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Resumo 

A fim de compreendermos o termo neofundamentalismo, temos de nos focar no 
retorno ativo dos protestantes fundamentalistas estadunidenses à esfera política nos 
anos 70 do século XX. Devido a problemas econômicos que puseram o capitalismo 
em crise e diante dos desafios da contracultura, a moral cristã rígida apresentou-se 
como o antídoto para esses e outros males que afligiam a mentalidade protestante 
americana. O fundamentalismo foi, então, marcado por “igrejas eletrônicas” 
sustentadas por pastores televangelistas de direita, que ligados à mídia acreditavam 
ter em suas mãos a solução para as crises. Esse novo movimento chegou ao Brasil 
influenciando os neopentecostais, primordialmente, a Igreja Universal do Reino de 
Deus (IURD) e, depois, algumas dissidências do tronco principal, como a Igreja 
Mundial do Poder de Deus (IMPD), que é o objeto de estudo, dentre as instituições 
neopentecostais brasileiras, neste trabalho de Iniciação Científica. No início da 
pesquisa, foi feito o levantamento histórico do tema por meio de pesquisa 
bibliográfica (fontes secundárias). Num segundo momento, foi analisada a 
compreensão que a própria IMPD faz acerca do termo "neofundamentalismo", por 
meio de leituras de documentos oficiais, notícias no site da instituição e dos 
pronunciamentos do fundador (disponíveis no site da igreja ou em programas de 
televisão). 
 
Palavras-chave: Neofundamentalismo. Neopentecostalismo. IMPD. Brasil. 
 

 

Introdução 

 Em linhas gerais, minha pesquisa de IC tratou da origem do fundamentalismo 

nos EUA na segunda metade do século XIX e início do XX, de sua remodelagem 

nos dias atuais – migração para a política, que passei a chamar de 

"neofundamentalismo" – e, por fim, de sua chegada ao Brasil, onde se reproduziu 

nas igrejas neopentecostais brasileiras. O objeto específico da análise foi o caso da 

IMPD. No desenrolar da investigação, foi importante um entendimento do 

fundamentalismo protestante diferente da ideia que tínhamos do termo, própria do 

senso comum, de forma a apreender o que seria a "conservação" dos princípios 

cristãos por parte dos grupos neopentecostais. Foi importante ainda compreender a 

instituição religiosa em questão, a IMPD, a ruptura com a IURD, a continuidade 

dentro do movimento neopentecostal, a fundação em 1998, expansão e alguns 

elementos específicos – que, ao longo dos estudos, podem ser entendidos como os 

discursos e ações do Apóstolo Valdemiro Santiago, que levam os fiéis a negar 

outras instituições pela ênfase numa santidade vinda do líder. 
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 Seguiu-se então a investigação de uma visão neofundamentalista (ênfase na 

mudança social e política) em lugar de uma visão literal da Bíblia (fundamentalismo). 

Para os membros da IMPD, o ideal é a concepção de que “irmão vota em irmão", 

que um membro-irmão deve ajudar o outro a ter direitos na sociedade e a ter uma 

vida próspera, em que a religião e o Estado caminhem juntos para calcar os direitos 

do povo escolhido de Deus (os membros da IMPD). 

 
Origens do fundamentalismo protestante 
 
 O movimento fundamentalista surgiu a partir de meados do século XIX, criado 

por protestantes conservadores em solo norte-americano, no qual estão as raízes do 

fundamentalismo até hoje. 

Pisa-se no chão da sociedade norte-americana que, com sua “religião civil”, 
tinha a convicção de ser eleita para uma missão especial, uma espécie de 
novo Israel. Percebe-se em que contradições  socioculturais e religiosas se 
organiza esse movimento, bem como os traços que o caracterizam e que 
objetiva estabelecer (ORO, 1996, p. 49). 
 

 Os fundamentalistas tinham a intenção de combater a sociedade liberal que 

avançava de mãos dadas com a modernidade, as tentativas de conciliação entre a 

modernização e o campo doutrinal, a modernização e uma leitura interpretativa menos 

literal da Bíblia. Porém, diante desse ideal de comportamento ético, havia desvios 

relacionados à modernização que abriam caminhos por onde migravam os conceitos 

vindos da Europa, como a exegese histórico-crítica do texto bíblico. Uma das reações 

religiosas a tudo isso foram os “reavivamentos”. Os despertares religiosos tinham a 

intenção de reconduzir ao bom caminho as almas desgarradas do modelo puritano. 

