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RESUMO
Esta dissertação de mestrado apresenta os resultados da pesquisa sobre Silas Malafaia –
um conferencista conhecido entre evangélicos e entre não-evangélicos no Brasil que se utiliza
do recurso televisivo há cerca de 33 anos, onde detém programas com formatos diversificados
ao longo dos anos; e um discurso incisivo de relevante influência sobre muitos seguidores.
Sua pregação condena o aborto, o uso de drogas e o que enxerga como aumento dos
privilégios dos homossexuais, ao mesmo tempo em que assumiu a teologia da prosperidade.
Usando da teoria do Mecanismo Mimético de René Girard, e estudando o contexto no qual foi
criado e com quem se relacionou desde os seus primórdios, esta pesquisa estuda a evolução e
mudanças de posicionamento de Silas Malafaia e a influência dos seus modelos de desejo.
Analisaremos em particular a sua transição de uma teologia mais conservadora da Assembleia
de Deus para adesão à Confissão Positiva e Teologia da Prosperidade, e a utilização da Mídia
não apenas voltada para cristãos, mas como ferramenta de comercio, que antes combatia.
Parte-se da hipótese de que Silas Malafaia muda seu discurso e pregação na medida em que
assume como modelos de desejo pastores norte-americanos teleevangelistas, como Morris
Cerullo e Mike Murdock, que atuam na mídia televisiva e são considerados pastores bemsucedidos. Nessa na análise, diferenciamos dois tipos de modelos de desejo, -- de acordo com
a teoria de desejo mimético de René Girard -- na vida de Silas Malafaia: modelos de
mediação interna e os de mediação externa. Espera-se que este trabalho possa contribuir para
as reflexões sobre a teoria de René Girard e também para estudos concernentes ao
Pentecostalismo Assembleiano e suas diversas possibilidades.

Palavras-chave: Silas Malafaia; René Girard; Desejo Mimético; Modelo; Assembleias de
Deus; Pentecostalismo; Mídia.
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ABSTRACT
This dissertation presents the results of research on Silas Malafaia - a well-known lecturer
between evangelicals and among non- evangelicals in Brazil that uses the TV feature for
about 33 years , where it holds programs with different formats over the years ; and an
incisive speech relevant influence on many followers . His preaching condemns abortion ,
drug use and what sees as increasing the privileges of homosexuals , while he took the
theology of prosperity. Using the theory of Mimetic Mechanism René Girard , and studying
the context in which it was created and who was related from its beginnings , this research
studies the evolution and positioning changes Silas Malafaia and the influence of his desire
models. We will analyze in particular the transition to a more conservative theology
Assembly of God to join the Positive Confession and Prosperity Theology, and the use of
media not only toward Christians, but as a trade tool , which once fought . It started from the
hypothesis that Silas Malafaia change his speech and preaching in that it takes as models of
desire televangelists American pastors , as Morris Cerullo and Mike Murdock , who work in
television media and are considered successful pastors. That the analysis , we differentiate
two types of desire models - according to the mimetic desire theory of René Girard - in the
life of Silas Malafaia : internal mediation models and external mediation. It is hoped that this
work can contribute to the reflections on René Girard 's theory and for studies concerning the
Assembleiano Pentecostalism and its various possibilities.

Keywords: Silas Malafaia; René Girard; Mimetic desire; Fashion model; Assembly of God;
Pentecostalism; Media.
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INTRODUÇÃO

Silas Malafaia é um conferencista conhecido entre evangélicos e entre não-evangélicos
no Brasil. Ele aparece com uma forma de abrangimento diferenciada entre os Pentecostais,
usando o recurso televisivo há cerca de 33 anos, onde detém programas com formatos
diversificados ao longo dos anos e, um discurso incisivo de relevante influência sobre muitos
seguidores. Sua pregação ―condena o aborto, o uso de drogas e o que enxerga como aumento
dos privilégios dos homossexuais‖ (LEITE,2012, 23). Investigar a emergência dessa liderança
religiosa que tem alcançado notoriedade na esfera pública, bem como representado uma fatia
significativa de evangélicos parece-nos uma relevante contribuição para a compreensão do
campo religioso brasileiro na atualidade.
Ele, por ser uma figura emblemática e singular no cenário pentecostal assembleiano,
pode instigar muitas possibilidades de desenvolvimento de pesquisa. O que levou ao
desenvolvimento da questão e interesse neste objeto foi a busca de tentar entender como uma
figura como esta influencia tanto o cenário ao qual está atuando e consegue atrair um público
de dentro da instituição religiosa que pertence e, ao mesmo tempo, consegue adeptos vindos
do espaço público. Há uma curiosidade em entender como se transforma ou se desloca em
objetivo, discurso e atuação. Antes, gostava de falar aos que estavam dentro de sua
comunidade e mantinha um discurso maior de negação de mundo e o que nele existe e,
depois, adequa sua estrutura a uma mais complacente e mais simpática aos modos ditos por
ele ‗seculares‘, mantendo, no entanto, outros aspectos discursivos.
Silas Malafaia, desde cedo, mostra sua tendência ao cenário midiático; em sua
biografia, uma entrevista é feita com seu irmão, Sérgio Malafaia, ao qual conta que quando
Pastor Silas tinha 15 anos, olhou para ele e disse: ―Sérgio, um dia vocês vão me ver ali‖
(COSTA,2012, 140) e apontou para a televisão.
O contexto no qual estava inserido não lhe proporcionou nenhum suporte neste
sentido, devido ao fato de que, sua instituição de origem – Igreja Evangélica Assembleia de
Deus – não era aberta a este cenário e, de alguma maneira, agia até mesmo de forma hostil à
esta iniciativa. Alencar (2010, 135) diz que a partir da década de 60, com a maior
popularização da televisão, os apresentadores e evangelistas de rádio passaram a produzir
programas para a televisão. No Brasil esse processo foi mais lento, ―na década de 1940,
[Assembleia de Deus] passou anos discutindo se era ou não ‗pecado‘ ouvir rádio, e repetiu a
discussão nas décadas seguintes sobre o uso da televisão. Perdeu o trem da história‖ Assim, a
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igreja perdeu uma maior participação na esfera pública, pois ela resistia contra algo inevitável,
a saber, a tecnologia.
Assim, o afastamento das D‘s (Assembleias de Deus) dessa esfera, a enfraqueceu, ao
mesmo tempo em que surgiram outras igrejas pentecostais que utilizavam meios de
comunicação de massa. Malafaia surge neste cenário e com essa presente resistência. A partir
disso, percebeu-se que uma análise mais minuciosa desta figura poderia trazer luz a estas
questões, e possibilitaria uma melhor compreensão do mesmo.
Desta forma, para estuda-lo, decidiu-se, recorrer ao pensador francês Rene Girard, e
sua teoria do Mecanismo Mimético, pois, suspeita-se que em Silas Malafaia esta dinâmica
mimética possa ter sido decisiva para que as nuances de sua trajetória possam se ter
configurado. Contudo, nos interessa na teoria, a primeira parte, que trata da questão do desejo,
triângulo mimético e suas implicações.
Para René Girard, o ser humano consegue superar seus instintos animais quando tem
suas necessidades ou desejos básicos satisfeitos. Assim, o indivíduo busca por outra coisa a
qual possa continuar a desejar, pois o desejo é intrínseco. Para o autor, a capacidade desejante,
que é o que lhe diferencia de outros animais, só é possível quando é realizada mimeticamente.
Assim, para que se possa fazer isso, torna-se necessário a presença de modelos, gestados
daqueles que estão à sua volta. Desta maneira, a ―natureza humana não apenas é desejante,
mas é mimeticamente desejante, porquanto o ser humano não deseja por si próprio, mas
deseja a partir daquilo que o outro deseja‖ (SOARES, 2013, 56). Nesta lógica, o desejante
deseja o objeto de desejo de seu modelo, formando a famosa tríade mimética. René Girard
apresenta todo o seu Mecanismo Mimético como uma cíclica lógica que se complementa ao
articular temas que constroem uma grande teoria ao final. Todo o Mecanismo perpassa por
temas grandes e complexos.
A única capacidade desejante que pode ser diferença entre seres humanos e animais é
a imitação, acredita o autor, que, para se desejar de maneira verdadeira, faz-se necessário
recorrer aos homens e ao que lhe rodeia, porque pode imitar seus desejos. Assim, para René
Girard, o desejo é sugerido por um modelo.
Desta feita, ao desejar o que o outro possui, ele entra em uma lógica mimética, que
pode desencadear violência, visto que os dois lutam pelo mesmo objeto, podendo emergir
então a Rivalidade Mimética. Se assim for, e sem que possa reverter o quadro a humanidade
vai agir dentro deste escopo, que gerará violência geral e irreversível, transformando-se em
caos a realidade. Para que se possa voltar à rotina e, novamente estabelecer ordem e paz
necessita-se de um bode expiatório, ao qual será consensual na comunidade que este bode será

13

culpado, Girard o chama de Vítima sacrificial, aquele por meio de quem será outra vez
pacificado a existência e encerrado o ciclo de violência e Mimetismo.
Ponto importante em toda a pesquisa será a do Desejo Mimético, que para ele é um
fenômeno exclusivamente humano que não se confunde com a mera imitação das inclinações
de cunho biológico como a fome, a sede e o sexo dependem da constituição orgânica do
indivíduo e são espontâneas. Ele surge quando todas as necessidades elementares foram
satisfeitas e o homem continua a desejar, ele passa então a desejar algo que ele não sabe
exatamente o que é. Se o instinto tem uma direção bem determinada essa sensação
identificada como desejo não tem objeto específico, não é predeterminado e cria no sujeito um
sentimento de privação e uma expectativa de que o outro lhe diga o que ele deve desejar.
Este ponto irá emergir os temas da Mediação Externa e Mediação Interna, que também
serão temas trabalhados advindos do tema do Desejo Mimético e que é importante para
entender Silas Malafaia. Esse aspecto trata-se da maneira como o modelo relaciona-se com o
desejante, ou seja, se o modelo se encontra em um ambiente e realidades diferentes do
imitador, não haverá conflito na relação e a rivalidade não será desenvolvida. Entretanto, na
mediação interna a rivalidade é inevitável, uma vez que o objeto de desejo está em pé de
igualdade entre os desejantes.
Um outro ponto que será trabalhado na pesquisa o próprio tema do Modelo de desejo,
a ideia será apresentar seus aspectos centrais e características. Partindo do pressuposto de que
Silas Malafaia muda porque quer ser como seus modelos, esta relação do imitador com seus
modelos torna-se imprescindível.
Enfim, dentre todos os aspectos evidenciados no Mecanismo Mimético, serão
utilizados na pesquisa também conceitos de Rivalidade Mimética, e Mímesis. Tendo em vista,
a necessidade de objetivação e delimitação na mesma, o objeto será analisado nestes aspectos.
Toda a sua trajetória de Silas Malafaia é coberta por elementos que podem evidenciar
tanto de maneira patente, como latente, a articulação neste sentido. Em seu discurso, o tema
do desejo mimético de Girard aparece várias vezes quando ele diz que obteve muitos
―discipuladores‖1 em sua vida, citando seu pai, seu sogro, alguns amigos, como Jabes de
Alencar2, e pessoas às quais sempre foi profundo admirador, diz também que sempre os teve
como modelo de cristãos, pais, e ‗servos do Senhor‘
Em sua biografia ele deixa evidente que suas ações são muito pautadas por relações de
mimetismo, por exemplo quando diz que a ouvir zombarias, descréditos ou deboches de
1

Termo utilizado por ele em vários programas Vitória em Cristo.
Jabes de Alencar, fundador da Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro (ADBR) e Presidente do Conselho de
Pastores e Ministros Evangélicos do Estado de São Paulo (CPESP)
2
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outras pessoas que querem impedir que conquiste seus desejos, deve ser dito: ― Estão falando
mal de mim? Estão achando que eu não consigo? Que eu não sou de nada? Pois vão ter que
engolir tudo o que estão dizendo. Vou mostrar a todos eles de que é que eu sou capaz‖
(COSTA, 2012, 56).
Silas Malafaia, muitas vezes, muda o modelo, mais sempre vai aparecer e movimentarse pautado, na maioria das vezes por um deles. Alguns não são conflitais, porém outros
apresentam-se como rivalidade e luta, fato que gera uma necessidade de superação e
reconhecimento. A busca nesta pesquisa é a de analisar também e descobrir quais os modelos
que o fazem mudar o objeto de desejo, em que momento seus desejos descolam de sua
realidade, e, em que momento eles são fortalecidos em seu discurso.
Com esse foco, definimos nossa questão de pesquisa: Quais os modelos de Silas
Malafaia? É interessante saber quem o faz mudar de desejo. Qual as mudanças adjacentes
desta transformação, os rompimentos e as continuidades. Quais as implicações de seus
modelos em seu discurso e estruturação, e como acontece esta relação utilizando a teoria do
mecanismo mimético de René Girard. Nossa suspeita foi a de que Silas Malafaia muda seu
discurso e pregação de uma Assembleia de Deus mais tradicional para uma midiática e de
prosperidade porque assume como modelos de desejo pastores norte-americanos, como
Morris Cerullo e Mike Murdock, que atuam na mídia televisiva e são considerados pastores
bem-sucedidos, divergindo assim, de sua postura anterior. Com isso, o objetivo determinado
foi o de analisar em Silas Malafaia quais os modelos principais em sua trajetória e evidenciar
características assumidas a partir desta relação mimética.
Ao focarmos no tema de Silas Malafaia, tivemos dificuldade por não existirem muitas
bibliografias relacionadas à uma análise imparcial deste personagem. As buscas foram feitas
em dissertações de Mestrado, artigos e sites oficiais com informações inéditas e atuais.
Para tratarmos do tema de Silas Malafaia foi utilizado a obra de Jefferson Costa Silas
Malafaia-Minhas experiências de vida (2012); a dissertação de Mestrado de Larissa Pothin
Preuss, sob o tema As telerreligiões no telespaço público: O programa Vitória em Cristo e a
estratégia de mesclar evangelização e pregação pública (2015); a reportagem de Daniela
Pinheiro à Revista Piauí com Silas Malafaia, sob o tema: Vitória em Cristo (2011) e também a
dissertação de Mestrado de Catiane Rocha Passos de Souza, No engraçado há “graça”? O
discurso religioso na mídia e os efeitos de sentido do humor. (2012). Estes títulos trazem uma
análise biográfica e descritiva de toda a trajetória de Silas Malafaia, contribuindo com a
inserção do tema na pesquisa.
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Para tratarmos do tema das Assembleias de Deus e contextualização histórica e
teológica de Silas Malafaia, utilizou-se os livros de Gedeon de Alencar, Assembleias de Deus
– origem, implantação e militância (2010); Matriz Pentecostal Brasileira – Assembleias de
Deus 1911-2011 (2013); utilizou-se também o livro de Marina Corrêa Assembleia de Deus –
Ministérios, Carismas e Exercício de Poder (2013). Estes títulos fazem uma abordagem bem
abrangente da história das assembleias de Deus no Brasil, e mostra a maneira como esta
denominação constitui-se, o que é caro a esta pesquisa pois é a ‗onda‘ em que Silas Malafaia
‗surfa‘
Para respaldar teoricamente nosso trabalho, reportar-nos-emos ao pensamento de René
Girard, principalmente, por meio de suas obras: O Sacrifício (2011); Eu vi Satanás cair do
céu como um raio (1999); A violência e o Sagrado (1990); Quando começarem a acontecer
essas coisas (2011); Aquele por quem o escândalo vem (2011); Coisas Ocultas desde a
Fundação do Mundo: A revelação destruidora do mecanismo mimético (2008). Todas estas
obras apresentam, algumas mais completas, a sua Teoria e suas especificações mais
detalhadas. Foram utilizados também livros de autores acerca de Girard, como o do Gabriel
de Andrade, René Girard-Um retrato Intelectual (2011) e Evolução e Conversão (2011), que
apresenta uma entrevista com Girard acerca de toda a sua teoria, com outros autores:
Pierpaolo Antonello e João C.de Castro Rocha.
Os três capítulos deste trabalho seguem a seguinte orientação: No primeiro capítulo,
apresentamos o personagem por meio de sua história e de seu contexto. Parte da nossa
reflexão sobre Silas Malafaia está relacionada à sua trajetória e principais acontecimentos.
Desde seu nascimento, perpassaremos por diversas etapas de sua vida, sendo ela relacionada a
escolhas pessoais como também, suas inserções comunitárias. Nesse capítulo, apresentaremos
uma biografia de Silas Malafaia. Em seguida, dedicaremos um espaço para analisar as Igrejas
Evangélicas Assembleias de Deus e sua constituição. Será interessante verificar como está
configurado o contexto intraeclesial em cada momento de Silas Malafaia; e também o
contexto histórico de cada época. Silas será apresentado de maneira cronológica e com
separações por temporais. Não há, contudo, nesse momento do texto, uma análise ou
articulação no sentido de verificar-se a relação de Silas Malafaia com seus modelos, na teoria
girardiana, isso só aparecerá no capítulo terceiro.
O segundo capítulo, será dedicado à apresentação da teoria de René Girard.
Iniciaremos com descrições gerais acerca de toda a sua teoria, na tentativa de evidenciar todos
os seus temas. Os temas que dizem respeito ao Sacrifício; ao Bode Expiatório; à Violência e o
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Skándalon serão tratados nesta primeira parte. A segunda parte será dedicada a um retorno de
temas da primeira parte de sua teoria, que serão os pontuados em Silas Malafaia. O tema do
Triangulo mimético, analisando o desejo, o modelo o objeto será verificado a partir das obras
de Girard. Serão finalmente, abordados os temas de Mediação Interna e Mediação Externa e
de Rivalidade Mimética. O capítulo terá uma estruturação bem metodológica no sentido de
repartições da teoria, para que haja uma melhor compreensão.
No terceiro capítulo, a intenção será de fazer a verificação efetiva dos Modelos de
Desejo da Teoria do Mecanismo Mimético de René Girard em Silas Malafaia, para assim
identificar suas influências, no que muda e, no que permanece. O capítulo será estruturado
com ênfase nos modelos. Serão introduzidos cinco modelos, a saber: Gilberto Malafaia, um
modelo inicial, que o faz desejar a carreira pastoral; José dos santos, o sogro de Silas, com
quem desenvolve uma relação mimética de mediação interna, com rivalidade mimética;
Morris Cerullo, um televangelista americano que vai ser modelo no que tange à mídia,
discursos mais dogmáticos, entre outros; Mike Murdock, que também se relaciona com Silas
Malafaia, tendo como objeto de desejo além da carreira midiática, mas também sua maneira
empreendedora de estruturação, e por fim, Edir Macedo, um modelo rival contemporâneo que
pode ser um modelo com evidencia à questão da indiferenciação em René Girard. O capítulo
busca fazer pontuações práticas percebendo quais os modelos e como Silas Malafaia muda ao
tentar sê-los.
Finalmente, esperamos que esta investigação possa contribuir para as reflexões sobre
Silas Malafaia, de forma que possa fomentar o interesse para o surgimento de outras análises
a respeito desse personagem.
Esperamos também poder contribuir com as pesquisas Pentescostais Assembleianas
no cenário brasileiro. Também, interessa-nos tangenciar nos estudos girardianos nos
ambientes acadêmicos.
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CAPÍTULO 1: SILAS MALAFAIA – Descrições Gerais

Silas Malafaia é um conferencista conhecido entre evangélicos e não-evangélicos no
Brasil. Formado em teologia pelo Instituto Bíblico Pentecostal e psicologia pela Universidade
Gama Filho. Conferencista convidado em várias igrejas no Brasil e também em outros países,
também organiza eventos como o Congresso Pentecostal Fogo para o Brasil, "Cruzadas
Evangelísticas" e etc. Pastor Silas Malafaia também é o vice-presidente do Conselho
Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil (Cimeb), entidade que abriga
pastores de diversas denominações evangélicas do Brasil e foi membro da mesa diretora da
Convenção Geral das Assembleias de Deus (CGADB). Presidente da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja que conta com mais de 12 mil membros. Atua
com uma forma de abrangimento diferenciada, usando o recurso televisivo há cerca de 33
anos, onde detém programas com formatos diversificados e um discurso incisivo de relevante
influência sobre muitas pessoas. Silas Malafaia também se destaca por sua carreira
empreendedora. Fundador e Presidente da Editora Central Gospel, uma empresa que
comercializa títulos de livros,

D‘s, DVD‘s, artigos evangélicos em geral. Também é

reconhecido por ser gestor e fundador da Associação Vitória em Cristo, Instituição sem fins
lucrativos que realiza trabalhos sociais e patrocina trabalhos voluntários.
Silas Malafaia é uma figura que tem aparecido no espaço público, lê-se político, com o
discurso de resistência à determinada classe de minorias, unido a Frente Parlamentar
Evangélica, que se articula contra temas como igualdade racial e de gênero, direito ao aborto,
eutanásia e casamento entre pessoas do mesmo sexo, além de também se opor à
criminalização da violência e discriminação contra homossexuais, bissexuais e transexuais e
de castigos físicos impostos por pais aos filhos. A Frente Parlamentar também tenta derrubar
resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que impedem que psicólogos tratem
a homossexualidade como uma doença, apesar da decisão do CFP estar de acordo com a
resolução de 1990 da Organização Mundial da Saúde (OMS), que retirou a homossexualidade
da lista de distúrbios mentais depois que diversas outras organizações psiquiátricas
respeitadas, como a Associação Americana de Psiquiatria e a Associação Americana de
Psicologia, terem feito o mesmo nas décadas anteriores. Também buscam a aprovação do
Estatuto da Família, que restringe o conceito de família, discrimina homossexuais e
regulamenta a heteronormatividade no Brasil.
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Assim, se destaca a clara atuação deste personagem, tanto na esfera intra
assembleiana, como na esfera mais dita pública e social. A partir dessa apresentação mais
geral, passaremos agora a discorrer sobre sua trajetória.

1.1 Primeiras Décadas de Silas Malafaia
Silas Malafaia nasceu em 14 de julho de 1958, na Tijuca, Zona Norte da cidade do Rio
de Janeiro-RJ. Seu pai, pastor Gilberto Malafaia, era um militar aposentado, que se tornou
pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e sua mãe, diretora de escola, a senhora
Albertina Malafaia. Segundo Daniela Pinheiro (2011), ―Desde criança, participava de cultos
domésticos e acompanhava os pais em eventos evangélicos‖ Quando tinha 14 anos conheceu
a Elizete, de 13, que viria a ser, posteriormente, sua esposa.
Sua mãe, Albertina, relata, em entrevista concedida ao autor de sua biografia, escrita e
publicada pela editora do próprio pastor Silas, que sua infância e adolescência foram comuns,
e com poucos contingentes relevantes. Uma história que julga ser marcante aconteceu quando
Silas Malafaia tinha 12 anos: um dia eles estavam em sua casa e passou um homem
identificado por ela como ―possesso‖3, que todo os dias passava pela rua, e Silas ‗repreendeu
os demônios com autoridade‘ e o homem nunca mais passou com aquela atitude por lá. Para
sua mãe, ―Desde pequeno, Deus já o usava, preparando-o para uma obra maior‖ (COSTA,
2012,126).
Silas Malafaia narra uma lembrança deste período que julga ser relevante:

Umas das mais gratas recordações que tenho da minha infância é das noites
em que minha mãe colocava a mim e à minha irmã mais nova para dormir.
Antes, ela se sentava entre nós em uma das nossas camas, e contava-nos as
histórias da Bíblia. Enquanto ela narrava aquelas irresistíveis histórias, eu
viajava na minha imaginação. Quando contava a história de José, Daniel, eu
me via em companhia deles, e às vezes me imaginava um deles. Minha mãe
tem o dom de contar histórias. É uma educadora por excelência. Conseguia
contar-nos as histórias com tantos detalhes e com tanto poder de dramatização,
que nos levava a desejar viver também as grandes experiências que os
personagens bíblicos tiveram com Deus (COSTA, 2012, 11).

Silas é o quarto de seis irmãos, contando com Vilma, uma filha adotiva: Samuel,
Sérgio, Suzana e Siléia. Sua mãe relata que, nesta época, faziam momentos espirituais em
3

Possessão, a partir do olhar Pentecostal Assembleiano, se estabelece quando um indivíduo age de uma forma
não normal e é, por isso, considerado como controlado por um ser sobrenatural, identificado como maligno.
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casa, chamados por ela de ―culto doméstico‖, e que, nestes momentos, concediam
oportunidades aos filhos para que se manifestassem com músicas cristãs ou leituras bíblicas.
Sua irmã Suzana acrescenta que os irmãos Samuel e Sérgio, às vezes não queriam participar, e
o seu pai os liberava, mas Silas era muito presente e participativo nestes momentos. Albertina
conclui dizendo que os filhos foram educados desta forma, com hábitos que puderam
proporcionar, segundo Albertina, ―uma base muito boa de educação cristã. Eles se firmaram,
aprenderam a Palavra de Deus desde cedo. Tivemos todo o cuidado de cria-los no temor de
Deus‖ (COSTA, 2012, 127).
Seu irmão mais velho, Samuel Malafaia afirma que, desde criança, demonstrou querer
estar ligado à pregações e evangelismos mais do que seus irmãos. Relata que Silas ―pregava
mais do que a gente, visitava4 mais do que a gente, estava mais envolvido com as atividades
da igreja, sendo preparado pelo Senhor para essa posição de destaque que ele assumiu‖
(COSTA,2012,135).
Durante essa fase de sua vida, seu irmão Sergio Malafaia, relata um acontecimento que
já é indício de uma tendência futura. Conta ele:

Certa vez, quando ele tinha talvez, uns 15 anos, olhou para mim e disse:
―Sérgio, um dia vocês vão me ver ali‖, e apontou para a televisão. Eu dei a
maior força para ele, e falei: ―Se Deus quiser isso para a sua vida, nós vamos
te ver sim, mano; você vai conseguir‖ (COSTA, 2012,140).

Silas Malafaia tem, em sua formação inicial, aspectos em larga escala caracterizados
por sua denominação. Como seu pai era, neste momento, um pastor assembleiano, muitos dos
traços citados, a partir destes relatos, evidenciam comportamentos sob esta cosmovisão. Um
reflexo disso é o que descreve sua irmã Suzana, de quando Silas Malafaia tinha 12 anos.
Segundo ela, um certo dia, estavam na Igreja Assembleia de Deus da Penha, de repente
chegou uma senhora ―temente a Deus‖, ―mulher de oraç o‖, ―viu que o Silas vinha em minha
direção, chamou-o até ela, e foi usada em profecia para ele. O Senhor disse por aquela irmã
que tinha uma grande obra a realizar por intermédio do Silas, que iria usá-lo com muito poder
e autoridade. Ele ouviu tudo calado não falou nada‖ (COSTA,2012,147).
A relação de Silas com seu pai, Gilberto Malafaia (1921-2016), durante a infância e a
adolescência foi maior, em relação aos seus irmãos, por existir uma diferença de idade de
Silas com seus irmãos de aproximadamente dez anos.
4

Na tradição assembleiana, essa prática de ir à casa dos outros participantes da comunidade, na intenção de
apoiá-los em algo que lhes seja necessário, ou apenas como fortalecimento espiritual, é comum, porém mais
praticada por pastores, ou por aqueles que exercem cargo de liderança.
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Seu pai nasceu em Castro Alves no estado da Bahia, e cristão protestante aos 19 anos e
casou-se com Albertina, que era Diretora de Escola. Após aposentar-se tornou-se pastor da
Igreja Assembleia de Deus em Jacarepaguá –IADJ, e após quarenta e um anos exercendo esta
função, Gilberto passou a presidência da igreja para o filho de Silas Malafaia, Silas Malafaia
Filho. Seu neto assume porque a esta altura, Silas Malafaia já estava na presidência da igreja
que assumiu de seu sogro em 2010. Pastor Gilberto Malafaia faleceu no dia doze de janeiro de
dois mil e dezesseis.
Silas conta que entre seus nove e treze anos, andou muito na companhia do pastor
Gilberto. Ele lembra que seus pais sempre foram educadores natos e acrescenta que seu pai
É um pastor dotado de uma eloquência tão impressionante, de um domínio tão
seguro das leis da retórica que, alguns anos atrás, quando ele solicitava a
palavra para falar nas convenções das Assembleias de Deus no Brasil, muitos
tremiam, pois temiam sua perspicácia aguda, sua lógica implacável [...] Sou
fichinha perto do velho Gilberto Malafaia. Enquanto, muitas vezes, cometo
delitos, pecados e crimes contra as regras da língua portuguesa, meu pai
sempre usou um português de altíssimo nível, polidíssimo. Quando era jovem,
lia o dicionário durante duas horas (COSTA, 2012, 10).

A despeito de todo o reconhecimento atual de Silas para com seu pai, há de se lembrar
que seu pai era um homem aposentado, mas que obteve uma carreira militar na Aeronáutica
durante toda a vida. Era um homem de opinião. A maneira como Silas o descreve acima deixa
evidente a maneira como seu pai sempre se impôs, e ao que parece, era respeitado em sua
comunidade. Pode se deduzir, a partir destas informações, que Silas tenha sido influenciado,
ou no mínimo, tenha absorvido alguns destes traços de seu pai?
Seu irmão Sérgio Malafaia relata que Silas aprendeu muita coisa sobre a Bíblia, por
conta da relação que todos os filhos tinham com ela. Foram introduzidos ao texto bíblico
desde muito cedo, e, depois que aprenderam a ler, a rotina da leitura bíblica tornou-se
habitual, parte do dia a dia. Ele acredita que uma coisa que ―certamente ajudou muito o Silas a
conhecer Bíblia e a interessar-se mais e mais por ela, inclusive memorizando muitos de seus
versículos, ele diz: ―foi o método que nosso pai usava para nos castigar‖ (COSTA,2012,140).
Segundo Sérgio, seu pai os obrigava a ler a Bíblia, escolher alguns versículos, e escrevê-los
cem vezes cada um. Para toda a família, e, segundo Costa, Silas sempre se destacou neste
quesito.
Pastor Gilberto foi a primeira figura que influenciou Silas Malafaia. No culto fúnebre
de Gilberto Malafaia que aconteceu no dia 13 de janeiro de 2016, e está disponível no site
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verdade gospel5, Silas conta que aos 11 anos de idade saía com seu pai para vender livros
durante todo o dia. Conta também que nesta mesma época, já lia os cadernos de política, tanto
nacional, quanto internacional, do Jornal do Brasil6 sob instruções de seu pai.
Essa relação é relevante para esta pesquisa pois pode ser o nicho de formação e de sua
forma de gerir a sua religião e maneira como se relaciona com sua religiosidade. Seus
paradigmas advêm de modelos que, aqui nas primeiras décadas de sua vida, já se evidenciam.
Uma amostra disso é seu discurso sobre como seu pai lhe ensinou a enfatizar ou tentar
justificar suas conquistas. Ele diz também

Outra coisa que sempre fiz, e de que nunca tive vergonha, foi comentar sobre
os meus sonhos, compartilhá-los com as pessoas. Aprendi que, quando
falamos dos nossos sonhos, mesmo que alguém ria, alguém deboche, haverá
sempre uma ou algumas pessoas tocadas para nos ajudar a realiza-los
(COSTA, 2012,17).

