 03041-

000 - São Paulo - SP – Brasil (https://www.impd.org.br) (IMPD, 2017). Localizada de 

2,4 km do NTS (cerca de meia hora a pé). Igreja Mundial do Poder de Deus’’ (Filial 

Brás): Rua Caetano Pinto, 584 - Brás - 03041-000 - São Paulo - SP – Brasil. 

Localizada à 2,5 km do NTS (cerca de 31 minutos a pé):  

Atualmente, a sede da Igreja Mundial do Poder de Deus encontra-se 
na Rua Carneiro Leão, 439 - Brás alternando as principais reuniões 
com o maior templo em atividade, que é conhecido como Cidade 
Mundial dos Sonhos de Deus. Inaugurada em 2011, a Cidade Mundial 
dos Sonhos de Deus é um dos sonhos realizados do Apóstolo 
Valdemiro Santiago, de um templo que fosse como uma verdadeira 
cidade. Com capacidade para cento e cinquenta mil pessoas, em um 
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espaço de duzentos e quarenta mil metros, é considerada um dos 
cinco maiores templos do mundo (IMPD, 2017). 

Igreja Mundial Renovada/Catedral Carismática das Nações 

Imóvel ocupado pela Igreja Mundial Renovada, entre o anúncio do NTS entre 

pouco antes do anúncio do NTS e os dois próximos primeiros anos da etapa de 

construção (2010-2013), permanecido por um curto e indeterminado espaço de tempo 

funcionando como Catedral Carismática das Nações (esse é o registro o qual consta 

no Maps até os dias de hoje). Hoje estaria disponível, conforme anúncio datado em 

16 de março de 2017: “A Patrinvest, empresa especializada em investimentos 

imobiliários, disponibiliza principais endereços para investimento, compra ou locação 

na região da Av Rangel Pestana, 2345” (PATRINVEST, 2017). Av. Rangel Pestana, 

2345 - Brás - 02129-010 - São Paulo - SP – Brasil 

(http://igrejamundialrenovada.blogspot.com.br) (IMR, 2017). Localizada de 750 m do 

NTS (cerca de 10 minutos a pé). Igreja Mundial Renovada: trata-se de um movimento 

iniciado pelo Bispo Roberto, dissidente da Igreja Mundial, do Apostolo Valdemiro 

Santiago.  

Venho a vós oficialmente comunicar a minha saída do Ministério da 
Igreja do Poder de Deus, onde apreendi muito com a liderança e com 
carinhoso amor em Cristo que cada membro teve comigo e com a 
minha família. Peço a todos que continue orando por mim, e que 
aguarde noticías no blog, no site e ouça diariamente na rádio 105,7 
FM das 23:00 á 00:00 a minha programação para abençoar sua vida 

e sua casa. Continuarei orando por todos. Att. Bispo Roberto 
Damasio (IMR, 2017).  

 

Igreja do Evangelho Quadrangular 

Igreja do Evangelho Quadrangular R. Catumbi, 28 - Brás - 03121-000- São 

Paulo - SP – Brasil. Localizada de 800 m do NTS (cerca de 10 minutos a pé).  

Igreja da Graça 

Igreja da Graça. Rua Siqueira Bueno, 50 - Belenzinho - 03059-010 - São Paulo 

- SP – Brasil (ongrace.com) (GRAÇA, 2017). Localizada de 1,2 km do NTS (cerca de 

15 minutos a pé).  
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Comunidade Apostólica  

Comunidade Apostólica. Av. Celso Garcia, 1481 - Brás - 03014-000 - São Paulo 

- SP – Brasil. Localizada de 850 m do NTS (cerca de 11 minutos a pé).  

Comunidade Missão dos Sinais de Deus  

Comunidade Missão dos Sinais de Deus. Av. Celso Garcia, 1515 - Brás - 

03015-000 - São Paulo - SP – Brasil (sinaisdedeus.com.br) (SINAIS, 2017). 

Localizada de 900 m do NTS (cerca de 11 minutos a pé). O salão foi ocupado pela 

Igreja Apostólica Geração Eleita, que na atualidade encontra-se em outro salão 

localizado à rua Cachoeira. Quanto à atual locatária, segue sob a liderança do 

“Apóstolo Palhuca [...] recebeu o Dom da Revelação de Deus. [...] aprendendo mais 

e mais da área da Libertação e Guerra Espiritual. Ao longo desses 23 anos de 

experiência com Deus o Apostolo Palhuca vem ajudando muitas pessoas a 

entenderem os seus caminhos, a se libertarem, e a terem sucesso em suas vidas 

Sentimentais, Financeira, Espirituais e etc.” (SINAIS, 2017). 

Igreja Apostólica Geração Eleita 

Igreja Apostólica Geração Eleita. R. Cachoeira, 354 - Catumbi - 03020-000 - 

São Paulo - SP – Brasil. Localizada de 800 m do NTS (cerca de 10 minutos a pé).102 

Igreja Pentecostal Concerto Eterno Água da Vida 

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

Brás - 03015-010 - São Paulo - SP – Brasil 

(@igrejapentecostalconcertoeternoaguadadavida). Localizada de 1,1 km do NTS 

(cerca de 14 minutos a pé).  

Igreja Evangélica Assembleia de Deus –  Ministério do Belém 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus –  Ministério do Belém. R. Conselheiro 

                                                 
102 Na conta “soudageracao” do YouTybe, podemos acompanhar vários eventos nessa igreja, com 
a participação de vários cantores e grupos bastante conhecidos na área do Gospel nacional ( IAPTD, 
2017). https://www.youtube.com/channel/UCY9h8XARVhWtWBqaN9g3Nzw  

http://www.sinaisdedeus.com.br/
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Cotegipe, 273 - Belenzinho - 03058-000 - São Paulo - SP – Brasil (ieadsp.com.br) 

(IEADSP, 2017). Localizada de 1,7 km do NTS (cerca de 22 minutos a pé).  

Igreja Evangélica Assembleia de Deus 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Av. Celso Garcia, 2210 - Belenzinho - 

03014-000 - São Paulo - SP – Brasil (IEADSP, 2017). Localizada de 450 m do NTS 

(cerca de 6 minutos a pé). A nova sede da AD Ministério Belém, foi edificada na R. 

João Tobias, 271 – Belenzinho - 03163-060 - São Paulo - SP – Brasil (IEADSP, 2013); 

e fica uma pouco mais longe, em relação ao NTS, 2,4 km de distância, em um possível 

percurso de cerca de meia hora. 

Igreja Pentecostal Deus é amor 

Igreja Pentecostal Deus é amor. Av. Celso Garcia, 2214 - Belenzinho - 03014-

000 - São Paulo - SP – Brasil (http://www.ipda.com.br). Localizada à 1,6 km do NTS 

(cerca de 19 minutos a pé).  

Bola de Neve Church 

Bola de Neve Church. Av. Celso Garcia, 3749 - Tatuapé - Brás - 03063-000 - 

São Paulo - SP – Brasil (boladeneve.com) (BOLA, 2017). Localizada à 3,1 km do NTS 

(cerca de 40 minutos de caminhada).  

Igreja da Graça de Deus 

Igreja da Graça de Deus. Av. Celso Garcia, 3759 - Tatuapé - 03064-000 - São 

Paulo - SP – Brasil (http://ongrace.com). Localizada à 3,1 km do NTS (cerca de 40 

minutos de caminhada). Na mesma Celso Garcia, no nº 5519, há outra Igreja da 

Graça distando 4,9 km do NTS (11 minutos de carro e 43 minutos de ônibus).  

Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo 

Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo: “próximo ao Shopping Boulevard 

Tatuapé [...]. A Igreja do Avivamento [...] Uma Igreja Para Todos, Uma Igreja Sem 

Preconceitos” (INCLUSIVO, 2017). Localizada no bairro do Tatuapé, à Rua Tuiuti, 

793A - 03081-015 - São Paulo - SP – Brasil (@avivamentoinclusivo). A distância de 

http://www.ieadsp.com.br/
http://boladeneve.com/
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3,5 km separa a Apostólica do Templo de Salomão (perto de 40 minutos de 

caminhada).  

O Brasil para Cristo 

O Brasil para Cristo. R. Tuiuti, 1283 - Tatuapé - 03081-012 - São Paulo - SP – 

Brasil (http://conselhonacional.org.br/site). A distância de 3,3 km separa O Brasil para 

Cristo do Templo de Salomão (perto de 40 minutos de caminhada). Nesse endereço, 

também funciona o escritório Estadual da denominação (OBPC, 2017). 

Igreja Cristã Contemporânea 

Localizada na R. Platina, 190 - Tatuapé - 03308-010 - São Paulo - SP – Brasil 

(igrejacontemporanea.com.br), à 4 km do NTS (6 minutos de carro e meia hora de 

transporte urbano coletivo), a Igreja Cristã Contemporânea: 

Não é mais uma igreja, mas a representação do amor incondicional 
de Deus por um por um povo que sofria a dor da exclusão [...]. na 
contramão de um cenário opressor e um sistema religioso muitas 
vezes intolerante e alheio às necessidades das minorias [surge] como 
uma resposta a tantos séculos de preconceito (CONTEMPORÂNEA, 
2017).  

Igreja Cristã Internacional de São Paulo 

Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Localizada na R. Platina, 160 - Vila 

Azevedo - 03015-000 - São Paulo - SP – Brasil (saopauloicc.org) (SPAULO, 2017).), 

à 4,3 km do NTS (9 minutos de carro e 35 de ônibus). 

Unção e Adoração 

Unção e Adoração. R. Henrique Lindenberg, 78 - Tatuapé - 03067-030 - São 

Paulo - SP – Brasil (uncaoeadoracao.com.br) (UA, 2017). Localizada à 3,7 km do NTS 

(cerca de 9 minutos, carro e 28 minutos, ônibus). 

Igreja Nova Geração 

Igreja Nova Geração. Av. Azevedo, 279 - Tatuapé - 03308-000 - São Paulo - 

SP – Brasil (novageracao.org) (ING, 2017). Localizada à 4,8 km do NTS (cerca de 9 

http://www.igrejacontemporanea.com.br/
http://www.saopauloicc.org/
http://www.novageracao.org/
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minutos, carro e 22 minutos, ônibus). 

Igreja Nova Geração Mundial de Deus 

Igreja Nova Geração Mundial de Deus. Av. Celso Garcia, 4224 - Tatuapé - 

03060-000 - São Paulo - SP – Brasil (igrejanovageracao.org) (ING, 2017). Localizada 

3,6 km depois do NTS, sentido Penha pela Celso Garcia (cerca de 45 minutos de 

caminhada).  

Igreja Deus é Amor 

Igreja Deus é Amor. Av. Celso Garcia, 4568 - Tatuapé - 03064-000 - São Paulo 

- SP – Brasil (http://www.ipda.com.br) (IPDA, 2017). Trajeto de ida ou volta do NTS: 

10 minutos de carro, meia hora de ônibus.  

Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério Belém - Setor 108 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém - Setor 108. Av. Celso Garcia, 

4906 - Tatuapé - 03064-000 - São Paulo - SP – Brasil (IEADSP, 2017). Trajeto de ida 

ou volta do NTS: 10 minutos de carro, meia hora de ônibus.  

Igreja Mundial do Poder de Deus 

Igreja Mundial do Poder de Deus. Av. Celso Garcia, 5518 - Tatuapé - 03064-

000 - São Paulo - SP – Brasil (IMPD, 2017). Trajeto de ida ou volta do NTS: 15 minutos 

de carro, 45 minutos de ônibus.  

CEIZS São Paulo – Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul 

CEIZS São Paulo – Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul. Av. Celso 

Garcia, 5639 - Tatuapé - 03015-000 - São Paulo - SP – Brasil (CEIZS, 2017). Trajeto 

de ida ou volta do NTS: 15 minutos de carro, 50 minutos de ônibus.  

Comunidade Cristã Paz e Vida 

Comunidade Cristã Paz e Vida. Av. Celso Garcia, 6076 - Tatuapé - 03064-000 

- São Paulo - SP – Brasil (CCPV, 2017). Trajeto de ida ou volta do NTS: 15 minutos 

http://www.igrejanovageracao.org/
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de carro, 48 minutos de ônibus.  

Redimidos Comunidade Apostólica 

Redimidos Comunidade Apostólica. Rua Arnaldo Vallardi Portilho, 29 - Penha 

- 03632-030 - São Paulo - SP – Brasil. Trajeto de ida ou volta do NTS: 17 minutos de 

carro, 52 minutos de ônibus.  

3.4 Outras ao redor 

O critério aqui adotado na apresentação de entidades religiosas diversas, leva 

em conta a maior proximidade física dos itens, ora mapeados, com relação ao NTS, 

tomando como referência a linearidade da Av. Celso Garcia em seus dois sentidos ou 

direções (centro e bairro), bem como ao esboço do entorno que lhe é adjacente; além 

de não pertencerem, de fato, diretamente ao  subcampo do NTS, mas validarem sua 

presenta disposição nesse momento do trabalho, pelo fato de comporem o campo de 

maior enlevo em torno ao Templo (o religioso). 

Catedral Ortodoxa Grega São Pedro 

Situada na rua Bresser, 793 - Brás, São Paulo - SP, 01000-000; a Catedral 

Ortodoxa Grega São Pedro (@IgrejaOrtodoxaGregadeSaoPedro), encontra-se à 400 

metros do NTS (cerca de 5 minutos a pé). A entidade foi fundada em 14 de maio de 

1958, no mesmo local em que hoje está situada, conforme informe de sua conta 

institucional do Facebook (ORTODOXA, 2017). 

Santuário Espiritualista de São Paulo 

Santuário Espiritualista de São Paulo: Av. Celso Garcia, 14 - Brás, São Paulo - 

SP, 03015-000. Com relação ao NTS, distam um do outro em 650 m, ou o equivalente 

a uma caminhada de cerca de 8 minutos. O site do grupo religioso encontra-se, no 

memento, ainda em fase de desenvolvimento (ESPIRITUALISTA, 2017). 

Centro de Meditação Cristã 

O Centro de Meditação Cristã, está localizado na Av. Celso Garcia, 174 - Brás, 

São Paulo - SP, 03014-000 à 8 minutos do NTS (caminhando), em uma distância de 
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650 metros. Sua Webpage é a compartilhada pela Comunidade Mundial para 

Meditação Cristã (MEDITAÇÃO, 2017). 