 O conservadorismo passou a ser ensinado em escolas nas quais germinou o 

fundamentalismo, como a escola teológica de Princeton – uma das primeiras escolas, 

de orientação calvinista, a defender a verdadeira doutrina. Aos teólogos não havia 

necessidade de inovações teológicas, eles deveriam apenas explicar, de maneira 

conservadora, a única e inigualável teologia calvinista. Engessado em um cristianismo 

ortodoxo e dogmático, nasceu de um ventre conservador e puritano o 

“fundamentalismo”. O grupo defendia princípios como: a inerrância, a literalidade e a 

infalibilidade bíblicas. Os adeptos do movimento fundamentalista eram militantes 

protestantes a defender o passado. 

A lógica fundamentalista é assim: a luz para a compreensão do presente só 
pode vir do passado. Trata-se por certo, de um passado idealizado, 
entronizado, imóvel. O presente, por imitação do passado, em cada 
diferente época, fica condenado à fossilização. Reforma, para o 
fundamentalista, não é retorno aos fundamentos para reinterpretá-los à luz 
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do presente, mas transformação do presente à luz do passado. Não há 
futuro (CAMPOS, 2013, p. 132). 
 

 Em 1895, numa conferência bíblica em Niágara, foram fundamentados os 

princípios para a verdadeira fé cristã a combater os inimigos da sociedade 

americana: a inerrância bíblica; a divindade de Jesus; o nascimento virginal de 

Cristo; a redenção dos pecados através da morte e ressurreição de Cristo; a 

ressurreição corpórea de Cristo e sua segunda vinda. No início do século XX, várias 

denominações uniram recursos humanos através de campanhas com o intuito de 

mostrar ao público quais eram as serpentes diabólicas que sondavam os homens na 

intenção de enganá-los. Esse povo eleito precisava ver proliferar sobre os ares 

discursos que resgatassem os fundamentos de uma moral cristã incorruptível. 

Portanto, nos anos de 1910-1915, criaram uma série de 12 volumes, graças ao 

financiamento por parte dos irmãos Stewart, denominada The Fundamentals: a 

Testimony to the Truth. Livretes que foram distribuídos gratuitamente para toda a 

sociedade americana e em outros lugares do mundo também. 

Em 1920, a palavra “fundamentalismo” foi finalmente empregada para 

denominar o seleto grupo de protestantes conservadores militantes. O reverendo 

Curtis Lee Laws, editor do jornal batista Watchman Examiner e conservador, cunhou 

o termo para denominar os bravos guerreiros de Cristo que estavam a defender os 

“fundamentos”. O termo foi glorificado por companheiros de causa. 

 
Reprodução do fundamentalismo (ou o neofundamentali smo) 
 
 O fundamentalismo norte-americano dormiu dopado pelo novo modelo de 

economia e política social vigente no período que vai da segunda guerra mundial até 

os anos 70 do século XX (ORO, 1996); ficou no estado que chamo de 

“malemolência fundamentalista”. A sonolência extinguiu-se com manifestações 

religiosas de ressurgimento do fundamentalismo em solo estadunidense. Nesse 

ambiente estava espalhada a semente do neofundamentalismoamericano, que mais 

tarde iria se espalhar pelo mundo e, inclusive, pelo Brasil. A passagem histórica da 

malemolência do fundamentalismo clássico para o neofundamentalismo foi marcada 

por episódios e questões sociais. 

 A partir de 1968, entraram em crise os valores tradicionais, por exemplo, pela 

ampliação dos direitos civis e do respeito às minorias. Em 1973, ocorreram 

problemas econômicos, como a alta do preço do petróleo no mercado internacional, 
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que puseram o capitalismo em crise. A contracultura era outro movimento que 

colocava em crise a sociedade, pois impregnava vários setores sociais e atraía 

particularmente os jovens, que se desviavam das doutrinas protestantes. A moral 

cristã rígida seria o antídoto para esses males que afligiam a mentalidade 

protestante americana. “Pode se dizer, como foi assinalado no fundamentalismo 

clássico, que os movimentos fundamentalistas são sempre gerados e nutridos por 

sociedades em crises” (ORO, 1996, p. 75). 

 Diante dessas crises, ocorreu a reprodução do fundamentalismo por meio de 

movimentos religiosos de formato fundamentalista. Ocorreu o ressurgimento do 

fundamentalismo pelas “igrejas eletrônicas” amparadas pelos pastores 

televangelistas, que ligados à mídia acreditavam ter em suas mãos a solução para a 

crise. Fundamentalistas e conservadores acusavam o Estado de haver tolerado 

“demônios” que culminaram na crise social e no declínio da fé. Tais críticas sociais 

eram referentes às políticas de legalização do aborto, direitos aos homossexuais, 

influência do comunismo, dentre outras que contrariavam a verdade presente em 

sua interpretação das Escrituras. 