Para ele, o cristão não deve ter medo de declarar seus sonhos, ou de mostrar aos outros
a visão que recebeu de Deus. Encoraja ao destemor aos críticos, invejosos ou derrotistas.
Categoricamente enfatiza: ―Sonhemos, sonhemos os sonhos de Deus, e abramos a boca para
declará-los‖ (COSTA,2012, 17).
Gilberto Malafaia disse em entrevista a Jefferson Costa que, durante esse período da
vida de Silas, nenhum dos filhos se portou com altivez ou alguma atitude que demandasse a
ideia de confronto com ele. Ele acrescenta ainda que sempre tentou dar aos filhos testemunho
de autenticidade cristã. Seria por conta de que, sua estrutura familiar integrou-se enrijecida
sob o prisma da disciplina militarizada? E acrescente-se a isso, a ideia de que o moralismo era
fundamentalmente a base para a caminhada cristã pentecostal, o que inclui a questão da
hierarquia e submissão, como está escrito no texto bíblico em Êxodos 20.12, na passagem da
descrição dos dez mandamentos: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus
dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.

1.2 – O Primeiro Silas Malafaia
Na década de 70, Silas e sua família foram para Igreja Evangélica Assembleias de
Deus no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, pastoreada pelo Pastor José Santos, que viria a
5

6

http://www.verdadegospel.com/importante-faleceu-o-pastor-gilberto-malafaia/

Jornal fundado em 1891. O Jornal do Brasil é um tradicional jornal brasileiro, publicado diariamente na cidade
do Rio de Janeiro e impresso até setembro de 2010, quando se tornou exclusivamente digital.
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ser seu sogro. Neste momento Silas era um jovem, estava com aproximadamente 16 anos.
Envolveu-se então nesta comunidade e, logo se destacou tornando-se líder do grupo de jovens
e assim começou a promover evangelismo de rua 7sobre carroceria de caminhão e palcos
improvisados. Daniela Pinheiro afirma que foi nesta época que Silas afirma ter recebido o
―chamado‖ para se dedicar totalmente à comunidade assembleiana. Ela conta que ele ―ouvia
uma pregação, quando no meio da frase do pastor sentiu algo inexplicável. ‗É como um
estalo. De repente tudo passa a fazer sentido. Você consegue integrar emocional, o intelectual,
o psicológico, você entende por que você está aqui. É uma coisa muito forte e muito pessoal‘,
contou‖ (PINHEIRO, 2011, 27).
Dentro do grupo de jovens formou-se um coral, chamado de Renascer que cantava na
liturgia local, o qual Silas era baterista. Depois de algum tempo, com o incentivo de Silas
como seu líder, o Coral gravou LPs. Silas Malafaia conta que, nos finais de semana, ele
alugava uma Kombi para evangelizar e levar os LPs aos mendigos e motoristas na praia de
Copacabana. Contudo, precisavam divulgar mais o coral, foi então que o líder teve a ideia de
iniciar um programa de rádio. Desta forma poderiam promover o coral e conseguiriam vender
mais cópias e apresentar-se em mais lugares do que já haviam ido até então.
Neste período, o pai de Silas, que foi co-fundador do Instituto Bíblico Pentecostal8
junto com o missionário norte-americano Lawrence Olson, levava o jovem para ajudá-lo.
Nesta época também, Silas chegou a trabalhar nas máquinas, ―ele manipulava a máquina de
copiar páginas escritas, o mimeógrafo‖ (COSTA, 2012,122).
No ano de 1980, Silas Malafaia se casa com Elizete Malafaia, filha do Pastor de sua
igreja, José Santos. Dois anos depois, aos 22, viria a se tornar pastor auxiliar da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, escolhido e consagrado por seu
sogro. Silas já havia tido contato com rádio, quando trabalhou com Gilberto Malafaia e
Lawrence Olson, mas também nestes anos, algumas emissoras aqui no Brasil passaram a
transmitir programas de televangelistas americanos, como Jimmy Swaggart e Rex Humbart,
7

É quando um grupo da comunidade se reúne no templo, ora, carimba folhetos com mensagens de fé e depois
sai pelas ruas entregando às pessoas e convidando-as para reuniões no templo.
8
Através de N. LAWRENCE OLSON (de saudosa memória), fundador e Diretor do IBP, foi estabelecido o IBP,
no ano de 1961. Lawrence Olson, como era chamado pelos amigos, estudou no Seminário Batista do Norte, em
Chicago, Estados Unidos da América, foi graduado em Teologia na turma de 1931.
Sentindo uma forte chamada para o Brasil, em l961 fundou o Instituto Bíblico Pentecostal no bairro de
Cascadura-RJ, onde funcionou alguns anos, transferindo-se para sua sede própria em São Francisco Xavier - RJ,
onde permaneceu até que ele cumpriu sua missão no Brasil, em 1989.
Em 1993 o tradicional IBP - Instituto Bíblico Pentecostal integrou-se ao Ministério Bernhard Johnson,
fortalecendo ainda mais o ensino teológico regional, o qual passou a ser seu Diretor Presidente até fevereiro de
1995, quando se deu sua morte. Substitui-o no Brasil seu filho, Pr. Terrence Bernhard Johnson, Diretorpresidente até fevereiro de 2006. Atualmente o presidente do IBP é o Pr. Roberto José Inácio. Fonte: Site oficial
do IBP.
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que serão observados melhor mais a frente, na TV. Daniele Pinheiro narra que ― alafaia
ficou fascinado com o poder de evangelização da tevê. Vendeu um carro, pediu dinheiro
emprestado a um amigo bem posicionado na hierarquia da igreja e contou com a simpatia de
um rico empresário evangélico, Sotero unha‖ (PINHEIRO, 2011, 28), que durante anos lhe
concedeu ajuda financeira. Desta maneira, comprou um horário na antiga TV Record (atual
GAZETA)9, que também era identificada como TV Corcovado.

Quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, comecei a interessar-me pela
televisão. Naquela época, eram exibidos no Brasil programas de
teleevangelistas americanos, e eu ficava fascinado com o poder do alcance da
Palavra de Deus pregada pela TV. Comecei a procurar oportunidades de entrar
naquele veículo para levar a mensagem do evangelho (COSTA, 2012, 15).

Elizete Malafaia conta a Jefferson Costa, em uma entrevista que o dono da TV, na
época, propôs a Silas Malafaia que conseguisse outros pastores para comprarem horário no
canal, assim lhe pagaria uma comissão. Silas, conseguiu vários pastores. ―Foi nesta comissão
que Silas passou a ganhar que nos ajudou a pagar a nossa parte no programa, e a ter o
suficiente para sobreviver. Silas comprou mais espaço na TV e passou a revendê-los para
outros pastores. Isso fez com que nossa situação financeira melhorasse‖ (COSTA, 2012, 94).
Então, aos 24 anos, casado, pastor e líder na comunidade da Penha, já tinha seu espaço
na televisão, como havia desejado desde sua adolescência.

1.2.1 Primeiro Programa Renascer
Esse primeiro programa foi intitulado Renascer, uma alusão ao Coral Renascer, ao qual
fazia parte pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Penha, mas depois passaria
a se chamar Programa Vitória em Cristo.
O formato inicial era simples. Silas Malafaia apresentava o programa. Ele dava uma
palavra evangelística de, aproximadamente 15 minutos e, em seguida, entravam os comerciais
dos patrocinadores.

9

― om duas câmeras paradas, sentado atrás de uma mesa, Malafaia

Durante a pesquisa, não foi encontrado relação direta de que a TV Record, viria a tornar-se a Gazeta. O Site
oficial da CNT www.cnt.com.br, dá conta de que inicialmente este canal surgiu localmente em 1979 como TV
Tropical, tornou rede estadual em 1982 como Rede OM e rede nacional em 1992como Rede OM Brasil,
mantendo-se até 1993, quando muda para atual nome. No início do mês de fevereiro de 1992, a Rede OM
fecha contrato de fornecimento de programação com a TV Gazeta de São Paulo (de propriedade da Fundação
Cásper Líbero). Em 28 de fevereiro de 1992, é adquirida a TV Corcovado. O canal 9 da cidade do Rio de
Janeiro era pertencente ao Grupo Silvio Santos e desde outubro de 1990 estava arrendada à MTV Brasil.
Inicialmente, a emissora apenas retransmitia a programação gerada em Curitiba.
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chamava pastores para cantar e palpitava sobre qualquer assunto. Com muitas contas a pagar,
completava o orçamento com palestras, conferencias e sermões em igrejas de amigos‖
(PINHEIRO,2011,28). Ela escreve que, em uma ocasião ele chegou a pregar noventa vezes
em setenta dias, chegando até a perder sua voz, para conseguir cobrir suas despesas.

1.2.2 Contexto Americano
No Brasil, neste momento já eram transmitidos os programas americanos de
teleevangelistas com repercussão mundial. Segundo Preuss (2015), os pastores estadunidenses
apareceram na TV brasileira a partir de 1978. Rex Humbard foi o primeiro pregador a
aparecer em rede nacional pela Tupi, pelo SBT e pela Manchete. O programa foi exibido de
1978 a 1984. Pat Robertson e seu ― lube 700‖ também entraram no Brasil na mesma época,
combinando a pregação fundamentalista batista à crença em milagres e prodígios (CAMPOS,
2004). Segundo Fonseca (2003), quem mais obteve sucesso no Brasil foi Jimmy Swaggart,
pregador vinculado à Assembleia de Deus que teve o programa transmitido pela Record e TV
Bandeirantes. O cenário dos evangélicos na TV começou a mudar no início dos anos 1980.
Campos (2004) registra que, em 1983, o pastor batista Nilson do Amaral Fanini10 recebeu do
governo federal a concessão do Canal 13 do Rio de Janeiro. Fanini, apresentador do programa
―Reencontro‖ desde 1975, costumava encher estádios em suas reuniões evangelísticas. Em
1982, levou 120 mil pessoas ao Maracanã, inclusive o então presidente João Figueiredo. ―O
pastor demonstrou publicamente seu apoio ao governo e pediu votos para o partido da
ditadura. Como resultado da colaboração, recebeu a concessão de um canal de TV. O
10

Nilson do Amaral Fanini (1932-2009), nasceu em Paranaguá, Paraná em 18 de março de 1932, filho dos
imigrantes italianos Olympio Fanini e Cecy do Amaral Fanini. Iniciou oficialmente sua carreira religiosa
na década de 1950, ao formar-se bacharel no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil em 1955. Foi
consagrado pastor na Igreja Batista de Itacuruçá, Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, pastoreada pelo Pr.
Oswaldo Ronis, em 24 de novembro de 1955, e foi pastor itinerante no norte do estado do Paraná por um
período. Nos Estados Unidos da América fez em 1958 o mestrado no Southwestern Baptist Theological
Seminary, em Fort Worth, estado do Texas. Casou-se com Helga Kepler em 1958, e com ela teve os filhos Otto,
Roberto e Margareth, que residem nos EUA. Pastoreou a Primeira Igreja Batista de Vitória até 1964, ano em
que assumiu a Primeira Igreja Batista de Niterói (PIBN), sucedendo Manoel Avelino de Souza. Foi presidente e
pastor titular dessa igreja por 41 anos. Neste período foi reitor do Seminário Teológico Batista de Niterói, e
também fundou a organização assistencial Reencontro Obras Sociais e Educacionais, da qual foi presidente por
35 anos. Apresentava um programa de mesmo nome em 146 emissoras de TV do Brasil e 10 nos EUA. Sua
administração foi marcada pelo crescimento da PIBN, que conforme contagem de 2005 possuía mais de oito
mil. Tornou-se referência no meio cristão, e tinha bom trânsito no meio político (teve audiências com todos os
presidentes brasileiros desde Geisel) e tinha passaporte diplomático emitido por Fernando Henrique Cardoso.
Durante este período Fanini presidiria por 12 vezes a Convenção Batista Brasileira, e finalmente presidiu
a Aliança Batista Mundial por cinco anos, de 1995 até 2000. Após o fim de seu mandato ingressou no conselho
da organização.
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programa ―Reencontro‖ foi o primeiro a ser transmitido em rede nacional, no início da década
de 1980‖ (PREUSS, 2015,70-71). Devido ao fracasso financeiro, em 1990, a TV Rio foi
vendida à Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, através de operação realizada em um
contrato de gaveta. (FONSECA, 2003).
Em reportagem, datado em 12 de novembro de 197811, o programa Fantástico, da rede
Globo, dedica aproximadamente 17 minutos para evidenciar a realidade de programas
televangelísticos americanos, e como eram geridos cada um dos mais midiáticos ministérios.
Dentre os mais evidentes neste período, e dali retransmitido para todo o mundo, destacam-se
alguns, a saber: Billy Graham, Rex Humbard, Jerry Falwell, Robert H. Schuller, Garner Ted
Armstrong, Oral Roberts, entre outros.
Esta nova forma de se fazer religião estava em efervescência nos Estados Unidos da
América e a reportagem chama esta nova maneira de congregar de Igreja Eletrônica.
Os pastores eram os gestores, tendo em vista as doações que chegavam pelos correios
e, precisavam ser administradas, em sua grande maioria para a manutenção do programa no
ar. A partir deste modelo, as doações variavam de pastor para pastor, por exemplo, estima-se
que, só no ano de 1976, Billy Graham tenha arrecadado cerca de US$ 27.800.000.000,00. As
doações chegavam via correio, em envelopes que, traziam cada um, em média, US$ 25,00.
Muitos destes teleevangelistas começaram a construir grandes templos e universidades, o que
gerou alta demanda no mercado de construção civil americana, o que foi visto com bons
olhos.

a) Rex Humbard
O pastor Rex Humbard foi o primeiro a deixar sua marca na TV brasileira. Ele
conseguia reunir multidões nos estádios e auditórios. Sua função era pregar, gritar, chorar e
arrecadar dinheiro. Sua pregação era conservadora e seu discurso baseado nos valores
familiares. Como testemunho, sua família também participava dos programas. Maudee
Aimee12, seus dez filhos e dezenas de netos, todos em trajes comportados, cantavam hinos
com o pregador. Seu apogeu foi marcado em 1982 quando colocou 180 mil pessoas dentro do
Maracanã, no Rio, inclusive ano em que Silas Malafaia estreia na TV Corcovado.
Rex Humbard também ficou famoso por ter sido o pastor de Elvis Presley em seus
últimos anos de vida e juntamente com o reverendo C. W. Bedley dirigiu a cerimônia fúnebre
do cantor. Foi Humbard que trouxe a benção do copo d'água a distância. Ele começou sua
11
12

Disponível em http://globoplay.globo.com/v/909537/.
Fundadora do Igreja Evangelho Quadrangular.
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carreira na Tupi, mas com o fechamento da TV outros canais passaram a transmitir seus
programas. Nesta entrevista ao Fantástico em 1978, Rex diz que seu programa chega a obter
dois milhões de telespectadores e todo o mundo, quinhentas e setenta e oito emissoras nos
Estados Unidos e transmissão em mais quatro países (incluso aqui o Brasil).
Em 2007, na ocasião de sua morte, Júlio Severo (2007) afirmou que Rex Humbard, foi
o primeiro televangelista do mundo e pioneiro em programas de TV evangélicos, morreu de
causas naturais em 21 de setembro de 2007. Ele tinha 88 anos. Humbard, foi mencionado pela
revista U.S. News & World Report como ―Um dos 25 Maiores Arquitetos do Século
mericano‖
Na reportagem exibida pela Rede Globo, o jornalista, ao qual não é identificado,
finaliza com uma descrição do que era, para ele, naquele momento, essa virada na maneira de
ser pastor para além do templo, e na maneira de se evangelizar, ou de se fazer Religião. Ele
concluiu afirmando que ―todos os evangelistas são excelentes oradores, figuras carismáticas, e
genuinamente dedicados ao trabalho de converter as massas ao chamado ‗Novo Despertar
Religioso‘ que vem se edificando em todo o mundo‖13.
Importante perceber como as coisas estavam acontecendo, essas evidencias serão, um
apontador para Silas Malafaia, na forma em que ele vai constituir sua denominação, tema
trabalhado no terceiro capítulo.
Um pouco depois, uma outra figura aparece que, por ser transmitido nos canais
nacionais, pode servir como modelo para Silas Malafaia, a saber, Jimmy Swaggart.

b) Jimmy Swaggart
Com o tempo, apareceram alguns sucessores a Humbard. O principal dele era Jimmy
Swaggart, o showman da fé. Ele viajava o mundo fazendo seus milagres. Swaggart também
conquistou milhares com seu talento. Além de pregar, ele cantava, chorava, gesticulava e
fazia suas interpretações diante das câmeras. ―Quando Swaggart esteve no Maracanã, em
1987, teve direito a limusine, batedores, camarim, plumas e paetês. Um verdadeiro astro
hollywoodiano. Ele era pastor da Assembleia de Deus em Baton Rouge, Chicago. Sua
pregação, carregada de apelo emocional, transmitia a ideologia norte-americana‖ (SILVA,
2010). Além de pregar contra o comunismo, Swaggart financiou a campanha contra o governo
sandinista da Nicarágua. Houve até comentários que ele seria o sucessor natural de outra

13

(Globo, Fantástico, 1978 Disponível em http://globoplay.globo.com/v/909537/).
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figura do televangelismo, o pastor batista Billy Graham, que viajou o mundo fazendo seus
programas religiosos e se consagrando uma megaestrela deste segmento.
Os evangelistas norte-americanos da Igreja Eletrônica não se solidificam por muito
tempo em solo nacional americano e já em meados da década de 1990 não mais figuravam
entre o elenco de telepastores. Fonseca (2003), acredita que um dos fatores que possa ter sido
responsável por este declínio possa ter sido a falta de identidade destas figuras midiáticas.
Enquanto isso, aqui no Brasil viu-se o declínio da popularidade destes telepastores
americanos, e procurou-se configurar uma identidade mais nacional e vinculada à realidade
brasileira, pois era perceptível que aqui a repercussão ainda era grande.
Todavia, compreende-se que a influência da inserção dos programas americanos na
televisão brasileira foi mais do que somente abrir a porteira para a enxurrada de programas
religiosos que povoam as grades das emissoras desde então. ―A Igreja Eletrônica provocou
desdobramentos a médio e longo prazo tanto no âmbito religioso, contribuindo para modificar
o perfil das igrejas e o panorama do protestantismo brasileiro, como no político, revelando a
face de proselitismo político sob a máscara da religião‖ (PREUSS, 2015, 68). Essa definição
de Igreja Eletrônica,

diz respeito ao uso dos meios eletrônicos, especialmente da TV, por lideranças
religiosas, quase sempre fortemente personalizadas e autônomas em relação às
denominações cristãs convencionais. E apesar de fazerem uso extensivo do
rádio, o que os define é a sua imagem de televangelistas que faz dos pastores
astros do evangelho. (ASSMANN, 1986, p. 16).

A partir desta descrição, pode-se perceber um lugar para onde Silas Malafaia poderia
estar olhando neste momento, e de onde partem as influencias que o motivam. Seu programa é
uma reprodução do que foi descrito acima. Em parte dele faz os apelos financeiros e, em
outra, com a ressalva de que ainda não dispunha de equipamento ou logística alguma, ele faz
pregações no próprio estúdio. Mais curto. Mais simples. Porém, com a mesma estrutura.
O Programa Renascer coloca em evidencia um jovem pastor de 22 anos, recém-casado
e com objetivos claros. O ano é 1982, neste momento o cenário configurava-se com um
crescimento da chamada ―comunidade pentecostal e neopentecostal‖; agora, tanto aqueles
primeiros programas quanto os novos procuram atingir não só o público evangélico, mas
também as demais audiências da população brasileira. Segundo Fonteles (2007), esta
audiência fiel (os evangélicos) foi patrocinadora da expansão da programação ao sustentá-la
com dízimos e ofertas, viabilizando não só a permanência, mas também a presença midiática
de tais programas na grade das emissoras; em um segundo momento, mais estrutural e com o
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domínio das técnicas televisas, tal expansão objetivava ultrapassar os muros denominacionais
de cada igreja. O que é objeto de análise nesta pesquisa é, o lugar no qual ele se movimenta.
Silas é parte de uma denominação que, neste momento está totalmente hostil a inserções
midiáticas. Uma denominação que, até então, não havia utilizado qualquer recurso televisivo.
As Assembleias de Deus brasileiras, neste período, eram caracterizadas pelo
afastamento do mundo, por se tratar de um lugar profano, onde os ―santos do Senhor‖ não
poderiam estar, desta feita, uma inserção no mundo através da utilização de um meio de
comunicação neste momento, gerou problemas.
Esse fator de negação de mundo das Assembleias de Deus no Brasil se deu por conta
da configuração inicial desta denominação. Marina Correa (2013) afirma que houve um
processo de transformação no consumo das informações. ―Se houve um tempo em que os
meios de comunicação, como imprensa, televisão e cinema, eram esferas relativamente
fechadas, agora eles estão nitidamente entrelaçados‖ Neste sentido, as

D‘s resistiram por

todo este tempo às demandas das grandes cidades em relação à cultura moderna urbanizada.
― lgumas difundem aos seus membros a ideia de que prosperidade, riqueza e ascensão social
são prazeres mundanos e fontes de perdição, e que devem ser sistematicamente evitados, para
que, assim, o fiel receba a salvação, que só virá após sua morte‖ (CORREA, 2013, 117).
Passemos a descrever melhor este cenário.

1.3 - Assembleias de Deus – Contextualizando
Para Souza (2012), a relação entre a mídia e a religião pentecostal advém de um processo
sócio histórico que bem representa a influência da mídia na sociedade moderna. No início, as
assembleias de Deus foram complacentes apenas com os meios de comunicação impressos – o
que resultou na fundação logo em 1946 das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus
(CPAD) – sendo rejeitado o rádio e a televisão. Como mostra Alencar (2010, 113), ―
assembleia de Deus sempre foi favorável à imprensa escrita, mas na década de 1940 teve uma
inglória luta contra o rádio e posteriormente contra a TV‖ É interessante que a divulgação da
obra através da impressão e distribuição de jornais foi uma marca do pentecostalismo desde
sempre. ―O objetivo central e quase único no primeiro momento é apologético. Algo, aliás,
não apenas do jornal das

D‘s, mas em geral na imprensa evangélica. A motivação era a

polêmica, particularmente contra a Igreja atólica‖ (ALENCAR, 2013,139).
Porém, visto que o rádio poderia ser utilizado de maneira mais abrangente na
―evangelizaç o‖ dos novos crentes, fizeram então concessões neste sentido. Assim, ―as
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transmissões de rádio surgiram como atividade complementar à prática missionária
tradicional, que se limitava, até então, ao envio de missionários a lugares, ainda não
alcançados pela fé, pela pregação, distribuição de bíblias e materiais impressos‖ (SOUZA,
2012, 39), o que depois se tornou também, o de fornecer ensino e apoio aos crentes.
Em sua pesquisa, Catiane Souza (2012, 28) enfatiza este momento transicional.

O Pentecostalismo no Brasil começou com ênfase no fenômeno da glossolalia;
passou, na metade do século, a reforçar a questão da cura divina; nos anos 80,
o exorcismo e a prosperidade passaram a tematizar os discursos. Nessa fase, a
população do Pentecostalismo reforçou-se pela disseminação da religião no
universo midiático, principalmente pela televisão.

A autora coloca que essa resistência à modernização acabou afastando as

D‘s

(Assembleias de Deus) maneira mais efetiva até mesmo da esfera política, e também a
enfraquecendo diante do surgimento de outras igrejas pentecostais em solo brasileiro. Igrejas
estas que, a partir de determinado momento, começaram a fazer uso do instrumento da mídia.
―A religião está inserida, então, na ‗guerra‘ dos meios de comunicação pela conquista de um
espaço na sociedade, utilizando-se do serviço da mídia para isto‖ (GRIGOLETTO, 2003, p.
50; apud SOUZA, 2012, p. 40).
Neste sentido Alencar (2010) também ressalta que o declínio das Igrejas Evangélicas
Assembleias de Deus, e esta emergência de novas congregações pentecostais, nada tem a ver
com questões teológicas, e sim midiáticas, porém outros autores de uma linha mais histórica,
vão dizer que as igrejas históricas não cresceram por conta do afastamento das D‘s da esfera
pública, e sim porque passavam por um momento natural de crescimento.
Não tendo muito mais no que se opor, devido ao cenário, as Assembleias de Deus, de
maneira lenta e progressiva, vão se inserindo neste ambiente, com a mesma justificativa
anterior: a evangelização, à estrita evangelização.
A partir disto, emerge a questão: ―o evangelismo é extensão do trabalho desenvolvido
nos templos? ‖ (ALENCAR, 2010, 42). Esta questão é cara aos pentecostais neste período
porque a prática do evangelismo significa um dos principais sentidos de ser comunidade. A
prática da evangelização configura um dos maiores e principais ordenamentos deixados a eles
por Jesus Cristo no momento de sua ascese aos céus, após sua ressurreição. O texto da Bíblia
Sagrada no livro de Marcos capítulo 16 e versículos 15 e 16 assim está escrito: ― E disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será
salvo; mas quem não crer, será condenado‖ Partindo deste pressuposto, se o objetivo da
utilização das mídias fosse a evangelização e abarcação de novos adeptos, seria mais fácil
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consentir. Afinal, se tratava do cumprimento de um dos maiores sentidos desta comunidade
no mundo.
As Assembleias de Deus em 1917, se iniciam, segundo Gedeon de Alencar (2013)
―como uma demonstração carismático-apologética da fé apostólica pentecostal. Entretanto já
se mostra como uma demonstração da racionalidade protestante na articulação escrita da fé‖
(ALENCAR,2013,38).
Nestas primeiras décadas, a divulgação da denominação assembleiana através dos
mecanismos impressos foi uma marca, característica interessante, principalmente quando se
lembra que no Brasil da época ―as condições de transporte e de correio eram bastante
limitadas, além dos altos índices de analfabetismo. Mas a questão era: qual a forma mais
rápida, urgente e possível na época para a propagação da mensagem? A melhor e mais viável
era o jornal, e desde o início foi utilizado‖ (ALENCAR, 2013, 138).
A ideia inicial neste período era, além da evangelização, a apologética, ou seja, utilizar
este meio de comunicação como forma de defesa frente às coisas ―mundanas‖; e também sua
defesa frente a seus embates com a Igreja Católica. Gedeon Alencar atenta para o fato de que,
neste momento o grande ―inimigo‖ das Assembleias de Deus é a Igreja Católica.
Ademais, além desta polêmica contra o catolicismo as

D‘s se ―alimentam também

(talvez mais ainda) da polêmica contra as demais denominações evangélicas‖ (ALENCAR,
2013, 138). Por isso foi criado o jornal Boa Semente que virou depois o Mensageiro da Paz,
que para Gedeon não foi apenas um jornal, e sim uma causa. Não foi apenas para a
comunicação e sim para a evangelização. Ele afirma que estes jornais eram levados em
punhos pelos ―irm os‖ a todos os lugares onde iam, com ele no punho proclamavam a
mensagem.

Parece uma militância ingênua? Talvez nem tanto, se considerarmos o valor
simbólico da palavra escrita neste momento. Era o meio de comunicação mais
moderno e eficiente da época. Uma demonstração de modernidade: palavra
escrita. ―Gente de letra‖ era gente de cidade, do mundo evoluído da
tecnologia. Assembleianos pobres na periferia tinham a seu dispor neste
momento um elemento incontestável de distinção social, mesmo muitos sendo
semiletrados (talvez a grande maioria), mas de posse de um livro grande – a
Bíblia – e de um jornal, ascendiam em importância (ALENCAR, 2013, 139).

A partir da década de cinquenta, metade do século, já na era do rádio, era proibido aos
crentes assembleianos possuírem, ou até mesmo ouvirem este aparelho. Qual o significado
disso? A igreja justificava que o jornal impresso O Mensageiro da Paz era o suficiente aos
‗irm os‘ Gedeon lista os motivos.
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Primeiro, porque apenas o Mensageiro da Paz – então principal meio de comunicação
impresso das Assembleias de Deus no Brasil – era suficiente pois continha tudo os que os
membros precisavam saber. Funcionava como uma espécie de extensão dessa religião, dita do
livro. ―Rádio e (mais grave ainda nos próximos tempos) TV são inovações que não podem ser
assimiladas. Preferiram solidificar o espaço já conquistado na imprensa. A ironia é que, neste
período a igreja amplia sua gráfica, editora e jornal, contudo, renega os demais meios de
comunicaç o‖ (ALENCAR, 2013, 192).
Em segundo lugar, o jornal Mensageiro da Paz era suficiente aos membros, pois servia
para comunicar o que era necessário tanto ao público interno, quanto ao público externo, ou
seja, nele haviam tanto informações de cunho institucional e informações de caráter mais
administrativo, como também, continha textos evangelísticos e convidativos aos não
pertencentes à esta comunidade.
Terceiro, porque ―acuada pela concorrência e urbanização, como já frisado, essas
igrejas optam por uma tradicionalização receosa de toda e qualquer alteração e ‗novidade‘‖
(ALENCAR, 2013, 193). Abrir-se à novas formas de comunicação demandaria alterações nos
dogmas e adequações ao novo. A igreja preferiu fixar-se pelo argumento de negação.
Quarto, porque rádio é ―mundano‖ Segundo Alencar (2013), isso não é grave apenas
nas Assembleias de Deus, e também, não somente no Brasil. As radionovelas, programas
musicais, os festivais e seus personagens boêmios eram caricaturalmente mal vistos na
sociedade em geral.
Se o rádio somente tocava ―música do mundo‖ e/ou transmitia algo que não
interessava aos crentes, por que então ouvi-lo? Quem tinha rádio ou ouvia
rádio, assim como TV, nos primeiros anos? Uma classe social urbana e
abastada. E a membresia assembleiana não estava nessa classe, e seu alvo
evangelístico também não era ela. Enfim, se as D‘s não tinham muito a dizer
para os de fora, muito menos para a classe alta (ALENCAR, 2013, 194).

A despeito desta discussão, também é importante ressaltar que essa igreja pentecostal
assembleiana, é, em sua maioria, uma igreja de pobres. Quem teria a mínima condição de,
neste momento, adquirir um aparelho de rádio, ou de televisão? Por uma ótica mais ampla:
quantos brasileiros tinham acesso à TV nos anos de 1970? Rádio e TV eram fenômenos que
serão enfrentados mais pelo assembleianismo urbano e muito menos pelo assembleianismo
rural14.

14

Gedeon em sua tese, constrói uma tipologia de Assembleianismos, a partir de um recorte mais específico em 4.
Teoriza ele: A) Assembleianismo Rural: é dominante. Tem como características: mentalidade rural; a estrutura
patriarcal e estamental na liderança; o abismo comportamental entre sedes e congregações e, a densidade
assembleiana nas pequenas igrejas. B) Assembleianismo Urbano: Majoritário em um país urbano; características
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Quinto, não seria positivo entrar no rádio porque as

D‘s, segundo Alencar (2013),

não saberiam como lidar com as relações internas e externas de poder. A igreja não saberia
como resolver coisas do tipo quem ficaria com encargo financeiro, e não obstante, a
fragmentação da instituição. Nenhuma iniciativa foi identificada entre as décadas de 50 a 70.
Já no que concerne ao uso da televisão, em 1957, a Convenção Geral das Assembleias
de Deus reuniu-se em Belo Horizonte, para debate de temas importantes para a instituição,
dentre eles, a televisão. Sobre o rádio não há registros de discussões nesta reunião. Marina
Correa (2013) afirma que como muitos pastores se portaram com hostilidade e aversão a
utilização da televisão, com base nos testemunhos de fiéis que asseguravam que a TV traria
malefícios ao mundo, ou seja, ―que a humanidade seria ‗desumanizada‘ com essa nova
prática, foi decidido que seu uso estava proibido pelos seus membros, sob pena de exclusão
daqueles que desobedecessem a esta ordem administrativa da igreja‖ (CORREA, 2013, 119).
Mesmo alguns líderes tendo uma simpatia ao instrumento, sempre foram suprimidos por todos
os outros líderes, com o argumento de que o ―conteúdo da programação ser considerada
maléfica e recheada de ‗

cenas de sensualidade e violência‘‖ (CORREA,2013,120).