Igreja Católica Apostólica Romana São João Batista 

Situada na Av. Celso Garcia, 560, São Paulo - SP, 03014-010, a Igreja Católica 

Apostólica Romana São João Batista ladeia a AD Brás e situa-se bem em frente ao 

NTS, no lado oposto da Celso Garcia, no Largo Senador Morais Barros. Conforme 

visto, no início desse capítulo (e ora propositalmente repetido), a Paróquia São João 

Batista do Brás, “à época ‘São João Batista do Belém’, foi a primeira paróquia erigida 

canonicamente pela Arquidiocese de São Paulo, em 1908. A igreja foi, por muitas 

décadas, considerada um dos templos mais importantes e majestosos da cidade” 

(PARÓQUIA, 2015). 

Igreja Evangélica Brasileira 

Igreja Evangélica Brasileira: rua Behring, 93 - Brás, São Paulo - SP, 03023-

020.  Localizada a 5 minutos do NTS (450 m).  Foi fundada em 1878, na Rua Visconde 

Duprat, 103 - Cidade Nova, Rio de Janeiro – Brasil, conforme informações 

disponibilizadas no site da igreja (BRASILEIRA, 2017). 

Igreja Evangélica Irmãos Menonitas 

Situada na rua José Kauer, 18 - Brás, São Paulo - SP, 03019-020; a Igreja 

Evangélica Irmãos Menonitas, encontra-se à 250 metros do NTS (cerca de 3 minutos 

a pé).  

Templo de Umbanda Vovó Maria 

Situada na rua Firmiano Pinto, 188 - Brás, São Paulo - SP, 03052-070; o 

Templo de Umbanda Vovó Maria (TUVM, 2017), encontra-se à 300 metros do NTS 

(cerca de 4 minutos a pé).  

Igreja Batista Unida do Brás 

A Igreja Batista Unida do Brás (UNIDA, 2017), situa-se à 8 minutos do NTS 

(800 m), na rua Valdemar Dória, 44 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03020-050. 
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Igreja Presbiteriana do Brás 
 

Igreja Presbiteriana do Brás (PRESBITERIANA, 2017), está localizada na rua 

São Leopoldo, 318 - Belenzinho, São Paulo - SP, 03055-010; encontrando-se à 850 

metros do NTS (cerca de 10 minutos a pé).  

Igreja Cristã Maranata 

Situada na rua Nelsom Cruz s/n - Belenzinho, São Paulo - SP, 03015-050; a 

Igreja Cristã Maranata, encontra-se à 1,7 km do NTS (cerca de 21 minutos a pé), 

nascendo “em janeiro de 1968, no bairro da Toca, no município de Vila Velha, Estado 

do Espírito Santo, Brasil” (MARANATA, 2017). 

Igreja Batista do Tatuapé 

Situada na rua R. Filipe Camarão, 60 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-000; a 

Igreja Batista do Tatuapé (IBT, 2017), encontra-se à 3,2 km do NTS (uma caminhada 

de cerca de 40 minutos).  

Igreja Católica Cristo Rei 

Situada na rua Maria Eugênia, 104 - Tatuapé, São Paulo - SP 03081-030; a 

Igreja Católica Cristo Rei (REI, 2017), encontra-se à 400 metros do NTS (cerca de 5 

minutos a pé).  

Igreja Batista Esperança em Tatuapé 

Situada na Praça Cel. Sandoval de Figueiredo, 41 - Tatuapé, São Paulo - SP, 

01000-000; Igreja Batista Esperança em Tatuapé (ESPERANÇA, 2017), encontra-se 

à 3,9 km metros do NTS (caminhada de 45 minutos).  

Igreja Batista Palavra Viva  

Situada na rua Bresser, 793 - Brás, São Paulo - SP, 01000-000; a Igreja Batista 

Palavra Viva (IBPV., 2017), encontra-se à 400 metros do NTS (cerca de 5 minutos a 

pé).  

Igreja Evangélica  
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Situada no Largo São José do Maranhão, 225 - Tatuapé, São Paulo - SP, 

03089-010; a Igreja Evangélica, encontra-se à 5,2 km do NTS (cerca de 15 minutos 

de carro e 45 de ônibus).  

Congregação Cristã no Brasil 

Situada na rua Cap. João Cesário, 160, São Paulo - SP, 03603-000; a 

Congregação Cristã no Brasil (CONGREGAÇÃO, 2017), encontra-se à 6,4 km do 

NTS (cerca de 16 minutos de carro e 40 de ônibus).  

4. O Novo Templo e o Cluster 

A partir do hipotético epicentro do cluster da Celso Garcia considerado, em 

tese, a partir do NTS, tomando as distâncias entre os vários componentes do 

aglomerado, inclusive levando em conta zonas de distanciamento, temos em média 

um trajeto mínimo de cerca de 4 a 10 minutos (a pé) a partir da localização exata 

de cada parte integrante do nosso construto de cenário geográfico, em direção do 

Novo Templo de Salomão ou a partir desse ponto referencial no caminho inverso. 

Ainda sem a utilização de veículo automotivo próprio ou transportes coletivos 

(dentro, todavia, de um percurso maior), a média de tempo gasto a partir do NTS ou 

em direção ao Templo da Universal, de cada um dos pontos mapeados é uma 

possível caminhada de, em média 30 minutos. Equidistantemente, os maiores 

percursos de/ou para o NTS durariam em média 9 minutos de carro ou 30 minutos 

por transporte público. Diante desse quadro uma peregrinação de um dia (uma 

manhã e uma tarde) por todos os santuários da Celso Garcia seria perfeitamente 

plausível. Tal envoltório se expande ao que poderíamos chamar de domínio 

expandido desse cluster, em particular, sua propensão a atrair novos elementos à 

cena. Daí, podemos inferir a mudança da sede da Igreja Renascer (2017), o 

Renascer Hall, para a Rua Dr. Almeida Lima, 1290 - Mooca, São Paulo - SP, 03103-

010, distando 28 minutos (2,2 km) do NTS ou a instauração, em 4 de outubro de 

2015, da Arena Renascer103, local onde antes ficava o antigo Ginásio da Associação 

                                                 
103 “Uns conhecem como Ginásio da portuguesa, outros como Ginásio do Canindé. A verdade é que 
o maior ginásio particular de São Paulo será, durante 10 anos, a Renascer Arena. A Renascer Arena 
é mais uma conquista do povo de Deus. O lugar, que antes recebia vár ios shows nacionais e 
internacionais, competições esportivas, entre elas, a primeira edição do UFC no Brasil, agora 
pertence à igreja de Cristo. Será o novo local para a realização de cultos, grandes eventos, festivais 



144 

 

 

Portuguesa de Desportos, na Av. Pres. Castelo Branco, 1866 - Pte. Pequena, São 

Paulo - SP, 01142-300, à 45 minutos (3,2 km), no exato extremo oposto ao cluster 

da Av. Celso Garcia.104 Distâncias encurtadas se consideramos o mesmo trajeto a 

partir de veículos particulares (p) ou de transporte urbano (u): 14 minutos (p) e 26 

minutos (u), Renascer Hall; 12 minutos (p) e 29 minutos (u), Arena Renascer. Ambos 

os percursos situados dentro dos valores anteriormente alcançados, levando-se em 

conta os resultados dos cálculos das médias de distância, obtidas em nossas 

estimativas relacionadas às outras igrejas localizadas no âmbito do perímetro de 

nosso cluster. A antiga sede da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Av. Lins de 

Vasconcelos, 1120 - Cambuci, São Paulo - SP, 01538-001 (Zona Central), distaria 

do NTS (Zona Leste) em cerca de 6 km, perto do dobro da distância NTS-Arena 

Renascer (3,2 km) e proximamente ao triplo do percurso NTS-Renascer Hall (2,2 

km), tal guinada na diretiva referente a escolha da instituição dos novos logradouros, 

após o desabamento do teto da Sede Lins de Vasconcelos, ocorrida em janeiro de 

2009, viria a corroborar, em tese, um certo fator de atratividade do cluster. 

Assim, o campo formado das mais diversas expressões e tendências do nicho 

representa o afluxo de multiformes camadas da população religiosa, e no escopo de 

nosso objeto em particular, representações criativas, em investidas inventivas ou 

reinvenções de um dado antigo em que os regimentos ou códigos basilares não estão 

em voga, em um intrincado complexo de tramas sobre, e a partir, da praxeologia do 

momento ou do concorrido espaço do aglomerado em que uma denominação 

pentecostal amplamente reconhecida ou, muitas vezes, uma igreja de iniciativa única, 

convivem combalindo-se ou fortalendo-se no beber umas das outras, sob um clivo de 

vantagens ou concorrência mordaz a todas propiciado pelo dossel ou trama do 

cluster.  Temos acompanhado o afluir das multidões no entorno do NTS, por todo o 

último quadriênio. Nas cercanias do Novo Templo de Salomão, no perímetro indicado, 

grandes espaços de “cultuação”, como o próprio NTS, a AD Brás ou a sede da Igreja 

Mundial do Poder de Deus. Também locações menores como as da AD Aliança de 

Fogo (altura do nº 700 da Av. Celso Garcia) ou a Comunidade Essência de Deus, a 

                                                 
de música, conferências, Encontros de Mulheres Mais que Vencedoras, Encontros do Homens de 
Aliança, festas e baladas gospel” (IGOSPEL, 2015).  

104 Se considerada a geolocalização do Renascer Hall.  
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menos de dez minutos do NTS. Notadamente judaizantes: Igreja Apostólica Plenitude 

do Reino de Deus (ACG, 899), como se demonstra no ritual das “sete águas mais 

poderosas do mundo”, todas supostamente trazidas (em amostras) de Israel (IAPTD, 

2017), com a anunciação vinculada a operação de milagres, por sua associação com 

a Terra Santa; e o Santuário Espiritualista de São Paulo, um híbrido entre a fé cristã 

de segmentação pentecostal com a ritualística mediúnica, tudo isso paramentado 

com adornos judaicos (mantos, xales e outras indumentárias) enquanto vestuário dos 

sacerdotes do santuário e um altar (palco, púlpito) bastante assemelhado com os das 

igrejas pentecostais, porém todo ornamentado com artefatos comumente 

relacionados ao judaísmo: menorás (candelabro de sete braços), a estrela de Davi e 

o que representaria a figura de um leão (da tribo de Judá, conforme o relato bíblico).  

Por fim, nossa busca empreendida na ACG e entorno por livrarias e lojas 

especializadas em artigos para igrejas evangélicas e pentecostais, casas 

comerciais de utensílios e itens “Religiosos da Terra Santa” e de “Produtos de Israel” 

e outras de segmentação ou nicho relacionado e/ou assemelhado localizadas no 

campo, mostrou-se irrelevante. Resumindo-se, praticamente, à loja Souvenirs do 

Templo (SOUVENIRS, 2017), a qual conforme observamos em nosso último 

capítulo, localiza-se na Av. Celso Garcia, 661 - Brás - São Paulo SP, cujo o 

funcionamento se dá: domingo (07h30 às 17h); segunda-feira (10h às 18h); terça à 

sexta-feira (10h às 19h) e sábado (10h às 18h). Tudo indica que tal nicho específico 

de produtos, presente em logradouros da Rua Conde de Sarzedas (3,5 km do NTS), 

na região central da capital paulista ainda não teria se deslocado para a região da 

Av. Celso Garcia, nas imediações da nova sede da Universal. Em nossas pesquisas 

temos notado já há algum tempo um certo esvaziamento do comércio religioso, 

mesmo lá, nesse nicho há muito consolidado da Rua Conde de Sarzedas, 

resumindo-se, na atualidade, a algumas poucas lojas e minúsculos “shoppings”. 

Enquanto presença majoritária, nos anos dourados da Igreja Deus é Amor (décadas 

de 1960 a 1990) as quais ocupavam grande parte de sua extensão, transbordando 

para ruas adjacentes suas vendas aos milhares de fiéis advindos em caravanas 

para a assistência às reuniões do Missionário Davi Martins Miranda no Templo da 

Glória de Deus, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, com seus 70 mil metros 

quadrados; e, posteriormente e em paralelo às massas de evangélicos oriundos das 

mais diversas agremiações do segmento pentecostal em franca expansão no final 
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do século passado e início do século XXI. Entretanto, o impacto com a revitalização 

da área, próxima à praça da Sé, com a ocupação dos antigos espaços locados pelos 

evangélicos para a comercialização de seus produtos, dando lugar à construção de 

novos prédios e a amplificação do comércio eletrônico nas últimas décadas, 

permitindo que os mesmos artigos fossem adquiridos pela internet, com melhor 

preço e total comodidade pelos usuários consumidores, tenderiam a explicar o 

ocorrido. De modo análogo, a onda inflacionaria impetrada aos imóveis da região 

do Brás ocasionada pelo NTS e o e-commerce, poderia restringir a instilação 

gradual ou massificada de negócios dessa natureza no entorno do Templo – ao que 

tudo indica, clientes em potencial, de fato, não faltariam. 

O campo repercute  

O campo repercute. O cluster reabastece-se pela intensificação e por novas 

fileiras de fiéis e demais buscadores no afluxo turístico religioso em torno ao NTS. 

Tudo ocorre – nessa afluência – segundo o observado até o momento, dentro de 

uma contenção, ou estado de. Não no sentido impeditivo no que tange ao progresso, 

deslocamento ou expansão do cluster. A possibilidade de que o deslocamento 

massa-crítico agregue tangencial crescimento não só na assistência a esse templo, 

mas configurando efervescência no campo, provocada em reação não tão somente 

à deflagração do fenômeno em unívoco, senão que ao seu consolidado estado 

posterior, o qual remeteria decerto à nova e atualizada verificação destes dados em 

pesquisas ulteriores as quais empreendidas, ao meu ver, no decurso do próximo 

decênio proveriam, aqui, resultados de maior concretude. Uma gestão velada de 

contenção explicaria o aparente descompasso entre a expectação e a resultante em 

torno a expressivos resultados numérico-populacionais em confluência ao suposto 

magnetismo do templo; e aos propalados bloqueios e interdições contínuos de 

tráfego pela CET na Avenida Celso Garcia, sentido centro, entre as ruas Júlio Cesar 

Filho e Bresser e fechamento de ruas próximas, como a Rua João Boemer e a Rua 

José Monteiro – o que, muito embora, ocorrendo dentro dessa total magnitude 

apenas na inauguração oficial do NTS, há um triênio, foi tido como ponto pacífico 

por especialistas, por setores da imprensa, pelas opinião pública e pela própria 

IURD, desde o ano da divulgação do projeto até agosto de 2014 (UNICON, 2014). 