 No final dos anos 70 e começo dos anos 80 do século XX, os movimentos 

fundamentalistas ressurgiam com força parecida com aquela do começo daquele 

mesmo século. A fraqueza do Estado liberal em defender e garantir uma ordem 

social ética, fez com que os fundamentalistas, que acreditavam no modelo liberal, 

passassem a afirmar com todas as letras que a sociedade tivesse no religioso seu 

referencial válido e eficaz para orientar os indivíduos e a sociedade. No sistema 

ideológico fundamentalista, a sociedade se desenvolve inspirada nos ensinamentos 

bíblicos; há a crença de que os problemas sociais acontecem devido a uma 

infidelidade doutrinal; a única solução para combatê-los só pode vir da autoridade da 

Sagrada Escritura. Tornou-se, então, freqüente a participação de diversos membros 

de denominações religiosas em concentrações públicas, como em debates sobre a 

moralidade pública e quanto ao papel do Estado nesse domínio (ORO, 1996). 

 

 Neofundamentalismo na América Latina 

 

 A respeito do fundamentalismo na América Latina, podemos perceber seu 

crescimento elevado graças às seitas estadunidenses que a influenciaram 

fortemente a partir dos anos 50 do século XX (COLEMAN apud ORO, 1996, p. 86). 
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Contudo, esses novos movimentos religiosos estão distantes dos protestantes 

conservadores ou fundamentalistas clássicos americanos do final do século XIX e 

começo do século XX (ORO, 1996); eles possuem uma centralidade no poder 

político e acreditam que o caminho para a construção de uma sociedade cristã 

brasileira deve ser pela atuação de atores religiosos no cenário político. Para 

Antonio Gouvêa Mendonça (2008), o movimento neopentecostal não possui o cerne 

do fundamentalismo clássico, pois não se baseia fundamentalmente nos trechos 

bíblicos, mas, sim, numa ruptura com a sociedade neoliberal em favor de uma 

sociedade conservadora baseada nos princípios cristãos. 

 Podemos compreender, portanto, que esses novos movimentos 

neopentecostais eclodiram a partir do final dos anos 70 do século passado no Brasil. 

Como exemplo, a IURD, que foi influenciada pelos televangelistas conservadores e 

de direita dos EUA; e contou, ainda, com dissidências que deram origens às novas 

sementes desta mesma "árvore" como a IMPD, fundada em 1998, em Sorocaba-SP, 

por um ex-bispo da IURD, Valdemiro Santiago (o Apóstolo). Denominação religiosa 

que preserva muito do sincretismo religioso: catolicismo popular brasileiro com 

elementos do espiritismo e da teologia da prosperidade; com ressalvas no quesito 

exorcismo, pois a IMPD preza prioritariamente pelos dons da cura frente ao 

exorcismo, mas tanto quanto a IURD é adepta da teologia da prosperidade. 

 

Objetivos 

 

 A pesquisa debruçou-se sobre a compreensão do neofundamentalismo pelo 

neopentecostalismo, tomado como a terceira onda pentecostal brasileira, que teve 

origem no final dos anos 70; compreendeu-se especificamente qual é a 

representação que os neopentecostais fazem do conceito neofundamentalismo. 

Segundo Ricardo Bitun (2010, p. 141), a instituição, por meio da cura de fiéis, 

que é seu carro-chefe, acaba por fazer ao povo o que os governantes não fazem. 

Estamos em um país em que o atendimento público é precário, o bom atendimento 

médico é quase inacessível à maioria da população. Portanto, as ações da IMPD e 

de seus líderes, no seguimento de Valdemiro Santiago, atrai um número 

considerável de fiéis que lotam mais e mais as igrejas a fim de receber a tão 

sonhada cura física. Nesse cenário, o uso do poder carismático de um líder religioso, 

intitulado apóstolo, faz com que as pessoas sigam seus passos e escutem seus 
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conselhos sem questionar. Os discursos do Apóstolo remetem a mudanças no meio 

social; somente por meio da eleição de representantes da igreja é que se pode dar 

por certa a cura da sociedade. 
 

Metodologia 

 

 Entendida como a resposta à pergunta: “Por que os atores sociais pensam 

como pensam e agem como agem?”, a busca da sociologia compreensiva, no caso 

particular desta pesquisa, procurou compreender as ações políticas por parte da 

IMPD, assim como a dominação carismática na figura do Apóstolo Valdemiro 

Santiago. 