Já em 1969, segundo Correa (2013), a televisão foi pauta mais uma vez dentro das
igrejas. Sendo tornado público no jornal Mensageiro da Paz, uma resolução com o teor:

Considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão têm causado
à comunidade evangélica, principalmente à família, a Convenção Geral
resolveu aprovar a seguinte proposta: 1) Os pastores e evangelistas da
Assembleia de Deus no Brasil não devem usar aparelhos de televisores; 2) Os
que já possuem, devem desfazer-se deles até a próxima Convenção; 3) Os
obreiros devem recomendar às igrejas que se abstenham do uso dos
televisores; 4) Que os que possuem desfaçam-se dos mesmos, a fim de evitar a
suspensão.15

Depois disto, assunto foi se arrastando em nível oficial. Somente em 1993, segundo
Correa (2013), é que os líderes trazem novamente à pauta o tema da televisão.
Já Gedeon Alencar (2013) acrescenta que nos anos 1988 a 2010 este discurso sobre a
rádio e TV se dissolve. Os interesses são outros. Ele diz que a dúvida teológica foi substituída
por uma questão instrumental, ―n o se discute mais o se, mas o como usar. Ou ainda, política
e economicamente contra quem‖

mais modernizadas
ssembleianismo autônomo: ― ada igreja é uma assembleia, uma igreja autônoma, em
especial graças ao modelo sueco de ligaç o apenas ‗espiritual‘ entre as igrejas‖ D Assembleianismo difuso:
―em tese, a doutrina é a mesma, mas as interpretações e práticas sociais diferem (Ver ALENCAR, 2013, páginas
86 a 95 ).
15
Mensageiro da Paz, p.2, 1969.
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A mídia assembleiana não se alimenta mais da polêmica contra o Catolicismo
ou demais igrejas evangélicas. Atualmente tem outros insumos [...] O aumento
e a possibilidade de bens de consumo aconteceram porque os pobres, em
geral, melhoram de vida – assim como assembleianos pobres (ALENCAR,
2013, 243).

Mesmo havendo uma concessão no consumo desta mídia, a partir destas décadas, a
inserção na mesma demandaria um outro tipo de debate. Uma coisa era poder adquirir um
aparelho televisivo, outra era um pastor assembleiano estar em um espaço onde se veiculava
todo tipo de conteúdo. Como poderia um pastor ter um programa após uma novela? Ou
dividir a concorrência com um programa com imagens pornográficas? Ainda assim, Silas
Malafaia foi.
No início da década de 80 época da inserção e ocupação da mídia por Silas Malafaia,
continuava a existir uma forte rejeição da igreja neste sentido. Elizete Malafaia, em entrevista
a Costa (2012), deixa evidente a autonomia de Silas Malafaia neste início, quando conta que
―muitas vezes ele (Silas Malafaia), utilizava nosso [deles] dinheiro para pagar as promissórias
de TV, ou até cobrir as despesas do Coral Renascer‖ (COSTA, 2012, 90). Ela confirma a
hipótese de que Silas não possuía apoio de nenhuma igreja, caso contrário, ela arcaria com as
demandas financeiras ou o ajudaria de alguma maneira. Malafaia estava só em seus encargos
financeiros e estava só na iniciativa. Ele, mesmo estando vinculado à uma Igreja Assembleia
de Deus, movimenta-se a partir de uma motivação pessoal. A Igreja não tem recursos? Ou não
quer, influir nesta esfera? Diga-se de passagem, que Silas é genro do Pastor José Santos,
presidente da Assembleia de Deus na Penha.
Para justificar sua precoce iniciativa midiática, digo em relação a outros pastores das
Assembleias de Deus, ele afirma que teve uma revelação de Deus, que o chamou para
‗desbravar uma grande obra‘ Ele, mesmo sabendo que sua igreja não o apoiaria, utiliza
argumentos missionais e evangelísticos como forma de autenticar sua escolha.
Samuel Malafaia em entrevista, evidencia características do período contextual de
Silas e ainda acrescenta características do que de dava no momento em que seu irmão decide
se tornar midiático, dentro desta denominação avessa a tal inserção.

No Brasil, a Assembleia de Deus é uma igreja que já tem cem anos. Outras
igrejas, que chegaram muito depois, como a Universal e a Igreja Internacional
da Graça, por exemplo, tiveram um avanço muito grande na mídia e na
construção de grandes templos. A Assembleia de Deus sempre foi pequena
por ser uma denominação dividida, fragmentada. Imagine o que seríamos se
juntássemos em um só todos os ministérios das Assembleias de Deus no
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Brasil. Seríamos a maior igreja deste país, e talvez do mundo. Se desde cedo
as Assembleias de Deus tivessem compreendido a necessidade de um trabalho
na mídia, de um trabalho de divulgação, a importância de usar de forma coesa
a televisão como ferramenta de evangelismo, estaríamos hoje em um patamar
até maior do que a Universal (COSTA, 2012, 135).

Ele continua acentuando que hoje não é o suficiente fazer um culto ao ar livre, numa
praça pública ou num ginásio. ―Você tem que fazer uso do mais poderoso veículo de
comunicação de massa, a televisão, caso queira multiplicar três vezes o alcance da sua
pregação. É o que meu irmão vem fazendo há 30 anos‖ (COSTA,2012,136). Ele conclui
dizendo: ―O Silas é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas é Assembleia de
Deus. Então nós, que somos desta denominação, temos que ter orgulho de poder contar com
ele como um grande valor [...] Ele representa muito bem a Assembleia de Deus‖
(COSTA,2012,136).

1.4– O que acontecia no Brasil? Contextualizando
A década de 80 foi uma década de grandes reviravoltas políticas e transformações
culturais. Comumente chamada de década perdida no que se refere ao desenvolvimento
econômico vivido pelo Brasil e por outros países da América Latina, esse período de
estagnação econômica foi marcado por uma retração agressiva da produção industrial. Na
maioria destas nações, os anos 80 são o mesmo que crise na economia, inflação, crescimento
baixo do Produto Interno Bruto (PIB), volatilidade de mercados e aumento da desigualdade
social.
No que se refere à economia brasileira, durante os anos 80, foram verificadas reduções
no PIB, sendo que o crescimento médio que era de 7% (anos 70) caiu para 2% na década de
80. Além disso, as taxas internacionais de juros causaram um crescimento da dívida externa
do Brasil, além do aumento do déficit público. A dívida interna seguia o mesmo caminho,
aumentando cada vez mais por causa da política fiscal expansionista do Governo brasileiro.
Diz-se geralmente que os anos 80 foram o enterro da expansão vivida nos anos 70, que ficou
conhecida como milagre econômico.
O jornalista Sanderson Oliveira, em matéria publicada no portal Centro de Mídia
Independente (CMI), afirma que

― a década de 80 n o foi de um todo ruim para o país na medida em que as
pressões sobre o governo militar foram tantas e insuportáveis frente à crise
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que se instalou no Brasil, que em 1985 iniciava-se a nova república com a
eleição de um presidente civil pelo voto indireto que seria a porta de entrada
para a retomada da democracia. Pelo menos no campo cívico o país teve um
grande avanço nos anos 80‖16.

Dentro deste panorama conturbado da economia, surgem diversas tentativas de
reformas monetárias e ocorre a adoção de planos como o Plano Verão, Plano Bresser e Plano
Cruzado. Contudo, todas estas tentativas terminam em fracassos e os resultados
demonstraram-se sem efetividade no mantimento da estabilidade econômica. Já no que se
refere ao âmbito político, foi promulgada a Constituição de 1988, que tornou o fim da
ditadura, uma realidade. Desta forma, foi recuperada a participação da população nas eleições,
que levou Fernando Collor de Melo ao poder no começo dos anos 90.
Ao fim dos anos 80, com o fim da Guerra Fria, o Brasil ampliou o processo de
abertura da economia e se alinhou ao Consenso de Washington. Entretanto, na década de 90,
o presidente eleito frustrou todas as esperanças de estabilização da economia. Com medidas
consideradas esdrúxulas pelos economistas, Collor conseguiu desagradar grande parte da
classe média brasileira e sofreu processo de impeachment.

1.4.1 – Apontamentos sobre a Mídia das décadas de 70 e 80
Esta década foi marcada por reviravoltas políticas e transformações culturais. Segundo
Lobassi (2014), entre as décadas de oitenta e noventa, o mercado publicitário brasileiro cresce
e conquista o mercado internacional. Em 1964, entra no ar a TV Globo, responsável pelos
atuais padrões de qualidade e profissionalismo da televisão brasileira. Em 1968, o mercado
tem seu I Anuário Brasileiro de Propaganda. Nos anos 70, surge o conceito de auto-serviço
com o Peg e Pag e o shopping center. A cidade de São Paulo é o principal centro de produção
de publicidade e propaganda, atendendo aos setores em crescimento, principalmente o
automobilístico com as marcas Jeep, Volkswagen, Ford, GM,e Chevrolet. A indústria cultural
solidifica-se no país e a mídia cresce e aperfeiçoa-se rapidamente. A programação e os
anúncios ao vivo da televisão são substituídos rapidamente com a chegada do VT-Vídeo
Tape, permitindo que as agências criassem e produzissem uma publicidade muito mais
sofisticada. Do ponto de vista de criatividade e originalidade, podemos dizer que as décadas
de 70 e 80 representaram a fase áurea da publicidade brasileira ―Nas agências, aparecem pela
16

BLOG: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/02/308819.shtml Acesso em: 12.03.2016
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primeira vez as duplas de criação trazidas do exterior por Alex Periscinotto. Em 1972,
começam as premiações em festivais internacionais, com o primeiro Leão de Ouro em Cannes
com a peça ‗Homens com mais de 40 anos‘ de Washington Olivetto DPZ ‖ (LOBASSI,
2014, 07). As agências brasileiras multiplicam-se e profissionais como Duailibi, Petit,
Zaragoza, Washington Olivetto, Alex Periscinotto, Geraldo Alonso, Marcello Serpa, Nizan
Guanaes, Luiz Salles e Márcio Moreira, entre outros, ganham renome internacional. A
publicidade brasileira é considerada uma das melhores do mundo, refletindo no número de
premiações que as agências brasileiras alcançam nos festivais internacionais. Aparados pela
lei 4.680 de 1965, que determina uma remuneração para as agências de 20% das verbas
investidas pelos anunciantes na mídia, o setor de negócios da publicidade e propaganda
consolida-se e torna-se cada vez mais sofisticado em termos de criação e uso de tecnologias.
Durante todo o período da ditadura militar (1964-1984), o setor cresceu sem grandes crises ou
conflitos. No final do período, a crise econômica e os movimentos políticos refletem-se no
setor, levando-o a apenas sobreviver nos dez anos seguintes.
Já na década de 80 e 90, novas tecnologias alteram o cenário das comunicações. As
operações com TV a cabo e satélite alargam as opções de entretenimento, disponibilizando
mais de 140 alternativas de canais. Todos os veículos de comunicação passam por um forte
processo de segmentação com programas, canais, títulos e propostas editoriais direcionadas
aos mais variados públicos com seus estilos de vida e hábitos de consumo.
Um fator patente nesse período é a relação mídia-política. Foi um período em que
muito se falou sobre uma possível vantagem da mídia impressa em relação à televisão, no que
diz respeito à deflagração de processos políticos. Para Peixoto (1998) não significa afirmar
que jornais e revistas brasileiros tenham defendido posições unívocas ou coerentes. Ao
contrário. Várias vezes um mesmo veículo jogou em posições antagônicas, defendendo
interesses contrários, em curto espaço de tempo: por exemplo, derrubando um presidente que
ajudou a eleger; discriminando figuras mais progressistas no espectro político, paralelamente
à realização de campanhas pela expansão da cidadania e da democratização no país;
investindo no sensacionalismo político, enquanto amplos espaços eram cedidos a denúncias
de abusos no poder.
Como se tem conhecimento, os anos 70 se caracterizam por intensa censura aos meios
de comunicação, empreendida pela ditadura militar instaurada com o golpe de 1964. Diante
disso, a imprensa vai fazer uso de canais alternativos de expressão. A vitalidade dessa
imprensa alternativa pode ser aferida, antes de mais nada, pelo volume de títulos entre 1964 e
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1980, circularam pelo país cerca de 150 periódicos. Por trás da extrema diversidade dessas
publicações, um traço comum: o formato tabloide, daí a designação ‗nanica‘, e a oposição ao
regime militar.
A partir de meados dos anos 70 assiste-se ao chamado gradual processo de
liberalização do regime militar, iniciado pelo general Geisel e seguido pelo general
Figueiredo, nos 80. Alguns fatos importantes assinalam a transição: o fim do AI-5, em 1978; a
Anistia, em 1979; as eleições diretas de 1982 para governadores, primeiras desde as últimas
de 1965. Nesse processo observa-se uma crescente autonomia da imprensa, fortalecida pelo
fim da censura, e que teve uma forte atuação na condução da "abertura" política. A grande
imprensa passa, a partir de então, a abrigar jornalistas antes restritos aos veículos da imprensa
alternativa, assim como intelectuais atuantes na academia. Percebe-se neste momento, uma
mídia crescente e com novas possibilidades de atuação, pois estão surgindo novos desafios e
maneiras de se fazer comunicação, tendo em vista o fim da ditadura militar e a instauração na
nova constituinte. Essas foram as principais movimentações neste período.
Após esta descrição das primeiras décadas de atuação de Silas Malafaia como pastor
midiático observa-se que a maneira como faz televisão é mais rústica e mais amadora. Seu
cenário é totalmente voltado mais especificamente ao seu contexto imediato, a saber, sua
comunidade cristã. A forma como faz sua religião e mídia é conforme sua liderança orienta e
instrui.

1.5 – Segundo Silas Malafaia
Ao final da década de 80, Silas Malafaia já não era mais o mesmo rapaz, não é mais
aquele rapaz jovem que sabia o que queria e desejava, mas não sabia direito como fazer.
Agora ele estava mais familiarizado com o espaço. Seu programa já era muito assistido.
Pinheiro (2011, 28) afirma que em 1990, ele já era o campeão de audiência da emissora em
que atuava, a saber, Tv Record.

― explos o dele se deu quando passou a aparecer em rede nacional descendo
o pau em todo mundo e falando de temas atuais. Ele não poupava ninguém.
Falava de pastor safado, de evangélico falso, de político, corrupto. As pessoas
sentiam que ele estava verbalizando publicamente o sentimento que cada um
carregava dentro de si‖, disse o pastor Silmar oelho, um dos melhores
amigos de Malafaia, durante uma viagem de avião (PINHEIRO, 2011, 28).
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Na década de 90, Silas, além de continuar com o programa, inicia os seus negócios
pessoais. Ele mesmo diz que sua grande alavancada se deu quando conseguiu vender Bíblias
em parcelas a perder de vista na televisão. Até então as editoras dividiam o valor em apenas
três vezes, ele porém, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu crédito junto ao banco para
que pudesse emitir boletos bancários em congruência aos cartões de crédito. Ele inicia o
protótipo do que viria a ser posteriormente sua editora.
Nesta década ele se estrutura, cresce e organiza-se enquanto bussiness. Silas Malafaia
qualifica seu negócio. Nesta década também, ele inaugura sua editora e gravadora oficial
Central Gospel; melhora seu programa, incluindo clips de música de cantores que são do
casting de sua gravadora. Nota-se um aperfeiçoamento e uma maior organização no que tange
à suas empresas. Agora, ele mantém características fundamentais em seu discurso que eram
do início, mas o moderniza. Por exemplo, os temas morais permanecem em seus sermões,
mas agora já não fala apenas de fidelidade conjugal, junto a isso, apresenta um livro que trata
deste tema e que pode ser encontrado em sua editora. Ele ainda fala da necessidade de orar,
jejuar e ler a Bíblia, mas concomitantemente, sugere um CD com canções para orar, uma
Bíblia de Estudos para a leitura mais direcionada e um autor que pode ajudar nos exercícios
de um jejum eficaz. Silas Malafaia vai aderindo ao que lhe parece ser útil do novo contexto de
‗modernidade‘, sem desfazer os nós dos dogmas defendidos por sua denominação.
Esta década de 90 também foi um período de surgimento de novas formas de atuação
da religião e de fazer culto nas igrejas protestantes de modo geral. Foi nesta década que chega
ao Brasil com força, diga-se de passagem, o movimento do gospel, muito provocado na
musicalidade crist , através das bandas de rock evangélico ― s bandas, além do uso do rock
e suas variações, como o hard rock ou o metal rock, inauguram uma nova linha de
desenvolvimento da música evangélica, com novos estilos de apresentação (por meio de
espetáculos e n o cultos ou programas evangelísticos ‖

UNH , 2007, 80

Ao final da década em questão, já existiam outros programas televisivos evangélicos.
Magali Cunha (2007,162), descreve que neste momento, todos os programas televisivos têm
em comum ―a disseminação de um formato baseado na inserção na modernidade. Cenários,
disposição do apresentador e do auditório, vestuário, linguagem, tudo revela que o gospel
acompanha o que há de moderno, que não há por sustentar a clássica premissa de que os
crentes s o ‗caretas‘, ultrapassados‖

la destaca também que neste momento,
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Busca-se tornar visível o que está musicado: a ideia de que não é porque se
tem fé que se deve distanciar da moda, da tecnologia, da diversão [...] A
cultura gospel decretou o desaparecimento do clichê do evangélico
conservador, isolado nas periferias das grandes cidades, e trouxe à cena a
imagem de pessoas modernas, que vestem roupas da moda, frequentam
shoppings, divertem-se e consomem música (CUNHA, 2007, 163).

A Igreja evangélica Assembleias de Deus também foi afetada por essas mudanças
sociais. Segundo Gedeon de Alencar (2010, 243), nesta fatia temporal, não existe mais o
debate em torno da questão de poder ou não utilizar as ferramentas comunicativas como
televis o ou rádio, n o se discute mais o se pode ser utilizado, mas o como utilizar ―

mídia

assembleiana não se alimenta mais da polemica contra o catolicismo ou demais igrejas
evangélicas, agora tem outros insumos [...] A mídia e seu uso são, sobretudo, um rito de
esforço para consumo interno‖

O aumento e a possibilidade de bens de consumo aconteceram porque os
pobres, em geral, melhoram de vida – assim como os assembleianos pobres.
Ou talvez até um pouco mais? No mesmo estrato social dos demais, mas com
demandas menores, pois não gastam com bebidas, baladas, cigarros, diversão
em geral, para onde vai este excelente? Para compras no mercado gospel
(CUNHA,2007). Assim a CPAD pode produzir DVDs para a EBD, publicar
obras maiores e com melhor apresentação, realizar congressos em hotéis e
abrir lojas pelo país inteiro, pois tem consumidores cativos, com poder
aquisitivo em ascensão. Se antigamente as ADs tinham problemas com a
vizinhança por causa dos cultos barulhentos, isso não existe mais: os prédios
têm tratamento acústico; surge, então, um novo problema: os muitos carros
dos crentes atrapalham o trânsito. Assembleianos agora, essa emergente
classe C, também podem comprar carro (ALENCAR, 2010, 243).

Deste modo, para o autor, a verdade é que a atuação midiática neste recorte temporal é
mais uma demonstração de poder simbólico para esta denominação, tendo em vista seu
interesse com as ocupações internas, com suas divergências e conservação de poder de suas
fatias individuais intra-eclesiais.
Neste ambiente em que as igrejas se tornam consumíveis e visíveis, aumenta-se o
espaço da religião na esfera pública. Os movimentos e instituições religiosas

se esforçam

no afã de buscar atender às demandas deste espaço. Desta forma Souza (2012) coloca que este
eixo faz com que elas se associem ―aos trajetos sociais dos saberes das estruturas midiáticas,
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nas quais o ‗marketing‘ mercadológico passa a ser determinante para o sucesso de
determinado programa ou igreja na competitividade do ‗mercado religioso‖
Alencar também faz uma clara observação neste sentido

Nas décadas de 1980 e 1990, quando o pentecostalismo, percentualmente, se
tornou hegemônico, o desafio da Assembleia de Deus – agora em processo de
aburguesamento, n o é realizar uma apologética pentecostal, ―glorificar a
Deus pela perseguiç o‖ ou se destacar pela glossolalia, mas conseguir algum
―diferencial‖ dentro do mundo pluralista do pentecostalismo ou gospel, ou
neopentecostalismo, pós-pentecostalismo, pós-denominacionalismo etc.)
quando o ―mercado religioso‖ está cada vez mais competitivo e confuso
(ALENCAR, 2010, 53).

Dessarte, ―a presença do mercado na configuraç o religiosa exige estrutura para que as
relações de consumo se operem‖ SOUZA, 2012, 51). Pensando a partir desta lógica, os
seguidores fiéis tornam-se consumidores e as denominações\instituições religiosas pleiteiam
entre si.
Ainda na década de 90, diante do cenário emergente e aberto a novas formas de
engajamento cristão, Silas Malafaia percebe e, como já está fazendo TV a um tempo,
aproveita o boom religioso17 para comercializar muito, adicionando às suas Bíblias comuns,
diversos formatos, cores e segmentos; comercializa agora camisetas, acessórios utilizados nos
templos, e posteriormente até uma linha de fragrâncias dedicada às mulheres cristãs, entre
outros.
No site oficial da sua associação, onde consta a história oficial celebrativa, existe a
informação de que em 1993 já no auge do sucesso do seu programa televisivo, ele funda
também a Associação Beneficente Evangélica Renascer (ABER), atual Associação Vitória em
Cristo.
Em 1997, ele cria o Congresso pentecostal Fogo para o Brasil, no qual realiza cruzadas
avivalistas por todo o Brasil. Neste mesmo ano ele se forma, concomitantemente à sua esposa,
em Psicologia na Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro.

17

Nomenclatura de Magali Cunha utilizada em sua tese (Vide em Bibliografia), atribuída a esta década e todas
mudanças ocorridas no meio identificado por ela de Gospel.

41

Em 1999, após alguns anos já comercializando livros e artigos cristãos, como já
mencionado anteriormente, ele funda a Editora Central Gospel. E, no ano seguinte, organiza
seus projetos de atuação na antiga ABER, agora chamada por Associação Vitória em Cristo.
Na virada do século, Silas Malafaia está organizado midiaticamente e com grande
projeção, porém continua na mesma igreja – Assembleias de Deus da Penha, sob o comando
de seu sogro. A igreja segue seus princípios rigorosamente, os de Silas Malafaia, também,
porém acrescidos de algumas ‗inovações‘

1.6 – Anos 2000 - Ele quer sempre mais
Os anos de 2000 foram de mudanças no ministério de Silas Malafaia. Até dezembro de
2009, ele era apenas um pastor auxiliar, apresentador de tevê, conferencista motivacional e
dono da editora

entral Gospel ― om a morte de seu sogro, que foi por 43 anos titular da

Assembleia de Deus da Penha, Malafaia assumiu um rebanho de 17 mil fiéis e 104 templos
espalhados pelo estado do Rio. Sua primeira medida foi adicionar o nome Vitória em Cristo
para caracterizar sua própria igreja‖ PINH IRO,2011,29

Para conseguir tal feito, pediu

demissão do cargo de tesoureiro da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que era
contrária à criaç o da subdenominaç o ―Deixou a funç o dizendo que as finanças da
instituiç o eram ‗caso de polícia‘ ‖ PINH IRO, 2011, 29
Ao assumir a igreja, logo altera o nome da mesma, de Igreja Evangélica Assembleias
de Deus da Penha, para Igreja Evangélica Assembleias de Deus Vitória em Cristo. A liturgia e
discurso permaneceram os mesmos, atualizando apenas a estrutura, como em seu programa de
tevê. Eles realizam culto para jovens com uma linguagem mais cool e contextualizada. O
apelo estético também foi alterado, nesta igreja os jovens passaram a utilizar roupas mais
descoladas, acessórios, e maquiagem, diferente do que era antes, tendo em vista a tradição de
restriç o das D‘s em relação a estes aspectos.

1.6.1 – O Programa Vitória em Cristo
Na mesma lógica e época, o programa Vitória em Cristo alterou sua estrutura, por
exemplo, de uma liturgia religiosa do templo assembleiano, passou a ser um produto
midiático, tendendo a formular-se como tal ―Dessa forma, aproximou-se bastante de outros
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programas de TV de caráter não religioso, nos quais haviam espaço reservado aos comerciais
e às atrações, com vinheta típica, com efeitos gráficos e audiovisuais, enfatizando o nome do
apresentador‖ (PREUSS, 2015, 51).
No entanto, quando se é um nativo, ou seja, quando se fala de dentro do lugar, é fácil
perceber, que, mesmo com essas mudanças, o programa mantém conjecturas pentecostal
assembleiana, por exemplo, as vestimentas do apresentador que está sempre trajados com
terno e gravata e o tom, sempre alto e convincente, como se estivesse em um púlpito, muito
enfático, aliás, esta é uma marca de Silas Malafaia, o que gera até mesmo, uma aversão em
algumas esferas sociais, e que, por outro lado, é muito bem identificado por aqueles a quem
―representa‖; entre outros
Um elemento que é introduzido por Malafaia também é a questão do entretenimento.

Mais do que simplesmente dinamizar o cenário do programa, as imagens do
Programa Vitória em Cristo, em seus diversos planos, retratam um espaço
litúrgico distinto daqueles figurados na história da igreja cristã, porque mostra
um espaço alegre, pessoas confortavelmente rindo, interagindo, poderíamos
dizer, pelo contexto midiático, se entretendo (PREUSS, 2015, 52-53).

Em evidencia sempre está o apresentador, ao qual utiliza o espaço a fim de abordar
pautas importantes para a comunidade crist , e de forma ―latente‖, para ele também Silas
Malafaia se transforma? Ou se adapta?
Para Preuss a estrutura do Programa Vitória em Cristo contribui para o modo como o
conteúdo é assimilado. Para ela, o programa mistura o oferecimento de bens simbólicos e
bens materiais, por exemplo, os clipes musicais alternam com propagandas dos CDs dos
cantores lançados pela própria empresa. Agora, Silas Malafaia não apenas prega um sermão
temático por muito tempo, aqui o sermão é comprimido por blocos de anúncios, no entremeio
do proselitismo religioso, Larissa Preuss acrescenta ainda que por último ainda entra a
pregação política do televangelista sob a forma de alertas, explicações, instruções e também
denúncias.
Hoje o Programa Vitória em Cristo é transmitido em rede nacional pela TV
Bandeirantes, Rede TV! e Rede Brasil e retransmitido localmente para diversos estados, além
de ser transmitido em Português para o Brasil, o programa também possui uma versão
dublada em inglês, o Victory in Christ, que é transmitido via satélite para 200 países na
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América do Norte, Europa e África. E pela internet ele está disponível através dos seguintes
endereços oficiais: Site Associação Vitória em Cristo (www.vitoriaemcristo.org), Canais no
Youtube: prmalafaia, Silas Malafaia Oficial.

1.6.2 – Editora e gravadora Central Gospel
A editora e gravadora foi inaugurada em 1999. Um prédio mega estruturado e
moderno foi construído no Rio de Janeiro O catálogo de produtos desta editora ―chega a
quase 600 títulos, entre livros, CDs e DVDs. Malafaia lança uma média de quatro livros por
ano de sua autoria. A Central Gospel é a segunda editora que mais vende livros evangélicos
no Brasil, cerca de 1 milh o de exemplares por ano‖ PR USS, 2015, 89

1.6.3 – Inserção Social na Política e suas bandeiras morais
Silas Malafaia tem sido conhecido por engajamento na esfera política. Entre os anos
de 2013 e 2015 visitou por diversas vezes como convidado a câmara dos deputados, a fim de
posicionar-se em temas como o da Homossexualidade. Em um de seus livros lançados em
2004, Silas afirma
Se você conhece algum homossexual, diga-lhe que Deus tem perdão para ele
em Cristo, se ele se arrepender de seus pecados e abandonar as práticas
homossexuais. Porém, se ele não estiver interessado na salvação, não cultive
amizade profunda com ele, pois, como recomendou o apóstolo Paulo, não
devemos associar-nos com os devassos e com os que se prostituem (1
Coríntios 5.9), para não aprendermos seus maus caminhos e sermos
influenciados pelos seus valores distorcidos (MALAFAIA, 2004, 32).

Não só em questão da sexualidade, Silas Também foi destaque em 2014 ao se
envolver de maneira taxativa apoiando o então candidato Everaldo. No dia 28 de julho deste
ano, a revista Carta Capital publicou uma nota a respeito de um vídeo que ele aparece
declarando apoio ao pastor Everaldo e conclamando os evangélicos ― a se unirem na
ocorrência de um segundo turno para que pudessem pressionar os candidatos a assinar
acordos condizentes com os preceitos morais adotados pela comunidade‖ PR USS, 2015,
94).
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A revista Época em sua edição de 06 de setembro de 2014 abordou a questão do voto
evangélico. Segundo Larissa Preuss (2015), nesta mesma edição Silas Malafaia foi
selecionado para ser um dos entrevistados, fato que mostra como ele conseguiu extrapolar seu
espaço sagrado para a esfera social e política, mesmo que, para fazer apologia à este discurso
mais ortodoxo e assembleiano.
Em uma entrevista cedida ao jornalista Raphael Kapa, publicada pelo jornal O Globo,
dia 02 de setembro de 2014, Silas Malafaia explicou a lógica que articula seu engajamento
político:
Em uma sociedade livre, as pessoas podem buscar suas convicções políticas
em qualquer lugar. Essa ideia, por exemplo, de estado laico, que nós
apoiamos, é um jogo muito malandro da esquerda. Nosso modelo ocidental é
judaico-cristão. Tudo nele é judaico-cristão. Uma coisa é a religião, outra
coisa é a ideologia. É um jogo ideológico de oposição poderoso. Quem disse
que Marx é melhor que Jesus? Nós vamos eleger a maior bancada evangélica
da história. Os ativistas gays que elejam seus representantes para que estas
questões sejam discutidas lá (no Congresso) (PREUSS, 2015, 95).

Não cabe aqui todas as movimentações deste personagem. Ele tem se apresentado
como uma espécie de apologeta de sua fé e mantenedor das coisas que, para ele e sua
comunidade de fé, são essenciais à vida, entre elas, a família tradicional.