A pulverização e o gotejar dos traços fenomênicos peculiares ao NTS, apreciados 
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em todo o teor do capítulo a esse antecedente, no seio da própria instituição, 

sucedeu-se minimamente e em cuja a ocorrência presentifica-se, ao que tudo indica, 

e finda a pesquisa, em franca diluição ou mesmo inação nesse particular, pois afora 

a ênfase praxiológica judaizante no NTS ainda ser encenada; nos outros locais e 

espaços pertencentes ou ocupados pela IURD nacionalmente, ou no que se refere 

a sua vertente ou dimensão transnacional prevalece o mar de rosas... vermelhas, 

brancas e amarelas e outros artifícios, símbolos e vestuários associados 

anteriormente aos cultos da Universal.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatamos que a nova programação cultual do Templo de Salomão, não 

foi de modo algum travestida dos novos contornos judaizantes, permanecendo 

praticamente a mesma, porém, agora, sob a cobertura e o revestimento de pedras 

do Novo Templo Universal – a agenda da IURD, pelo visto, permanece a mesma: 

Segunda-Feira: Congresso Para o Sucesso 
Palestra motivacional para o sucesso financeiro.  
15h e 22h 
Terça-Feira: Dia da Cura 
Oração para a restauração da saúde física e emocional. 
10h e 20h 
Quarta-Feira: Avivamento 
Reunião de fortalecimento espiritual e avivamento da fé. 
10h e 20h 
Quinta-Feira: Terapia do Amor 
Palestra para solteiros, noivos e casados que buscam a felicidade 
sentimental. 
10h e 20h 
Sexta-feira: Alívio para a Alma 
Oração para a remoção do estresse e carga negativa.  
10h e 20h 
Domingo: Encontro com Deus 
10h e 18h 
(TEMPLO, 2015). 

Tendo, de fato, passado por leves adaptações de 2014(15) a 2016, mais no 

que se refere ampliação da grade diária (mais cultos), em certos dias da semana; 

ou na complementação ou substituição de algumas poucas palavras ao título ou 

nome dado às reuniões, senão vejamos: 

Domingo 
Encontro com Deus - Reunião Para os que Desejam ter uma 
Experiência Real com o Altíssimo. 
Horário: 6h / 10h 
Transformação Total para Pais e Filhos - Oração e Palestra para o 
Bem Estar Familiar. 
Horário: 18h 
Segunda-Feira 
Congresso para o Sucesso - Palestra Motivacional para o Sucesso 
Financeiro. 
Horários: 7h, 10h, 12h, 15h, 18h30 E 22h 
Terça-Feira: Dia da Cura - Oração para a Restauração da Saúde 
Física e Emocional. 
Horário: 10h e 20h 
Quarta-Feira 
Avivamento Da Fé - Reunião para o Fortalecimento Espiritual. 
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Horário: 20h 
Quinta-Feira 
Terapia Do Amor - Palestra para Solteiros, Noivos e Casados que 
Buscam a Felicidade na Vida Amorosa. 
10h, 15h e 20h 
Sexta-Feira 
Sessão Do Desmanche Espiritual - Oração Forte para a Remoção do 
Estresse, Depressão e Carga Negativa. 
Horários: 10h, 15h E 20h 
(TEMPLO, 2016). 
 

Nessa programação vigente no final de 2016 no NTS, a lista começa pelo 

domingo e não pela segunda-feira, como na anterior; e nesse dia, agrega um novo 

tema ao anterior, que passa a ocorrer apenas na parte da manhã em dois horários. 

Às 18:00 horas, uma temática nova (e um terceiro encontro dominical), 

“Transformação Total para Pais e Filhos - Oração e Palestra para o Bem Estar 

Familiar”. O “Congresso Para o Sucesso”, ganha novos horários às segundas: 7:00, 

10:00, 12:00, 15:00, 18:30 e 22:00 horas, no lugar das 15:00 e 22:00 horas apenas.  

Sexta-feira: a reunião intitulada, “Alívio para a Alma Oração para a remoção do 

estresse e carga negativa”,  recebe o novo título “Sessão do Desmanche Espiritual - 

Oração Forte para a Remoção do Estresse, Depressão e Carga Negativa”, o qual nos 

remete ainda mais à antiga IURD, e nem sequer minimamente a nova abordagem 

judaica adotada – além disso, passa a ocorrer também à tarde. De terça a quinta, 

praticamente não ocorreram modificações nesses pouco mais de dois anos do NTS 

inaugurado.  

Nesse nosso último105 vislumbre da rotina sistematica cúltica dos moveres 

religiosos os quais costumam se dar na nave do NTS, diariamente; tomaremos como 

comparativo, em busca de uma possível contribuição mais visível do “fator judaico”: 

a) “Menu rápido”, válido para reuniões em toda a IURD; b) “Menu expandido”, válido 

também para reuniões em toda a IURD; (c) “Reuniões do Templo”, de validade 

exclusiva para o NTS: 106 

                                                 
105 Há dois meses do término do primeiro semestre de 2017, por ocasião do depósito final de nossa 
tese.  

106 Em tempo: as programações anteriores (2014-2016) – apresentadas e comentadas, logo acima, 
no presente tópico – serão, de igual modo, utilizadas na comparação, bem como, o “Menu 
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(a) Menu rápido [para todos os locais de culto da IURD] 
Encontro com Deus [domingos] 
Congresso Financeiro [segundas-feiras] 
Sessão do Descarrego [terças-feiras] 
Reunião dos Filhos de Deus [quartas-feiras] 
Terapia do Amor [quintas-feiras] 
(TEMPLO, 2017). 
 
(b) [Menu expandido – para todos os locais de culto da IURD] 
Congresso para o Sucesso [segundas-feiras]107: acontece todas as 
segundas-feiras, às 7h, 10h, 12h, 15h, 18h30 e, especialmente, às 
22h, no Templo de Salomão. 
Sessão do Descarrego [terças-feiras]108: Em toda a Universal 
acontece, todas as terças-feiras, a “Reunião de Combate ao 
Destruidor de Sonhos”. Ao participar desse encontro você aprenderá 
com quais ferramentas lutar para ter uma vida de sucesso. 
Reunião dos Filhos de Deus [quartas-feiras]109: Se você ainda não 
participou, veja o endereço mais próximo em 

                                                 
expandido” (b), com suas notas detalhadas, colhidas do site da agremiação religiosa, agregadas à 
descrição suscinta de cada um dos títulos do enunciado de suas respectivas reuniões.  

107 “[Reunião da Prosperidade] Todo o mês tem sido uma luta para você conseguir pagar as contas? 
As dívidas parecem não ter fim?  Com isso o seu casamento foi prejudicado e você gostaria de poder 
fazer muito mais pela sua família, mas não pode? Os problemas financeiros fazem parte da vida da 
maioria da população, e o mercado oferece muitas formas para tentar solucionar essas dificuldades 
e prosperar. Porém, para se estabelecer financeiramente, apenas uma é eficiente. E ela não é 
ensinada nos cursos de economia, mas adquirida quando se usa a fé inteligente. Para aprender qual 
é esse segredo, participe do Congresso Para o Sucesso, que todas as segundas-feiras têm reunido 
mais de 10 mil pessoas no Templo de Salomão. Elas marcam presença com um único objetivo: 
conquistar vitórias na vida financeira. [Desenterrando talentos] Durante a palestra as pessoas 
aprendem a construir e realizar sonhos profissionais e descobrem talentos que antes nem 
imaginavam possuir. Conquistar a casa própria, ter uma empresa, é um sonho para muitos, mas 
para aqueles que aplicam os ensinamentos das palestras é realidade. A cada reunião é possível 
conhecer pessoas que chegaram ao Congresso endividadas, com muitos problemas profissionais e 
hoje venceram e têm uma vida de sucesso. [Um novo milionário a cada 27 minutos] Você sabia que 
a cada 27 minutos um brasileiro ingressa no clube dos milionários? Não há duvidas de que qualquer 
um quer estar dentro desse número. Mas não basta apenas querer, tem que fazer por onde. Muitas 
pessoas já tomaram a decisão para mudar a vida financeira, alcançar o sucesso e, principalmente, 
ser feliz. Faça a sua parte e comece a lutar a partir de hoje por esse objetivo também” (TEMPLO, 
2017).  

108 “[Combate ao Destruidor de Sonhos] Como está a sua vida? Talvez ela seja infeliz e você já não 
saiba mais o que fazer para se livrar do sofrimento. Tudo o que você faz não dá certo: seu 
relacionamento é repleto de brigas e desentendimentos, você percebe que algo não lhe deixa 
prosperar e só há dívidas, você sente dores e descobre doenças, não se sente em paz, seu ambiente 
familiar está em trevas, você se tornou escravo dos vícios. De repente são problemas que surgem 
sem que você saiba responder de onde apareceram. Problemas que fazem com que a depressão 
entre em sua alma e pensamentos. Talvez você até esteja pensando que a única saída é pôr um fim 
à própria vida. Pois saiba que a oportunidade de mudar essa situação é agora. Entenda que a origem 
disso tudo está em um mal que tem como objetivo destruir a sua vida. Não permita que isso aconteça. 
Não deixe que esses problemas e sofrimentos se tornem maiores. Você precisa lutar agora mesmo. 
Mas como vencer esse mal? Basta que você participe da ‘Reunião de Combate ao Destruidor de 
Sonhos’ [...]” (TEMPLO, 2017).  

109 “[Reunião dos Filhos de Deus] Em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, está escrito: ‘Não te glories 
do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz’. É impossível ter controle sobre o futuro. Ele 
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www.universal.org.br/enderecos – os horários podem variar conforme 
a localidade. Em São Paulo, você pode participar no Templo de 
Salomão, localizado na região central. 
Terapia do Amor [quintas-feiras]110: Se você está em São Paulo, é 
possível assistir à palestra no Templo de Salomão, na região central. 
Para outras localidades, verifique o endereço em 
www.universal.org/enderecos – os horários podem variar de um lugar 
para outro. 
Reunião de Libertação [sextas-feiras]111: Para participar da Reunião 
de Libertação, que acontece todas as sextas-feiras, procure uma 
Universal mais próxima de você. Veja o endereço aqui – os horários 
podem mudar dependendo da localidade. 

                                                 
é incerto, imprevisível, e todas as pessoas estão expostas a ele. E quando falamos em futuro 
também podemos nos referir ao destino de nossa alma. Será que você está pronto para partir? 
Muitos ficam amedrontados com a ideia da própria morte. Não gostam de pensar naquele “tão temido 
dia” – mesmo sabendo que é algo inevitável e que pode acontecer a qualquer momento. Então, 
como ter a certeza diante de um futuro incerto? O Único que pode garantir uma vida repleta de 
bênçãos e a Salvação Eterna é o Senhor Jesus. ‘Mas, a todos quantos O receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no Seu nome’, João 1.12. Portanto, 
somente os que desejam ter um encontro com o Senhor Jesus e creem que Ele é o legítimo Salvador 
são aceitos por Deus como filhos. Quando o Senhor Jesus está à frente em nossas vidas e nós nos 
entregamos a Ele completamente, temos o benefício da Salvação Eterna. Estamos isentos do 
domínio do mal sobre o nosso destino e passamos a ser conduzidos nos caminhos do Criador, que 
deseja o melhor para as nossas vidas. Não perca essa oportunidade que Deus lhe dá de formar uma 
aliança com Ele ainda hoje. Todas as quartas-feiras acontece na Universal a reunião da Noite da 
Salvação” (TEMPLO, 2017).  

110 “[Terapia do Amor] Para tudo na vida devemos estar preparados. Se você fizer uma viagem sem 
planejamento algum, aquilo que era para ser um momento de felicidade e descontração pode tornar -
se uma péssima lembrança. O mesmo serve para os relacionamentos. Se você deseja ter um 
relacionamento feliz e duradouro, então é necessário que primeiro você se torne preparado para 
uma vida a dois. A pessoa que estiver ao seu lado pode ser compatível com você em todos os 
sentidos possíveis. Entretanto, se você não tiver em sua personalidade as características que lhe 
tornarão uma boa pessoa para se relacionar, o resultado final poderá ser negativo. Você deseja 
saber quais são essas características? Então, não deixe de participar da Terapia do Amor. Nessa 
palestra especial você terá acesso a aprendizados valiosos para conquistar o sucesso na vida 
amorosa. Não perca essa oportunidade” (TEMPLO, 2017).  

111 “[Libertação] Talvez você seja vítima de inveja e todos os caminhos em sua vida têm sido 
amarrados. Ou você tem lutado contra uma doença que parece impossível de ser vencida. De 
repente, neste momento, você não está sentindo paz, sua alma está apertada e os pensamentos 
ruins de tristeza e decepção lhe dominaram. Saiba que a origem de qualquer que seja o problema 
que você tem enfrentado são os espíritos malignos. O objetivo deles é destruir a sua vida, e farão 
de tudo para que isso aconteça. Mas a sua libertação depende apenas de você. Somente você pode 
escolher continuar nessa situação ou transformar a sua vida. Não importa se você conhece a Bíblia, 
ou até mesmo se você já se batizou nas águas, é preciso que você nasça de novo. E essa 
experiência só pode ser alcançada por meio da libertação no Senhor Jesus. Quando a pessoa 
alcança esse benefício, promovido por uma fé verdadeira, não importa o lugar em que ela esteja, 
tudo correrá bem na vida dela e ela transmitirá o poder do Espírito Santo. Entretanto, primeiro você 
deve vencer o mal que atua em sua vida. O Senhor Jesus disse: ‘Ninguém pode entrar na casa do 
valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo; e só então lhe saqueará a casa’. Marcos 
3.27. Esse ‘valente’ refere-se aos espíritos malignos que precisam ser amarrados, do contrário 
continuarão atuando em sua vida. Mas onde encontrar força e coragem para vencê-los? Participe 
hoje mesmo da Reunião de Libertação na Universal e encontre a resposta parra essa questão” 
(TEMPLO, 2017).  
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Encontro com Deus [domingos]112: Em São Paulo, você pode 
participar no Templo de Salomão – localizado na Avenida Celso 
Garcia, 605, Brás. Ou você pode participar também em uma Universal 
mais próxima da sua casa. 
Jejum das Causas Impossíveis [sábados]113: Para participar da 
reunião do Jejum das Causas Impossíveis veja o endereço de uma 
Universal mais próxima da sua casa – os horários podem mudar 
conforme a localidade. 
(TEMPLO, 2017, grifos nossos). 