Quanto aos procedimentos de investigação, tratou-se de uma pesquisa 

bibliográfica (por meio de levantamento, leitura exploratória seguida de leitura crítica 

e interpretativa de obras de referência, as fontes secundárias) e documental (leitura 

exploratória seguida de leitura crítica e interpretativa de obras de documentos 

primários, divididos em dois blocos: os do passado, produzidos pelo movimento 

fundamentalista originário, e os do presente, produzidos pela denominação 

evangélica em questão, a IMPD). Não contendo pesquisas de campo. 

Quanto aos procedimentos de investigação, o levantamento e a investigação 

se deram por meio de fontes primárias – documentos produzidos pela IMPD, 

especialmente aqueles disponibilizados pelo site oficial da igreja (www.impd.org.br) 

– e de bibliografia especializada (fontes secundárias), assim como a investigação do 

assunto fundamentalismo nas publicações da IMPD (impressas e on-line), bem 

como em programas da igreja veiculados pela mídia secular, nos quais se destacam 

os discursos do fundador. 

 

Desenvolvimento 

 

 Podemos afirmar que o neopentecostalismo é largamente adepto da teologia 

da prosperidade e também das guerras espirituais. Uma das dissidências da IURD, 

a IMPD, que assim como a matriz vem conquistando vários adeptos, também pratica 

tal ação. Nessas brigas, expõem-se às claras as guerras espirituais, uma 

característica forte do movimento (MARIANO, 1999), nas quais o diabo é sempre o 

outro, ou seja, seu maior concorrente em quantidade de conversão de fiéis. A TV 
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virou um ringue de lutas entre IURD e IMPD, disputas no grito e até em conversas 

com demônios que dizem estar na concorrente (COUTINHO, 2012). Edir Macedo e 

Valdemiro Santiago são dois grandes lutadores carismáticos. Contudo, a IMPD 

possui várias divergências das práticas da IURD, ou seja, há rupturas e 

continuidades (BITUN, 2007). 

 A denominação tem como principal destaque a cura de doenças por meio do 

poder de Deus. Valdemiro, apóstolo e fundador da igreja, traz de volta, com 

pequenas alterações, a cura divina enfatizada pelo movimento pentecostal das 

décadas de 1950 e 1960 (BITUN, 2010, p. 126). A igreja possui um slogan, principal 

símbolo na logomarca da instituição, que é: "A mão de Deus está aqui", desta forma, 

o poder de Deus está ali mais do que em qualquer outra igreja. 

 A IMPD, como se viu, é uma dissidência da IURD. Nos últimos anos, está 

disputando espaços na mídia com as grandes igrejas expoentes do movimento, tais 

como a IURD e a Igreja Internacional da Graça. A disputa principal por fiéis se dá 

por meio de programas nas grandes mídias – nas quais a IMPD perdeu vários 

espaços nos últimos tempos devido a uma crise financeira dentro da igreja, ligada à 

má administração (CARDOSO, 2013). O Apóstolo Valdemiro não possui o mesmo 

espírito empreendedor de Macedo, possui, sim, características atreladas ao poder 

carismático. Valdemiro, ao contrário dos demais líderes das igrejas do movimento, 

que são de origem urbana e de classe média baixa do eixo Rio-São Paulo, é de 

origem rural, inclusive trabalhou na roça para ajudar a família. 

 Ainda segundo Dantas (2013), o poder carismático de Valdemiro Santiago fica 

exposto à população pela televisão. Valdemiro demonstra em seus discursos, 

recheados de um "caipirês", seu carisma e, em suma, a guerra pela audiência 

evangélica na TV brasileira. Discursos que conquistam cada vez mais fiéis, que se 

tornam seus clientes, pela venda de bens simbólicos. 

 A política está associada às ações de cunho religioso na instituição religiosa 

denominada IMPD, ficam às claras a dominação carismática, via discursos do 

Apóstolo Valdemiro Santiago, e seu poder de conquistar fiéis. Na pesquisa, em 

nenhum momento foi encontrado um fundamentalismo, estritamente ligado às 

passagens bíblicas. Contudo, podemos averiguar uma nova tipologia denominada 

"neofundamentalismo", que é de forma sucinta uma associação entre religião e 

política. Podemos perceber que assim como a IURD, que abriu caminho a essa nova 
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forma de profetizar a fé por meio da política, a IMPD usa das mesmas 

características. 