Considerações Parciais
Observou-se nos caminhos deste capítulo que Silas Malafaia é um pastor
Assembleiano que no início evidenciou-se por sua atuação na comunidade evangélica em que
atuava, mas que sempre teve desejos que extrapolaram a sua realidade imediata.
A primeira parte do capítulo ficou por conta da discriminação de suas décadas iniciais,
seguida por uma análise de um primeiro Silas Malafaia, aquele ainda muito jovem, com um
contexto assembleiano muito evidente, vivendo dentro de sua comunidade e com aspirações
eclesiais.
Depois o segundo Silas, já pastor, casado e com as primeiras inserções midiáticas. Este
ponto foi desenvolvido a fim de verificar como se apresentava o Silas desta época. Em
seguida, uma análise do contexto assembleiano neste período, como estava a Igreja
Evangélica Assembleias de Deus, quais suas posturas em relação à Mídia e outros temas.
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Por fim, o capítulo apresentou a década de 2000 de Silas Malafaia e mostrou quais
suas mudanças, neste período ele estava com grande repercussão e já ensaiava fazer
posicionamentos também em temas relacionados não somente à esfera intraeclesial, como
também temas de esfera pública.
As mudanças são evidentes em Silas Malafaia. Como nossa hipótese é a de que ele as
faz porque seus modelos assim o influenciam, vamos passar, a partir de agora a verificar a
questão dessa relação de seus modelos e desejos miméticos a partir do Mecanismo Mimético
de René Girard.

46

CAPÍTULO 2: RENÉ GIRARD E O MECANISMO MIMÉTICO

Nossa pesquisa acerca do pensamento de René Girard18 será norteada a partir de
alguns elementos presentes na análise de Silas Malafaia os quais pretendemos aprofundar.
Entre eles, destacam-se: Desejo mimético, Mediação Interna e Externa, Modelo de desejo e
Reconhecimento e Mímesis. Como seu Mecanismo possui uma complexidade alargada e
temas importantes que não serão o foco desta pesquisa, dar-se-á neste início uma descrição
geral de sua teoria; introduzindo no segundo momento, maiores análises de aspectos
essenciais a verificar-se em Silas Malafaia.

2.1 Mecanismo Mimético – Descrições Gerais
René Girard apresenta todo o seu Mecanismo Mimético como uma cíclica lógica que
se complementa ao articular temas que constroem uma grande teoria ao final. Todo o
Mecanismo perpassa por temas grandes e complexos. Ele distingue sua teoria como uma
sequência fenomenológica bem ampla, onde descreve todo o processo começando pelo desejo
mimético, que depois se torna rivalidade mimética ―com possível escalada até o estágio de
uma crise mimética e, por fim, terminando com a solução do bode expiatório‖ (GIRARD;
ANTONELLO; ROCHA, 2011, 79). Ele reconhece que sua teoria gravita com torno de duas
noções-chave: ―o caráter mimético do desejo humano e a centralidade do sacrifício no
surgimento da cultura e de todas as suas instituições – da emergência da linguagem à criação
de religiões, da formulação de ritos e mitos ao surgimento de estruturas políticas de controle
da violência‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 11).

18

René Girard nasceu na França no ano de 1923, na cidade de Avignon. Entre 1943 e 1947, estudou em Paris, na
École des Chartres, uma instituição para a formação de arquivistas e historiadores, onde se especializou em
história medieval. Em 1947 foi para a Universidade de Indiana, onde cursou o doutorado em história
contemporânea e começou a lecionar literatura, o campo em que primeiramente se tornaria conhecido. Ensinou
na Duke University e em Bryn Mawr antes de se tornar professor da Hopkins em Baltimore. Em 1971, foi para a
Universidade Estadual de Nova York em Buffalo lá permanecendo por cinco anos. Retornou ao Johns Hopkins
e, em seguida, terminou sua carreira acadêmica na Universidade de Stanford onde lecionou de 1981 a sua
aposentadoria em 1995. Em seguida, Girard foi professor de literatura comparada na Universidade de Palo Alto,
Califórnia. Além de proferir palestras e continuar escrevendo, Girard dedicou-se ao Colloquium on Violence and
Religion, estabelecido em 1990 por seus colegas e amigos a fim de refletir seu pensamento. O colóquio reuniu,
nos anos posteriores, uma vez ao ano na Europa ou nos Estados Unidos. René Girard faleceu em quatro de
Novembro de 2015, em Standfort, Califórnia. Autor de 15 livros, e de numerosos ensaios e artigos, sua principal
contribuição é sua perspectiva antropológica delineada em sua teoria mimética, onde busca compreender a
origem das diversas culturas e do mundo contemporâneo a partir de sua leitura revolucionária do sentido
histórico do Cristianismo.
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O ponto de onde René Girard parte, dentro de sua perspectiva antropológica, é o de
que ―o homem é uma criatura que perdeu parte de seu instinto animal para acender àquilo que
se chama desejo‖ (GIRARD, 2003,25), ou seja, o homem é um ser que deseja. Essa
capacidade de desejar da qual evidencia a diferença entre os seres humanos e os animais só
pode existir mediante a imitação, pois ―para desejarmos verdadeiramente, temos que recorrer
aos homens que estão à nossa volta, temos que lhes imitar os desejos‖ (GIRARD, 2003, 32).
Ações que desencadeiam consequências complexas e que serão outra vez questionadas em sua
teoria.
Para Soares (2013, p.56), ―É de sua capacidade de aprendizado, atrelada à natureza
mimeticamente desejante dos seres humanos que resulta o avanço da cultura humana‖ Assim,
como o ser humano necessita de algo para desejar, ele vai então fazê-lo a partir de outro ser
humano, um modelo, e por querer sê-lo, passa a desejar o mesmo objeto de desejo deste
modelo. Porém, ao desejar o mesmo que o outro, este ser desejante entra em uma lógica
mimética, que pode desencadear violência, visto que os dois lutam pelo mesmo objeto. O
desejo, nesta esfera é chamado pelo autor de desejo triangular, onde se apresentam o ser
desejante, o modelo de desejo e o objeto de desejo.
Como apenas um poderá possuir o objeto, naturalmente haverá conflito, pois
―qualquer Mímese relacionada ao desejo conduz necessariamente ao conflito‖ (GIRARD,
1990,185). Este conflito é gerado porque aparece uma rivalidade entre os seres, chamada
Rivalidade Mimética, tema que será melhor verificado à frente.
Girard sustenta que a rivalidade mimética representa a fundação ou origem dos
conflitos humanos e, frente a isso, ―o legislador proíbe o desejo dos bens do próximo esforçase por resolver o problema número um de qualquer comunidade humana: a violência interna‖
(GIRARD, 2003, 25). Inserido neste escopo, está o que o autor chama de Mediação, que tem a
ver com o lugar onde se encontra o Modelo em relação ao ser desejante. Se este lugar é o
mesmo, ou seja, o objeto de desejo está na mesma esfera, a mediação é dita interna, assim
sendo, haverá toda a probabilidade para que ocorra o conflito.
Quando o modelo está fora do mundo do ser desejante a rivalidade não ocorre, pois,
uma vez que se encontram em esferas diferentes, o ser desejante não pode possuir o objeto
mediado pelo modelo. Sobre este tema, aprofundaremos mais à frente.
Neste primeiro momento da teoria, percebe-se que o que o ser desejante quer ou deseja
está intrinsecamente atrelado ao que o modelo deseja e não ao objeto de desejo em si. Para a
Mímesis se tornar puramente antagonista, Girard, Antonello e Rocha (2011) afirmam que ―o
objeto tem de desaparecer. Quando isso acontece, ocorre a proliferação de duplos, e com ela a
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crise mimética fica às portas‖ Neste momento em que o antagonismo e a violência aparecem,
―também se espalham de modo mimético, por meio da vingança e do ressentimento
acumulado, produzindo o estado de crise radical hobbesiana de todos contra todos‖
Tendo em vista esta noção da geração da violência, o autor defende que a humanidade
se comportará dentro esta lógica, a qual gerará violência geral e irreversível, transformando a
realidade em caos.
[...] existe uma violência quase universalmente compartilhada: a violência do
sacrifício. Mesmo os povos mais aparentemente pacíficos praticam alguma
forma de rito ou equivalente. As práticas sacrificiais se encontram difundidas
em regiões muito afastadas entre si, de forma que é praticamente impossível
recorrer a um argumento difusionista para explicar sua existência
(ANDRADE,2011, 117).

Existindo esta lógica de conflitos, toda a comunidade entrará numa realidade de
violência e caos. Esse tipo de relação sempre ocorre em um grupo social, ela é sempre
coletiva. Se, num primeiro momento, a rivalidade afeta o sujeito e seu modelo, ou seja, se a
relação é sobretudo individual e, portanto, as consequências são necessariamente limitadas,
em um segundo momento, essas relações começam a se disseminar, porque o desejo é, em si
mesmo, mimético. Então, a violência não pode senão disseminar-se, contagiando todo o
grupo.
A escalada da violência do desejo mimético faz com que em algum momento a
sociedade esteja ameaçada de desagregação, em virtude da proliferação de rivalidades e
conflitos. Imaginemos, agora, que tais rivalidades e conflitos ainda não possuem nenhuma
forma de controle institucional. Ora, era essa a situação dos primeiros grupos de hominídeos,
antes mesmo da emergência da cultura. Logo, o grupo social pode desintegrar-se pela
multiplicação de conflitos localizados.
Contudo, o conflito poderá ser contido e a violência apaziguada quando a comunidade
encontrar uma vítima, descrita pelo autor como vítima sacrificial, que ela, mesmo se
reconhecendo como culpada, será sacrificada por toda a comunidade, desta feita,
restabelecendo a ordem por um tempo. Girard afirma que conhecer a vítima como expiatória
requer uma espécie de conversão porque implica em conhecer-se a si mesmo como
perseguidor.
Para Girard esta vítima ―acumula e carrega todas as iras de seus sacrificadores.
Acontece uma autentica operação de transfert coletivo que se efetua à custa da vítima e que
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atua sobre as tensões internas, os rancores, as rivalidades e todas as violências de ação
recíproca e agressões no seio da comunidade‖ (ANDRADE, 2011, 121).
Girard defende que este rito sacrificial possui um o traço elementar que é a
substituição. Esta não é uma ideia nova. Para ele, ela encontra-se explicada em diversos textos
sagrados que dão indicações sobre a correta indicação execução do rito sacrificial. Ele
considera que quase toda a forma de violência instituída, sacrificial ou não, subjaz a ideia de
substituição.
A vítima sacrificial será a substituta da comunidade, o que, dentro do Mecanismo
Mimético é chamado por Rene Girard de Bode Expiatório, isto é, aquele por meio de quem
será outra vez pacificado a existência e encerrado o ciclo de violência e Mimetismo.
Desta forma, a substituição é uma forma de ―enganar‖ a violência. A
substituição executa a violência, mas a ―engana‖ na medida em que não
executa as vítimas reais porque emprega vítimas substitutas. A violência pede
sangue, e o sacrificador lho concede. Mas, para salvar-se e proteger a si
mesmo e ao restante de sua comunidade, oferece o sangue de uma vítima
substituta, de forma que a violência fique satisfeita sem que nenhum ente
querido tenha sido executado (ANDRADE, 2011, 118).

Delineia-se assim, a ideia de que a vítima substituta serve como um terceiro que
recebe a violência entre dois pontos partidos em disputa. ―

vítima substituta canaliza as

agressões, de forma que, ao morrer, leva consigo a violência que foi executada sobre ela e
livra o executor dessa violência que pode pôr em perigo seus mais próximos, bem como a si
mesmo‖ (ANDRADE, 2011, 122).
Em síntese, as vítimas substitutas passam a ser agentes que, para dizer a verdade, aos
sacrificadores não importa perder, desde que contenham a violência a salvem a si próprios.
Elas serão a possibilidade de reorganização social e eliminação momentânea do caos.
Para que se compreenda o mecanismo do bode expiatório, Girard afirma ser
importante verificar apenas a natureza da violência e o processo mimético. ― o início desse
processo segue-se uma reação em cadeia; logo, todos os membros da comunidade estarão se
valendo de uma mesma válvula de escape para suas energias hostis – o bode expiatório‖
(GOLSAN, 2014, 66).
Os indivíduos sacrificáveis diferenciam-se daqueles não- sacrificáveis, observando o
fato de que seu sacrifício não demanda outras situações conflitantes, na medida em que entre
a comunidade e a vítima não há relação de defesa, ―pois a vítima sacrificial é aquela que, ao
ser colocada em perigo, não encontrará quem venha tomar seu partido. Assim sendo, ―o
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sacrifício impede o desenvolvimento dos germens da violência, auxiliando os homens no
controle da vingança‖ (GIRARD, 1990, 30-31).
Havendo a canalização da violência coletiva e direcionando-a a essa vítima, a
comunidade consegue controlar a violência sistêmica e reconciliar seus membros após a
expulsão coletiva e unânime desta vítima aleatória, que é percebida como causadora da crise,
sacrificada para que ocorra o restabelecimento do equilíbrio social. ― sse mecanismo é
‗farmacológico‘ pré-consciente é tão precioso para a comunidade que frequentemente a vítima
e seu assassinato são sacralizados‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 34).
Durante toda a perseguição, o bode expiatório passa por muitas transformações ruins
aos olhos da turba. A vítima é muitas das vezes acusada de crimes horríveis e violentos, como
o parricídio, o estupro, o incesto e o bestialismo. Outras incidências acoplam delitos
religiosos, como por exemplo a profanação da hóstia. Para Girard estes crimes aparentam ser
fundamentais. Eles afetam o fundamento da ordem cultural, isto é, a família e as alterações
hierárquicas, sem as quais a ordem social não existiria. ― m outras palavras, o bode expiatório
é acusado de cometer precisamente aqueles crimes que, contribuindo para a perda de
distinções na comunidade, precipitariam a crise sacrificial‖ (GOLSAN, 2014,67).

Quando o bode expiatório é sacrificado, à sua remoção se seguem o retorno da
ordem e o abrandamento das tensões na comunidade, é provável que um tipo
completamente distinto de transformação ocorra. Como resultado do processo
mimético o bode expiatório passa agora a ser percebido como salvador. A
vítima já sacrificada, originalmente culpada pelo surto de violência que
contaminara a comunidade, é então enaltecida por ter-lhe dado fim. Outrora
maldita por ser a fonte do caos, ela é agora venerada como fonte de harmonia
social. Em essência, o bode expiatório se torna um oximoro: é tanto benção
quanto uma maldição (GOLSAN, 2014,68).

Girard observa que, na Grécia clássica, essa condição paradoxal era precisamente a
condição dos pharmakoi19, aqueles indivíduos utilizados como vítimas sacrificiais quando a
comunidade se via ameaçada por alguma calamidade. Assim, o mecanismo do bode
expiatório permite, portanto, que a comunidade que está em crise se livre da própria violência
por meio de um assassinato coletivo e, ao mesmo tempo, se reabilite ao atribuir esta violência
a fontes externas. Para além disto, a eficácia deste processo encontra-se em grande parte
atrelada ao papel crucial que ele desempenhou, e continua a desempenhar nos afazeres
humanos. ―Para Girard, o mecanismo do bode expiatório não é um acontecimento ocasional
19

Phármakon teria significado: o que concerne um golpe demoníaco, ou que é empregado como meio curativo
contra tal golpe, sendo dada a crença popular muito difundida de que as doenças são causadas por golpes do
demônio e curadas do mesmo modo. (Fonte: Farmácia de Platão. Jacques Derrida, 2005. 84).
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ou insignificante da história do homem, e sim o ‗princípio gerador‘ que jaz no âmago de todo
desenvolvimento cultural e social‖ (GOLSAN, 2014, 70).
O bode expiatório se torna então a vítima culpada que será imolada a fim de que a
violência implique em paz e a ordem se restabeleça – ainda que temporariamente – na
comunidade. A isso o autor denomina Sacrifício.
O Sacrifício o autor define como mecanismo social produtor de sagrado. Uma morte
produz a vida! Um ser de fora é o culpado das mazelas do grupo e, ao mesmo tempo, será a
fonte de salvação depois de sacrificado. A violência do sacrifício não apenas produz o
sagrado, mas também sacraliza a violência. Expulsa da sociedade por causa de seus efeitos
maléficos, a violência fundadora é ao mesmo tempo venerada pela sua virtude benéfica. A
vítima transita numa esfera ambígua entre o bem e o mal. Ela nasce da indiferenciação e
produz a diferenciação; cria ou funda a cultura. Ela tem poder maléfico por condensar a
maldade social enquanto bode expiatório, mas tem poder redentor ao libertar os perseguidores
de suas recriminações recíprocas e, ao mesmo tempo, trazer benefícios sociais.
Em seu texto A violência e o Sagrado, ele apresenta duas formas de sacrifícios que
foram apresentadas historicamente, o sacrifício animal e o humano. Segundo ele, em maioria,
foi reconhecido apenas o primeiro, e sempre, de alguma maneira, ocultado o segundo.
Desviando-se de forma durável para a vítima sacrificial, a violência perde de vista o objeto
inicialmente visado. ―

substituição sacrificial pressupõe um certo desconhecimento.

Enquanto permanece vivo, o sacrifício não pode tornar-se explícito o deslocamento no qual se
baseia. Mas ele também não pode esquecer completamente nem o objeto inicial, nem o
deslizamento realizado deste objeto para a vítima realmente imolada‖ (GIRARD, 1990, 18).
Do oposto, não existiria mais substituição alguma e o sacrifício perderia sua eficácia.
O Sacrifício tem como função apaziguar as violências intestinas e impedir a explosão
de conflitos. Ele ocorre através do rito, que é definido pelo autor como uma maneira de
desviar o conflito da logica mimética para a vítima sacrificial, a única que pode ser abatida
sem perigo, pois ninguém irá desposar sua causa. ―O ritual, ao descrever no sacrífico um
assassinato que talvez seja vingado, indica indiretamente a função do rito, o tipo de ação que
ele substitui e o critério que preside a escolha da vítima‖ (GIRARD,1990, 27).
Para o autor desta teoria, da ritualização desse proto-acontecimento surgem ―todos os
processos de estruturação social: tabus, normas, instituições e também a narrativa mítica
desse acontecimento ‗original‘‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 34).

Essa interpretação dos processos sacrificiais como força principal do desenvolvimento
da cultura humana não tem nada de mecanicista, mas sugere um acontecimento
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sistêmico que é contingente, mas necessário [...]. Contingente porque foi ―encontrado
acidentalmente‖ pelas comunidades primitivas, e usado como a forma mais eficiente
de canalizar e de controlar a violência interespecífica. E necessário, porque trouxe
estabilidade às comunidades primitivas, permitindo o desenvolvimento de formas
simbólicas complexas ‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 34-35).

René Girard acredita que a origem do conhecimento é também a origem da ordem,
nesta forma de classificação simbólica. Para ele, o fato de existir um símbolo é pré-requisito
para a existência de uma totalidade. Em sua análise, a Religião atende esta demanda, pois
como instituição vem à existência através do mecanismo do bode expiatório, afirma Girard,
Antonello, Rocha (2011) que não consegue conceber outro modo de obter uma totalidade
originária. O primeiro símbolo, o bode expiatório constitui a fonte desta totalidade, a qual
organiza as relações sociais de uma maneira nova. Em seguida, diante do rito, esse sistema se
converte em um processo de aprendizagem, uma vez que o Rito é repetição.
Em suma: a crise foi provocada pelo caráter mimético do desejo e, ao mesmo
tempo, a crise foi resolvida pelo caráter mimético do desejo. Ora, mas o caráter mimético do
desejo é o que caracteriza o propriamente humano. Em outras palavras, depois da resolução
da primeira crise, uma segunda crise necessariamente surgirá, porque o desejo ainda será
mimético. Assim, outra crise de violência provocada pelo desejo mimético necessariamente
retornará. Portanto, existe uma espiral de violência mimética que não se pode evitar
facilmente.
Daí a importância da pergunta: qual a garantia de que, num segundo momento de crise
absoluta o mesmo grupo encontrará aleatoriamente, pela segunda vez, um bode expiatório?
Essa é a questão-chave da teoria mimética. O mecanismo do bode expiatório torna-se
mais eficiente quando deixa de ser puramente arbitrário, ou seja, quando deixa de ser
aleatório, no sentido em que se pode ou não voltar a encontrá-lo no momento de crise. O
mecanismo do bode expiatório torna-se um mecanismo propriamente civilizador – e isso no
sentido puro do termo, ou seja, torna-se um mecanismo que garante o aparecimento da cultura
humana– no momento em que deixa de ser fruto do acaso.
É necessário, portanto, formalizar o mecanismo de controle da violência para que a
cultura humana tenha base sólida, capazes de manter a inevitável violência mimética sob
controle. Assim, segundo René Girard, o umbral entre os grupos de hominídeos e o
surgimento do que chamamos cultura pôde ser ultrapassado.
A formalização do mecanismo do bode expiatório implica a centralidade do fenômeno
religioso na constituição da cultura.
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Como visto até aqui, a teoria de René Girard é ampla e tecida por temas menores que
formam toda a complexidade de sua obra. A intenção era de apresentar a teoria a partir de
uma lógica mais geral e a partir de agora, de uma maneira mais pedagógica, vamos mostrar
alguns elementos – estritamente da primeira parte do Mecanismo Mimético – os quais serão,
no terceiro capítulo verificados na figura de Silas Malafaia.

2.2 – Tema do Desejo e Desejo Mimético
Em seu livro Eu via Satanás cair do céu como um raio, René Girard inicia sua
apresentação deste tema com o exemplo do Decálogo que, para ele, é uma concepção original
e desconhecida do tema do desejo e seus conflitos. Os mandamentos sexto, sétimo, oitavo e
nono20 proíbem as violências mais graves por ordem de sua gravidade; o décimo21 e último
mandamento tem uma palavra sobre os que precedem, pela extensão o objeto, não proíbe uma
ação, mas sim um desejo. O verbo cobiçar, segundo Girard é traduzido por desejo no termo
hebreu. É o mesmo que orienta o desejo de Eva pelo fruto proibido, o desejo do pecado
original. Não seria palpável a ideia de que os Dez Mandamentos consagrassem um
mandamento supremo, baseado em algo marginal, reservado a uma minoria. ―No décimo
mandamento, deve tratar-se do desejo de todos os homens, do desejo puro e simples‖
(GIRARD, 1999, 24).
Há uma inclinação natural do ser humano ao que pertence ao próximo. Havendo esta
inclinação, Girard afirma que existe no seio dos grupos humanos uma tendência muito forte
aos conflitos causadores de rivalidade, ―se não fosse contrariada, essa tendência ameaçaria,
permanentemente, a harmonia e mesmo a sobrevivência de todas as comunidades‖ (GIRARD,
1999, 25).
No acesso ao décimo mandamento têm-se a impressão da existência de um processo
intelectual de sua elaboração. ―Para impedir os homens de lutarem entre si, o legislador
procura, em primeiro lugar, proibir-lhes todos os objetos que não param de disputar e cuja
lista decide fazer. Porém, depressa se apercebe que esses objetos são muito numerosos e que
não pode enumerá-los todos‖ (GIRARD, 1999,25). Desta forma, estanca-se o processo e virase para aquilo, ou melhor, para aquele que está sempre presente, o próximo, o vizinho, o ser
20

6. Não matarás.
7. Não cometarás adultério.
8. Não Roubarás.
9. Não dirás falso testemunho contra teu próximo (Êxodo.20.2-17).
21
10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua
serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença (Êxodo. 20.17).
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de quem se deseja, ―como é claro, tudo o que lhe pertence‖ Em seu raciocínio, o autor
conclui que

Se os objetos que desejamos pertencem sempre ao próximo, é, com toda a
evidência, o próximo que os torna desejáveis. Em consequência, na
formulação da proibição, o próximo deve suplantar os objetos e, efetivamente,
suplanta-os no final da frase, que já não proíbe objetos enumerados um a um,
mas tudo o que lhe pertence. O que o décimo mandamento esboça, sem o
definir de maneira explícita, é uma <revolução copérnica> na inteligência do
desejo. Julga-se que o desejo possa ser objetivo ou subjectivo, mas, na
realidade, baseia-se num outro que valoriza os objetos, o terceiro que está
mais perto, o próximo [ipsis litteris] (GIRARD, 1999,26).

Assim, para se manter a paz entre os homens, há que definir a proibição em função
desta perversa constatação: ―o próximo é o modelo dos nossos desejos. É a isto que chamo o
desejo mimético‖ (GIRARD, 1999, 26). Uma diferença que este autor faz questão de emergir
é a que dá entre desejo e apetites. Ele afirma que apetites por coisas como comida ou sexo –
que não estão obrigatoriamente ligadas ao desejo – possuem um fundamento biológico. ―Todo
apetite, contudo, pode ser contaminado pelo desejo mimético
René Girard acredita que a natureza mimética do desejo explicita o habitual mau
funcionamento das relações humanas. As nossas ciências sociais poderiam ter em conta um
fenômeno que se impõe qualificar de normal, ―mas obstinam-se a ver na discórdia qualquer
coisa de acidental e de imprevisível, por conseguinte, impossível de levar em consideração no
estudo da cultura‖ (GIRARD, 1999, 27).
A imitação para nosso autor está atrelada à aprendizagem. Para ele, estas duas são
inseparáveis, ele argumenta que, normalmente a palavra ‗imitaç o‘ é guardada para aquilo
que é considerado inautêntico e que talvez seja por isso que, nas humanidades, não exista uma
teoria verdadeira da ação psicológica que explique o comportamento imitativo. ―N o nos
resignamos a admitir que a imitação de pessoas que admiramos e que invejamos é a expressão
de nossos desejos. Achamos que isso é motivo de vergonha‖ (GIRARD; ANTONELLO;
ROCHA, 2011,82). É uma tendência a achar que ela é sempre ruim.
Ainda que o mimetismo do desejo humano seja o grande responsável das violências
que massacra a comunidade, não é possível concluir que o desejo mimético é mau. Se os
desejos humanos não fossem miméticos, iriam se fixar para sempre em objetos
predeterminados, iriam ser uma maneira peculiar de instinto. Os homens não conseguiriam
mudar de desejo, como exemplifica Girard, ―mais do que as vacas num prado. Sem desejo
mimético não haveria liberdade nem humanidade. O desejo mimético é intrinsecamente bom‖
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(GIRARD,1999, 25). ― É responsável por aquilo que existe de melhor e de pior em nós, por
aquilo que nos coloca abaixo e acima dos animais. As nossas discórdias incessantes são o
preço que pagamos para ser livres‖ (GIRARD,2011c, 26).

O homem é uma criatura que perdeu uma parte do seu instinto animal para
aceder àquilo que se chama o desejo. Uma vez satisfeitas as suas necessidades
naturais, os homens desejam intensamente, mas não sabem exatamente o que,
pois, nenhum instinto os guia. Não tem desejo próprio. O próprio do desejo é
não ser próprio. Para desejarmos verdadeiramente, temos de recorrer aos
homens que estão à nossa volta, temos que lhes imitar os desejos
(GIRARD,1999, 32).

Muitas vezes, a imitação acima referida, acontece sem que aquele que imita e o que é
imitado se apercebam. Para René Girard (1990), não é apenas o desejo que imitamos aos que
tomamos para modelos, é um grande número de atitudes, comportamentos, conhecimentos,
preconceitos, preferências, etc., no seio dos quais a imitação mais carregada de consequências
passa, muitas vezes, desapercebida.
A única cultura verdadeiramente nossa não é aquela em que nascemos, e sim a cultura
da qual imitamos os modelos na idade em que é maior o nosso poder de assimilação
mimética. ―Se o seu desejo não fosse mimético, as crianças não escolheriam, forçosamente,
para modelos os seres humanos que as rodeiam, a Humanidade não teria linguagem, nem
cultura. Se o desejo não fosse mimético, não seríamos abertos ao humano nem ao divino‖
(GIRARD,1999, 33). É, necessariamente, neste último domínio que a nossa incerteza é maior
e a nossa necessidade de modelos mais intensa.
Girard, Antonello e Rocha (2011) acreditam que o fascínio da teoria girardiana vem,
dentre outros, da sua imensa força explicativa, toda baseada num princípio genético deveras
econômico, a saber, a imitação. Teorizações recentes sobre a imitação – ―como a memética de
Richard Dawkins, mas sobretudo a pesquisa de Vittorio Gallese e de Giacomo Rizzolati sobre
os ditos ‗neurônios-espelho‘‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 30) – atualmente
confirmam o quanto a hipótese de Girard prenunciou aquilo que pode vir a ser um novo
paradigma nas ciências comportamentais e na neurociência.
Como o desejo é sempre mimético, se a estrutura social não orienta e organiza os
sujeitos e seus modelos em domínios ―sociais, simbólicos, temporais ou espaciais distintos, a
imitação recíproca de desejo tende a tornar-se antagonista, uma mímesis de rivalidade, com
potenciais conflitos entre sujeitos e modelos, causados pela disputa do mesmo objeto‖
(GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 31).
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Partindo deste pressuposto, há de se deduzir diversas configurações psicológicas,
relacionadas à identidade-definição e à dinâmica individual, e também as reverberações
sociais ruins da imitação antagonística, quando ela se torna uma matriz multiplicadora de
conflitos que têm a possibilidade de dar origem a um caos sistêmico, desencadeando ódio e
violência no nível coletivo.
O desejo mimético, em sentido geral revela a Mímesis como possibilidade de
instauração da violência, caso não seja canalizada a uma vítima sacrificial para que seja
substituta perfeita, o bode expiatório da violência. Ele faz-nos escapar à animalidade. É, em
nós, responsável pelo melhor e pelo pior, pelo que nos faz descer abaixo do animal, assim
como pelo que nos eleva acima dele. As nossas intermináveis discórdias são a contrapartida
da nossa liberdade.
A partir do ser desejante, é bom que se verifique como Girard enxerga a figura do
modelo.

2.3 – Tríangulo Mimético
De maneira sistemática, René Girard explica que a efetivação desta teoria acontece da
seguinte maneira: o ser desejante olha para o próximo (modelo) e fixa em seu desejo,
passando então a desejar a coisa (objeto) desejada por ele. Assim, há, inicialmente, um
modelo; depois, passa-se a desejar o mesmo objeto: o sujeito deseja o mesmo objeto do seu
modelo. O fato de o sujeito desejar o mesmo objeto desejado ou possuído pelo modelo, abre
dois caminhos: ou o sujeito entra no mesmo mundo do modelo, ou pertence a outro mundo
diferente da realidade onde está o objeto desejado. Caso escolha o primeiro caminho, entra em
conflito direto com o modelo; se escolher o segundo renuncia o próprio desejo e o objeto
desejado, o que não é nada comum acontecer no paradigma do mecanismo vitimário.
Exemplifico abaixo a Tríade Mimética:
Modelo – Rival

Sujeito Desejante

Objeto de Desejo
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Uma vez que todos possuímos sempre um modelo que imitamos, as relações que se
entrelaçam entre os indivíduos devem ser compreendidas a partir deste desejo que representa
o real desejo presente em todos os seres humanos.