(c) Reuniões do Templo [NTS] 
Domingo 
Encontro com Deus 
Reunião para os que desejam ter uma experiência real com o 
Altíssimo 
Horários: 6h, 9:30h 
Estudo do Apocalipse 
Estudo Sobre o Livro de Apocalipse 
Horário: 18h  
Segunda-Feira 
Congresso para o sucesso  
Palestra motivacional para o sucesso financeiro 
Horários: 7h, I0h, 12h, 15h, 18:30h e 22h 
Terça-Feira  
Dia da cura 

                                                 
112 “[Encontro com Deus] A fé inteligente é prática e racional, por isso não se abala facilmente. Ela 
é convicta do que é a verdade e, por consequência, ajuda o cristão a se manter no caminho certo. 
Ela não se baseia nas palavras dos outros, de tal modo que nem mesmo uma notícia ruim lhe infere 
dúvida. Por isso, é muito importante que você desenvolva em sua vida a fé racional, para que por 
meio dela seja possível alcançar de Deus as maravilhas que Ele tem reservado para Seus filhos. 
Não importa se você está há anos na Igreja, ou se você recebe algumas bênçãos, é preciso que 
você tenha a consciência de que sua vida só será plena a partir do momento em que esse tipo de fé 
for presente continuamente em sua vida. É somente por meio dessa fé que uma pessoa consegue 
ter um encontro verdadeiro com Deus. Você não deve aceitar conhecer um Deus tão poderoso e 
não ter intimidade com Ele. Não está certo você não ver os milagres dEle em sua vida. Assim, a fé 
emotiva – aquela baseada em sentimentos, palavras que vêm do coração – só produz religiosidade 
em você. Por meio dessa fé negativa, os encontros na igreja são rotineiros e nenhuma manifestação 
genuína do Espírito Santo acontece. Você simplesmente participa de uma tradição. Muitos – até 
mesmo os que não se entregaram para Deus e ainda vivem para o mundo conhecem a história do 
Senhor Jesus. Alguns até sabem que Ele fez um sacrifício por toda a humanidade, mas não 
compreendem o verdadeiro significado desse sacrifício. Então, como ter um encontro verdadeiro 
com o Senhor? Participe do Encontro com Deus, que acontece todos os domingos, na Universal” 
(TEMPLO, 2017).  

113 “[Jejum das Causas Impossíveis] ‘...Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele 
senão por meio de oração e jejum’ Mateus 17.21,22. Como o Senhor Jesus orientou aos discípulos, 
há espíritos malignos que só podem ser vencidos por meio de jejum e oração – além da certeza de 
que para Deus nada é impossível. Talvez você já venha tentando de tudo para resolver um problema: 
tem buscado a Deus, se esforçado para fazer o que é certo e seguido a Palavra dEle. Porém, você 
não tem visto sequer um sinal de que esse obstáculo será vencido. Se para Deus nada é impossível, 
então não está certo que essa dificuldade continue a afligir o seu ânimo. É por isso que, todos os 
sábados, ocorre na Universal o Jejum das Causas Impossíveis. Porque só por meio de um jejum 
especial, focado em situações impossíveis de serem resolvidas aos olhos humanos, é que a solução 
surgirá em sua vida. Só depende de você. Basta que você tome a decisão agora de mudar a sua 
vida” (TEMPLO, 2017).  
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Oração para a restauração da saúde física e espiritual 
Horários: I0h, 15h e 20h 
Quarta-Feira  
Avivamento da Fé 
Reunião para o fortalecimento espiritual 
Horários: I0h, 15h e 20h 
Quinta-Feira  
Terapia do Amor 
Palestra para solteiros, noivos e casados que buscam a felicidade na 
vida amorosa 
Horários: I0h, 15h e 20h 
Sexta-Feira  
Sessão do desmanche espiritual 
Oração forte para a remoção do estresse, depressão e carga negativa 
Horários: I0h, 15h e 20h 
(TEMPLO, 2017).  
 

A cobertura ou revestimento de pedras importadas diretamente das pedreiras 

de Hebron (DURAN, 2011) serviram como artifício visual artificial intermediador, de 

“mão única”, entre os buscadores e o espaço cultual do NTS, pois afora o 

anteriormente mencionado aparato cênico, representação visual e todo um arsenal 

de elementos, relacionados ao grande acervo de elementos judaizantes dantes 

elencados proveria, em seu desvelar, a composição de um novo cenário anunciado 

pela multiplicidade de vozes em ação e do compósito de ações discursivas da 

agremiação. 

No envoltório do NTS, em meio à IURD, temos o empreendimento do Brás 

sinonimizando em 2010 com um Templo da Glória de Deus no Brasil: “isso mesmo, 

foi instalada uma câmera em um prédio próximo ao local onde o Templo da Glória de 

Deus no Brasil (nome pelo qual o futuro templo está sendo chamado por cristãos e 

judeus) será construído” (TEMPLO, 2010), o qual haveria de se destacar enquanto 

Grande Monumento Imponente: “a área de ligeira elevação que abrigará o Templo só 

será acessada por pedestres. Com isso, o prédio se destacará como um grande 

monumento imponente, que dividirá espaço apenas com o paisagismo que se 

integrará perfeitamente ao conjunto” (CENTRO, 2014); sendo, de fato, tratado 

enquanto monumento pela Iurd desde a ocasião de divulgação de seu projeto original: 

“estamos tratando o prédio como um grande monumento e, para isso, estamos nos 

valendo de toda tecnologia de ponta associada ao bom senso na arquitetura, tendo o 

cuidado de não criar um choque de épocas” (EBIUNIVERSAL, 2017; CENTRO, 2014; 

TEMPLO, 2010). Em 31 de julho de 2014, segundo o R7, dar-se-ia a inauguração da 
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Maior obra religiosa do País: “o Templo de Salomão, maior obra religiosa do País, foi 

inaugurado na noite desta quinta-feira (31) no Brás, região central de São Paulo. 

Diversas autoridades, políticos e representantes da comunidade judaica 

comparecerão à cerimônia de abertura” (R7, 2014c). Ainda, conforme o bispo da 

Universal, Randal Ferreira de Brito Júnior (IURD, 2014), a abertura do NTS (da qual 

participara em 2014) representaria nada menos que “um divisor de águas na história 

do cristianismo no mundo”, “um recomeço”, “uma nova visão”, “uma nova 

maturidade”, “uma fé mais inteligente” e, para desfechar, um “evento de 

reinauguração da Universal” – um verdadeiro “marco na história da Igreja Universal do 

Reino de Deus” (CENTRE, 2017), segundo o divulgado pelo Centre D'accueil Universel, o 

site europeu da igreja, em língua francesa.  

“Templo da Glória de Deus” – designativo homônimo ao da sede da Igreja 

Pentecostal Deus é Amor (IPDA, 2017) –, “monumento”, “maior obra religiosa do 

país”, “divisor de águas na história do cristianismo no mundo” e outros superlativos 

veiculados pela Iurd em um conjuntural aceno a imprimir aos campos do imaginário 

uma amplificação de sua real abrangência rumo a busca Universal por hegemonia no 

campo, a partir do cenário completo disposto quando da emergência do NTS e de 

todo o aparato judaizante a ele subjacente em 2014 e dele decorrente. Senão 

vejamos: na matriz praxiológica anterior, aos elementos expropriados de cultos 

religiosos outros, era dado um tratamento equiparativo-adaptador cuja a resultante 

seria um novo significado, desvirtuado, porém “real” em sua aura popular, como 

resultado figurativo trabalhado enquanto antítese daqueles, produzindo o efeito de 

ressimbolizar a imagem anterior, em novo emblema ligado, dessa vez, à ritualística 

iurdiana. 

O Descarrego ou Desobsessão é o trabalho realizado pelas Entidades 
de Esquerda (Exu e Pomba Gira), ou mesmo aliados com Entidades 
de Direita com forte afinidade e laços com a Esquerda. O objetivo 
desta pratica estende-se desde a libertação das pessoas de espíritos 
sofredores e atormentadores, desprovidos de qualquer luz e que 
ocupam as mais baixas castas do mundo negro, que as acompanham, 
até a limpeza de maus fluidos que estão exercendo algum tipo de 
interferência em suas vidas (PENA_VERDE, 2017).  
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Conforme ilustrado acima, na definição extrata do “Templo Espiritual de 

Umbanda Caboclo Pena Verde”114, o descarrego cujo o objetivo dentro de sua 

contextualização original seria libertar “pessoas de espíritos sofredores e 

atormentadores” e prover a “limpeza de maus fluidos que estão exercendo algum tipo 

de interferência em suas vidas”, re-instrumentaliza-se na simbologia universal em sua 

“Sessão do Descarrego [terças-feiras]: Em toda a Universal acontece, todas as 

terças-feiras, a ‘Reunião de Combate ao Destruidor de Sonhos’. Ao participar desse 

encontro você aprenderá com quais ferramentas lutar” (TEMPLO, 2017). Uma dessa 

ferramentas consiste no banho de descarrego115 com “arruda [o qual] cria defesas 

contra a inveja, quebra e cria barreiras contra demandas” (PENA_VERDE, 2017), 

também “usada nos banhos distribuídos na Universal, como aqueles feitos nas 

reuniões de descarrego cuja intenção é despertar a fé das pessoas, a erva conhecida 

como arruda representa purificação espiritual” (PORTAL, 2014 – universal.org). A 

arruda, nos banhos universais de descarrego, seria o sétimo item da solução 

composta por “1º elemento: óleo, ungido [...]. 2º elemento: suco da uva [...]. 3º 

elemento: sal [...]. 4º [...] água, que serve para limpar purificar [...]. 5º elemento: trigo, 

que representa a prosperidade. 6º elemento: perfume [...].  7º elemento: arruda [...]” 

(DESCARREGO, 2015). Daí entendermos, que a representação em toda a sua 

extensão e abrangência, para além de uma trama assemelhada ou pré-teatrológica 

ocorre com exclusividade com a imbricação do construto-mítico/edificação do NTS116, 

pois nela os elementos “tomados de empréstimo” convergem-se em insumos 

inevitáveis à produção dos novos produtos (bens simbólicos) oferecidos pela 

denominação. Insumos, pois despojados de qualquer sentido117 tonal ou modal 

                                                 
114 Sem, entretanto, nos delongarmos ou nos atermos em definições advindas de todas as demais 
linhas afins ou assemelhadas. 

115 Todos esses elementos serão unidos formando assim o banho do descarrego que será distribuído 
gratuitamente nesta terça-feira, se você se sente vítima de inveja, mau olhado, sente que seus 
caminhos estão trancados, seu casamento esfriou de uma ou para outra, depressão, e nada dá certo 
para você, venha buscar o banho do descarrego, não importa a sua religião. Na oportunidade 
estaremos ensinando você como tomar esse banho que estará trazendo resultados imediatos para 
sua vida (DESCARREGO, 2015).  

116 Campos (1997; 2010) concebia um teatro, ao meu ver, ainda não instaurado por completo até a 
emergência do NTS – o qual só viria a ser inaugurado em 2014 –, e de todo seu envoltório ou 
arcabouço judaizante. 

117 A dinâmica nefasta (MARX, 2013) – e, até certo ponto, supérflua, quando observada dentro desse 
mesmo eixo matriz – empreendida pela IURD chega a certo estádio de desenvolvimento que a 
expropriação da massa (ENGELS, 2017) bruta, aqui, traduzida enquanto acúmulo de símbolos, 
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reclamados se conduzidos pelo motivo judaico em essência, passam a integrar o 

mobiliário citadino da IURD, concatenado e expandido pelo NTS, na expressão do 

conjunto de utensílios templários, artefatos judaicos, equipamentos e elementos 

presentes na formulação da composição paisagística ou urbanística do Novo templo 

de Salomão. Nessa nova conformação não há tradução, mas dessedimentação ou a 

retirada das camadas dantes sedimentadas até sua total supressão, afim de que não 

haja, finda toda a trama alquímica empreendida, quaisquer resíduos ou sedimentos 

simbólicos ligados à tradição e aos campos do imaginário judaico. Restando o mero 

objeto, enquanto mercadoria, bem de consumo. Nesse plano – para ilustrar esse dado 

–, tentar equiparar, ambos os shofares (o da tradição judaica e o utilizado como 

paramento no NTS) é improcedente118. Aquele de significado proveniente da tradição 

judaica, descrito como “pequena trombeta feita com o chifre do carneiro, que se toca 

sobretudo nas festividades de Rosh Hashand e Iom Kipur, o Dia do Perdão“ (FERREIRA, 

2009, p. 528), esse, o da IURD, exercendo pura função cosmética, destituído de um mero 

significado atribuído que lhe pudesse atribuir qualquer valor.  

O espectro estigmatizado de magia ou feitiçaria que caracteriza, segundo 

Bourdieu, uma religião que ocupa uma posição de dominada, não deveria mais 

caracterizar a IURD PÓS-NTS – o novo contexto localizatório da IURD no campo e 

todas as ações discursivas conjuntas empreendidas por seu poderoso ecossistema 

midiático, seriam o indicador disso e deveriam ter, igualmente, dado conta disso. O 

descomunal acúmulo119 de capital político, capital social, capital simbólico, capital 

econômico. A IURD/Família dos “casamentos blindados”, cerceada pela classe 

política, angariando (boa)fama nacional e internacionalmente. E, entretanto, apesar 

de todo o esforço, sem precedentes em toda a história da denominação e de todo o 

seu expertise, após ter concluído o seu maior e mais destacado investimento de 

todos os tempos, parece-nos que a “igreja do coreto” – ou, no máximo, a dos “salões 

                                                 
eivados de mínimas relações ou conjunturas, postos em montão são, de pronto, encimados na 
batelada de capitais da agremiação.  