 

Resultados 

 

A IMPD liderada pela carismática figura do Apóstolo Valdemiro Santiago usa 

de uma combinação de carisma-prosperidade-cura-política na intenção de projetar 

ao fiel um paraíso na Terra. Uma sociedade pautada estritamente nos valores 

cristãos, na qual homossexualidade, eutanásia, aborto etc. sejam exorcizados, pois 

são "vírus" que contaminam os crentes. A única saída a controlar esses demônios é 

a participação política. 

Em matéria no site da IMPD, de 17/06/2013,1 intitulada "Miss. José Olímpio 

dep. federal exige investimento maior na área de educação", o Deputado Federal diz 

acreditar na educação e estar participando de projetos relacionados a tal assunto. 

Ao final, vemos em destaque ações neofundamentalistas: o Deputado diz que é 

primordial a ligação entre a escola e a família, e que estamos em um país em que 

falta educação, mas marca seu gol ao dizer que vivemos problemas decorrentes de 

miséria econômica e miséria cultural, os quais não se resolvem apenas com a escola 

e não se resolvem só pelo Estado. É um problema pelo qual as famílias devem se 

responsabilizar também. Estamos analisando um discurso de um político 

preocupado com os problemas sociais, mas não podemos esquecer que estamos 

diante de um discurso de cunho neofundamentalista, que logo mostra seus dentes e 

diz quem é de verdade. O Deputado Federal diz que os pais estão preocupados em 

deixar o peso da educação aos professores (babás) e usam a TV como auxiliar, 

então, o neofundamentalismo surge com uma cartada derradeira: "Cuidado: a mídia 

não valoriza a família, ela desvaloriza a ponto de incentivar o homossexualismo no 

Brasil e o aborto. Faça a sua parte, juntos vamos mudar este país". 

 

Considerações finais 

 

 A participação protestante ou evangélica na política ficou evidente na 

Assembléia Nacional Constituinte, em 1986, e tem perdurado até hoje, quero dizer, �������������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������������������������� �!"��� ##$$$���������%�#������#�������"�&���'(��������)���*��(++,-��.������� �/0������12/+��
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ainda mais hoje. Podemos compreender que há uma marcação do espaço político 

por igrejas evangélicas, embora sejam em maioria de matriz pentecostal, como as 

Assembléias de Deus, a IURD e, agora, a IMPD, que entrou nesse cenário em 

mimetismo com a IURD. As igrejas neopentecostais, segundo Paulo D. Siepierski 

(1997), deixam de lado a teologia pentecostal e aderem a um novo elemento difuso, 

a política. O autor discorda da teoria das ondas de Paul Freston (1993), o 

neopentecostalismo como a terceira onda do movimento, e sugere um novo modelo 

teológico que se mistura com a política, o "pós-pentecostalismo". Para Siepierski, a 

IURD, comandada por Edir Macedo, é o primeiro modelo desse novo 

pentecostalismo. Contudo, pelas pesquisas de Ricardo Bitun (2007), que destacam 

as rupturas e as continuidades no campo neopentecostal brasileiro, podemos 

indagar se a IMPD é mesmo descendente do pós-pentecostalismo. Nossa pesquisa 

espelhou-se nos estudos de Freston acerca das ondas pentecostais e não foi 

elaborado um estudo do pós-pentecostalismo; contudo, podemos subentender que a 

IMPD encaixa-se nesse modelo; talvez possamos sugerir uma quarta onda, no 

sentido de que a IMPD estaria caminhando para uma ruptura com os modelos já 

estudados. O que não foi aprofundado por não fazer parte do Plano de Trabalho 

desta Iniciação Científica. 

 Não foram encontrados relatos que remetam ao fundamentalismo bíblico 

estadunidense do século XIX na IMPD; ficou visível o afastamento a respeito do 

literalismo bíblico, que culminou na inserção da política no âmago da instituição 

religiosa, o que deixa fora o modelo fundamentalista proposto nos 12 livretes de 

cunho fundamentalista publicados no início século XX. No site da igreja e pelos 

discursos do Apóstolo via programas de TV, podemos observar que há um 

desprendimento da Bíblia. Destacamos que a IMPD representa, dentro do cenário 

neopentecostal, um novo modelo fundamentalista, mas de fundo político, a fim de 

curar os problemas sociais. O neofundamentalismo não está apoiado no literalismo 

acerca dos trechos da Bíblia Sagrada, mas, sim, numa moral cristã que através do 

uso político garanta de vez ao crente uma sociedade dentro do modelo cristão. 
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