2.3.1 – Sujeito Desejante/ Imitador
Este ser é aquele por onde começa o ciclo. Girard afirma em Mentira Romântica e
Verdade Romanesca que este ―sujeito desejante abraça tão somente o vazio quando se
apodera do objeto. (...) Ele possui o objeto, mas este objeto perde todo o valor pelo próprio
fato de se deixar possuir‖ (GIRARD,2009,193). Ele acredita que este ser desejante imita
exatamente o desejo do modelo; elege o mesmo objeto do modelo. Dois desejos que se
convergem para um mesmo objeto constituem um obstáculo recíproco. Girard acredita
também que há no homem uma tendência mimética que vem do mais essencial dele mesmo,
frequentemente retomado.
À medida que o imitador deseja o mesmo objeto desejado por seu modelo, esse tende a
tornar-se seu rival, isto é, um obstáculo para a realização do seu desejo. Assim, se caminha
para uma simetria cada vez maior e, consequentemente, para mais conflito até a
indiferenciação. O modelo passa a ser rival, porque o imitador tem que se apoderar daquilo
que o modelo possui. O objeto passa a ser disputado e por ele, ativam-se todas as ambições de
tê-lo. Quando o modelo percebe a existência de um imitador que quer apoderar-se do seu
objeto, esse passa a desejá-lo com muito mais intensidade que antes. A disputa pelo objeto
cresce cada vez mais, envolvendo igualmente mais pessoas nessa disputa. O desejo mimético
desencadeia a rivalidade mimética, num círculo vicioso em que o imitador se transforma em
modelo de seu modelo e assim sucessivamente, numa simetria cada vez mais abrangente. Esta
simetria produz a duplicidade. A duplicidade, ao disseminar-se, provoca a indiferenciação,
tornada possível pelo desaparecimento do objeto.
A rivalidade mimética, geradora do desaparecimento das diferenças, que desemboca
na violência, evidencia a crise mimética, crise de indiferenciação que irrompe quando os
papéis de sujeito e modelo são reduzidos aos de rivais. Para que a mímesis se torne puramente
antagonista, ‗o objeto precisa desaparecer‘. Quando o objeto desaparece, não há mais
mediação entre os rivais: o conflito é iminente. A crise mimética, acirrada, transforma-se em
conflito mimético, que poderá resultar na destruição do grupo social ou da ordem cultural.
Assim, o desejo mimético é uma dinâmica que se manifesta no processo da crise
sacrifical.
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Quando um imitador se esforça por arrancar de seu modelo o objeto de seu
desejo comum, o modelo resiste, evidentemente, e o desejo de torna mais
intenso de ambos os lados. O modelo torna-se o imitador de seu imitador, e
vice-versa. Todos os papéis se trocam e se refletem numa dupla imitação cada
vez mais perfeita, que uniformiza cada vez mais os antagonistas. Não devemos
ver nisso um simples efeito de espelho, no sentido lacaniano22, mas uma ação
real que altera nossas relações com os outros e que termina por nos alterar a
nós mesmos no mesmo sentido em que acreditamos evita-lo ao nos opormos: a
semelhança cada vez maior, a identidade cada vez maior com o rival
mimético. Esse processo de indiferenciação equivale à violência cada vez
maior que nos ameaça na hora presente (GIRARD, 2011b, 35).

Desta forma, o ser do desejo em processo mimético acaba por tornar-se mutates
mutandis, alterando ele mesmo a relação com outro e consigo.
René Girard verifica que a filosofia romântica e moderna despreza esta imitação, e,
quanto mais se avança no tempo, mais esse desprezo se reforça. ― le se funda, coisa estranha,
sobre uma suposta impotência dos imitadores para se opor a seus modelos! Os pensadores
veem no mimetismo uma renúncia à verdadeira individualidade. O indivíduo se esmaga diante
dos ‗outros‘ e se confia à opinião comum‖ (GIRARD, 2011b, 36). Ele justifica sua teoria
admitindo que essa imitação passiva e submissa existe, entretanto, o ódio ao conformismo,
como o individualismo desmedido também são imitativos. ― les constituem em nossos dias
um conformismo negativo mais temível que o outro. O individualismo moderno é cada vez
mais, parece-me, a negação desesperada de um desejo mimético que cada um de nós busca
fazer recair na humanidade comum, que frequentemente fazemos questão de desprezar‖
(GIRARD, 2011b, 27). Dialogando com esses teóricos deste momento, Girard chama de
mentira romântica a determinação destes modernos quando dizem que quando imitamos os
outros, renunciamos a nossa personalidade própria, que o que caracteriza os imitadores não é
a violência, é a passividade, o comportamento de rebanho.
Para ele, a imitação passiva e conformista do ser desejante, renuncia a se afirmar e
lutar. ―Tudo o que se opõe ao Eu autêntico do próprio filósofo, que não tem medo de se voltar
contra adversários dignos dele, no espírito do pólemos de Heráclito, ou seja, da violência que

22

Segundo J. Lacan, fase da constituição do ser humano que se situa entre os seis e os dezoito meses; a criança,
ainda num estado de impotência e de incoordenação motora, antecipa imaginariamente a apreensão e o domínio
da sua unidade corporal. Esta unificação imaginária opera-se por identificação com a imagem do semelhante
como forma total; ilustra-se e atualiza-se pela experiência concreta em que a criança percebe a sua própria
imagem num espelho. A fase do espelho constituiria a matriz e o esboço do que seria o ego. A concepção da fase
do espelho é uma das contribuições mais antigas de J. Lacan, por ele apresentada em 1936 no Congresso
Internacional de Psicanálise de Marienbad.
(Fonte: http://www.psicologiamsn.com/2012/05/fase-do-espelho-imaginario-lacan.html).
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é ‗pai e rei de tudo‘‖ (GIRARD, 2011b, 27). Assim, Girard conclui que o gosto da luta e da
oposição que este ciclo possibilita, é uma prova de autenticidade e de vontade de poder.
Em suma, o triangulo da Mímesis – em maiúsculo porque estou me referindo não à
palavra comum, mas ao conceito – é assim um start em muitas etapas que deságuam na crise
mimética, pois quanto mais indivíduos desejarem o mesmo objeto, maior será a veiculação da
rivalidade, uma vez que o desejo mimético funciona como vai e vem: no interior do desejo
mimético, tudo se torna recíproco. Para Girard, a questão antropológica fundamental é o
porquê dessa reciprocidade. ― ntre os animais é muito menor, comparada com os seres
humanos em que há um permanente processo de crescimento até chegar ao sacrifício da
vítima e ao nascimento de uma nova ordem social. Contudo, não podemos esquecer a
existência da boa reciprocidade ou da mímesis boa, como a imitação dos valores do
vangelho‖23.
Dada as devidas considerações sobre este ser mimético, e sabendo que ele precisa de
um modelo, passemos então à tentativa de encontrar em René Girard a resposta para algumas
questões, tais como: quem é o modelo? Como pode ser definido?

2.3.2 – Modelo de Desejo
Para Girard, o modelo é quem instiga ou inspira o desejo no imitador que acredita ser
independente. Ele acredita que a nossa experiência subjetiva contradiz a verdade do nosso
desejo. Quanto mais intenso for este desejo, mais ele parece ser nosso e somente nosso. Mas
para ele, esta experiência é mentirosa. Não é por acaso que o desejo mais intenso é o mais
contrariado. A prova é que, no momento em que deixa de sê-lo, sua intensidade diminui.
Ninguém instiga mais o desejo de forma tão eficaz quanto o modelo que o inspirou no
mesmo, sobretudo quando ele próprio deseja o objeto, diabolicamente, ao que parece, o
mesmo objeto que creio desejar independentemente do modelo que adotei. Desta forma,
quanto mais o desejo for mimético, mais a sua intensidade rivalizante convence seu possuidor
sobre sua autenticidade, ―sendo que de fato o modelo é todo-poderoso‖ (GIRARD, 2011c,
52).
Ele afirma, em seu livro Aquele por quem o escândalo vem, que no processo
triangular, o modelo resiste ao ser tentado pelo imitador, claro, mas que neste jogo, um tornase o outro e o outro torna o um, assim o modelo ajuda na reflexão de uma dupla imitação
sempre e mais perfeita, que faz com que os rivais se assemelhem.
23

Revista de Cultura Teológica - v. 20 - n. 80 - OUT/DEZ 2012. P 131.
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Quanto mais o mediador interno se aproxima do sujeito, maior se torna a
ambiguidade em torno de sua figura, por um lado, é o maior objeto de
admiração. O sujeito deseja tudo o que o modelo deseja. Ambiciona possuir o
que o sujeito possui porque, no fundo, deseja apropriar-se do ser do modelo.
Mas o principal obstáculo para ser o modelo é o modelo mesmo. O modelo
interfere na consecução de desejos que, paradoxalmente, são sua própria
origem. Ódio e admiração se concentram, assim, no mediador (ANDRADE,
2011, 67).

Ele escreve isso, pois vislumbra que é sobre o corpo do mediador que incide o desejo
do sujeito. ― ssim, o mediador é o dono absoluto desse objeto, do qual pode permitir ou
recusar a posse ao sabor de seu capricho pessoal. O sentido desse capricho não é difícil de
prever se tampouco esse mediador é capaz de desejar espontaneamente‖ (GIRARD, 2009,
187). É suficiente que o sujeito deixe aparecer seu desejo de possessão para que o mediador
rapidamente copie este desejo. ― le desejará seu próprio corpo; em outras palavras, lhe
conferirá um tal valor que desapropriar-se dele lhe parecerá escandaloso‖ (GIRARD, 2009,
187).
Em sua obra Quando começarem a acontecer estas coisas (2011), René Girard utiliza
um exemplo para elucidar a efetivação do modelo, com inserção no mecanismo social, o
exemplo bíblico da mulher que foi posta para ser apedrejada pois havia cometido crime de
adultério. Jesus escreve no chão e, quando indagada sobre ele pensava, disse: ―Quem dentre
vós estiver em pecado, atire a primeira pedra‖24, e todos saíram. O texto relata que os mais
velhos saem primeiro, talvez porque estejam próximo à morte e assim, mais exigentes consigo
mesmos. Tendo eles saído, saem todos os outros não tão jovens e até os mais jovens, esta
distinção é importante para nosso autor. Para ele, cada vez mais depressa eles mexem-se, à
medida que os modelos se multiplicam.

Para os primeiros imitadores daqueles que começaram, ainda se pode falar em
decisão, mas com um sentido que se enfraquece cada vez mais rapidamente à
medida que a quantidade dos decididos aumenta. A decisão inicial, assim é
imitada, logo volta a ser contaminação pura, mecanismo social (GIRARD,

2011a, 214).
Em suma, o modelo é parte fundamental no Mecanismo todo, e no triângulo, ele
contribuirá – dependendo do lugar e relação com o ser desejante – na lógica interna do
Mecanismo Mimético, para o aparecimento da violência, através da crise e rivalidade.

24

Bíblia Sagrada. Livro de João 8.3-11.

61

2.3.3 – Objeto de Desejo
Para René Girard, o objeto não é quem designa a mediação. Para ele, a desejabilidade
do objeto não nasce no objeto mesmo, mas nessa designação pelo modelo mediador. Fora
isso, os objetos que são designados são de maneira igual transformados aos olhos do
indivíduo que deseja, quando então assumem uma aura mágica que na realidade não existe.
― uito embora a influência do modelo ou do mediador seja opressora, a distância entre ele e
o indivíduo que deseja é tão grande no espaço e no tempo – ou mesmo apenas em prestígio –
que ele de modo algum interfere no indivíduo ou se torna seu rival na busca pelo objeto‖
(GOLSAN, 2014, 31).
O objeto em certo ponto será destruído, pois a rivalidade será muito forte.
Acontecendo assim, durante as batalhas os homens brigam pela posse deste objeto, mas como
não podem se entender vão lutar até se entendam, como não acontece, o objeto é destruído, e
―a partir deste momento, a o antagonismo passará a ser ‗puro‘: ele sempre será mais forte,
mas, o mimetismo não será mais relativo ao objeto, mas aos próprios antagonistas‖ (GIRARD
2011d, 69).

2.4 – Medições Miméticas
Em Mentira Romântica e Verdade Romanesca, Girard defende que as relações
triangulares se dividem em duas categorias. Na primeira, chamada de mediação externa, o
―indivíduo que deseja (o ‗sujeito‘ e o modelo, ou mediador, desse desejo estão distanciados
pelo espaço, pelo tempo, pela hierarquia social ou pelo prestígio que recebem, de modo que
ambos não se tornam rivais na cobiça pelo objeto‖ (GOLSAN 2014 26). Ele cita alguns
exemplos literários dessa mediação, como por exemplo: Dom Quixote, de Cervantes e Divina
Comédia, de Dante, e também ocasionalmente, nos romances de Stendhal e Proust.
A segunda categoria, denominada mediação interna, ―envolve um modelo ou um
mediador que não foi separado do sujeito pelo tempo, pelo espaço ou por outros fatores,
tornando-se rival e obstáculo na busca do objeto por parte do sujeito‖ (GOLSAN, 2014, 26).
A mediação interna não se constitui em um processo fácil, e sim em um processo complexo e
destrutivo que, de maneira geral, tipifica a natureza do desejo em Stendhal, Proust e
Dostoievski. Ela serve também como ponto de partida para a crítica que o autor faz à
psicanálise freudiana, para a sua teoria da violência e das origens da cultura e, acaba que no
final das contas também para sua teoria dos mitos, temas que não serão analisados por não
fazerem parte do recorte deste trabalho.
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Passemos então à verificação destas mediações de maneira mais detalhadas, visto que
serão partes importantes na análise de nosso objeto, Silas Malafaia.

2.4.1 – Mediação Externa
Na mediação externa, como já se sabe, o modelo está espiritualmente distante do
sujeito mimético. Assim, ―é a estrutura do desejo triangular na qual os personagens desejam
através de outros, mas os mediadores ou se encontram ausentes, ou fazem parte de um mundo
que está totalmente afastado do sujeito‖ (ANDRADE, 2011, 48). Quando imitamos o estilo de
cantar de um cantor favorito, não competimos com ele, pois nosso modelo não tem contato
conosco. Girard pontua que quanto mais externa for a mediação, mais o resultado da imitação
será pacífico.
A mediação externa segura os casos em que a distância é suficiente para que mediador
e sujeito não estejam em contato com o mesmo objeto. O ser desejante da mediação
externa revela oralmente a verdadeira natureza de seu desejo, venera seu modelo abertamente
e declara-se discípulo dele. Aqui já podemos abrir um parêntese. É verdade que uma das
características da mediação externa é o fato de o sujeito não ter pudor em declarar seu desejo
de imitar um modelo, visto que o modelo se encontra em um domínio diferente e assim, não
poderá possuir o objeto de seu modelo. Por exemplo ―se o sujeito e sua atriz favorita, que
pode servir como seu modelo de conduta, moram em mundos diferentes, um conflito direto
entre sujeito e modelo está fora de questão, e a mediação externa termina por ser positiva, ou
pelo menos não conflituosa‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 80).
No mais íntimo do seu ser, o sujeito sempre vai ter uma figura que provenha do
exterior que aparece como alheia, mas ao mesmo tempo é própria, na medida em que cumpre
um papel fundamental na psicologia dos sujeitos.
O tipo mais comum de mediação externa em que realmente não existe qualquer pudor
em declarar em alto e bom som a imitação de um modelo é a prática religiosa. Ser cristão
é imitar Cristo, e um dos livros mais difundidos do cristianismo é justamente o manual
intitulado Imitação de Cristo. O budista pretende imitar Buda, e obter a iluminação. Para um
religioso, a conduta do modelo é o critério para dirimir dúvidas. A prática religiosa consiste
em tentar fazer com que um modelo suplante os outros modelos que possuímos.
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René Girard utiliza a obra Dom Quixote25 de Cervantes26 para explicar essa mediação
de maneira prática.

A relação entre Sancho e Dom Quixote é uma reprodução da relação entre o
fidalgo e Amadis. Sancho deseja através de seu senhor: se o escudeiro tem a
aspiração de transformar-se em governador de uma ínsula, é porque esse
desejo foi sugerido pelo próprio Dom Quixote. E, tal como na outra relação,
Dom Quixote exerce uma mediação externa sobre Sancho. Apesar de Dom
Quixote ser para Sancho um mediador presente, na medida em que convive
com ele, a mediação continua a ser externa porque Dom Quixote pertence a
um mundo diferente do de Sancho. A distância que separa os dois é abismal,
de forma que, na mediação dos desejos, Dom Quixote é um agente externo
que nunca se interpõe no caminho de seu escudeiro (ANDRADE 2011, 49).

Segundo o autor, o retrato da mediação externa, constituiu um avanço para a revelação
da verdade romanesca, ali onde os heróis românticos sobressaíam por sua originalidade e
nobreza, os heróis romanescos sobressaem por seu plágio. ―O romancista desequilibra as
convicções a que o Ocidente se aferrou. Começa a revelar que mesmo a dimensão que sempre
se julgou mais intimista e autônoma, a saber, o desejo tem uma grande dívida com o Outro‖
(ANDRADE, 2011, 51).
Assim, resumindo: mediação externa é aquela relação em que se deseja mimetizar um
mediador espiritualmente distante. Falamos ―espiritualmente‖ distante porque o modelo pode,
por exemplo, ser um professor com quem se tem contato diário; por mais que haja
proximidade física, o sujeito (aluno) e o modelo (professor) podem estar em esferas muito
distintas, o aluno vai ―decidir‖ se o professor é uma mediação interna ou externa.
É, claro, ainda, que essa relação não é estática. O aluno pode julgar um dia que teve
sucesso na imitação do professor, isso é, que sabe o que ele sabe. Pode-se até mesmo dizer
25

O livro ‗Dom Quixote de la ancha‘, conhecido popularmente unicamente como Dom Quixote, é uma das
mais famosas obras de todo o mundo, sendo já traduzida nos mais diferenciados idiomas. A obra foi escrita por
Miguel de Cervantes, um espanhol que viveu entre os anos de 1547 e 1616. A primeira pare da obra teve a sua
publicação datada de 1605. Resumo da obra: Em primeiro plano, devemos destacar que o nome da obra é o
mesmo de seu personagem principal, ou seja, Dom Quixote. O livro conta a história de um cidadão que vivia em
uma pequena fazenda, sendo a mesma localizada na região de La Mancha, um pequeno vilarejo no interior da
Espanha. Grande parte do seu tempo livre era gasto com a leitura de livros de cavalaria, e foi de tanto levar a
sério as suas leituras que em um determinado momento de sua vida, acabou ficando louco. (Fonte:
http://www.resumoescolar.com.br/literatura/resumo-do-livro-dom-quixote-de-la-mancha/). Não coloque como
fonte o site assim.
26

Miguel de Cervantes Saavedra foi um importante poeta, dramaturgo e novelista espanhol. Nasceu em 29 de
setembro de 1547 (data suposta) na cidade espanhola de Alcalá de Henares. Cervantes morreu na cidade de
Madri, em 22 de abril de 1616. Considerado um dos maiores escritores da literatura espanhola, destacou-se pela
novela,
mundialmente
conhecida, Dom
Quixote
de
La
Mancha. Fonte:
http://www.suapesquisa.com/biografias/miguel_cervantes.htm.
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que um dos objetivos do ensino é fazer a passagem entre essas esferas e avaliar essa passagem
segundo algum critério observável, como um exame.
Essa mediação será analisada a partir de modelos em Silas Malafaia, no terceiro
capítulo.
2.4.2 – Mediação Interna
Na mediação interna, ao contrário, o modelo está próximo do sujeito mimético, pode
ser um professor, um amigo, um vizinho. Entre modelos e sujeitos miméticos próximos, o
desejo mimético se converte em rivalidade, pois dois amigos podem desejar a mesma mulher,
o mesmo emprego ou a mesma bolsa de estudos. Assim, quanto mais interna for a mediação,
mais violento será o resultado da imitação. Para Girard, o romance moderno distingue-se por
analisar com minúcia a mediação interna e suas consequências.
Em suas manifestações mais simples, a mediação interna é tão direta e discernível
quanto a mediação externa. Uma vez que essa mediação entre vizinhos rivais é agora
recíproca, a real fonte de todo desejo acabará por obscurecer-se. Cada indivíduo, enxergandose no meio da rivalidade, proclamará que todos os desejos têm origem em si mesmo. ―
mediação interna, portanto, é um processo que deixa suas vítimas cegas a seus próprios
efeitos: os indivíduos que desejam passam a crer na autonomia dos próprios desejos e, ao
fazê-lo, negam a importância do mediador. Por fim, os próprios mediadores são suprimidos‖
(GOLSAN 2014 34).
Segundo Girard, a perspectiva da vítima da mediação interna é a que dá forma a toda
arte verdadeiramente romântica, com seus louvores à primazia do indivíduo e à autonomia do
desejo individual. Na obra Evolução e Conversão, o autor salienta que

Trata-se de uma relação que se retroalimenta. Devido à proximidade física e
psicológica entre sujeito e modelo, a mediação interna tende a ficar cada vez
mais simétrica: o sujeito tenderá a imitar seu modelo, assim como o modelo o
imitará. O sujeito se tornará o modelo de seu modelo, assim como o imitador
se tornará imitador de seu imitador. Um sempre se move em direção a mais
simetria, e assim sempre em direção a mais conflito, pois a simetria não pode
produzir senão duplos, como os chamo nesse momento de rivalidade intensa
(GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 80).

Os duplos emergem logo que o objeto desaparece no estopim da rivalidade: os dois
rivais ficam cada vez mais preocupados com a derrota do adversário do que com a obtenção
do objeto, que pode se tornar irrelevante, como se fosse apenas uma desculpa para a escalada
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da disputa. Desta maneira, os ditos rivais vão tornando-se cada vez mais indiferenciados, ou
seja, cada vez mais idênticos: duplos. ―Uma crise mimética sempre é uma crise de
indiferenciação que irrompe quando os papéis de sujeito e modelo se reduzem ao de rivais. É
o desaparecimento do objeto que possibilita isso. Essa crise não cresce só entre os oponentes;
ela contagia os espectadores‖ (GIRARD; ANTONELLO; ROCHA, 2011, 80-81). Assim,
como escreve Girard ―na luta entre o devas e os asuras [...] é pura dimensão de rivalidade que
se mostra quem prevalece‖ (GIRARD, 2011c, 23).
Na relação de mediação interna, as diferenças se tornam instáveis e flutuantes. Vai-se
para o caos. ― m certo sentido, a desconstrução pode ser considerada uma recondução passiva
do pensamento ao estado das relações humanas. Os desconstrucionistas tornam absoluto o
processo de desordem, de perda das diferenças; eles renegam a diferença à mediação externa‖
(GIRARD, 2011b, 179-180).

2.4.1.1 – Rivalidade Mimética
O desejo mimético desencadeia a rivalidade mimética, num círculo vicioso em que o
imitador se torna em modelo de seu modelo e assim sucessivamente, numa simetria cada vez
mais abrangente. Esta simetria produz a duplicidade. A duplicidade, ao disseminar-se,
provoca a indiferenciação, tornada possível pelo desaparecimento do objeto. No calor da
rivalidade, os então rivais se tornam cada vez mais indiferenciados, idênticos.
Os inexplicáveis conflitos que resultam na nossa dupla idolatria são a principal fonte
da violência humana. Estamos tanto mais destinados a dedicar ao nosso próximo uma
adoração que se transforma em ódio quanto mais desenfreadamente procuramos adorar-nos a
nós próprios, quanto mais acreditarmos ser individualistas.

A rivalidade dos desejos tende não só a agudizar-se, mas, ao fazê-lo, espalhase à sua volta, transmite-se a terceiros, tão ávidos de falsa infinidade quando
nós próprios. A principal fonte de violência entre os homens é a rivalidade
mimética. Não é acidental, mas também não é o fruto de um ‗instinto de
agress o‘ ou de uma ‗puls o agressiva‘ As rivalidades miméticas podem
tornar-se de tal modo intensas que os rivais se desconsideram reciprocamente,
roubam os bens um do outro, subornam as respectivas mulheres e, finalmente,
não recuam sequer perante o assassino (GIRARD,1999,28).
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Girard analisa o perigo representado pelos duplos, pelos gêmeos e pelos irmãos
inimigos, exemplos de simetria e perigo de indiferenciação. A rivalidade mimética, geradora
do desaparecimento das diferenças, que desemboca na violência, evidencia a crise mimética,
crise de indiferenciação que irrompe quando os papéis de sujeito e modelo são minimizados
aos de rivais. Para que a mímesis seja puramente antagonista, ―o objeto precisa desaparecer‖
Quando o objeto desaparece, não há mais mediação entre os rivais: o conflito é
iminente. A crise mimética, acirrada, transforma-se em conflito mimético, que poderá resultar
na destruição do grupo social ou da ordem cultural. Configura-se, assim, uma crise sacrificial,
cuja resolução tem por objetivo a preservação do grupo social. Desse modo, os desejos e as
rivalidades começam como fenômenos isolados que evoluem para ―uma contaminação
mútua‖ das ocorrências, à medida que a mímesis se torna cumulativa, passando a envolver
vários membros de uma mesma comunidade.
2.4.2.2 O Skandalon
Dentro dessa relação de rivalidade entre o sujeito e o modelo, o autor utiliza o conceito
de skandalon para definir o que também pode ser chamado de mimetismo conflitual. Este
substantivo surge do verbo skandalizein. Nos evangelhos sinópticos Jesus consagra ao
escândalo um ensinamento tão notável pela sua extensão como sua intensidade.
Tal como o termo hebreu que Jesus traduz, escândalo significa não um desses
obstáculos vulgares que se evitam com facilidade após se ter esbarrado com eles uma
primeira vez, mas um obstáculo paradoxal quase impossível de se evitar: com efeito,
quanto mais o escândalo nos causa repulsa, mais nos atrai. O escandalizado mortificase com tanto mais ardor quanto mais mortificado foi anteriormente (GIRARD, 1999,
34).

Para Girard, o escândalo começa no desejo mimético e desenvolve-se completamente
na crise mimética. A pedra de tropeço que causa a queda do inocente; começa a desenvolverse na relação entre modelo, obstáculo e sujeito. O sujeito, ao desejar o objeto do seu modelo,
inicia o processo de imitação, tornando-se uma pedra de tropeço para o modelo. O sujeito fará
de tudo para derrubar o próprio modelo e arrancar-lhe o objeto desejado; para ser como o
modelo, o sujeito precisa destruí-lo. O modelo, por sua vez, ao perceber a presença do
imitador, apega-se completamente ao objeto já possuído para não o perder para o rival. Assim,
também o modelo se torna rival do seu rival, ou seja, será um obstáculo, na realização do
desejo do imitador. O modelo é contagiado pelo escândalo do rival de maneira que o
escândalo é recíproco.
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Na etapa do desejo mimético, o escândalo acontece na relação modelo, imitador,
obstáculo, enquanto que, na etapa da crise mimética, acontece o contágio mimético e passa-se
a uma rivalidade recíproca de escândalos. É o fenômeno de todos contra todos, aquilo que
chamamos de violência recíproca de todos contra todos. Mais tarde, os escândalos menores
serão atraídos pelo único escândalo do bode expiatório. O escândalo é um elemento básico na
crise mimética.
Chega-se a um ponto tal que o objeto desaparece e fixa-se apenas na crise da
rivalidade. O desejo mimético é um processo, um processo histórico, que é o processo da crise
sacrificial. O desejo mimético engendra a rivalidade mimética. Nós desejamos o mesmo
objeto. Vem daí um conflito. Este conflito é contagiante, quanto mais pessoas desejam o
mesmo objeto, tanto mais pessoas haverá envolvendo-se e agitando-se no círculo da
rivalidade. O desejo mimético funciona como um processo de vai-e-vem. Eu imito o meu
rival; vendo isso, vai desejar o objeto que, então, ambos desejamos juntos; mas, portanto, ele
vai imitar seu imitador. E o modelo vai tornar-se o modelo do seu modelo. O duplo
monstruoso surge com o desaparecimento do objeto. No calor da rivalidade, os rivais se
tornam cada vez mais indiferenciados, idênticos.
A crise mimética é sempre da indiferenciação que irrompe quando as funções de
sujeito e modelo são reduzidas às de rivais. Essa indiferenciação se torna possível pelo
desaparecimento do objeto. O desejo mimético leva ao conflito mimético, esse, por sua vez,
conduz à reciprocidade na violência.
A consequência dessa reciprocidade é que mais e mais pessoas são contagiadas pelo
mesmo desejo e pela mesma rivalidade, a ponto do desejo mimético se transformar em
obsessão recíproca de rivais. Com o desaparecimento do objeto, o elemento da mímesis
continua presente e mais intenso do que nunca. Mas, agora, o objeto, inicialmente disputado
entre o imitador e o modelo, na crise mimética, passa a ser desejado por todos. Chega-se à
violência de todos contra todos. A violência valoriza o objeto desejado, excitando a cobiça
dos rivais. A partir daí, é a violência que dominará o jogo das relações, a ponto de desaparecer
o objeto que despertou a rivalidade. Agora o objeto se encontra nos personagens que
participam da cena, que são os próprios antagonistas.

Os escândalos e o falso infinito da rivalidade mimética são uma só coisa.
Segregam em quantidades crescentes a inveja, o ciúme, o ressentimento, o
ódio, todas as mais nocivas toxinas, não só para os antagonistas iniciais, mas
para todos aqueles que se deixam fascinar pela intensidade dos desejos
causadores de rivalidade. Na escalada dos escândalos, cada represália provoca
uma nova, mais violenta do que a anterior. Se não se lhe puser termo, a espiral
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resulta, necessariamente, em vingança em cadeia, fusão perfeita de violência e
mimetismo (GIRARD,1999,34).

Assim, para Girard, a partir do momento em que acontece o primeiro escândalo, este
concebe outros e o resultado são crises miméticas que não param de se alastrar e agravar, ou
seja, ―quanto mais os escândalos pessoais se tornam sufocantes, mais à vontade se apodera
dos escandalizados. Vemo-lo muito bem nas paixões ditas políticas ou no frenesim de
escândalo que se assenhorou do mundo actualmente globalizado‖ (GIRARD,1999,43).