118 O mesmo pode ser considerado no que diz respeito a estola (talit): Estola de Libertação e Estola 
de Restituição (ESTOLA, 2015a; 2015b; 2015c), distribuídas nas Sessões para o Desmanche 
Espiritual e, diga-se de largo, no que concerne a todos os símbolos judaicos.    

119 Ou deviríamos, aqui, falar em um descomunal acúmulo de capital advindos dos campos, político, 
social (IURD na Fundação Casa), além do reconhecido e óbvio acúmulo de capital econômico, e 
extratos do campo da comunicação e da religião. Quantum de capital. 
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de bar” – prevalece. Práticas arrecadatórias ainda mais canibalescas, ritos mágico-

caricaturais, exorcismação dialógica, engodos ainda maiores, imensos mesmo 

(Jerusalém é aqui?). 

Enquanto o campo repercute timidamente à irrupção judaico-paramentada do 

NTS e, nas próprias igrejas da instituição pouco ou nada se observa acerca do 

paralelo judaico – nem mesmo sutis e atípicos respingos em meio ao ritual já 

consolidado. O campo se mantém! O cluster dá as boas-vindas ao seu novo 

integrante e às milhares de pessoas as quais continuam a se deslocar em caravanas 

da própria denominação vindas dos mais diversos lugares, do Brasil e do mundo em 

franca expansão Universal. Mas a motivação para os que querem conhecer o NTS, 

não se resume a um público desejoso em tocar suas pedras para delas extrair algum 

possível fato ou ocorrência miraculosos. Delegações internacionais, políticos, 

artistas, empresários e, além disso, turistas de vários países e continentes remetem 

ao Templo, enquanto visitantes, não propriamente fiéis/buscadores. O Templo 

passa a ser, na cidade de São Paulo, mais uma opção e mais um atrativo. Enquanto 

isso a IURD avança com todo o seu parque midiático, seu poderio econômico, seu 

expansionismo religioso, sua politização campal, contabilizando acúmulo ímpar de 

capital global: um espetáculo maior se forma o qual não se resume ao NTS, mas 

passa por/e através dele e prossegue.  
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ANEXO A – DISCURSOS DO BISPO EDIR MACEDO 

 

Os discursos, abaixo, foram por nós transcritos originalmente em “A Religião, 

a Racionalidade Protestante e a Sociedade de Fausto” (BARBOSA, 2012, p. 242 a 

264). 

 

DISCURSO 1 - 09/06/2010 

§ 1 

É a lei, é isso ai, já existe. 

§ 2 

Então você acredita que a sua vida é o resultado do que você 

plantou ontem. 

§ 3 

O que você semeou ontem, está colhendo hoje, o que você 

semear hoje, você vai colher amanhã. 

§ 4 

Não importa se Deus é misericordioso, se Deus é bom, se 

Deus existe, não importa nada, se chove se faz sol, não 

importa nada, se vem tempestade, se há inundação, certo, isso 

vai acontecer, tão certo quanto Deus existe. 

§ 5 

O que você fizer hoje, o que eu fizer hoje, vai refletir amanhã. 

§ 6 

Agora, se eu faço uma escolha hoje, aqui e agora, movido pelo 

coração, movido pelos sentimentos, porque o coração e os 

sentimentos agem de acordo com as circunstâncias, isto é, se 

eu estiver em uma festa, se há música e eu estou dançando, 

se há choro, se eu estiver em um sepultamento, se há choro, 

então eu choro, não é assim? Sim ou não? 

§ 7 

De acordo com as circunstâncias o meu coração sente e reage, 

eu tomo a decisão. E é ai que está o grande erro, aí é que está 

o fator pelo qual as pessoas estão fracassadas. 
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§ 8 

Ora, quando eu trago esse contexto, essa situação de coração 

em relação as pessoas, as circunstâncias, quando trago isso 

para dentro da fé, para dentro da Bíblia, que é a palavra de 

Deus, então, a coisa se torna pior, e mais grave, por quê?  

§ 9 

Porque eu passo a tomar atitudes que supostamente são de 

fé, mas que estão sendo conduzidas pela emoção. 

§ 10 

Há um conflito entre a mente e a alma, entre o espirito e a alma, 

entre o espírito e a alma. O seu espírito e a mente quer seguir 

Jesus direitinho, e não quer se prostituir, não quer roubar, não 

quer mentir, não quer se corromper! 

§ 11 

Mas o seu coração: “puxa vida!” . Ele pensa: “Este é o 

momento, essa é a oportunidade para eu ficar rico rápido, esse 

é o momento de eu, pôxa, ter um momento de prazer, eu quero 

ser feliz, eu tenho direito de ser feliz também”. Sim ou não? 

§ 12 

O coração clama por felicidade e exige que se faça a sua 

vontade. 

§ 13 

O coração, a carne deseja que se faça a sua vontade porque 

ele quer sentir, ele busca sentir, deseja sentir, é emoção, é sua 

vida, a felicidade dela está no que ela sente ou deixa de sentir.  

§ 14 

Depende disso não do que ela pensa. 

§ 15 

Você está compreendendo do que eu estou falando? Sim ou 

não? 

§ 16 

O que eu estou falando, para mim, é uma das maiores 

revelações dos últimos tempos, dos últimos anos, nada é mais 
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importante do que isso, porque a sua vida depende da sua 

atitude. A sua vida depende de você, não depende de governo, 

não depende das pessoas, não depende dos amigos, dos 

conhecidos, dos parentes, do pai, da mãe, do marido, da 

mulher, dos filhos. 

§ 17 

A sua vida só depende de você. 

§ 18 

“O meu justo viverá pela fé”. 

§ 19 

Quer dizer, a pessoa só conquista a vida pela fé. E a fé não 

tem nada a ver com o coração. 

§ 20 

A fé tem a ver com o espírito, amém? 

§ 21 

Então quando você toma conhecimento dos seus direitos na 

palavra de Deus, então você toma atitude, isso se chama fé, 

amém? 

§ 22 

Que não tem nada a ver com emoção, por exemplo: Quantos 

de vocês já entraram na justiça para buscar os seus direitos. É 

a mulher descasada, ou abandonada, que foi buscar os seus 

direitos com o marido, não é verdade? 

§ 23 

É o empregado que foi mandado embora sem os seus direitos. 

Então ele entra na justiça, requerer o que? Seus direitos, sim 

ou não?  

§ 24 

A pessoa se acidentou, ela vai buscar os seus direitos com o 

seguro, não é assim? 

§ 25  

Aconteceu um desastre com o seu automóvel, você se 

acidentou, então você entra com recursos para buscar os 

direitos que você tem. É ou não é? Você usou o que? Emoção? 
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§ 26 

Quando você entra na justiça para buscar os seus direitos, 

você está usando a emoção? 

Você esta usando o coração? Você está usando sentimento? 

Você está usando a sua cabeça. 

 

Discurso 2 – 21/06/2010 

§ 1                                                                                      

[Inicia-se com a Seguinte música] 

“Nesta noite feliz, neste santo lugar / eu marquei um encontro 

com Deus / Seu amor é real, sua paz alcançarei / eu marquei 

um encontro com Deus”. 

§ 2                                                                                      

[Oração] 

Oh, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, 

nós imploramos, que o Senhor venha orientar o nosso coração, 

orientar, Meu Deus, a nossa mente, porque, sem essa 

orientação a gente fica perdido, a gente fica desorientado, e 

tudo que nós fazemos dá errado. 

§ 3                                                                                      

Nós pedimos então, durante esses próximos minutos, que as 

pessoas venham perceber e aprender a ouvir a tua voz, e 

entender, aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque o 

Senhor só nos dá o que é bom, o que é lucrativo, o Senhor não 

pressiona ou escraviza quem quer que seja.  

§ 4                                                                                      

O Senhor faz com que sejamos livres, literalmente livres, 

corpo, alma e espírito, então eu peço que o Senhor venha 

orientar teu povo, meu Pai. 

§ 5                                                                                      

Dá-nos sabedoria, direção, entendimento para que possamos 

compreender a Tua palavra meu Pai, então, em nome do 

Senhor Jesus, salva, faz pessoas nascerem de novo, terem 

uma experiência pessoal contigo, para que elas não saiam 
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daqui da forma como entraram, Senhor, em nome de Jesus 

nós te pedimos e te agradecemos, e todos que creem digam 

amém, amém. 

§ 6 

Graças a Deus. Podem sentar, vamos cantar o hino do nosso 

hinário. O número 163 do nosso hinário: 

§ 7 

“Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos, diante de tantos 

fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, 

sem ter o rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem 

havido pranto, Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora a minha 

oração, responda oh, meu Pai, só Tu podes compreender-me, 

Senhor meu Deus meu Pai, ouça agora a minha oração, 

responda oh, meu Pai, só Tu podes compreender-me”. 

§ 8 

Nós sabemos, que há o poder da fé, a fé, remove montanhas, 

a fé faz coisas magníficas, maravilhosas, como temos visto na 

nossa vida, como temos visto, como a vida relata, enfim. Mas 

o que não se pode desprezar é o tipo de fé que funciona, 

porque existe a fé natural, que é inerente a todo ser humano, 

todo mundo precisa  de fé, a fé natural. O médico precisa de 

ter fé nos seus conhecimentos para que ele possa aplicá-los e 

ajudar o paciente. O paciente, por sua vez, precisa de fé, no 

médico, para que ele possa ajuda-lo, porque se o paciente não 

crê em determinado médico, então aquele médico, por mais 

capaz que seja, não pode ajudá-lo, não é verdade? É ou não 

é? (fé maravilhosa, fé que funciona, fé natural, fé nos 

conhecimentos, fé no médico). 

§ 9 

Mas a fé se aplica a cada momento na nossa vida sem se 

perceber disso, a fé, faz parte da vida, ninguém estuda se não 

tiver fé que depois de formado vai conquistar os seus frutos. 

Então ter fé, é preciso… é... é.. inerente a própria vida. Mas 

nós estamos falando de um tipo de fé natural, que não tem 
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nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a fé bíblica. A 

fé natural não tem nada a ver com a fé bíblica. 

§ 10 

E muita gente confunde a fé natural com a fé bíblica, a fé do 

Espírito, que vem de Deus. A fé que vem de Deus, essa, nem 

todos tem, infelizmente, a fé que vem de Deus é a fé chamada 

sobrenatural. 

§ 11 

Ela está acima da fé natural, a fé natural, o sujeito precisa ver 

para crer, mas a fé sobrenatural, o sujeito crê primeiro para 

depois ver. 

§ 12 

Então, você vê que a fé natural não atende aos problemas 

espirituais. Para resolver o problema espiritual só com Deus, e 

para estar com Deus, para você se conectar com Deus, você 

tem que fazer uso da fé sobrenatural. A fé sobrenatural, a fé 

bíblica, a fé cristã, a fé pura, a fé sincera, não a fé religiosa, 

nós estamos tratando da fé pura, aquela pureza de fé, aquela 

sinceridade verdadeira do coração. 

§ 13 

Então a pessoa, quando tem um problema espiritual e deseja 

resolvê-lo, ela tem que ir até lá para essa fé sobrenatural, 

porque a fé é a única conexão entre o ser humano e Deus. 

§ 14 

A fé sobrenatural é a única ou ponte entre o mundo físico, que 

nós vivemos, o mundo material, materialista e o mundo 

espiritual. 

§ 15 

A fé sobrenatural, e essa fé, essa ponte, só com Deus, para 

você ter essa ponte, esse caminho para chegar a Deus, você 

tem que ser pequenininho, tem que ser como uma criança. 

§ 16 
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Jesus pegou uma criança e disse: “ Quem não receber o reino 

de Deus, como essa criança, de maneira nenhuma entrará 

nele.”  

§ 17 

A sua capacidade intelectual, seus conhecimentos, seus 

diplomas, seus PHD`s, não servem para nada, não influenciam 

em nada, não ajudam em nada com respeito a fé, esse tipo de 

fé, porque essa fé só é dada as pessoas.  

  

DISCURSO 3 – 26/06/2010  

§ 1                                                                                      

Que vocês… vocês fiquem sabendo que nós já estamos nos 

preparando para a construção do Templo cujo formato é o 

mesmo que foi construído por Salomão, o Templo de Salomão, 

o templo que gastou toneladas de ouro, ouro puro, o templo 

que consumiu toneladas de ouro puro, toneladas, hoje se fala 

em gramas de ouro, mas naquele tempo, no tempo de 

Salomão a riqueza era tão grande, que ele usou toneladas de 

ouro para construir o templo.  

§ 2                                                                                    

Os objetos do templo eram todos de ouro puro, puríssimo, ouro 

batido, nós não vamos construir o templo de ouro de forma 

nenhuma. 

§ 3                                                                                    

Mas nós vamos gastar toneladas de, de dinheiro. Disso não 

tenha dúvida [ironiza]. 

§ 4                                                                                    

A partir do, nós já fizemos, já assinamos o contrato, e nós, já 

encomendamos as pedras que vem lá de Jerusalém, as 

pedras, iguais as que foram construídas, ou do mesmo material 

das que foram construídas ou construído o templo lá em Israel, 

as pedras que foram testemunhas do poder de Deus, a dois 

mil anos atrás, e essas pedras, nós vamos trazê-las, nós 

construímos, forramos, a Catedral Mundial da Fé, lá no Rio de 
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Janeiro com as pedras de Jerusalém, nós vamos construir aqui 

uma catedral para dez mil pessoas e vamos, vamos colocar, 

vamos revestí-la com as pedras, com as mesmas pedras, nós 

já firmamos o contrato, e me parece que, se eu não me engano 

são 18 milhões, ou melhor, 8 milhões de dólares, o custo só 

das pedras, e nós tivemos que já encomendá-las; porque se 

não, não ia dar tempo para trazê-las, para prepará-las, então 

já foram encomendadas. 

§ 5                                                                                    

[Diz enfaticamente] 

8 milhões de dólares! 

§ 6                                                                                    

Ô, bispo, aí pergunta o fariseu e hipócrita, porque forrar a 

catedral, o templo, a igreja com pedras de Jerusalém, se aqui 

tem tantas pedras bonitas? 

§ 7 

Nos vamos fazer! E para a Glória do nosso Deus! 

§ 8 

E porque vocês também merecem! Vocês merecem! Nos 

construímos assim no Rio de Janeiro e porque não vamos 

construir aqui em São Paulo? 