Considerações Parciais:
Observou-se neste capítulo a Teoria Mimética de René Girard. Seu mecanismo foi
apresentado ao logo do texto com ênfase aos conceitos que serão utilizados no terceiro
capítulo como base teórica da análise de Silas Malafaia.
O capítulo se iniciou com uma discriminação geral da teoria girardiana, com ênfase à
temática do desejo mimético. A partir disto, foram observadas proposições advindas desta
mesma, a saber, as questões de modelo, ser desejante, objeto de desejo, o triangulo mimético.
Depois passou a averiguar a segunda parte da teoria que abarca a questão do sacrifício
e seus desdobramentos. Alguns temas importantes foram apresentados neste capítulo, como os
seguintes: vítima sacrificial; sacrifício e bode expiatório.
O último momento do capítulo foi reservado para um detalhamento maior de alguns
temas da teoria que já haviam sido descritos. Foi necessário este retorno pois estes serão os
conceitos que tangenciarão a análise e compreensão do objeto.
Um ponto importante para esta análise de Silas Malafaia é o tema do Desejo
Mimético, que foi definido como um fenômeno exclusivamente humano que não se confunde
com a mera imitação das inclinações de cunho biológico como a fome, a sede e o sexo
dependem da constituição orgânica do indivíduo e são espontâneas. Entendeu-se que o desejo
mimético no sentido Girardiano surge quando todas as necessidades elementares foram
satisfeitas e o homem passa a desejar algo que ele não sabe exatamente o que é. Assim, se o
instinto tem uma direção bem determinada essa sensação identificada como desejo não tem
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objeto específico, não é predeterminado e cria no sujeito um sentimento de privação e uma
expectativa de que o outro lhe diga o que ele deve desejar.
A partir daí o capítulo também cedeu espaço aos temas da Mediação Externa e
Mediação Interna, que também foram apresentados a partir do tema do Desejo Mimético, que
são caros à averiguação do objeto em questão. Nesse momento tratou-se da maneira como o
modelo relaciona-se com o desejante, ou seja, se o modelo se encontra em um ambiente e
realidades diferentes do desejante, não haverá conflito e a rivalidade não será desenvolvida,
porém, a mediação interna se dá ao contrário, a rivalidade é inevitável, uma vez que o objeto
de desejo está em pé de igualdade entre os desejantes.
O tema do modelo também foi bem tratado porque será um tema central na
configuração de Silas Malafaia. Viu que o modelo é o meio pelo qual a mímesis pode
estabelecer-se. Ele é mediador do ser desejante ao objeto do desejo. A relação com o modelo
é imprescindível por conta de que o imitador deseja o objeto estritamente porque o modelo
deseja, assim o desejo não tem valor em si, mas no que o outro estabelece como desejo.
O capítulo foi uma apresentação desta teoria para que possa ser utilizada no próximo
capítulo como norte para a verificação dos desdobramentos e atuação do pastor Silas Malafaia
a partir de seus modelos de desejo.
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CAPÍTULO 3: SILAS MALAFAIA E OS SEUS MODELOS DE DESEJO

A partir do que foi exposto no capítulo primeiro no que se refere às movimentações de
Silas Malafaia e suas escolhas e mudanças; e o que foi exposto de René Girard e sua teoria no
segundo capítulo, a intenção agora neste terceiro e último capítulo, será a de aplicar essa
teoria na compreensão do objeto teórico. Vale relembrar que René Girard, ao escrever sobre
sua teoria, afirma que esta mesma se aplica a qualquer ser humano, assim sendo, ela pode ser
verificada neste personagem. Vale ressaltar também, que a pesquisa identifica alguns pontos
mais significativos em Malafaia, e não tem o compromisso de abarcar toda a sua trajetória,
tendo em vista a limite da dissertação e o fato deste personagem estar ainda em atividade e em
constantes mudanças.
Neste capítulo, o objetivo é analisar Silas Malafaia a partir da teoria de triângulo
mimético de René Girard evidenciando mais especificamente a relação modelo de desejo – ser
desejante.
Silas Malafaia teve ao longo de sua vida contextos que poderiam o fazer escolher
determinadas

coisas,

porém,

mesmo

estando

muito

ligado

a

seu

cotidiano,

surpreendentemente também fez escolhas diferentes de sua época, ou no mínimo, de sua
realidade imediata.
René Girard afirma que o ser humano deseja a partir de um ponto de referência, o
modelo, como vimos anteriormente. Assim, nos interessa aqui, verificar quais podem ter sido
alguns destes pontos que o fizeram, ou influíram a tomar suas escolhas e decisões. Para tanto,
vamos utilizar e apresentar seus modelos, a partir do aparecimento dos mesmos
cronologicamente na vida de Silas Malafaia e, a partir do recorte temporal em questão,
identificar a aplicabilidade da teoria de Girard, para melhor compreender este objeto.

3.1 – Silas Malafaia – Contextualizando
A teoria mimética de René Girard oferece uma grande narrativa acerca da origem da
cultura humana e, ainda por cima, vai atrás de identificar os ―elementos definidores da
‗condiç o humana‘, compreendida num vínculo de longa duração com a própria origem. E
aqui não se trata de simples redundância, mas de uma estrutura espiralada, típica da
complexidade crescente da teoria girardiana‖ (ANDRADE, 2011,13). Assim, o traço
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existencial de um indivíduo está vinculado a pontos elementares que o norteia e dão sentido à
sua existência.
Silas Malafaia nasce no contexto cristão pois sua família fazia parte desta tradição.
Logo, desde muito cedo cultivava hábitos e ritos típicos desta sua crença, o que torna quase
que óbvio que seus gostos, escolhas, e ações serão pautadas desta maneira. Porém, o exemplo
do dia em que ele está assistindo televisão e aponta para a mesma e diz a seu irmão que será
visto no futuro naquele mesmo lugar, ou seja, na TV, é um indicador de influências externas,
para além desta realidade mais próxima. Malafaia evidencia referências outsides.
Girard afirma que para que haja o desejo na nossa acepção, única que nos é cabível, é
necessário que as interferências se deem ―n o apenas sobre os instintos e os apetites animais,
mas sobre um terreno radicalmente modificado pela hominização ou, em outros termos, pela
ação acumulada de interferências miméticas e de inúmeras refundições simbólicas‖
(GIRARD, 2011,334). A forma como a igreja de Silas Malafaia gere a relação com a mídia
neste momento não possibilitaria a ele, levando em consideração sua idade e fase, um desejo
nesta esfera. Este desejo apresenta seu mimetismo quando Silas olha para o televangelista,
como afirma seu irmão, e declara: ―Você me verá onde aquele homem está‖
Como visto no capítulo primeiro, a Igreja Assembleias de Deus neste momento era
totalmente contra o uso da televisão, até mesmo como objeto de entretenimento. O simples
fato de ser ter um aparelho deste em uma casa cristã assembleiana era motivo de muito
burburinho e reuniões nas igrejas, sendo muitas vezes este crente detentor do aparelho
‗disciplinado‘27 na comunidade. Quando Silas Malafaia faz a afirmação acima, está se
relacionando com modelos de fora deste contexto imediato, está na lógica mimética dos
teleevangelistas americanos.

3.2 – Seu primeiro modelo – Gilberto Malafaia
Dos nove aos doze anos, Silas caminhou muito com seu pai, que a esta altura já era
pastor e fazia visitas e reuniões pelos arredores do bairro de Jacarepaguá- Rio de Janeiro,
onde exercia a função de pastor. Silas o acompanhava em tudo o que os tornou muito
próximos. Ele foi a primeira referência de desejo de Silas Malafaia, o primeiro que o fez
desejar ser um líder eclesial, que o fez desejar ser um pastor.
27

Esta expressão é comum nas igrejas Assembleias de Deus, ú utilizado quando algum membro comete algum
pecado, a partir d que estabelecido no estatuto ou regimento interno. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra
hebraica para disciplina é musar e significa, prioritariamente, ―instruç o‖ Isso porque na Lei Judaica a disciplina
tem a ver com a instrução por meio de recompensas e punições a fim de orientar a conduta do comportamento. É
nesse sentido que, em Dt. 11.2, é destacada a disciplina.
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Para Girard, a imitação é concebida na esfera da relação, mas inicialmente também
pode ser expressa em relação aos modos de falar, de se expressar e de se comportar. Silas
Malafaia é sempre muito enfático quando fala de seu pai e diz que ele foi quem o introduziu
‗às coisas de Deus‘ e que, por isso, sempre irá reconhecer isso.
Gilberto Malafaia nasceu em Castro Alves-Rio de Janeiro em 1921. Aos dezenove
anos tornou-se cristão. Veio ao Rio de janeiro para ingressar nas forças armadas brasileiras,
serviu à Marinha do Brasil por 25 anos. Fundou a igreja Evangélica Assembleia de Deus
Jacarepaguá. Também estudou Pedagogia. Assim ajudou a fundar o Instituto Bíblico
Pentecostal que tinha o objetivo de formar líderes religiosos em teologia. Casou-se com a
professora Albertina e tiveram 5 filhos, como visto no primeiro capítulo.
Em uma das reuniões em que comemorava o aniversário de seu pai, Silas Malafaia faz
uma declaração onde é possível identificar essa relação mimética de modelo – ser desejante
entre eles. Silas chamou Gilberto à frente e disse

Está aqui o Pastor Gilberto Malafaia que é o meu pai. O meu pai sempre foi
um camarada sonhador, e os meus dois irmãos mais velhos, o Samuel e o
Sérgio com diferença de nove e dez anos para mim dos filhos homens, foram
para escolas militares. Então, eu tive a oportunidade de ficar com o meu pai
mais tempo do que os outros irmãos meus, e meu pai sempre foi um camarada
visionário. Existem três coisas mais importantes que os pais podem deixar
para os filhos, são essas: exemplo, exemplo e exemplo. Então o meu pai
deixou um legado de exemplo de vida, de homem, de pai, de pastor28.

Silas frequentemente afirma em seus sermões que seu pai foi quem lhe introduziu às
práticas que ele considera como ‗boas, perfeitas e agradáveis‘ Em uma mensagem vinculada
em seu programa de televisão com o título ―Bons pais, filhos melhores‖, ele pontua alguns
exemplos de pais, entre eles: liberais, controladores, sábios. Quando está discorrendo sobre o
perfil do pai sábio, ele dá alguns exemplos de sua família, de seu pai. Diz:

Você vê o pastor Silas pastor? Você vê o pastor Silas citando a Bíblia, pensa
que o quê? Que eu tenho uma dotação maior do que você? Não. Sabe o que
que é isso? É porque desde cinco, seis anos de idade meu pai sentava comigo,
lia a Bíblia, falava para mim repetir os versículos. Minha mãe sentava na cama
à noite, meu pai era vice-reitor de um seminário, eu do lado direito e minha
irmã que é mais nova que eu do lado esquerdo, e eles liam a Bíblia e contavam
as histórias da Bíblia e pediam para eu repetir. Meu pai fazia culto doméstico,
de vez em quando eu ficava ‗invocado‘ com aquele culto doméstico. Mas ah...
28

Site oficial da editora de Silas Malafaia. Vídeo em homenagem a Gilberto Malafaia. Disponível em:
http://www.verdadegospel.com/importante-faleceu-o-pastor-gilberto-malafaia/. 2min45s.
Datado em
12.01.2016.
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graças a Deus pai, pelo culto doméstico, porque desde seis anos eu aprendi a
manusear a Bíblia e tudo aquilo que aprendemos quando criança,
desenvolvemos uma capacidade maior. Eu comecei a guardar textos da Bíblia
por causa do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus pelo caminho, pelo
exemplo de homem, de mulher, de vida, de pessoa, de gente29.

Esta declaração nos faz perceber que ele enxerga seu pai como determinante para suas
escolhas futuras. Ele deixa evidente nesta fala que observava seu modelo durante sua infância.
Momentos em que Gilberto Malafaia exercia seu ministério pastoral, podem ter sido
determinantes para o surgimento do desejo para o mesmo objeto que seu pai. O desejo de uma
carreira eclesiástica em Silas Malafaia.
Vale ressaltar que o padrão universal de liderança eclesiástica que as lideranças da
Assembléias de Deus acreditam é a de que Deus estabeleceu para sua Igreja a descrição dos
propósitos, definidos e mensuráveis, que Ele propôs para serem alcançados. O texto base para
a formação desta hierarquia encontra-se em Efésios 4:11-16: “E ele mesmo deu uns para
apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e
doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a
edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento
do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não
sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano
dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em
caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem
ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz
o aumento do corpo, para sua edificação em amor‖

A partir disto, a Igreja Evangélica

Assembleias de Deus organizou sua hierarquia com os cargos de Cooperadores, Diáconos,
Presbíteros, Evangelistas, Pastores e missionários, que não precisam de nenhum pressuposto
preparatório necessariamente.
Como percebe-se, Silas assume seu pai como o seu modelo de desejo. Em suas
primeiras décadas de convívio muito próximo ao seu genitor, mesmo ainda novo, já observa
que quer tornar-se um líder cristão.
Silas, neste momento, ainda não desenvolve todas estas características ou demonstra
seus desejos de maneira clara, mas algumas decisões e escolhas que fez durante a vida,
evidenciam para onde está olhando e para quem está olhando como modelo.
Se Gilberto Malafaia é modelo para Silas e este assume muito do que seu mediador é,
saber um pouco a sua maneira de pensar à época é importante pois revela também
29

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H20AYow0EzY. 32min07s. Acesso em: 09.06.2016

74

características assumidas por Silas. Vale ressaltar também, que os desejos e o ethos do próprio
Gilberto Malafaia são construídos a partir de seu contextos, de seus modelos e de sua relação
com seu momento presente.
Gedeon de Alencar (2013), afirma que Gunnar Vingren30 sai de Belém em 1925 para
liderar a igreja em Rio de Janeiro no bairro de São Cristóvão, porém Macalão não aceita a
liderança do sueco e vai fundar um templo assembleiano no bairro de Madureira.
Vingren liderava a ―igreja da iss o‖ no bairro de São Cristóvão, e Macalão,
a ―Igreja da adureira‖ Esse binômio, Missão e Madureira, vai se ampliar, se
problematizar e exportar a polarização pelo país inteiro. Em diferentes estados
do Brasil, ainda hoje se afirma ou se pergunta: ― ssembleia de Deus Missão
ou adureira‖? (ALENCAR, 2013,176)

Este contexto da década de 20 é importante porque mostra que, já no início os
conflitos apareceram nas Assembleias de Deus e, a partir deste período e acontecimentos
iniciais, muitos desdobramentos foram vistos. Dentro das

D‘s os membros eram

identificados como sendo deste ou daquele grupo, diferentes em diversos aspectos, mas
comum em outros.
Dando um salto histórico para as décadas de 50 e 60, as décadas do nascimento e
infância de Silas Malafaia, o contexto de efervescência interna da igreja concernente a temas
políticos, como a separação da Assembleias de Deus em Madureira por Paulo Leivas
Macalão31 e a igreja Assembleias de Deus do bairro de São Cristóvão – tratados acima – ainda
30

Gunnar Vingren (Östra Husby, Östergötland, 8 de agosto de 1879 — Suécia, 29 de junho de 1933) foi um
missionário evangelista pentecostal sueco. Atuou no início do século XX na Amazônia e Nordeste brasileiro. De
seu trabalho surgiram as Assembleia de Deus no Brasil. Imigrou aos Estados Unidos onde se formou em estudo
pastorais pelo Seminário Teológico Sueco de Chicago. Ministrou algumas igrejas batistas escandinavas e decidiu
seguir sua vocação missionária. Foi para o Brasil com Daniel Berg no final de 1910, estabelecendo-se em Belém.
Estudou português e propagou a doutrina pentecostal de maneira proselitista inicialmente entre batistas em
Belém e depois entre ribeirinhos da Amazônia e no nordeste brasileiro. Na década de 1920 mudou-se para o sul a
fim de ampliar sua atividade missionária. Trabalhou na organização e fundação da nascente Igreja Evangélica
Assembleias de Deus através da criação de publicações, convocação à Convenção Geral das Assembleias de
Deus no Brasil e da compilação de um hinário. Em uma viagem à Suécia, conheceu e casou-se com Frida
Vingren. Gunnar possuía uma saúde frágil e retornou a seu país natal, onde faleceu em 1933. Ele pode ser
considerado o apóstolo do pentecoste brasileiro. Foi sepultado no Skogskyrkogården (The Woodland
Cemetery), Estocolmo na Suécia.
31

Paulo Leivas Macalão (1903-1982), também conhecido como Paulo Macalão, foi um
brasileiro Congregacionalista; Músico; Violinista; Hinólogo da Harpa Cristã; Conselheiro da Sociedade Bíblica
do Brasil-SBB e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus-CPAD; Parte influente nas primeiras décadas da
implantação da Igreja Evangélica Assembleias de Deus no Brasil; Fundador da Igreja Evangélica Assembleias
de Deus do Campo Missionário de Madureira. Entre muitos atritos e polêmicas concernente ao lugar da mulher
na hierarquia eclesial, entre outros. Paulo Leivas Macalão construiu a primeira igreja da Assembleia de Deus no
sudeste do Brasil, no bairro carioca de Bangu, em 12 de janeiro de 1933. Transferiu a sede da igreja
para Madureira, em 1939, no que seria a origem do Ministério de Madureira, o segundo maior ramo das
Assembleias de Deus no Brasil. Em seu ministério, Macalão foi marcado pelo ímpeto de erigir novos templos em
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continuavam evidentes. Se estabeleceram também lutas internas na estruturação e na
hierarquia desta instituição.
Gedeon Alencar (2013) escreve que a partir da década de 50 as Assembleias de Deus
enfrentaram muitos e diversificados problemas graves:

No plano interno, sua fragmentação em Ministério. Em uma determinada
cidade e/ou estado, diferente do período, não mais existirá uma única
igreja AD, mas algumas. E essas, ligadas fundadas e mantidas por
Ministérios distintos e concorrentes.

Além disso, em questões externas. Até então, as

D‘s não haviam lidado com

concorrência, mas a Congregação Cristã do Brasil32, que era uma igreja concentrada no
Sudeste do país, passou a expandir-se e tornar-se uma denominação nacionalizada,
estabelecendo-se também nas regiões do Norte e Nordeste, espaços antes dominados pelas
D‘s, que naquele momento ―já têm uma identidade marcada por uma ascese de abstinência,
frugalidade e rigorismo moral; uma conduta de vida, cada vez mais de estilo monacal e
isolamento social, com uma leitura subjetivista e literalizada dos textos sagrados, portanto
muito conservadora e de exacerbado moralismo‖ (ALENCAR, 2013, 172).
Gilberto Malafaia era da Igreja de Madureira, porém depois, por desentendimento ele
migrou então para a Igreja de Missão, ou seja, a igreja que ficava no bairro de São Cristóvão.
O historiador Mário Sergio, escreve que Gilberto Malafaia ―chegou a dirigir uma congregação
de Madureira no Rio, mas logo voltou para auxiliar na sede. Por razões não reveladas (talvez
por causa dos usos e costumes na rigorosa Madureira daqueles tempos), Gilberto se
desentendeu com a cúpula da igreja‖. Ele acrescenta ainda que Gilberto Malafaia ―tinha um
temperamento forte e independente demais para ficar calado diante de circunstâncias com as
quais não concordava. Sobre isso, Silas Malafaia comentou: "quando meu pai viu coisa
errada lá, na reunião de presbitério, abriu a boca e falou! Era para ficar quietinho para ser
promovido, para ser consagrado, e estava enfrentando autoridade..." (SANTANA, 2016).
As características desta igreja eram de ―modernidade‖: ― ensageiro da Paz e a Harpa
Cristã, os folhetos evangelísticos e livros eram produzidos em São Cristóvão e, anos depois, a
CPAD (Casa Publicadora das Assembleias de Deus) se inicia neste prédio – essa era a igreja

todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, no interior do estado e noutros estados do país. Fonte: Site oficial
Assembleias de Deus Ministério Madureira
32

A Congregação Cristã no Brasil figura como a primeira igreja cristã a instalar-se em território nacional
brasileiro sob a classificação sociológica cristã. De origem ítalo-americana, sua origem deriva-se das atividades
evangelísticas de Louis Francescon.
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principal e mais rica‖ (ALENCAR, 2013, 172). Surge deste contexto o mito da ‗modernidade‘
de São Cristóvão e o ‗conservadorismo‘ da igreja de Madureira. Já no ano de 1970, se
constrói um prédio moderno de seis andares, com elevador, estacionamento, etc.
A despeito desta diversificação na liderança, essa denominação permaneceu
doutrinariamente homogênea. Essa homogeneidade que Gedeon Alencar e Catiane de Souza
apontam, diz respeito

À fundamentação teológica característica do pentecostalismo assembleiano
que, mesmo sofrendo inúmeros desmembramentos, mantém regularidades, no
que diz respeito aos costumes, aos rituais, e, principalmente, ao ensino bíblico.
É imprescindível ressaltar que os motivos das dissidências, na maioria dos
casos, são questões políticas e não doutrinárias, ou seja, embora sejam
organizações distintas, comungam do mesmo discurso teológico (SOUZA,
2012,23).

Esse contexto explica parte da formação de Gilberto Malafaia, partindo do pressuposto
de que os imediatos de um ser humano são influência direta na formação do mesmo e, a
maneira de ser deste determinada e determinante na relação deste com uma comunidade.
Como pastor, Gilberto Malafaia, ao se apropriar do discurso de Deus, ―assume esse lugar com
determinação de não o modificar de forma alguma, devendo seguir regras restritas reguladas
pelo texto sagrado, pela igreja, pelas liturgias. Deve-se manter distância entre ‗o dito de
Deus‘, quer dizer, o da religião (pentecostalismo), e ‗o dizer do homem‘ na dissimetria entre
os planos‖ (SOUZA, 2012,23).
Na lógica de Girard, Gilberto Malafaia poderia ter como modelo seu líder, Gunnar
Vingren. Assim, o desejo de Gilberto pode ser caracterizado pela responsabilidade para com
os membros da comunidade; a fidelidade com relação aos compromissos eclesiais; a retidão
familiar; entre outros. A rigidez dogmática que Silas Malafaia defende atualmente em todos
os canais públicos dos quais participa pode ser reflexo deste modelo, que, este mesmo
Gilberto Malafaia, absorveu também dos modelos de seu tempo.
Um outro ponto que pode ser notado nesse modelo de Silas Malafaia é o referido à
educação. Gilberto Malafaia, além de ser um militar, também se formou em Pedagogia e foi
educador, tornando-se depois co-fundador e vice-reitor do Instituto Bíblico Pentecostal, ao
lado do missionário Lawrence Olson33. Mario Sergio Santana (2016) escreve que ele
33

“Missionário norte-americano nas Assembleias de Deus, pioneiro e pastor de igrejas Assembleias de Deus em
Minas Gerais, pioneiro do radioevangelismo e do ensino teológico nas Assembleias de Deus, tradutor, editor,
escritor, articulista, ensinador e comentarista de Lições Bíblicas da Escola Dominical”. Fonte: Site Oficial Casas
Publicadoras das Assembleias de Deus.
http://www.editoracpad.com.br/institucional/integra.php?s=1&i=70 Acesso em: 17.07.2016
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provocou controvérsias em 1962, ao fundar o Instituto Bíblico Pentecostal (IBP). ― ra algo
avançado demais para a mentalidade da época, pois ‗era pecado estudar‘ na ‗fábrica de
pastores‘ Líderes assembleianos não consentiam que os membros estudassem na ‗ scolinha
do Lourenço e do Gilberto‘ ‖34.
Como professor e vice-reitor do Instituto Bíblico Pentecostal, como referido no
primeiro capítulo e acima, Gilberto Malafaia tinha uma maneira incisiva de discursar. Um exaluno seu, pastor Anísio do Nascimento, no dia de seu velório foi convocado a falar. Ele disse

De tudo o que se pode falar, pastor Gilberto Malafaia era um homem que tinha
autoridade moral. Isso é incontestável um grande debatedor, com aquela
maneira clássica de se dirigir, já que ele era professor de regras parlamentares
no Instituto. Então é um homem que deixou um legado para seus filhos, para
os filhos dos seus filhos e para os filhos dos filhos dos seus filhos35.

Toda a maneira empoderada com que Silas Malafaia se apresenta, seja em seu
programa de televisão, em suas cruzadas ou nos púlpitos de sua igreja, demonstram, como
Gilberto, essa maneira incontestável descrita por ex-aluno de Gilberto Malafaia.
Malafaia sempre mostrou também desejo e muita disposição quando o assunto é
ensino, e não é difícil encontrar em seus programas incentivos neste sentido. Ele mesmo
formou-se em Psicologia na Faculdade Gama Filho. Seria esse um desejo nascido desta
relação mimética?
Para René Girard, o desejo está vinculado a tudo que as preparações rituais
representam, principalmente as festas e as provas do rito de passagem. ― le também pode ser
definido como processo de indiferenciação mimética; assemelha-se à desestruturação
conflitual que conduz ao mecanismo de reunificação vitimaria, aquele que os ritos
reproduzem‖ (GIRARD, 2009, 336). Assim sendo, todo o processo onde está inserido este ser
desejante pode se tornar parte desta formação, dito o desejo.
Na entrevista à Revista Veja de 201336, Malafaia disse que atualmente existe uma
grande falta de formação dos pastores evangélicos no Brasil e que bancaria cursos
universitários para seus pastores em Harvard, além de já pagar faculdade no Brasil para
alguns deles.

34

Disponível em: http://mariosergiohistoria.blogspot.com.br/2016/02/gilberto-malafaia-do-ministerio-de.html
Publicado em: 21.02.2016. Acesso em: 02.08.2016.
35
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FMSXT78_sjY. Datado em 12.01.2016. Acesso em:
09.07.2016
36
Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/materia/entrevista-silas-malafaia Data: 13.01.2013 Reportagem por
João Batista Jr.
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A entrevista afirma também que Silas Malafaia realiza todos os anos um curso de
formação e capacitação para seus líderes. Segundo a reportagem, só no ano de 2012, ele
investiu cerca de R$ 4 milhões para realizar a quarta edição da Escola de Líderes da
Associação Vitória em Cristo (Eslavec), o nome dado a este evento. Quando questionado
sobre a realidade pastoral brasileira, se faltavam pastores, ele respondeu: ―Pastores não
faltam. Mas falta qualificação. A Bíblia é o melhor manual de comportamento do mundo, se o
camarada não souber aplicar teologicamente um conselho para uma pessoa, a coisa complica.
Para atender as demandas do mundo moderno, o cara precisa estar preparado‖

Fonte: Site Oficial Associação Vitória em Cristo

3.2.1 - Relação de Mediação Externa
A partir da lógica girardiana, percebe-se aqui que há uma relação mimética de desejo,
uma relação triangular. Porém, mesmo os dois estando no mesmo espaço, a mediação é
externa, tendo em vista que seu pai é mentor, tem uma relação simbólica diferente, mesmo os
dois ocupando o mesmo espaço físico.
Gabriel Andrade explica a mediação externa em René Girard dando o exemplo de
Jesus quando diz

O paradoxo reside em que Jesus mesmo é um modelo de imitação, mas aspira
a deixar claro que não é sua intenção escandalizar ninguém. Girard tenta
esclarecer alguns pontos de sua teoria que até então tinham permanecido
confusos: o desejo mimético não é estritamente prejudicial. De fato, Jesus
convida ao desejo mimético cada vez mais que propõe a seus discípulos que
sigam seu exemplo. Mas a mímesis que Jesus propõe é diferente daquela a que
os homens estão acostumados. Jesus não se oferece a si mesmo como um
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ídolo de adoração, cujo exemplo deve ser seguido por todos. Jesus propõe à
humanidade que o imite, e ele por sua vez imita o Pai. Em outras palavras, a
humanidade imita a imitação de Jesus; de forma que este nunca se transforma
num escândalo para os que o seguem (ANDRADE, 2011, 450).

Nesta lógica, a imitação de Deus nunca gerará rivalidades nem conflitos. Dada a
devida proporção, Gilberto Malafaia se relaciona na mesma forma com Silas. É um modelo,
porém não parece ser uma relação conflituosa, violenta ou com estranhamento, o modelo não
reconhece o conflito. Em entrevistas, Gilberto Malafaia fala com orgulho de Silas e de todos
os desejos que seu filho reconheceu nele como deu prosseguimento em busca da realização
dos mesmos ao longo de sua vida.
Com este modelo, Silas Malafaia têm seu primeiro contato com a realidade ortodoxa
de sua denominação, tendo em vista o cargo de Gilberto, que era, de alguma maneira,
responsável por manter e preservar os dogmas, as tradições, os costumes da sua igreja. Silas
atualmente é conhecido por ser um pastor midiático, que ao longo do tempo e, por influencias
de outros modelos, sofreu mutação em sua estrutura e maneira de fazer e comunicar a sua fé,
porém, este discurso conservador permanece nele, apesar de toda a sua transformação.
Malafaia atualmente é identificado por sua forma incisiva de falar às multidões sobre
os assuntos de pautas sociais que estão em voga. Sua mais recente polêmica, envolve o tema
da homossexualidade, um tema caro aos fiéis pentecostais, tendo em vista sua delicadeza e
engajamento social.
Em uma entrevista ao Blog O Embate37, questionado sobre seu posicionamento sobre
este assunto, ele afirma que, ―ninguém nasce gay, homossexualismo é comportamento. E
quem é que pode dizer que alguém nasceu gay? Não é psicologia, é a genética‖. Para ele,
nenhuma pessoa nasce gay, não existe ordem cromossômica homossexual, não existe gene
homossexual, pois o que existe é ordem cromossômica de macho e fêmea. Definiu seu
conceito de homossexualidade, dizendo que ―é quando um homem ou mulher, por
determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Pois 40% dos
homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes, 54% escolheram
ser gay‖. Exemplifica sua teoria utilizando a figura dos gêmeos iguais, de origem do mesmo
embrião, que se divide e é chamado geneticamente de homozigótico.
Para ele, se um gêmeo é heterossexual, o outro tem que ser heterossexual, e se um for
homossexual, os dois têm que ser homossexual. Mas em sua concepção, 35% dos gêmeos são
homossexuais, os outros 65% são heterossexuais. Ele diz ao repórter que não tem uma fonte
37

Disponível em: http://sombranews.blogspot.com.br/2013/03/pastor-silas-malafaia-fala-sobre-igreja.html.
Acesso em 09.07.2016
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genética, nem traços psíquicos que alguém nasceu gay. ―Mas, 46% passaram a ser
homossexuais a partir do dia que foram violados ou violentados‖ Garante.
Na mesma entrevista ao Blog Embate, falou também, dos direitos que os gays querem
em detrimento da coletividade. Disse ainda, que ―o Projeto de lei da Câmara (PLC) 122,
Artigo 20 parágrafos 5º diz que, se um homossexual sofrer, constrangimento vexatório de
ordem, ética, moral e filosófica, pena de 3 a 5 anos de cadeia‖, e que a constituição no art. 5º
parágrafo 8, afirma que ninguém será privado de sua liberdade, por convicções filosóficas,
religiosas e políticas. Acredita ele, que o que os homossexuais querem é constrangimento
filosófico, o que ―significa que, se você olhar para o indivíduo homossexual diferente, você o
está constrangendo filosoficamente. O que é isto? ‖ Questiona o pastor.
Em uma outra entrevista à revista Veja, perguntado sobre a sua atuação contra o
projeto de criminalização da homofobia que esteve em debate no ano de 2012 no Congresso
Nacional e sobre o porquê de sua colocação como religioso em um tema social e de leis, ele
respondeu dizendo:

O Brasil não é homofóbico. Eu separo muito bem os homossexuais dos
ativistas gays. Esses últimos querem que o Brasil seja homofóbico para mamar
verba do governo, de estatais, é joguinho deles. Homofobia é uma doença.
Ódio aos homossexuais, querer mata-los ou agredi-los é uma doença. Agora,
opinião não é homofobia. O projeto diz que, se um homossexual se sentir
constrangido pela internet, por um veículo de comunicação, cadeia no cara que
constrangeu. Exatamente o que prevê a lei do racismo. Agora, olhe a
diferença. Você já nasce com sua raça. Não escolhe. O homossexualismo é
comportamental. Não vejo lógica em uma lei para criminalizar que agride
homossexual se um soco dado em um hetero dói da mesma maneira (LEITE,
2012,27).

Ele ainda afirma nesta entrevista que esta lei é uma lei de mordaça. ―Se não
aprendermos a respeitar a liberdade de expressão, será melhor mandar fechar a conta para
balanço‖ (LEITE,2012,27).
Observa-se que Silas Malafaia, mantém-se ligado aos dogmas morais do início de sua
relação com seu pai, preservados e que não só do início, mas durante toda a vida mantiveram
vivos nos sermões e reuniões de Gilberto Malafaia. Não foi encontrado durante a pesquisa
nenhuma declaração de Gilberto especificamente sobre a homossexualidade, porém a
pesquisa constatou que Gilberto sempre foi muito intransigente e gostava de manter-se firme
frente a embates travados ao longo de sua trajetória. Um exemplo disso está no fato de que,
conforme o Isael de Araújo (2007), na década de 1970, pastor Gilberto começou a se destacar
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nas Convenções Gerais das ADs, fosse como membro da diretoria e comissões, ou como
debatedor dos mais variados temas. Ainda presidiu o Conselho Fiscal da CGADB e, conforme
o relato de seu filho mais velho, Samuel, ajudou a sanear a editora oficial das

D‘s, a saber,

Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, a qual passava por um momento de turbulência
administrativa.
Gilberto Malafaia foi um homem que não arredava os pés aos debates e seus
posicionamentos, sempre tendentes à conformidade bíblica. Assim sendo, deduz-se que os
temas morais, hoje combatidos na esfera pública por Silas Malafaia, dentre eles, o da
homossexualidade, entram no escopo discutido aqui. Desta feita, Gilberto Malafaia amparado
por sua interpretação bíblica mais ortodoxa e fundamentalista, deve concordar com o
posicionamento de Silas Malafaia.
Aqui, pode se observar um fator interessante pontuado por Girard. Ele considera que
há paixão, desejo intenso, a partir do momento em que nossas aspirações vagas se fixam num
modelo que nos sugere o que convém desejar, mas amiúde desejando-o ele próprio‖
(GIRARD, 2011b, 33). Ele exemplifica alertando que a imitação desempenha ―um papel
importante entre os mamíferos superiores, em especial entre nossos parentes mais próximos,
os grandes macacos; ela se torna ainda mais poderosa nos homens e é a razão pela qual somos
mais inteligentes e também mais combativos, mais violentos que todos os mamíferos‖
(GIRARD, 2011b, 34). Do que se viu até aqui, Silas é o exercício desta dinâmica.
Silas Malafaia e Gilberto Malafaia nutriram esse elo mimético ao longo de toda a vida
de Gilberto Malafaia, contudo, uma relação de paz, sem conflitos ou rivalidade. No dia de seu
velório, um vídeo de homenagem foi reproduzido, nele contém um momento em que Silas
chama seu pai à frente, na ocasião de seu aniversário, e diz a todos os presentes:

Aqui está o meu modelo maior, aqui está o meu herói maior, aqui está, não um
homem perfeito, não vim aqui passar atestado de hipocrisia, porque eu não
aprendi isso com o meu pai. Mas aqui está alguém que eu vi amar a minha
mãe, nos amar, cuidar de nós [...] o papel de um homem numa família, é um
papel de autoridade, e alguém pensa autoridade é mandar. Existem três marcas
para alguém que tem autoridade: proteção; provisão e promoção. Toda
autoridade só pode ser autoridade se ele protege aqueles que estão debaixo da
sua autoridade; se ele é provedor daqueles que estão debaixo da sua
autoridade; se ele é promotor da vida daqueles que estão debaixo da sua
autoridade. O senhor tem sido, foi, é autoridade sobre nossas vidas, por isso
que eu cheguei até aqui38.

38

Disponível em: http://www.verdadegospel.com/importante-faleceu-o-pastor-gilberto-malafaia/. Datado em
12.01.2016
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Fonte: Site Vitória em Cristo39

3.3 – Modelo rival – Pastor José Santos
Pastor José Santos é pai da esposa de Silas Malafaia, como adiantado no primeiro
capítulo, seu sogro. Silas Malafaia teve uma relação de modelo com seu sogro, mas ao mesmo
tempo, essa relação pareceu conflituosa e cheias de desafios. Silas Malafaia conta que seu
sogro sempre o desafiou e, ao mesmo duvidou das motivações dele.
José Santos é nasceu na pequena cidade de Baltazar (RJ), em 30 de abril de 1927, filho
do funcionário público Claudionor Santos e da dona de casa Sebastiana Pereira dos
Santos chamado José Santos. Quando ele estava com um ano e quatro meses de idade, sua
mãe faleceu de complicações no parto de seu segundo filho, que também não resistiu. De
infância pobre, José Santos teve desde então os cuidados de sua tia Emília, a quem chamava
de mãe, e de sua prima Celina.
Na adolescência enfrentou o trabalho árduo na roça. Em sua juventude José Santos
concluiu os estudos e trabalhou como guarda-chaves da antiga estação de ferro Leopoldina,
em Santo Antonio de Pádua- Rio de Janeiro, onde sonhava em ter um futuro tranquilo como
funcionário público. Naquela época ele não tinha ainda, relação alguma com o engajamento
eclesiástico.
Na noite de 3 de novembro de 1948, em uma reunião da Igreja Assembleia de Deus,
realizado na casa de sua futura esposa, Maria Leal, José Santos confessou assim sua intenção
de pertencer àquela comunidade e converteu-se à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. A
experiência do transe e glossolalia, com a nomenclatura de Batismo com Espírito Santo40
39

Encontro na igreja onde Gilberto Malafaia é líder. Interessante observar a postura de Silas em relação a este
modelo.
40
―O Batismo no spírito Santo é um pré-requisito para receber os dons espirituais‖ as onde encontramos isso
nas Escrituras? O povo de Deus experimentou todos os dons nos séculos anteriores ao Dia de Pentecostes. É
mais correto dizer que o batismo no Espírito Santo intensifica a sensibilidade e a receptividade espirituais,
fazendo da pessoa um candidato mais propenso aos dons espirituais. Isso é amplamente demostrado pelo fato de
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aconteceu no dia 13 de novembro de 1948. No dia 2 de janeiro de 1949, batizou-se nas águas
e tornou-se membro da Assembleia de Deus local.
Em 29 de julho de 1950, o jovem José Santos casou-se com Maria Leal, com quem
viveu por mais de meio século. Ainda na década de 50, tornou-se pregador itinerante e ficou
conhecido em outras cidades como orador pentecostal, auxiliando também as igrejas
locais. No mês de março de 1952 foi consagrado ao pastorado e comissionado pela Igreja
Assembleia de Deus de São Cristóvão para dirigir o trabalho missionário na cidade de
Carangola (MG).
Costa (2016,37) conta em sua biografia, lançada pela editora de Silas Malafaia, que
enquanto permaneceu em Carangola, o jovem pastor implantou trabalhos em cidades
vizinhas. ―Ali, acompanhado de sua esposa, José Santos gastou 11 anos criando estruturas das
Assembleias de Deus naquela região, numa época em que a perseguição contra os evangélicos
no Brasil era muito severa‖
Após esse período, foi transferido para a igreja Assembleia de Deus de Valença (RJ),
onde permaneceu por um ano. Em 1964, atendendo a indicação da liderança de sua
igreja, aceitou o convite para pastorear a Assembleia de Deus na Penha, na capital do Rio de
Janeiro. Na época era congregação da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Alguns anos
depois foi emancipada.
Com problemas internos, José Santos assumiu a igreja a fim de pacificá-la. A igreja
cresceu, multiplicando o número de seus membros, implantando congregações e ampliando
seu raio de ação pelas regiões vizinhas.
Seu trabalho era reconhecido pelas principais lideranças das Assembleias de Deus no
Brasil e do movimento pentecostal no Rio de Janeiro. José Santos exerceu importantes cargos
na Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro.
Com a expansão da comunidade e o crescente número de membros, foi necessária a
construção de um novo templo sede. Em 11 de março de 1990, foi realizada a cerimônia de
lançamento da pedra fundamental da construção do novo templo, situado à Rua Montevidéu,
nº 1.191, Penha, Rio de Janeiro (RJ).
O pastor José Santos mobilizou toda a igreja, que se envolveu com ofertas, campanhas
para a construção do templo e doações de materiais de construção, o que permitiu o início
das obras em junho de 1991.

que há maior incidência dos dons entre aqueles que foram batizados no Espírito Santo do que entre os que não
foram. PALMA, (Anthony D. Os dons e o fruto do Espírito. Em: Mensageiro da Paz. Rio de Janeiro: CPAD.
Ano 77, n. 1465, Julho de 2007, p. 18).
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A inauguração do novo templo da Assembleia de Deus na Penha na Rua Montevidéu
aconteceu em 30 de novembro de 1996. O templo possui quatro andares. Uma nova fase
iniciou-se nessa igreja, com intensos evangelismos em presídios, hospitais e asilos; cruzadas
evangelísticas; projetos sociais em comunidades e a estruturação dos diversos departamentos
do templo sede.
O pastor José Santos foi pastor de igreja durante 58 anos de ministério e 60 anos de
casamento com Maria Leal, com quem teve 11 filhos, todos cristãos. Ele deixou a Assembleia
de Deus na Penha, atual Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no ano de 2010, com cerca de
15 mil membros, reunidos em 89 filiais distribuídas nos estados do Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Espírito Santo e Pernambuco.
Silas conheceu José dos Santos muito novo, ainda na adolescência, e criaram laços
desde logo. O que é mais interessante é que José dos Santos teve 11 filhos e nenhum dos
mesmos foi o seu vice-presidente na Igreja Assembleias de Deus da Penha, Silas Malafaia foi
o escolhido.
Silas fala em um depoimento em seu programa Vitória em Cristo, em que anuncia a
morte de seu sogro e dedica cerca de cinco minutos a descrever seu sogro e sua relação com
ele.

Foi um grande mentor. Eu aprendi muito com ele. Ele foi o homem que me
deu as oportunidades, acreditou no meu ministério, me deu todas as chances,
nunca, nunca teve medo. O pastor Santos nunca teve medo de gente
vocacionado, sempre teve muitas convicções da chamada dele41.

José dos Santos teve uma grande influência na vida Silas Malafaia. Foi um modelo de
desejo. Seu mais específico objeto de desejo em sua relação com José dos Santos foi no que
se refere à Igreja Assembleias de Deus na Penha. Silas tornou-se vice-presidente da igreja,
com apoio de todos os filhos do pastor José dos Santos. Interessante ver que hoje um dos
filhos do pastor José dos Santos é pastor auxiliar em uma congregação da Penha onde Silas
Malafaia é presidente.
José Santos é quem consagra Silas Malafaia à carreira eclesiástica, ou seja, o pastor
que autoriza e ratifica sua vocação para tal. Nessa relação, Paulo é, ao que parece, um modelo
sem conflitos, Silas sempre em que fala publicamente, faz elogios e declarações agradecidas

41

Programa Vitória em Cristo vinculado em Fevereiro de 2010, na Rede Bandeirantes de Televisão. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=SoJ3k_1yhvk Datado em: 14 de fevereiro de 2010.
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pelas oportunidades obtidas através de seu sogro. Porém, na biografia de Silas Malafaia, é que
aparece um certo estranhamento nesta relação.
Silas conta que um dia ―sentiu no coraç o‖ de dizimar na igreja uma grande quantia e
não podia.

Certa vez, quando fui levar o dízimo à tesouraria da igreja, meu sogro estava
lá, eu disse a ele: ―Um dia entregarei nesta tesouraria para trazer como dízimo
ao Senhor muitos salários mínimos‖ Meu sogro gargalhou e disse-me que eu
sonhasse, porque sonhar fazia bem à saúde. Pensei comigo mesmo: ―Um dia
ele vai engolir o que está dizendo‖ Não respondi nada. Passaram-se muitos
anos e o Senhor me honrou. Ele tem me honrado todos os dias. Agora posso ar
alguns salários mínimos como dízimo na igreja. Deus quis fazer isso na minha
vida (COSTA, 2012, 78).

A expressão ―Um dia ele vai engolir o que está dizendo‖, mostra que além de todas as
compreensões entre o modelo e o ser desejante, também existia uma relação de rivalidade.
Esta expressão parece ser motivadora para Silas e determinante para que ele alcance o objeto
de seu desejo. Pode-se perceber aqui que há uma diferença, no paralelo, em relação ao
primeiro modelo, pois em Gilberto Malafaia, não se evidencia esta mesma postura, mas um
posicionamento de submissão e obediência. Em José Santos, Silas encontrou um objeto que
pode ser alcançado por ele e, o que vale identificar é que, em contrapartida, José Santos
percebe que o ser desejante o está fazendo, e por isso, a relação de rivalidade estabelece-se e
ganha força.
José Santos consagrou Silas Malafaia e o viu crescer e conquistar o país com seu
programa de televisão. Ele ficou tão forte que a igreja em que seu sogro pastoreava passou a
ser cartão de visita de turistas em viagem ao Rio de Janeiro, não para conhecer a comunidade
e seu funcionamento, mas sim para ver de perto o pastor midiático e famoso.
Silas Malafaia pastor e com reconhecimento, atinge o mesmo patamar de José Santos
na relação triangular do desejo. Pastor José Santos agora pode se tornar o modelo de Silas
Malafaia em ambiente igual, assim essa relação é mimética e mediada internamente.
A mediação interna aparece mais claramente no momento em que Silas Malafaia vai
ter como objeto de desejo a presidência da igreja Assembleia de Deus da Penha, que, tão logo
Silas assume em 2010, muda o nome para ― ssembleias de Deus Vitória em

risto‖

(PINHEIRO, 2011, 29). A transição aconteceu somente após a morte do pastor José Santos.
Seria por este motivo? Ele não abriria mão antes mesmo. Ainda que com 11 filhos, Silas
Malafaia assume. Qual o motivo? Simples. A esta altura, ele era maior que qualquer um outro,
foi como se todo o resto escolhesse Silas automaticamente. Tinha que ser ele. Era eloquente,
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midiático, conhecido no país inteiro, dono de uma editora, de uma instituição que promovia
cruzadas por todo o país. A denominação Igreja Evangélica Assembleias de Deus da Penha
precisava da figura de Silas Malafaia. Então assim o foi.
Com a ótica de Girard, pode-se observar que essa relação pode ser de dupla rivalidade.
Silas têm na década de 2000 a intenção de trazer progresso à igreja, modernizá-la, tendo em
vista já as mudanças em seu discurso concernente à Teologia da Prosperidade, como veremos
melhor a frente.
Em um congresso da Igreja em Agosto de 2009, pastor José está dando o sermão para
líderes cristãos pentecostais. Silas está sentado na plateia. Então Paulo diz

Eu estou servindo aqui, enquanto o Senhor Jesus quiser. Um dia desses eu orei
a Jesus e disse: Jesus, se eu preciso parar, fala comigo por sonho, por visão ou
por revelação. Eu tenho trabalhado a vida toda para te servir. [...] Um belo dia,
um camarada veio para o meu lado, chegou a mão na minha cara: ― u ouvi a
tua oração, fica tranquilo, não é tempo de entregar o cajado. Eu vou fazer
quando eu quiser e como eu quiser, não é tempo de entregar o cajado ‖ Eu
disse vou fazer o que? Vou continuar. Tenho que continuar42.

Ele ainda disse que outro dia veio um rapaz do Maranhão apenas para dizer a ele que
não deveria entregar a igreja. Que Deus queria que ele continuasse. Um detalhe que vale
ressaltar é que, a câmera filmou Silas no momento em que pastor Paulo está contando o
relato, e Silas Malafaia fica desconcertado, como se o que estivesse sendo dito, de alguma
maneira, era para ele.
Para René Girard, a mediação interna tem um caráter de distinção sobre o ponto de
conduta boa de se imitar e de sua relação com seu modelo. Nesta lógica, pode-se compreender
a relação de Silas e José Santos.

Tomemos um exemplo muito simples, o do mestre e seus discípulos. O mestre
fica encantado ao ver os discípulos multiplicarem-se ao seu redor. Mas se a
imitação for perfeita demais, se há o risco do imitador suplantar o modelo, o
mestre muda sistematicamente de atitude e começa a se mostrar desconfiado,
ciumento, hostil. Vai fazer de tudo para desestimular o discípulo e
desencorajá-lo (GIRARD, 2009, 340).

Para o autor, o discípulo não tem culpa de ser melhor que o modelo, ele apenas quer
imitá-lo. ―Portanto, falta-lhe necessariamente o recuo que permitiria colocar em perspectiva

42

Encontro Líderes da Ass. Vitória em Cristo, 2009. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=JARfq5dVSgA . Datado em 18.08.2011
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aquilo que está acontecendo. Ele não reconhece no comportamento do modelo os sinais de
rivalidade‖ (GIRARD, 2009, 340). Para ele, o modelo tenta dissimular a rivalidade.
José Santos identificou o desejo de Silas Malafaia e o apoiou em suas escolhas, porém,
Silas cresceu e a conquista de seu desejo em comum foi maior para este ser desejante, gerando
assim o ciúme e rivalidade em seu modelo.
Girard chama este aspecto dentro do processo de mediação de Double Bind. Para que
ele exista e para que seja mimético em sentido forte, ―é preciso haver um sujeito incapaz de
interpretar o duplo imperativo que vem do outro como modelo – imite-me – e como rival –
não me imite‖ (GIRARD, 2009, 341).
Assim, essa dupla imitação está na relação de Silas com seu sogro. ―

concórdia se

modifica em discórdia por uma sequência contínua de pequenas rupturas simétricas, de
agravamentos insensíveis que só se anulam para se reconstruir de novo‖ (GIRARD, 2011a,
44).
Silas conta na biografia de José Santos que seu sogro duvidava que um dia ele
conquistaria os seus desejos e objetivos. Até que um dia, após ele haver comprado um avião
particular, convidou José Santos para fazer uma viagem. Pastor José então diz que agora seu
genro tem condições de convidá-lo para tirar férias.

Ele comentou também que, dali por diante, tudo o que eu falasse para ele que
ia fazer ou que ia acontecer ele acreditaria. Eu respondi: ‗ h é, pastor? Então,
só depois de mais de 30 anos é que o senhor resolveu acreditar em mim? ‘ Ele
disse que achava que eu era um louco quando declarei que um dia meu
ministério adquiriria um avião, mas que agora ele vira que eu não era tão
louco assim. Disse que acreditaria em qualquer coisa que eu falasse. Então eu
disse para ele, em tom de brincadeira: ‗Pastor, acredite: o senhor deve passar
para mim a grana toda que está guardada no banco‘ Ele riu e disse: ‗Nisso eu
não acredito. Acreditarei no que você disser que vai fazer (COSTA, 2011, 70).

Na relação interna há a rivalidade, mas o modelo continua modelo. O que é
interessante nesta relação de Silas com José Santos é que ele, ao mesmo tempo em que
verbaliza como sua relação era desafiadora, em seguida, imediatamente, ele acrescenta as
qualidades de seu modelo, quando diz

O pastor Santos pertence àquela geração passada de grandes apascentadores.
A minha geração é de empreendedores, mas a geração do pastor Santos é de
apascentadores, ele tinha o tato e a psicologia para lidar com as ovelhas
(COSTA, 2011, 147).
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Ele se movimenta para seu modelo com admiração e contrição, porém a relação pode
ser vista como uma sucessão de crises e atritos. Silas Malafaia está em rivalidade com seu
sogro por conta do pastorado da Igreja Evangélica Assembleias de Deus da Penha. Mesmo
assim, não há uma exposição descarada desta mediação. A tentativa de Malafaia é sempre de
manter-se em seu lugar de subalterno, tendo em vista a posição que José Santos ocupa junto à
comunidade. Pode-se ver isso no velório de José dos Santos, em que Silas diz

Quando eu me tornei o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo,
recebi uma herança de um homem que foi um pastor exemplar, que deixou
uma base fenomenal para que eu pudesse, com este templo, com este rebanho,
contando com a antiga geração e a geração nova, construir uma história sobre
um patamar tremendamente sólido (COSTA, 2011, 149).

3.4 – Modelos teleevangelistas
Silas Malafaia cresceu no momento do forte aparecimento dos pregadores famosos e
midiáticos. A partir de estudos sobre a composição de sua trajetória, alguns personagens
aparecem como a figura de um modelo.
Os primeiros teleevangelistas, como já mencionados no primeiro capítulo foram uma
geração muito forte, nomes como Rex Humbard; Jimmy Swaggart; Billy Graham e Roberto
Lemgruber43; Pat Robertson e Benhard Johnson foram figuras que precursoras nesta nova
tendência. Nas décadas de sessenta e setenta, essas figuras teleevangelistas se tornaram "parte
da família" de milhares de lares brasileiros. Os programas eram transmitidos geralmente aos
sábados ou domingos pela manhã, campeões de audiência entre o público cristão. Suas
características? Carisma, eloquência, emoção. Enfim, comunicadores em potencial.
Nos Estados Unidos, a igreja eletrônica ganhou força na década de 60, no meio da
tensão e confusão social causada pela Guerra do Vietnã. Geralmente as igrejas ficavam
repletas depois de abalos como este. As pessoas buscavam paz e segurança na fé. Essa
explosão foi reflexo da insegurança da época, como ocorreu após o atentado terrorista de 11
de setembro, por exemplo.
Com a onda de religiosidade e misticismo exacerbada, os pastores perceberam que a
TV era uma forma eficaz para alcançar maior número de pessoas. A pregação passaria a ser
em larga escala, alcançando mais resultados que os cultos tradicionais. Com todo o clima a

43

Surgiu em 1981. Na verdade, ela era mais milagreiro que pregador. Curava cegos, surdos e mudos e
aumentava audiência do programa O Povo na TV, no então recém-nascido SBT. Até que alguém descobriu o
farsante. Suas curas não eram verdadeiras. Lemgruber fez seu último "milagre" e desapareceu.
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favor das igrejas, a ideia rapidamente se alastrou pelos Estados Unidos e por todo o mundo,
até chegarem ao Brasil.
Silas Malafaia viveu esse primeiro momento, ainda jovem, e é possível que isso possa
tê-lo instigado o desejo de entrar para a televisão, mesmo com o discurso interno de sua
denominação rígido e repressivo no que tange a este tema.
Contudo, o que mais chama a atenção na trajetória de Silas Malafaia são as figuras
midiáticas que aparecem e têm maior visibilidade nas décadas posteriores. Dois modelos são
evidentes, e com o passar dos anos, têm uma relação próxima a Silas Malafaia. São Eles
Morris Cerullo e Mike Murdock. Eles vieram ao Brasil várias vezes para fazer grandes
ajuntamentos com Silas Malafaia e reunir grandes arrecadações com promessas de bênçãos
concebidas.

3.4.1 - Modelo Midiático de Prosperidade, Empreendedorismo e Cruzadas -

Morris Cerullo

Dr. Morris Cerullo é um evangelista de renome mundial e presidente da Morris
Cerullo Evangelismo Mundial, que foi fundada em 1961. Aos 84 anos de idade, ele viaja para
outros países há 69 anos. Ele já pregou seus sermões em 93 países, em mais de 400 cidades,
em 7 continentes. Atualmente viaja mais de 250.000 milhas por ano ―para ministrar cura e
salvação para o mundo‖44. É casado com Theresa há 64 anos, e são conhecidos como ‗Papa‘ e
‗Mama‘ pelas multidões que os seguem.
Morris Cerullo foi criado em um orfanato ortodoxo judaico em Nova Jersey até a
idade de 14 quando então tornou-se protestante. Por causa de sua fé, ele teve problemas e
eventualmente, teve que deixar o orfanato.
Morris frequentou a escola hebraica, enquanto esteve no orfanato, e frequentou a
escola pública até 15 anos de idade. Naquela época, Morris começou a pregar de três a quatro
vezes por semana em igrejas locais, e tornou-se conhecido naquela região.
Aos 17 anos, sem dinheiro para pagar sua faculdade, ele recebeu uma bolsa para a
Escola Bíblica Metropolitan de Nova York em Suffern, Nova Iorque, onde se formou. Ele,
mais tarde recebeu dois doutorados honorários da Flórida Beacon College e Universidade
Oral Roberts.
Quando tinha 20 anos, já estava pastoreando sua uma igreja de 15 membros, e devido
a recursos limitados, ele tinha que ser o pastor, zelador, homem de manutenção, e paisagista e
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o que mais fosse necessário. Dentro de oito meses, a sua pequena igreja aumentou de forma
rápida, tornando-se uma das maiores da sua região.
Depois de oito anos de ministério, aos 23 anos, ele passou a sua primeira missão no
exterior viagem à Grécia. Fez muitas viagens ao exterior, e assim, seu ministério internacional
desenvolveu-se rapidamente.

3.4.1.1 - Silas Malafaia e Morris Cerullo
Silas Malafaia até o final da década de 90 tinha uma estrutura pessoal ministerial
menor e suas logísticas ainda eram pequenas. No final da década, Silas muda gradativamente
sua maneira de ser, sua estrutura de trabalho – enquanto aparato midiático – isso pôde ser
verificado em sua organização empreendedora; seu programa de televisão; seu discurso, entre
outros.
Até este momento ele possuía um programa muito voltado ao público interno de sua
comunidade Pentecostal, a Igreja Evangélica Assembleias de Deus. Até 1999, o programa
chamava-se Impacto e tinha uma estrutura parecida com a que é hoje, porém os temas dos
sermões eram voltados aos ―irm os‖, levando em consideração sua forma de agir, sua maneira
de se portar frente ao mundo, maneiras de orar, de ser diferente do mundo45. Ele tinha
preocupação com a relação dos seus fiéis com a Igreja Católica, seu maior oponente.
Em seu livro lançado no final dos anos 90 e início dos anos 2000, intitulado Qual a
Igreja verdadeira? Uma resposta ao Catolicismo romano, ele deixa muito claro este embate.
Durante o texto do livro, ele vai revendo os temas de salvação, do papismo e da Mariologia no
Catolicismo e dando sua resposta sobre os temas a partir de sua visão e maneira como enxerga
os textos bíblicos. Ao final, ele faz um apelo aos leitores enfatizando as características de sua
denominação como a igreja verdadeira.

Você faz parte dessa Igreja verdadeira que é coluna e firmeza da verdade?
Você pertence a essa Igreja que sabe para onde vai? Eu não sei a que tipo de
igreja você pertence. Mas saiba que não existe nenhuma organização no
mundo como a Igreja Verdadeira do Senhor Jesus Cristo, defensora do
evangelho genuíno, que obedece e cumpre a Palavra, que é peregrina e
forasteira e entrará na pátria definitiva e eterna, no Céu de Luz. Querido leitor,
entre para a Igreja verdadeira e obedeça aos mandamentos de Jesus que se
constituem no alicerce dessa Igreja e estão explanados e analisados neste livro
(MALAFAIA, 2004, 195).
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Seu estilo vai mudando no início deste século. Em 1999, ele funda a Editora Central
Gospel e começa a publicar diversos títulos de autores americanos, dentre eles Morris Cerullo.
Silas também muda o estilo de seu programa, se antes era com sermões mais devocionais,
agora ele continua com enfoque em temas morais, mas acrescenta os temas da autoajuda e da
prosperidade financeira, como pode ser observado em seu programa em março de 2016, em
que ele diz
Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que está se passando, eu não sei
quanto tempo você está esperando, mas uma coisa eu sei Ele pode fazer já. Ele
já resolveu o seu problema46.

Silas conta que sempre gostou de ouvir os sermões de Cerullo. Mas no início dos anos
2000 aconteceu uma aproximação entre eles e seu discurso que antes condenava, por
exemplo, a teologia da Prosperidade, agora começa a ser defendida por ele. Morris Cerullo foi
um modelo para Silas Malafaia no que tange a este tema. Até o final dos anos 90, os sermões
de Silas condenavam essa teologia.
Em uma mensagem da década de 1990, veiculada em VHS com o tema: Quatro tipos
de pessoas que estão na Igreja, ele diz

Teologia da Prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar da
Teologia da Prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, vem falar!
Teologia da Prosperidade na América? Dez. Abundância econômica, o maior
país capitalista do mundo, está adequado. Agora vem falar? Vem falar de
Teologia da Prosperidade no Zâmbia, na Angola, Guiné Bissau. [...] Sabe,
deixa eu dizer um pouquinho da Teologia da Prosperidade, sabe o que ela diz?
E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é
brincadeira. Ela diz: Olha querido, se está acontecendo alguma coisa na sua
vida, se você não é bem-sucedido, ou é porque você não crê, ou porque tem
algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente você não tem fé.
Isso é uma afronta gente, isso é uma afronta!47

Ele continua dizendo que Deus não olha para a pessoa pelo seu poder de conquista no
mundo material. Ele diz

Agora eu vou dizer para você o que teologia da Prosperidade à luz da Bíblia, e
não esse besteirol que a turma no Brasil está engolindo, este besteirol
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teológico da América. [...] Prosperidade é você compartilhar com o outro,
prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado48.

Entretanto, Silas Malafaia olha para seu modelo e deseja o que ele deseja, uma
estrutura mais organizada. Para alcançar seu desejo, imita seu modelo, assim, precisa fazer
concessões, dentre elas, ceder à Teologia da Prosperidade, pois ela poderia lhe render mais
lucros e assim, poderia fazer melhorias internas.
René Girard diz que a paixão e o desejo nunca são autênticos no sentido heideggeriano
do termo. Diz que os tiramos do nosso próprio fundo, mas que os tomamos sempre do outro.
―Longe de vermos em nossos conflitos uma prova de maestria, como o faz Heidegger,
devemos ver exatamente o contrário, a confirmação da natureza mimética de nossos objetos‖
(GIRARD, 2011b, 38).
Desta feita, o objeto que Silas deseja, passa pelo mediador e o torna mimético. Cerullo
é o modelo que, indiretamente contribui com o crescimento de Silas no território nacional.
Este crescimento e mudanças conseguem acompanhar as alterações econômicas do país, uma
vantagem a seus negócios.
Os padrões mercadológicos da indústria cultural foram reestabelecidos e, para que
estes padrões fossem atendidos, princípios e regras de racionalidade econômica tiveram que
ser adotados, favorecendo o crescimento do ambiente midiático das igrejas através da
profissionalização. Fonseca (2003) observa que, à medida que o empreendimento começa a
crescer, para viabilizá-lo faz-se necessário estruturá-lo. Pensamento completamente entendido
na condução dos atuais projetos midiáticos de algumas organizações evangélicas,
exemplificadas por Fonseca nas palavras do líder da Associação Vitória em Cristo, Pastor
Silas Malafaia, que diz que, no programa exibido na manhã de sábado, no dia 03/02/2007 na
Rede TV, este, ao pedir ofertas para manter o programa no ar Silas Malafaia fala: ―Quem não
está estruturado não vai a lugar nenhum. Este pensamento é traduzido em ações planejadas
que visam trazer eficiência e resultado aos empreendimentos‖.
O seu posicionamento sobre este tema ganha um novo lugar. Ele passou não só a
aceitar essa teologia como verdadeira, como passou a inclui-la em seus sermões e a
comercializar em sua editora muitos livros sob este tema. Morris Cerullo no início do século,
já era um exímio defensor desta teologia. Nele, Silas achou conveniente adequar seu discurso.
Em outro programa datado em 2004, Malafaia está pedindo ofertas para a manutenção
de seu programa, quando inicia sua fala sobre Prosperidade. Ele diz ―Se você está vivendo em
48
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miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na Palavra de Deus, essa que é a
verdade‖49.
Em 2009, o pastor anunciou em um culto que realizou em Boca Raton,
na Flórida, Estados Unidos, que comprou um avião particular que, segundo o próprio ele,
seria uma ‗galinha morta‘, visto que o preço pago foi de 12 milhões de dólares, enquanto o
avião valeria cerca de 16 milhões de dólares.
Em outubro de 2012, após ter chamado de ‗palhaço‘ um pastor cearense que diz
renegar a teologia da prosperidade ao afirmar que é pobre e não tem carro, o grupo
virtual Anonymous declarou guerra ao pastor por "pregar a prosperidade usando a Bíblia".
Uma reportagem pela revista norte-americana Forbes em 2013, o classificou como o
terceiro pastor mais rico do Brasil, com um patrimônio estimado pela publicação em 150
milhões de dólares. Malafaia, no entanto, negou a informação no programa De Frente com
Gabi, vinculado no canal SBT50, quando apresentou um extrato da Receita Federal de que seu
patrimônio seria em torno de quatro milhões de reais, além de uma participação empresarial
em torno de 2 milhões, e chegou a dizer que iria abrir um processo judicial contra a revista
por conta da reportagem. Malafaia também afirmou, durante uma entrevista concedida à
jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo51, que iria "ferrar esses caras
[da Forbes]" e afirmou não possuir tal patrimônio.
Um vídeo editado e postado no YouTube em 29 de julho de 2013 mostra Malafaia
pedindo aos crentes que não se pronunciem contra pastores, dizendo que "ninguém deve se
meter com os ungidos de Deus". Em trechos do vídeo, o pastor diz:
…uma meia dúzia de idiotas, de imbecis travestidos de crentes, porque essa
gente não é crente, porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser
crente. Vou dar um conselho para você: fica longe de participar de divisão, de
calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso! Quer arrumar problema para
sua vida, entra nisso! […] Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você
não tá gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não,
porque não é da tua conta52.
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Em um culto realizado por Malafaia durante a Escola de Líderes Associação Vitória
em Cristo e que foi exibido no programa Vitória em Cristo do dia 20 de abril de 2014, o
pastor aparece instruindo os fiéis sobre o caminho ‗até chegar ao lugar da vitória‘, quando diz:

Hoje eu levo minha família toda (a hotéis quatro estrelas) e não tô nem aí. Não
tô roubando. Não tô nem aí pra você, ô mané, que tá me assistindo … Eu não
vou deixar de usufruir do lugar vitória porque eu sei o preço que eu paguei e
que eu tenho pago",. [...]"Você quer saber o valor do meu anel? Quatro mil
dólares. Com meu dinheiro. (...) Tá vendo o Mercedes e500, blindado na
Alemanha? Foi um parceiro meu que me deu de presente de aniversário",
continuou53.