§ 9 

É ou não é? 

§ 10 

E nós vemos as pessoas chegando no Rio de Janeiro; elas 

colocam as mãos ali naquelas pedras e é como se elas 

estivessem colocando as mãos em Deus. 

§ 11 

É como Jesus disse: “as próprias pedras falarão”. 

§ 12 

Sim ou não? Elas falam! Sim ou não? 

§ 13 

Então você vai ter um lugar enorme para colocar a  sua mão e 

fazer sua oração: vai arrebentar. 
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§ 14 

Vai ser linda. Vai ser linda, linda, linda: vai ser a mais bonita de 

todas. Eu posso garantir que vai ser a mais bonita porque o 

modelo vai ser exatamente o modelo externo que foi feito o de 

Jerusalém que Salomão construiu e que Herodes mais tarde 

veio e reconstruiu. 

§ 15 

Os judeus estão esperando uma chance, uma oportunidade de 

construir em Jerusalém onde está a Mesquita muçulmana. 

Mas, por causa da Mesquita estar naquele local, eles não 

podem construir. 

§ 16 

Os judeus estão esperando uma oportunidade;   

Eles já tem tudo preparado. Todo um projeto preparado para 

construir um templo semelhante ao que foi construído no 

passado. 

§ 17 

E por que que eles querem construir o templo? Sabe pra que? 

§ 18 

Pra poder voltar aos sacrifícios, fazer sacrifício a Deus. Todos 

os judeus de todo o mundo esperam uma oportunidade para 

poder construir seu templo. Mas só pode construir o templo 

exatamente onde está a Mesquita, mas como vai construir se 

tem a Mesquita? 

§ 19 

Então eles estão aguardando um terremoto, para destruir 

aquilo e, aí, eles vem e tomam posse e fazem construir o 

templo deles. 

§ 20 

Nos vamos construir primeiro do que eles! 

§ 21 

Amém! Graças a Deus! 
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DISCURSO 4 – 09/08/2010 

§ 1                                                                                            

Nós estamos determinados a construir o templo similar aquele 

que Salomão construiu. Será um local que vai marcar a vida 

das pessoas que passarem diante desse lugar. Imaginem 

quando elas entrarem lá, porque com certeza este templo vai 

trazer um avivamento para a Igreja do Nosso Senhor Jesus em 

todo Brasil. 

Obviamente, que se você estiver vestido desse Espírito, 

revestido desse Espírito, o Espírito de Deus, você com certeza 

vai nos ajudar, amém? Com certeza você vai nos ajudar. 

§ 2                                                                                            

Nós vamos precisar de um esforço maior do que o esforço que 

foi feito para nossa catedral, por exemplo, você está aqui hoje, 

graças a Deus, e aquelas pessoas que um dia estiveram na 

poliçãozinha (entendi isso 1min.33), cadeira simples, um 

banheirinho, um banheiro, aliás, dois banheiros, um para 

homem e outro para as mulheres.  

§ 3                                                                                            

As pessoas faziam filas pra irem no banheiro, mas hoje nós 

temos aí banheiros a vontade, conforto tem tudo que precisa, 

tudo pra você, o seu ambiente espiritual, você está sentado 

numa poltrona, você não está sentado em banco, você não fica 

cansado de sentar nesse lugar aí porque é estofado , então há 

um conforto. Quando há calor lá fora, aqui, a temperatura é 

amena porque, aqui há ar condicionado, tudo pro seu conforto, 

tudo pra você. 

§ 4                                                                                            

Ora, mas nós construimos isso não apenas para o seu conforto 

material, mas sobretudo para que você possa sentir a presença 

de Deus, e nós temos sentido a presença de Deus aqui, 

verdade? Sim ou não? 

§ 5                                                                                             
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Então eu espero que todos vocês venham participar de forma 

física e econômica, fazerem sacrifícios mesmo, nós 

precisamos de sacrifícios, de verdadeiros sacrifícios, e o  que 

que vai acontecer?  

Deixa eu falar pra vocês uma coisa, preste atenção, eu vou 

profetizar agora: 

§ 6                                                                                            

Aqueles [com ênfase] que contribuírem, aqueles que lutarem, 

aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, 

vão ser ricos, (o povo começa a dizer amém) vão ser ricos, vão 

ser ricos, pode escrever o que eu estou falando. Aqueles  que 

tiverem… porque, conforme Davi falou: 

§ 7                                                                                            

“Oh, meu Deus, eu te louvo e agradeço por esse povo que 

deliberadamente, de coração puro oferece ofertas para a 

construção do templo”. Então, é este o Espírito que vai, que 

está pairando sobre nós, e que certamente vai mover seu 

coração, porque muitas pessoas vão se sacrificar, vão 

trabalhar mais, vão procurar participar de uma forma mais 

efetiva, porque, oferta todo mundo dá, todo mundo dá oferta, 

mas sacrificar (ênfase), poucos sacrificam, por isso que muitas 

pessoas estão fora do altar, porque o altar é lugar de sacrifício, 

e só fica no altar aquele que se sacrifica, então, aqueles que 

se sacrificarem, que lutarem, que nos ajudarem, Deus vai 

enriquecer. Porque nós estamos orando pra isso, nós estamos 

orando pra isso, é esse nosso objetivo. Então, eu não conto 

com a ajuda do Governo Federal, Estadual, Municipal, de jeito 

nenhum, eu não conto com empresas lá de fora, não, eu conto 

apenas com vocês, e porque eu conto com vocês que 

representam Deus. 

§ 8                                                                                            

Eu estou orando para Deus levantar no nosso meio pessoas 

ricas, fazerem pessoas ricas,  economicamente, porque se 

você não tem, o que que você pode dar? Aquilo que você pode 
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dar, pode sacrificar, é o que está nas suas mãos, então eu 

estou pedindo a Deus para fazer as suas mãos prósperas, eu 

estou orando pra vocês serem prósperos, estou orando para 

Deus abençoar as suas mãos porque todo esse dinheiro vai vir 

das suas mãos, entende o que eu estou falando, sim ou não? 

O dinheiro que nós vamos levantar para construção desse 

templo vai vir das suas mãos, então as suas mãos tem que 

estar abastadas, tem que estar abençoadas, e se por acaso 

você é aquela pessoa: “ô, Bispo, puxa, eu gostaria muito de 

ajudar, mas eu não eu nem tenho dinheiro pra dar, eu não 

tenho nada pra dar”. 

§ 9                                                                                            

Então, mas você quer ajudar, então, faça correntes às 

segundas-feiras no 318, porque aqui, segunda-feira a noite nós 

trabalhamos para prosperar aqueles que querem, aqueles que 

creem. Amém? Você crê? Então, os sinais de Deus são para 

os que creem, e não vai na conversa das pessoas lá de fora, 

os incrédulos, não, que costumam envenenar dizendo: “ essa 

igreja só pensa em dinheiro, essa igreja só pensa em dinheiro”. 

§ 10 

Eles falam isso porque não nos conhecem, não chegaram até 

nós, é o que Jesus disse: “Dai, e ser-vos-á dado. Se eu dou 

obediência, se eu presto obediência a Deus, então Ele é 

obrigado a me guardar, me proteger, me abençoar, mas se eu 

sou corrupto, mentiroso, se eu sou sujo, como é que eu posso 

cobrar de Deus as suas promessas? Entende o que eu estou 

falando? Se a minha vida está no altar eu tenho direito de falar 

com Deus, de ter acesso a presença Dele, e falar, “Oh, Deus, 

o Senhor prometeu tem que cumprir”, então, nós estamos 

trabalhando para quê? O povo venha encontrar-se com Deus, 

numa catedral, ou templo nesse caso, que nós estamos nos 

referindo é para a glória, a manifestação de Deus na sua vida, 

e nós contamos com a sua cooperação nesse aspecto, amém? 

Amém?  
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— E o povo responde: — Amém. 

 

DISCURSO 5 - 12/09/2010 

— Inicia-se com uma música instrumental de fundo e a 

seguinte mensagem escrita: “E agora com você, a palavra 

amiga do Bispo Macedo. Domingo, 12 de setembro de 2010”. 

§ 1 

Bartimeu disse: “Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de 

mim!” 

Aí vieram as pessoas: “Cala a boca”, fica quieto ai, o que e le 

fez? Ele gritou mais alto, ele chamou atenção, ele não aceitou 

aquela palavra, ele gritou mais alto, e é esse espírito que nós 

temos que ter. Você tem que ter, porque, para ser um dos 300 

de Gideão, você tem que estar disposto a tudo ou nada, é ou 

não é, ou Deus faz ou não faz. 

§ 2 

Se você não está revoltado, esquece, continue se você quiser 

na sua vidinha, mas eu digo: se você não está revoltado, você 

corre risco de vida, se você não está revoltado, você corre o 

risco de perder até o que tem. 

§ 3 

Você sabe que da mesma forma como o mal casamento, por 

exemplo a pessoa é da fé, é fiel, mas ela casa com uma pessoa 

que não é da fé, o normal seria, quem é da fé influenciar quem 

não é da fé, mas acontece justamente o oposto, o que não é 

da fé, acaba desviando o que é da fé, então muitas pessoas 

acabam desanimando na fé por conta de um companheiro ou 

companheira, ou a mulher ou a esposa que não é da fé. Então 

isso é coisa normal, é isso que acontece por ai. Ora, pensa 

comigo, você quer conquistar, você quer alcançar algo que 

está prometido por Deus, mas há pessoas ao seu lado, 

pessoas que estão ao seu redor, que trazem ideias, 

pensamentos que acabam influenciando você, o que você 

acha que vai acontecer? você vai manter-se na fé? 
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§ 4 

Por isso minha amiga, meu amigo, você deve fugir das 

pessoas que não são da fé, fuja, claro, se é casado, você não 

vai fugir da sua mulher nem do seu marido, você não vai fugir 

do seu filho, mas das pessoas que você pode fugir, fuja! Fique 

longe deles. 

§ 5 

Eu digo, os pastores, quando nós estamos num determinado 

lugar, se eu vou trabalhar ali, eu não quero um obreiro do meu 

lado, porque vai me atrapalhar. Então a gente tem que saber 

manter viva aquela chama, aquela revolta dentro de nós, 

porque essa revolta vai ser o combustível para que a fé venha 

ser manifestada. 

§ 6 

É assim que funciona, então você toma posse daquilo que você 

quer, você tem que se revoltar, e viver revoltado até conquistar 

algo que você quer. 

§ 7 

E depois de conquistar, renova sua revolta para conseguir 

outra coisa maior, e você vai vivendo de revolta em revolta, 

enquanto você estiver revoltado, você está apto para 

conquistar, o dia que você parar de se revoltar, você estará 

fadado ao fracasso. É assim que funciona. 

§ 8 

Talvez você esteja acomodado na fé, porque você é casado 

com uma pessoa que não é da fé, então você se acomodou 

com aquela pessoa que não é da fé, e é difícil manter essa fé. 

Deixa eu perguntar a vocês uma coisa, preste atenção, diga 

sinceramente, honestamente: 

§ 9 

O que é mais fácil, você conquistar o seu sonho, casamento, 

uma vida material, uma vida econômica, enfim, conquistar 

bens materiais, conquistar bençãos, o que é mais fácil? 

Conquistar isso, o seu sonho, ou conquistar a salvação eterna? 
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Mais fácil você conquistar o seu sonho, realizar o seu sonho 

pela fé, do que a salvação eterna. Esta é a regra, ora, agora 

pensa comigo, se o seu sonho não está sendo realizado, como 

vai ser a conquista pela salvação eterna? Você tá vendo como 

é difícil? Se é mais fácil você realizar um sonho que é quase 

que impossível, do que ser salvo, então imagine, se nem essa 

coisa mais fácil você conquista, imagine a salvação eterna. 

§ 10 

Então é por isso que muitos crentes estão caídos, porque eles 

aceitam aquela palavra que Jesus falou que muitos não têm 

discernimento para entender, Jesus disse: Não andeis ociosos 

(sic) por coisa alguma, igual aos pássaros, eles não semeiam, 

não plantam, mas, você sabe que os animais não precisam 

trabalhar, né, mas o homem tem que suar a camisa para 

conquistar. 

§ 11 

Olha [emite, logo em seguida, um resmungo baixo], o que tem 

de crente nesse mundo, e que você não venha ser um deles, 

fracassado, caído na fé, porque caído na fé? porque caído na 

fé? Porque não conquistaram, a fé que eles tem não lhes deu 

acesso aos seus sonhos.  

§ 12 

Então essa fé acabou ficando o quê? Comprometida. Vou 

explicar novamente para você entender.  

Enquanto você não conquistar, não tomar posse, pela fé, 

daquilo que Deus prometeu, dos seus benefícios, do pão dos 

filhos, se você não conquista, a sua fé acaba se esmurecendo 

Porque o Diabo fala para você olha:  

§ 13 

[Imita a voz do diabo, em tom agudo] Tá vendo, olha, o que 

que adianta? sua vida está uma miséria, olha a desgraça, 

desgraçado, olha sua vida como é que tá, olha, olha aquele 

camarada é ladrão, é “num sei o que” mas olha lá, tá num carro 
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bom, importado come do bom e do melhor, e você, olha a sua 

vida, olha a sua casa, olha onde você dorme. 

Aí você vai ouvindo aquela, quando você não ouve, você vê, 

você vê, porque você chega em casa, cansado, vem com uma 

vida presa e amarrada, mas você é fiel a Deus, na igreja você: 

§ 14 

“Oh Jesus, Oh Jesus, tu és o meu Senhor, aleluia, e tal” 

[ironiza]. Graças a Deus! [desfecha]. 

[O bispo abaixa e levanta sempre com uma das mãos nas 

costas] Mas sai da igreja, olha ao seu redor e é só fracasso, é 

um ano, dois anos, três anos, quatro anos, chega um 

momento, aí começa a querer tomar posse das coisas na base 

da força da carne, ai começa a cair no pecado, o que que 

acontece? A sua fé começa a cair, aí vem o desânimo, a 

frustração, aí encontra um sujeito enviado do diabo, aí depois 

que você se levantar para voltar ao primeiro amor. “Oh bispo, 

eu queria tanto”, Ore por mim bispo, porque eu não consigo ir 

na igreja, eu quero ir mas não consigo, tem uma coisa que tá 

me amarrando", ninguém tá amarrando, era só usar as pernas 

dela e andar, mas há um espírito desgraçado que amarrou a 

mente dela, amarrou a mente dela, então meu amigo, minha 

amiga, não seja trouxa, não seja bobo, não seja estúpido, não 

seja burro, se você está passando problemas, se você está 

enfrentando problema, isso é bom para você, isso é: é bom 

para nós que enfrentemos problemas. 

§ 15 

Por que? [Aumentando o som] Os problemas fazem a gente 

ficar vivo, fazem a gente ficar revoltado. Deus quer que a gente 

seja revoltado por isso ele deixou esses problemas virem sobre 

nós.  

§ 16 

Porque se a gente não se revoltar acaba sendo aquele cristão 

caridoso com os outros mas para nós mesmos não acontece 

nada. 
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§ 17 

Vocês têm que ser valentes, corajosos, não podem aceitar 

essa situação. Jesus falou: 

“Não é bom tomar o pão dos filhos”, o que é o pão dos filhos?,  

§ 18 

O pão dos filhos é a vida abundante que ele prometeu, o pão 

dos que não são filhos, são as migalhas, eles que têm que ter 

as migalhas, mas nós não, agora, não é justo que você sendo 

filho, coma das migalhas, e eles que não são filhos, comem do 

pão da mesa. Você aceita isso? 

§ 19 

[O povo responde: Não] Aonde você mora? Qual a sua 

situação econômica?  Nós vamos construir esse templo, tá na 

hora de você mudar de classe, se a sua classe é Z, tem que 

ser classe A. Mas Bispo, não tenho cultura, nem faculdade, não 

tenho, o Lula não tem nada, tá lá como presidente de dois 

mandatos, e não tem universidade. 

§ 20 

Então não se menospreze, não subestime a sua capacidade, 

porque Deus te deu talento, antes de você receber o Espírito 

Santo, antes de você receber o batismo com o Espírito Santo, 

antes de ser chamado por  Deus, você já tinha talento. 

§ 21 

Porque Deus colocou um talento nas suas mãos, porque você 

não usa o seu talento? Você tem talento, você tem talento, eu 

não sei qual é o seu talento, eu sei o meu talento, mas eu não 

sei qual é o seu talento, você tem talento, olha para o seu  

talento e não fique esperando de ninguém não, não fique 

esperando que  A, B ou C, não fique esperando se alguém vem 

apoiar ou não, você tem que contar com esse Deus que você 

diz que crê. 

§ 22 

“Oh, se o Senhor é comigo eu vou arrebentar, eu vou sair daqui 

determinado, eu não vou aceitar mais essa situação”. Então 
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você tem que pegar essa mensagem que eu estou pregando 

aqui agora para que vc não venha ser  uma pessoa como os 

outros lá fora, que tenham uma fé em Deus, mas tenha uma 

vida desgraçada, uma vida miserável, e elas acabam perdendo 

a fé por conta da falta de revolta. 

§ 23 

Tem que se revoltar! Tem que se revoltar! Não aceitar essa 

situação! Você tem  que sair daqui assim: “Estou revoltado com 

a minha situação”  não aceito mais, “mulher, nunca mais vai 

acontecer isso, nunca mais vou viver essa vida desgraçada.” 

§ 24 

Você viu o que o mendigo falou? Quando ele saiu da igreja, ele 

saiu do papelão e disse: Nunca mais eu durmo em cima de 

você, nunca mais eu vou usar você, nunca mais vou usar você, 

ele falou com o papelão. E você tem que fazer a mesma coisa. 

Desgraçado, espirito do inferno , da miséria, porque é o diabo  

que quer você pobre, miserável, então você tem uma chance 

de ouro para ser rico, para ser abençoado, não fique ouvindo 

os crentes incrédulos que tem por aí não, que dizem que nós 

pregamos a mensagem da prosperidade, se você não gosta da 

mensagem da prosperidade, você então tem que sair então da 

Igreja Universal do Reino de Deus, porque aqui é lugar da 

mensagem da prosperidade, eu nunca jamais em tempo algum 

vou pregar mensagem da pobreza. A mensagem da pobreza é 

para os outros. Eu quero gente [enfatiza a palavra gente] que 

tenha visão, que tenha entendimento. Gente, que diz: “não, eu 

não aceito essa vida”. Tá na hora da sua vida meu amigo, de 

você prosperar, de você mudar de classe, de ascender uma 

classe especial porque você pode você é filho de Deus, você 

é filho do Altíssimo. O Espírito do Altíssimo está dentro de 

você, então você tem o direito de cobrar de Deus [diz a frase 

“direito de cobrar de Deus com tom mais forte, e depois 

resmunga uma palavra que não entendo]. Você é dizimista fiel 

ou não vive no pecado, “bom o que que tem de errado? O que 
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que está faltando então? O que que está faltando Bispo para 

mim?”  

E o Bispo responde: 

Tá faltando isso, está faltando a revolta. 

 

DISCURSO 6 — 14/10/2010 

§ 1                                                                                            

A ideia surgiu quando nós estávamos viajando de Jerusalém 

ate o Monte Sinai para levar o pedido do povo, de todo mundo 

até o pico daquele monte tradicional. 

§ 2                                                                                           

O Monte Sinai representa o templo de Salomão para o povo, 

os filhos de Israel, o templo de Salomão, poderia ser 

construído a sua réplica aqui em São Paulo ou poderia ter 

acesso ao lugar histórico e extremamente espiritual, pois foi 

onde Deus manifestou-se, digamos, fisicamente para todo 

povo, para os filhos de Israel, naquela altura. 

§ 3 

Por quê, que nós desejamos construir aqui em São Paulo? 

Porque nos vivemos num país laico, num país onde há 

liberdade de fé e nós temos toda a infra estrutura procurada e 

condições para fazê-lo. 

§ 4 

O sentido da construção do templo de Salomão e da sua 

réplica, ele tem um significado profundo, porque vai trazer a fé 

judaica bem como vai reavivar ou avivar a fé evangélica, 

portanto, nós vamos ter nesse templo a união do cristianismo 

com o judaísmo, porque todos estarão voltados para o tempo 

bíblico quando a fé abraãmica [a fé] era muito acentuada. 

§ 5  

Os recursos para construção do templo virão do povo da Igreja 

Universal do Reino de Deus obviamente. As orquestras que 

virão da Igreja Universal do Reino de Deus, não serão 
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orquestras exclusivas deles, claro, todos são bem vindos para 

ajudar, para construir… 

§ 6 

Eu tenho recebido cartas, e-mails, de judeus que querem 

colocar os seus nomes, querem gravar os seus nomes nesse 

lugar, e querem ajudar, querem fazer suas ofertas, então, nós 

teremos ajuda de todo mundo, todas as pessoas que quiserem, 

e estiverem dispostas, disponíveis, e que tiverem sobretudo, 

uma fé viva no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, 

obviamente, essas pessoas terão privilégio de colocar seus 

tijolinhos ali, porque é um privilégio construir o templo de 

Salomão. 

§ 7 

Na inauguração Deus falou para ele: “Se o meu povo, que se 

chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então 

estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos para 

a oração que se fizer nesse lugar.” 

§ 8 

Então o templo, vai ser um ponto de contato, o templo vai ser 

um ponto de encontro das pessoas com Deus, então isso, 

obviamente vai atrair milhões e milhões de pessoas de todo o 

mundo. 

 

 

DISCURSO 7 - 19/02/2011 

§ 1 

A partir de agora, em nome do Senhor Jesus, conforme essa 

pedra vai descendo sobre esse buraco, meu Deus, então 

desça o teu espírito para restaurar a vida dessas pessoas 

aonde quer que elas se encontrem agora, em nome do Senhor 

Jesus, e graças a Deus, para glória do nome do Senhor Jesus, 

amém. 

[imagens de construção, com música…] 

§ 2 
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O templo que nós estaremos construindo será algo como um 

Monte Sinai, algo marcante, onde as pessoas só de passarem 

diante dele já vão sentir algo diferente porque de você ver as 

imagens, as fotos, só de olhar a foto, quem é espiritual 

obviamente, sente algo diferente, porque é o templo que Deus 

desceu, e falou: “Os meus ouvidos estarão atentos às orações 

que se fizerem neste lugar”. 

§ 3 

O templo de Salomão será para todos os povos, cristãos, 

evangélicos, espíritas, católicos, enfim, qualquer que seja a 

religião, eu tenho certeza, que aqueles que contribuírem, 

aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para 

contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos, amém pessoal? 

§ 4 

[Canção faz fundo às imagens do novo templo] 

E ao final, colocaram o seguinte versículo: 

“Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me 

tragam oferta; de todo homem cujo coração o mover para isso, 

dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que Dele 

recebereis; ouro, e prata, e bronze…” - Êxodo 25: 1, 2 e 3. 
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ANEXO B – SITES DA UNIVERSAL                  

 
Quem Somos 
http://www.universal.org/quem-somos 
 

Em que cremos 
http://www.universal.org/institucional/emquecremos.html 
 

Mídias da Universal 
http://www.universal.org/institucional/midias-da-universal.html 
 

História da Universal 
http://www.universal.org/institucional/historia-da-universal.html 
 

História do bispo Macedo 
http://www.universal.org/institucional/historia-da-universal.html 
 

Imprensa 
http://www.universal.org/unicom 
 

Templo de Salomão 
http://www.otemplodesalomao.com 
 

Eu sou a Universal 
http://www.eusouauniversal.com 
 

Onde estamos 
http://www.universal.org/enderecos 
 
 
 

Nossas Reuniões 
 
 
Prosperidade 
http://www.universal.org/reunioes/prosperidade 
 

Cura 
http://www.universal.org/reunioes/cura 
 

Filhos de Deus 
http://www.universal.org/reunioes/filhos-de-deus 
 

Terapia do Amor 
http://www.universal.org/reunioes/terapia-do-amor 
 

Libertação 
http://www.universal.org/reunioes/libertacao 
 
 

http://www.universal.org/quem-somos
http://www.universal.org/institucional/emquecremos.html
http://www.universal.org/institucional/midias-da-universal.html
http://www.universal.org/institucional/historia-da-universal.html
http://www.universal.org/institucional/historia-da-universal.html
http://www.universal.org/unicom
http://www.otemplodesalomao.com/
http://www.eusouauniversal.com/
http://www.universal.org/enderecos
http://www.universal.org/reunioes/prosperidade
http://www.universal.org/reunioes/cura
http://www.universal.org/reunioes/filhos-de-deus
http://www.universal.org/reunioes/terapia-do-amor
http://www.universal.org/reunioes/libertacao
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Jejum das causas impossíveis 
http://www.universal.org/reunioes/causas-impossiveis 
 

Encontro com Deus 
http://www.universal.org/reunioes/encontro-com-deus 
 
Editorias 
 

Notícias da Universal 
http://www.universal.org/noticias-da-universal 
 

No Brasil 
http://www.universal.org/noticias-da-universal/no-brasil 
 

Ação social 
http://www.universal.org/noticias-da-universal/acao-social 
 

Internacional 
http://www.universal.org/noticias-da-universal/internacional 
 

Obreiros 
http://www.universal.org/noticias-da-universal/obreiros 
 

Vida a dois 
http://www.universal.org/vida-a-dois 
 

Histórias de Vida 
http://www.universal.org/noticias-da-universal/historias-de-vida 
 

Especiais 
http://www.universal.org/noticias-da-universal/especiais 
 

Estudos Bíblicos 
http://www.universal.org/estudos-biblicos 
 

Mundo Cristão 
http://www.universal.org/mundo-cristao 
 

Em Foco 
http://www.universal.org/em-foco 
 

Notícias de Israel 
http://www.universal.org/noticias-de-israel 
 

Comportamento 
http://www.universal.org/comportamento 
 

Folha Universal 
http://www.universal.org/folha-universal 

http://www.universal.org/reunioes/causas-impossiveis
http://www.universal.org/reunioes/encontro-com-deus
http://www.universal.org/noticias-da-universal
http://www.universal.org/noticias-da-universal/no-brasil
http://www.universal.org/noticias-da-universal/acao-social
http://www.universal.org/noticias-da-universal/internacional
http://www.universal.org/noticias-da-universal/obreiros
http://www.universal.org/vida-a-dois
http://www.universal.org/noticias-da-universal/historias-de-vida
http://www.universal.org/noticias-da-universal/especiais
http://www.universal.org/estudos-biblicos
http://www.universal.org/mundo-cristao
http://www.universal.org/em-foco
http://www.universal.org/noticias-de-israel
http://www.universal.org/comportamento
http://www.universal.org/folha-universal
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Galeria de imagens 
http://www.universal.org/galerias 
 
Serviços 
 
Fale conosco 
http://www.universal.org/servicos/fale-conosco.html 
 
Bíblia Online 
http://www.universal.org/servicos/biblia.html 
 
Caixa de Promessas 
http://www.universal.org/servicos/caixa-de-promessas.html 
 
Endereços 
http://www.universal.org/enderecos 
 
Livro de Orações 
http://www.universal.org/servicos/livrodeoracoes.html 
 
Pastor online 
http://www.universal.org/sos 
 
Agenda 
http://www.universal.org/agenda.html 
 
TV Universal 
http://www.tvuniversal.org 
 
Blogs 
http://www.universal.org/blogs 
 
Bispo Macedo 
http://www.bispomacedo.com.br 
 
Cristiane Cardoso 
http://cristianecardoso.com 
 
EBI 
http://www.universal.org/blogdaebi.blogspot.com 
 
Fonte a Jorrar 
http://fonteajorrar.com 
 

Júlio Freitas 
http://juliofreitas.com 
 

Projeto T-Amar 
http://www.godllywood.com/projetot-amar 

http://www.universal.org/galerias
http://www.universal.org/servicos/fale-conosco.html
http://www.universal.org/servicos/biblia.html
http://www.universal.org/servicos/caixa-de-promessas.html
http://www.universal.org/enderecos
http://www.universal.org/servicos/livrodeoracoes.html
http://www.universal.org/sos
http://www.universal.org/agenda.html
http://www.tvuniversal.org/
http://www.universal.org/blogs
http://www.bispomacedo.com.br/
http://cristianecardoso.com/
http://www.universal.org/blogdaebi.blogspot.com
http://fonteajorrar.com/
http://juliofreitas.com/
http://www.godllywood.com/projetot-amar
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Renato Cardoso 
http://www.renatocardoso.com 
 

Tânia Rubim 
http://taniarubim.com 
 

Vivi Freitas 
http://vivifreitas.me 
 

Parceiros 
 

CCJ 
http://www.centroculturaljerusalem.com.br 
 

EBI Universal 
http://www.ebiuniversal.com.br 
 

Eu creio em milagres 
http://www.eucreioemmilagres.com.br 
 

Folha Universal 
http://www.folhauniversal.com.br 
 

Line Records 
http://www.linerecords.com.br 
 

Momento Presidiário 
http://www.programamomentodopresidiario.blogspot.com.br 
 

Rede Aleluia 
http://www.redealeluia.com.br 
 

R7 
http://www.r7.com 
 

TF teen 
http://www.tfteen.com.br 
 

Unipro 
http://www.unipro.com.br 
 

Fale Conosco 
http://www.universal.org/servicos/fale-conosco.html 
 

Força Jovem Universal 
https://www.fjuniversal.org  
 

Doações 
http://doacao.universal.org 
 

http://www.renatocardoso.com/
http://taniarubim.com/
http://vivifreitas.me/
http://www.centroculturaljerusalem.com.br/
http://www.ebiuniversal.com.br/
http://www.eucreioemmilagres.com.br/
http://www.folhauniversal.com.br/
http://www.linerecords.com.br/
http://www.programamomentodopresidiario.blogspot.com.br/
http://www.redealeluia.com.br/
http://www.r7.com/
http://www.tfteen.com.br/
http://www.unipro.com.br/
http://www.universal.org/servicos/fale-conosco.html
https://www.fjuniversal.org/
http://doacao.universal.org/
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Arca Center 
http://www.arcacenter.com.br 

ANEXO C – CANAIS NO YOUTUBE 

 

Canais oficiais no Youtube 
 
Bispo Edir Macedo 
https://www.youtube.com/user/CanalBispoMacedo 
 

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

Eu Sou a Universal 
https://www.youtube.com/user/CanalEusouaUniversal 
 

Templo de Salomão 
https://www.youtube.com/user/otemplodesalomao 
 

Canais relacionados à IURD no Youtube 

 
Bispo Clodomir Santos 
https://www.youtube.com/channel/UC_mfyMVnfkra4WlCIwgNZEA 
 
Fé Inteligente 
https://www.youtube.com/channel/UCSZ46w3fJ2JYW6jTd3tM3yQ 
 

Edson Costa Oficial 
https://www.youtube.com/channel/UCDxkgQ_NyNwI7uLbHmHJPoA 
 

Fábio Lins 
https://www.youtube.com/user/FABIOPLINS1 
 
Canal gravações e vídeos 
https://www.youtube.com/user/canaliurdtvbr 
   
Centro de Ajuda (IURD) Portugal 
https://www.youtube.com/user/iurdpt 
 
Arquivos televisão 
https://www.youtube.com/user/pastorflaviodiniz 
 

 

http://www.arcacenter.com.br/
https://www.youtube.com/user/CanalBispoMacedo
https://www.youtube.com/user/CanalBispoMacedo
https://www.youtube.com/user/TvUniversalorg
https://www.youtube.com/user/TvUniversalorg
https://www.youtube.com/user/CanalEusouaUniversal
https://www.youtube.com/user/CanalEusouaUniversal
https://www.youtube.com/user/otemplodesalomao
https://www.youtube.com/user/otemplodesalomao
https://www.youtube.com/channel/UC_mfyMVnfkra4WlCIwgNZEA
https://www.youtube.com/channel/UC_mfyMVnfkra4WlCIwgNZEA
https://www.youtube.com/channel/UCSZ46w3fJ2JYW6jTd3tM3yQ
https://www.youtube.com/channel/UCSZ46w3fJ2JYW6jTd3tM3yQ
https://www.youtube.com/channel/UCDxkgQ_NyNwI7uLbHmHJPoA
https://www.youtube.com/channel/UCDxkgQ_NyNwI7uLbHmHJPoA
https://www.youtube.com/user/FABIOPLINS1
https://www.youtube.com/user/FABIOPLINS1
https://www.youtube.com/user/canaliurdtvbr
https://www.youtube.com/user/iurdpt
https://www.youtube.com/user/pastorflaviodiniz
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ANEXO D – CONTAS NO FACEBOOK / MÍDIAS SOCIAIS 

 

@templodesalomao 

https://www.facebook.com/templodesalomao 

Procure @templodesalomao no Facebook ou no Messenger  

ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 

Twitter: @templodesalomao 

Instagram: www.instagram.com/TemplodeSalomao 

Youtube: www.youtube.com/TemploDeSalomao 

E-mail: info@otemplodesalomao.com 

Webpage: www.otemplodesalomao.com 

 

@FolhaUniversal 

https://www.facebook.com/FolhaUniversal 

Procure @FolhaUniversal no Facebook ou no Messenger  

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA · JORNAL · EMPRESA DE MÍDIA 

 

@IgrejaUniversal 

https://www.facebook.com/IgrejaUniversal 

Procure @IgrejaUniversal no Facebook ou no Messenger  

https://www.facebook.com/templodesalomao
http://www.instagram.com/TemplodeSalomao
http://www.youtube.com/TemploDeSalomao
mailto:info@otemplodesalomao.com
http://www.otemplodesalomao.com/
https://www.facebook.com/FolhaUniversal
https://www.facebook.com/search/str/Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bpol%25C3%25ADtica/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/Jornal/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/Empresa%2Bde%2Bm%25C3%25ADdia%252Fnot%25C3%25ADcias/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/IgrejaUniversal
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ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

Twitter: @IgrejaUniversal 

Instagram: @IgrejaUniversal 

 

@MentedeCristo 

https://www.facebook.com/MentedeCristo/ 

Procure @MentedeCristo no Facebook ou no Messenger  

 

@BispoMacedo 

https://www.facebook.com/pg/BispoMacedo 

Procure @BispoMacedo no Facebook ou no Messenger  

FIGURA PÚBLICA · IGREJA CRISTÃ 

Twitter: @BispoMacedo 

Instagram: @BispoMacedo 

Google: google.com/+bispomacedo 

Youtube: youtube.com/BispoMacedo 

 

@BispoClodomir 

https://www.facebook.com/BispoClodomir 

Procure @BispoClodomir no Facebook ou no Messenger  

https://www.facebook.com/MentedeCristo/
https://www.facebook.com/pg/BispoMacedo
https://www.facebook.com/BispoClodomir


215 

 

 

FIGURA PÚBLICA · IGREJA CRISTÃ 

Instagram: @bpclodomir 

Youtube: youtube.com/bispoclodomirsantos 

E-mail: bclodomir@gmail.com 

 

@criscardosooficial 

https://www.facebook.com/criscardosooficiall  

Procure @criscardosooficial no Facebook ou no Messenger 

ESCRITORA 

Cristiane Cardoso 

https://www.facebook.com/topic/Cristiane-Cardoso/28089276590 

 

@renatocardosooficial 

https://www.facebook.com/renatocardosooficial  

Procure @renatocardosooficial no Facebook ou no Messenger  

FIGURA PÚBLICA 

Twitter: @bprenato 

Instagram: @renatocardosooficial 

Blog: www.renatocardoso.com 

Renato Cardoso 

https://www.facebook.com/criscardosooficiall
https://www.facebook.com/topic/Cristiane-Cardoso/28089276590
https://www.facebook.com/renatocardosooficial
http://www.renatocardoso.com/
https://www.facebook.com/topic/Renato-Cardoso/54856417240
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https://www.facebook.com/topic/Renato-Cardoso/54856417240 

@BpFormigoni 

https://www.facebook.com/criscardosooficiall  

Procure @BpFormigoni no Facebook ou no Messenger 

FIGURA PÚBLICA  

Instagram: @BpFormigoni 

 

@EusouaUniversal 

https://www.facebook.com/EusouaUniversal/?ref=py_c 

Procure @EusouaUniversal no Facebook ou no Messenger  

ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 

Twitter: @EusouaUniversal 

Instagram: @IgrejaUniversal 

Webpage: www.eusouauniversal.com 

 

@CentroDeAjuda 

https://pt-br.facebook.com/CentroDeAjuda  

Procure @CentroDeAjuda no Facebook ou no Messenger  

ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 

Twitter: @EusouaUniversal 

https://www.facebook.com/topic/Renato-Cardoso/54856417240
https://www.facebook.com/criscardosooficiall
https://www.facebook.com/EusouaUniversal/?ref=py_c
http://www.eusouauniversal.com/
https://pt-br.facebook.com/CentroDeAjuda
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Instagram: @IgrejaUniversal 

Webpage: https://centrodeajuda.pt/ 

 

OUTROS 

Marcelo Crivella 

https://www.facebook.com/topic/Marcelo-Crivella/168529979836927 

Ester Bezerra 

https://www.facebook.com/topic/Ester-Bezerra/159291800859894 

Minuto do casamento 

https://www.facebook.com/minutodocasamento/?ref=py_c   

Casamento Blindado em Frases 

https://www.facebook.com/Casamento-Blindado-em-Frases-

968328473203832/?ref=py_c 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/topic/Marcelo-Crivella/168529979836927
https://www.facebook.com/topic/Marcelo-Crivella/168529979836927
https://www.facebook.com/topic/Ester-Bezerra/159291800859894
https://www.facebook.com/topic/Ester-Bezerra/159291800859894
https://www.facebook.com/Casamento-Blindado-em-Frases-968328473203832/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Casamento-Blindado-em-Frases-968328473203832/?ref=py_c


218 

 

 

ANEXO E – Planta interior do templo 

Fonte: Figueras International Seating (Planta, 2017); consulta em 25 abr. 2017 (Fig. 8 – Planta 

interior do Templo). 
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ANEXO F – Produtos de Israel 

 

1. SHOFARES. Abaixo, listamos exemplo da grande variedade de “shofares” 

disponíveis no mercado nacional, conforme anunciado no sítio Israel 

Compras (ISRAEL, 2016): 

Shofar de Antílope - Jumbo Casher 110-118 cm - R$ 1.250,00; 

Mini Shofar Yemenita de Antílope 50-62 cm - R$ 600,00; 

Shofar Yemenita de Antílope Pequeno 63-72 cm - R$ 700,00; 

Shofar Yemenita de Antílope Médio 73-91 cm - R$ 830,00; 

Shofar de Antílope - Yemenita extra jumbo 119-125 cm - R$ 1.400,00; 

Shofar Yemenita de Antílope, 100% casher - R$ 950,00; 

Shofar de Carneiro Rústico - 36 a 38 cm - R$ 330,00; 

Shofar de Carneiro Rústico - R$ 415,00; 

Shofar de carneiro - 43 a 46 cm - R$ 575,00; 

Shofar de carneiro - 47 a 50 cm - R$ 690,00; 

Shofar de carneiro - 51 a 54 cm - R$ 870,00; 

Shofar de carneiro - 55 a 60 cm  - R$ 1.060.00; 

Mini Shofar de carneiro - 25 a 28 cm - R$ 150,00; 

Shofar de chifre de Carneiro para óleo de unção - R$ 200,00; 

Shofar de chifre de Carneiro decorado com prata [...] - R$ 700,00; 

Shofar de Orix 100% casher, fabricado [em] Israel - R$ 880,00; 

Shofar de Oryx decorado com prata - R$ 1.400,00. 
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2. KIPÁS. Listados, a seguir, “kipas” dos mais variados tipos e modelos à venda 

em casas especializadas em todo o Brasil, como, à título de exemplo, alguns 

itens, com seus respectivos extraídos do catálogo online da Israel Compras 

(ISRAEL, 2016): 

Shofar de Antílope - Jumbo Casher 110-118 cm - R$ 1.250,00 

Kipá de cetim prateada - Símbolo Menorá Estrela de Davi e tabua dos 

mandamentos - R$ 49,00 

Kipá de crochê - Símbolo Menorá prata - R$ 26,00 

Kipá de crochê branca - Estrela de Davi azul - R$ 27,00 

Kipá Estrela de Davi, Menorá e tabua dos mandamentos - R$ 49,00 

Kipá preta de cetim - R$ 36,00 

Kipá branco de cetim com detalhes dourados - R$ 37,00 

Kipá de camurça – Jerusalém - R$ 40,00 

Kipá de camurça com motivos judaicos - R$ 40,00 

Kipá de cetim branco com a Estrela de Davi - R$ 40,00 

Kipá de cetim com detalhe em dourado - R$ 37,00 

Kipá de crochê - Símbolo Menorá azul marinho - R$ 34,00 

Kipá de crochê Estrela de Davi - R$ 40,00 

Kipá de crochê mesclado - R$ 40,00 

Kipá Frik de crochê artesanal - R$ 60,00 
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3. TALITS. Tipos diversificados comercializados por já citada loja do ramo 

(ISRAEL, 2016), com preços que variam entre 78 e 600 reais (talits e produtos 

relacionados, como prendedores de talits). 

Talit acrílico Azul e dourado - R$ 290,00 

Talit acrílico preto - R$ 290.00 

Talit Azul e dourado acrílico Tamanho 50 - 120x170cm - R$ 320.00 

Talit Chabad - Talit exclusivo do Chabad - R$ 600.00 

Talit (manto tradicional de orações) de lã com listras azuis e prata - R$ 395.00 

Talit de lã com listras pretas - R$ 395.00 

Prendedor de Talit - com as pedras coloridas Hoshen - tribos de Israel 

- R$ 92.00 

Prendedor de Talit - Jerusalém Torre de David - R$ 79.00 

Prendedor de Talit - Tábua dos mandamentos - R$ 78.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

 

ANEXO G – “Olho do furacão” – Governança simbólica 

 

 

Fonte: versão de 2010 do site do Templo de Salomão (TEMPLO, 2010); consulta em 10 nov. 2010 

(Fig. 9 – “Olho do furacão” – Governança simbólica). 
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ANEXO H – Localização “Catedral do Brás, Igreja Universal do Reino de Deus” 

 

 
 

Fonte: Print Screen tirado da página Endereços – encontre a Universal mais próxima de você 

(CATEDRAL, 2017), em 4 de maio de 2017, às 7h00 (Fig. 10 – Localização “Catedral do Brás”).  

 