A Mercedes-Benz blindada do pastor vale cerca de 450 mil reais, veículo que ele
afirma ter ganho de um parceiro de seu ministério.
Morris Cerullo possui uma estrutura ministerial desejada, no sentido girardiano, por
Silas Malafaia, o qual passou a ser um norte para a estruturação de seu ministério aqui no
Brasil. Morris sempre lançou muitos títulos com enfoques em temas mais devocionais. Silas
começou a escrever muitos títulos e a lança-los por sua editora também.
A editora Central Gospel também lançou vários títulos de Morris Cerullo, entre eles a
principal obra dele, intitulada Senhor, ensina-nos a orar – Um clássico da Oração, um bestseller. Essa editora lançou também, em 2008, uma Bíblia sob o tema: Bíblia de Estudo:
Batalha Espiritual e Vitória Financeira, que é uma Bíblia contendo comentários ao longo do
texto bíblico. Fragmentos de conselhos são dados ao leitor, a fim de ajudá-lo a moderar sua
vida, conhecendo os inimigos com ao quais a igreja e o cristão lidam; e também, dando
diretrizes, a partir das passagens bíblicas ao leitor para que consiga melhorar em sua vida
financeira. Na figura abaixo, pode ser visto um trecho desta Bíblia. A primeira frase é
contundente e objetiva ao se referir à pobreza.
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Texto, sobre Teologia da Prosperidade – Bíblia da batalha espiritual e Vitória Financeira.

Já no best-seller de Cerullo, aparecem algumas diretrizes encontradas também em
Silas Malafaia. O interessante perceber é que a despeito de toda a sua mudança concernente a
alguns temas, Malafaia permanece com uma posição forte no que tange a temas morais.
Este modelo pode ter reforçado estes temas em Silas Malafaia, que já eram suas
bandeiras adquiridas da relação com seu primeiro modelo, Gilberto Malafaia. Pode-se detectar
esta característica porque Morris Cerullo sempre teve um discurso muito moralista também,
voltados a temas mais conservadores, fundamentalistas, bíblicos e do cotidiano da fé cristã, no
sentido de fixar nos atos humanos, a partir do que o texto bíblico diz expressamente, as
posturas do modo de viver bíblico e firmar a ideia de separação deste mundo. Aqui não há
espaços para análises de trechos de sermões de Morris Cerullo, mas podem ser encontrados
com facilidade em seus discursos ao redor do mundo e em seus livros. Por exemplo, no título
de Cerullo acima descrito, ele diz

Estamos em guerra! Não há paz nas nossas ruas. Não existe paz nas nossas
escolas, nos shoppings, metrôs e aviões. O medo espreita as nossas cidades e
atormenta as nossas nações. Há uma batalha feroz empreendida, que é bem
maior do que a Primeira Guerra Mundial, a segunda Guerra Mundial e todas
as guerras combinadas. A magnitude do destino de incontáveis milhões de
almas desafia toda a compreensão humana. Todo ano, milhões morrem e
encaram uma eternidade sem Deus. Estão confinados às trevas exteriores onde
―haverá pranto e ranger de dentes‖ (Mateus 8.12). O mundo, com suas
necessidades desesperadoras, aguarda libertação. No seu desespero, ele
aguarda o único poder capaz de responder às suas necessidades – a intercessão
do povo de Deus! (CERULLO, 2005, 99-100)

É perceptível essa tendência de impor-se como religião absoluta, única e verdadeira,
com a incumbência de resgatar todos os outros seres humanos e libertá-los de sua realidade
‗pecaminosa‘, seja ela qual for. Silas Malafaia nos últimos anos, teve uma visível inserção no
contexto público a fim de tentar implantar na sociedade a ideia de que a homossexualidade é
pecado e tem cura. Reportando-se novamente à entrevista ao Blog O Embate54, ele diz que
existem homossexuais sim, em sua igreja, mais que estão tentando sair, buscando a cura, e se
tiver pastor homossexual na igreja – primeiro, ele assegura que a bíblia diz que o adultério, a
homossexualidade, a prostituição, são pecados –deve ser excluído daquela congregação. E se
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um pastor tiver um caso com uma mulher, ou com um homossexual, perde o cargo de pastor,
e se o pastor for solteiro e tiver uma relação sexual com qualquer uma, vai perder o cargo.
Segundo ele, a igreja está lotada de gente clamando por socorro e a autoridade da
bíblia para condenar o pecado, e ela também define o que é pecado. Em sua opinião, não veio
ao mundo para condenar A, B ou C, mas está aqui para condenar o pecado, e, em sua
concepção, a homossexualidade, adultério, e prostituição são pecados claros à luz da Bíblia.
Após as análises feitas desta relação mimética, percebeu-se que nela não há rivalidade,
configurando, portanto, uma relação de mediação externa. Ela é assim, porque o ambiente em
que Cerullo encontra-se é diferente, seu foco mercadológico se baseia em outra cultura.
Para Girard, a relação de mediação externa é uma relação branda. O modelo e o ser
desejante podem partilhar e conviver sem maiores problemas ou ruídos que possa fazer com
que o modelo se sinta ameaçado por seu imitador. O modelo sabe que o imitador não poderá
disputar o mesmo objeto físico. Nesta relação de mediação externa, o imperativo categórico
do Doble Bind ―Imite-me e não me imite‖, não se aplica. Por isso, que aconteceu a
aproximação de Silas Malafaia com seu modelo. Ele, não só promove seu modelo, como
também o utiliza para promover seus negócios.
Em seu site, Malafaia fala sobre Morris Cerullo. ― u vi milagres acontecerem diante
de meus olhos, porque o Dr. Morris é muito usado por Deus. Ele se tornou uma referência
para mim, um instrumento de bênção na minha vida e no meu ministério‖55.

Fonte: Site oficial Vitória em Cristo
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3.4.2 - Modelo de Midiatização e Prosperidade – Mike Murdock
Mike Murdock é pastor e doutor, Televangelista, escritor norte-americano. Ele é autor
de mais de 250 livros. Já publicou oito livros em português e vinte e dois em espanhol. Filho
de pastor, é também pastor protestante há mais de 35 anos e conferencista internacional.
Fundador do que denomina: "Centro da Sabedoria". Pertence ao grupo de palestrantes que
ensinam ‗chaves‘ de prosperidade. Foi o primeiro a publicar uma Bíblia Temática, hoje uma
constante no meio das publicações de Bíblias. Tem um programa televisivo semanal com o
título: "Chaves de Sabedoria com Mike Murdock". O mesmo programa é diário em rádio.
Compositor de algumas canções que já foram gravadas por cantores gospel, Mike Murdock
também é teleevangelistas e pastor do Wisdom Center, onde ministra, e em Fort Worth,
Texas. Seu pai, J.E. Murdock, é também um pastor.
Murdock foi educado na La Grange High School em Lake Charles, e em
Southwestern Assemblies of God University em Waxahachie, por três semestres. Ele recebeu
um título de doutor honoris causa pelo International Seminary na Flórida. Mentorado sob
Jimmy Swaggart, Murdock prega ao redor do mundo. Ele frequentemente prega com Benny
Hinn56, e há algum tempo pregava com Tammy Faye Messner. Ele também apresenta o
Wisdom Keys with Mike Murdock.
Dentre todos os seus mais de 250 livros, alguns podem ser lembrados, como: The
Leadership Secrets of Jesus, (Os Segredos da Liderança de Jesus), Secrets of the Richest Man
Who Ever Lived, (Segredos do Homem Mais Rico Que já Viveu) e The Law of Recognition (A
Lei do Reconhecimento). Murdock pregou seu primeiro sermão público na idade de oito anos
e começou o evangelismo de tempo integral com 19 anos. Ele recebeu centenas de convites
para falar em igrejas, colégios, e em sociedades comerciais. Tem aparecido na TBN, CBN,
BET, INSP, WORD, Daystar e outras redes de televisão, e em seu programa de televisão
semanal, Wisdom Keys with Mike Murdock. Também é o fundador-administrador no
conselho de administração da International Charismatic Bible Ministries com o Dr. Oral
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Roberts muito criticado por sua visão material do bem divino pregando que com doações de
milhares de dólares se pode alcançar a felicidade.
Nos dois primeiros finais de semana de fevereiro do ano de 2014 o pastor Silas
Malafaia apresentou uma entrevista com o pastor Mike Murdock em seu programa Vitória em
Cristo. Ao fazer a propaganda da entrevista, Malafaia dizia: ― urdock ensinará ‗a
importância do dinheiro‘ e também quatro atitudes para você nunca perder o emprego ou
arrumar um‖57.
Silas Malafaia introduz, como vimos acima, a Teologia da Prosperidade em seu
discurso e passa a fazer analogia a esta posição, após seu contato com os ministérios destes
líderes americanos, que já faziam isto ao redor do mundo desde a década de 1990.
Alvo de críticas dos formadores de opinião que rejeitam a teologia da prosperidade,
Silas Malafaia defendeu a iniciativa de trazer Murdock a seu programa e divulgar seus
conceitos sobre a área material. ―Tenho dito, por diversas vezes, que tudo o que você ouvir é
preciso que tenha as seguintes atitudes: duvidar, criticar e determinar. O resultado é que ao
fazer isso você pode aceitar tudo o que ouviu, rejeitar tudo, ou aceitar parte do que ouviu.
Assim tenho norteado minhas posições sobre tudo que leio e ouço em jornais, internet, ou
qualquer outro meio de informaç o‖58, pontuou o pastor líder da Assembleia de Deus Vitória
em Cristo.
Mike Murdock é outro modelo para Malafaia. Silas quer ser como ele e, para tanto,
imitou-lhes os desejos. Passou então, a partir da década de 90 a gerir seus negócios como os
telepastores americanos; passou a utilizar os mesmos discursos; passou a imitar o mesmo
modus operandi de seus modelos.
Na virada do século, Silas, que já vendia livros e bíblias em proporções menores, se
estrutura. Ele cria a editora Central Gospel em 1999. Silas Malafaia disse que Mike Murdock
foi o homem ‗que Deus usou para lhe instruir‘ acerca de uma mudança radical na estrutura do
seu ministério e, assim, diz ele: ―fazermos para Deus as coisas com excelência, ousadia e
determinação, lembrando da mudança de postura adotada por ele‖59. Anos atrás, Malafaia era
um crítico voraz da teologia da prosperidade, como comprovam alguns vídeos antigos de suas
pregações.
Para o pastor, ―criticar quem está fazendo alguma coisa é muito fácil, mas fazer é que
são elas‖ Silas Malafaia acredita que ―a mensagem de Mike Murdock incomoda muita gente,
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Programa Vitória em Cristo. Fevereiro de 2014. Vinculado na Rede Bandeirantes de televisão e rede Boas
Novas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_jtSESXhiro
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Programa Vitória em Cristo. https://www.youtube.com/watch?v=_jtSESXhiro. Veiculado em 02.2014.
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Mesmo Programa.
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porque muitos cristãos querem apenas receber de Deus, e a liberalidade denuncia seu
egoísmo‖60.
Segundo o pastor, os telespectadores teriam a liberdade de ―duvidar, criticar e
determinar‖ para descobrirem se concordam com sua impressão: ― credito que esta tenha
sido a melhor entrevista de Mike Murdock em nosso programa‖61.
O que mais se destaca na relação com este modelo, é o fato de Silas Malafaia ter se
estruturado enquanto bussiness. Até o início dos anos 2000, ele fazia tudo de maneira mais
manual e amadora. Em uma sala pequena na casa de sua cunhada, como visto no primeiro
capítulo, ele acumulava suas Bíblias e vendia alguns títulos.
A partir de 2000, ele estrutura-se e constrói um mega prédio, com instalações de
primeira qualidade e foca em sua editora. Silas Malafaia, neste momento não é mais aquele do
início que queria apenas ter um Programa de Televisão. Agora, atrelado a isso, e utilizando o
espaço televisivo, ele impulsiona seus negócios. Mike Murdock é um ativador neste sentido.
Em 2009, a editora Central Gospel lançou um título de Mike Murdock, sob o tema: O
empreendedor fora do comum, onde o autor apresenta 31 maneiras de engajamento para que
cada pessoa alcance sucesso pessoal e realização profissional. Mike Murdock acrescenta que
existem aproximadamente seis níveis de semeadura. Segundo o Murdock, um destes é a
semente de mil. Murdock dá significado a certas quantias da semente: ―tem havido cinco
níveis de colheitas incomuns em minha vida $58, $100, $200, $1000 e $8500. Uma semente
de mil dólares quebrou a pobreza em minha vida. Ninguém pode semear estes mil dólares
para você" (MURDOCK, 2009, 37). Em outras palavras isso significa ―eu quebrei a pobreza
com uma semente de mil dólares‖ faça o mesmo, envie sua oferta que a pobreza será
quebrada.
A relação de Silas Malafaia com Mike Murdock é de Mediação Externa. Mike está
estruturado e mantém sua linha de atuação em outros países, assim como Morris Cerullo. É
interessante observar que, diversas vezes, quando Malafaia está falando dos assuntos diversos
é incisivo e taxativo, mas ao se refere a seus modelos, ele assume uma postura de submissão e
humildade.
No programa Vitória em Cristo, exibido em 04 de fevereiro de 2012, ele recebe em seu
programa Mike Murdock, para juntos lançarem uma campanha de arrecadação financeira. Ao
apresentar o televangelista americano, Silas diz
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Já tenho falado aqui muitas vezes da benção que esse servo de Deus tem sido
no nosso ministério. Olha, o que eu tenho aprendido com ele, aprendido
através dos seus livros [...]. Obrigado doutor Mike Murdock, a sua
liberalidade, o seu amor para conosco, com a nossa nação. Toda a sua
instrução, eu sou muito grato, toda benção sobre o nosso ministério62.

Silas Malafaia e Mike Murdock63.

Sendo Mike Murdock modelo para Silas Malafaia, ele, assim como Cerullo, o faz
mudar posturas com relação à Teologia da prosperidade, como também à Teologia da
Confissão Positiva. Os dois modelos televangelistas apresentados nesta pesquisa têm muitas
características próximas e semelhantes, o que possa ter sido o motivo pelo qual Silas Malafaia
nutre a mímesis pelos mesmos.

3.5 – Edir Macedo – Modelo Rival Contemporâneo
Edir Macedo é outra figura que vai se relacionar-se com Silas Malafaia a partir da
lógica de Girard, como modelo.
Edir Macedo é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, nasceu no Rio de
Janeiro. Em 1963, iniciou a carreira profissional como funcionário público. Tornou-se
contínuo na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) e trabalhou no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) como pesquisador no censo econômico de 1970. Chegou a
completar 16 anos de carreira como funcionário público, mas deixou o cargo para se dedicar à
sua carreira eclesiástica.
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Programa Vitória em Cristo, exibido em 04 de fevereiro de 2012. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=YUj4j58fEoA. Acesso em 11.07.16. Em: 02min11s.
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É casado com Ester Bezerra, com quem tem duas filhas biológicas, Cristiane e
Viviane, e um filho adotivo, Moysés.
Possui a seguinte formação acadêmica: é graduado em teologia, pela Faculdade
Evangélica de Teologia Seminário Unido e pela Faculdade de Educação Teológica no Estado
de São Paulo (Fatebom). Fez doutorado em teologia, filosofia cristã e é Honoris Causa em
divindade (em sua biografia não consta a instituição), além de ter feito mestrado em ciências
teológicas na Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), em
Madri, capital da Espanha.
Hoje, reconhecido como um dos líderes evangélicos mais conhecidos do país, já
realizou concentrações que reuniram milhões de pessoas. No ano de 2014 Edir Macedo
lançou sua biografia, ficando na lista como o livro mais vendido do ano.
Edir Macedo, além de líder religioso, é dono da Rede Record desde 1991, tendo
assumido a direção da TV, em 1989.
Em 2014 o bispo inaugurou a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus,
construída em São Paulo, no bairro do Brás. O templo é o maior espaço religioso do país, é
uma réplica do Templo de Salomão, citado na Bíblia. A Igreja Universal do Reino de Deus
possui 08 milhões de fiéis pelo mundo, e igrejas em mais de 170 países.
Silas Malafaia e Edir se conhecem desde jovens. Participaram de um programa de
televisão da apresentadora Silvia Popovic juntos, que pode ser encontrado em blogs do dia 11
de Junho de 199064. Nele, se defenderam contra acusações de que estariam extorquindo fiéis.
Os dois são enfáticos, gritam o tempo todo e defendem um ao outro. A esta altura, ambos
jovens já têm algum reconhecimento público, Silas já está com repercussão nacional e
Macedo já está em ascensão com sua denominação.
A relação destes personagens não parece ter muitas histórias e encontro, porém,
mesmo que estejam em realidades diferentes duelam atualmente pelo mesmo espaço e pelo
mesmo segmento, o bussiness gospel. Não há relato do momento em que ocorreu o
estranhamento entre eles, mas se pode afirmar que o objetivo mudou. Antes, não havia
conflito porque ambos defendiam juntos a igreja contra os seus principais opositores, a Igreja
Católica. Entretanto, depois, quando o foco passou a ser o crescimento e estruturação pessoal,
pode ter ocorrido o estranhamento. No ano em que aparecem junto debatendo na TV, Macedo
já está negociando a compra da Tv Record.
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Disponível em: http://www.sbtpedia.com.br/2015/06/o-dia-na-historia-11061990-edir-macedo.html Acesso
em: 11.08.2016
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Silas Malafaia tem Edir Macedo como modelo. Têm o mesmo desejo. Porém o que se
observa de diferente nesta relação em detrimento das outras, é que aqui, o modelo ainda não
alcançou o desejo. Os dois têm o desejo, mais o objeto ainda não foi alcançado
completamente. Dessarte, surge uma questão: Teria Malafaia recorrido aos telepastores
também para estruturar-se e tornar-se maior que seu modelo contemporâneo?
Esta relação demanda uma mediação interna. O conflito é patente. Aqui a questão da
indiferenciação é palpável. Silas Malafaia é desejante do desejo de Edir Macedo. Porém, os
dois estão em um mesmo patamar de desejo, deste modo, o modelo e o ser desejante tornamse iguais no desejo, o que ocasiona um indiferenciação nesta relação triangular mimética.
Girard afirma que quando se passa do diferenciado ao indiferenciado, dão-se
mudanças nas realidades sociais. São antes, uma espécie de espelho da relação mimética entre
os indivíduos. Para ele, se essa relação mimética é de mediação externa, todas as diferenças
permanecem. Porém, caso seja de mediação interna, as diferenças se tornam instáveis e
flutuantes. Vai-se para o caos. ― m certo sentido, a desconstrução pode ser considerada uma
recondução passiva do pensamento ao estado das relações humanas. Os desconstrucionistas
tornam absoluto o processo de desordem, de perda das diferenças‖ (GIRARD, 2011b, 179).
Edir Macedo e Silas Malafaia não conseguem relacionar-se a esta altura da
indiferenciação, porque suas convergências objetais geram conflitos, rivalidade mimética.
No ano de 2014 os dois protagonizaram uma situação que fica evidente este conflito.
Silas atacou Edir Macedo abertamente em seu programa de televisão e este, por sua vez, não
deixou por menos, repercutiu uma reportagem no horário de nobre de sua emissora atacando
as igrejas pentecostais e neopentecostais. Daí a relação ficou insuportável mesmo. Mas antes
deste fato, Silas já havia afirmado que sua relação com Macedo estava estremecida. Em
entrevista ao blog GospelPrime, ele disse que mantinha distância de Edir Macedo, porque ele
havia sido desleal com ele.

O Macedo eu defendi, sem ter me pedido, quando ele foi preso. Marquei
minha posição. Aí, ele aumentou quase dez vezes o valor do horário que eu
tinha na emissora dele para me colocar para fora porque não quis participar de
um esquema político… Ele queria que eu me candidatasse em 1998 a
deputado federal e neguei. Se ele tivesse caráter e falasse que não me queria
mais na emissora dele, eu o teria respeitado. Sua atitude não foi só
deselegante, como também faltou ética65.
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Assim, Edir Macedo e Silas Malafaia nutrem esta relação que parece ser paralela uma
a outra, contudo, nutrem os mesmos desejos no sentido de manter-se na mídia, seja como
telepastor, ou como detentor de um canal. O desejo é demandado por vontade de poder, status
e inserção social.
Uma curiosidade é que não foi encontrado nenhuma fotografia em que os dois
encontrem-se ao lado um do outro.
Girard afirma que uma vez que a mediação entre vizinhos rivais se torna recíproca, a
verdadeira fonte de todo o desejo acabará por obscurecer-se. Cada indivíduo, vendo-se no
meio da rivalidade, declarará que todos os desejos têm origem e si mesmo. ―

mediação

interna, portanto, é um processo que deixa suas vítimas cegas a seus próprios efeitos: os
indivíduos que desejam passam a crer na autonomia dos próprios desejos e, ao fazê-lo, negam
a importância do mediador‖ (GOLSAN, 2014,34). Ao final, os próprios mediadores são
suprimidos.
Edir Macedo e Silas Malafaia são, neste mecanismo, duas faces de uma mesma
moeda. A relação conflituosa é o reflexo do desejo mimético instigado e gerado por este
modelo, que é, em síntese, também refletido por seu imitador.

Considerações Parciais:
Percebeu-se ao longo deste capítulo que, a partir dos modelos apresentados, Silas
Malafaia pode ser reconhecido. Sua identidade tem muita relação com seus modelos.
Seus desejos, aqueles que o motivam à realização estão vinculados aos modelos, sejam
eles mais iniciais como seu pai e sogro, ou outros mais contemporâneos, como visto em
Morris Cerullo e Mike Murdock e Edir Macedo. Ao assumir seus modelos, Silas deseja sê-los,
a partir desta máxima girardiana, os desdobramentos em sua forma discursiva e estrutural vão
estabelecendo-se. Às vezes com nuances de rompimento, outras vezes como continuidades, e
outras também como um esgarçamento, no qual algumas linhas continuam juntas e outras
desafazem-se.
O capítulo apresentou dois modelos brasileiros, o pai e o sogro. O pai de mediação
externa, por que Silas o coloca no nível superior e não entra em rivalidade com ele; o sogro,
mediação interna, com rivalidade. Esses modelos lhe indicam um modelamento de pastores
das Assembleias de Deus tradicional, pré Teologia das Prosperidade, no que se refere ao
modo de ser de sua denominação com aspectos que por ele não são todos abandonados ao
longo de sua vida.
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Dois modelos de desejo que o encaminham para a teologia da prosperidade. Neste
sentido, ele não abandona os dois modelos anteriores – pai e sogro – mas assume dois novos e
a teologia que vem com eles. Eles são de mediação externa porque estão longe – no exterior –
e não entram em relação de rivalidade constante, como é o caso com outros pastores do
Brasil. Morris Cerullo e Mike Murdock são os mediadores entre Silas Malafaia e seus desejos
midiáticos.
A teoria de René Girard foi importante aqui, porque foi base para conexões neste
capítulo, tendo em vista que, a partir delas podemos identificar em Silas Malafaia o motivo e
o porquê de suas mudanças. Silas Malafaia querendo ser como Gilberto Malafaia e José
Santos, assume as características e desejos dos mesmos. Depois, sua mímesis é alimentada
pelos telepastores, que, querendo-os ser também, assume sua forma de estruturar-se e também
discurso, tendo que fazer assim concessões e mudanças em relação a seus primeiros modelos.
Por último, o capítulo apresentou Edir Macedo como um modelo que é contemporâneo
a Silas e que se relaciona com ele de maneira conflituosa visto que estão no mesmo espaço e
nutrem um desejo comum, o mercado de negócios gospel brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A pesquisa sobre Silas Malafaia revelou-se complexa. Foi assim, pois se tratou de um
personagem que ainda está atuando, podendo assim, aparecer uma novidade e novos
movimentos a cada dia. A pesquisa encontrou dificuldade pois, como existe pouca publicação
bibliográfica especificamente sobre ele, as buscas foram sempre por materiais publicados em
jornais, sites, reportagens e adjacentes.
Silas Malafaia, por ser uma figura emblemática e singular no cenário Pentecostal
Assembleiano, pôde instigar muitas possibilidades de desenvolvimento de pesquisa. O que
nos norteou na pesquisa e o interesse neste objeto foi a busca de tentar entender como uma
figura como esta influência tanto o cenário ao qual está atuando e consegue atrair um público
de dentro da instituição religiosa que pertence e, ao mesmo tempo, consegue adeptos vindos
do espaço público. A curiosidade foi a de entender como se transforma ou se desloca em
objetivo, discurso e atuação. Se antes, gostava de falar aos que estavam dentro de sua
comunidade e mantinha um discurso maior de negação de mundo, agora porém, adequa sua
estrutura para uma mais complacente e mais simpática aos modos ditos por ele ‗seculares‘
O referencial teórico que foi utilizado na pesquisa foi o Mecanismo Mimético de René
Girard. Verificou-se que para ele, o ser humano consegue superar seus instintos animais
quando tem suas necessidades ou desejos básicos satisfeitos. Assim, o indivíduo busca por
outra coisa a qual possa continuar a desejar, pois o desejo é intrínseco. A capacidade desejante
então, que é o que lhe diferencia de outros animais, só é possível quando é realizada
mimeticamente. Assim, para que se possa fazer isso, torna-se necessário a presença de
modelos, gestados daqueles que estão à sua volta. Nesta lógica, o desejante deseja o objeto de
desejo de seu modelo, formando a famosa tríade mimética. René Girard apresenta todo o seu
Mecanismo Mimético como uma cíclica lógica que se complementa ao articular temas que
constroem uma grande teoria ao final. Todo o Mecanismo perpassa por temas grandes e
complexos.
Viu-se que a única capacidade desejante que pode ser diferença entre seres humanos e
animais é a imitação, acredita o autor, que, para se desejar de maneira verdadeira, faz-se
necessário recorrer aos homens e ao que lhe rodeia, porque pode imitar seus desejos. Para
René Girard a natureza humana não é apenas desejante, mas é mimeticamente desejante,
porquanto o ser humano não deseja por si próprio, mas deseja a partir daquilo que o outro
deseja. Ele assume que é graças à mobilidade do desejo que, à sua natureza mimética e
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também graças à instabilidade de nossas identidades que possuímos a capacidade de adaptarnos, como também a possibilidade de aprender e de evoluir.
Assim, como o ser humano necessita de algo para desejar, ele vai então desejar a partir
de outro ser humano, um modelo, o que faz desejar o objeto desejado por seu modelo. Porém,
ao desejar o que o outro possui, ele entra em uma lógica mimética, que pode desencadear
violência, visto que os dois lutam pelo mesmo objeto, podendo emergir então a Rivalidade
Mimética. Se assim for, e sem que possa reverter o quadro a humanidade vai agir dentro deste
escopo, que gerará violência geral e irreversível, transformando-se em caos a realidade. Para
que se possa voltar à rotina e, novamente estabelecer ordem e paz necessita-se de um bode
expiatório, ao qual será consensual na comunidade que este bode será culpado, Girard o
chama de Vítima sacrificial, aquele por meio de quem será outra vez pacificado a existência e
encerrado o ciclo de violência e Mimetismo.
Os três capítulos deste trabalho seguiram a seguinte orientação: No primeiro
capítulo, foi apresentado o personagem por meio de sua história e de seu contexto. Parte da
nossa reflexão sobre Silas Malafaia foi relacionada à sua trajetória e principais
acontecimentos. Desde seu nascimento, passou-se por diversas etapas de sua vida, sendo ela
relacionada a escolhas pessoais como também, suas inserções comunitárias. Nesse capítulo,
foi apresentado uma biografia de Silas Malafaia. Em seguida, um espaço foi dedicado à
análise das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus e sua constituição. Foi interessante
verificar como está configurado o contexto intraeclesial em cada momento de Silas Malafaia;
e também o contexto histórico de cada época. Silas foi apresentado de maneira cronológica e
com separações por temporais. Não houve, contudo, nesse momento do texto, uma análise ou
articulação no sentido de verificar-se a relação de Silas Malafaia a partir de René Girard, isso
só apareceu no capítulo terceiro.
O segundo capítulo foi dedicado à apresentação da teoria de René Girard. O texto se
iniciou com descrições gerais acerca de toda a sua teoria, na tentativa de evidenciar todos os
seus temas. Os temas que dizem respeito ao Sacrifício; do Bode Expiatório; da Violência e do
Skándalon foram tratados nesta primeira parte. A segunda parte foi dedicada a um retorno de
temas da primeira parte de sua teoria, que seriam posteriormente importantes na análise de
Silas Malafaia. O tema do Triangulo mimético, analisando o desejo, o modelo o objeto foi
verificado a partir das obras de Girard. Assim finalmente, abordamos os temas de Mediação
Interna e Mediação Externa e de Rivalidade Mimética. O capítulo teve uma estruturação bem
metodológica no sentido de repartições da teoria, para que houvesse uma melhor
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compreensão.
No terceiro capítulo, fez-se então a verificação dos modelos que, a partir da Teoria
Mimética de René Girard, foram os responsáveis por suas mudanças e alterações ou não. O
capítulo foi estruturado com ênfase nas figuras que configuram esta relação mediadora com
Silas Malafaia. A partir disto, foram introduzidos cinco modelos, a saber: Gilberto Malafaia,
um modelo inicial, que o faz desejar a carreira pastoral. Seu pai e primeiro mentor. Viu-se na
pesquisa que Gilberto Malafaia foi um militar aposentado que se tornou pastor e liderou uma
igreja por mais de quatro décadas. Gilberto Malafaia possui um discurso moralista arrumado,
fruto de sua formação assembleiana e da tradição pentecostal. Gilberto também estudou
pedagogia e foi vice-reitor do Instituto Bíblico Pentecostal, uma escola de Teologia. Assim,
percebeu-se que essas características foram algumas que Silas Malafaia herdou desta relação
mimética.
A pesquisa também apresentou José Santos, o sogro de Silas. Ele foi o modelo com
quem Silas desenvolveu uma relação mimética de mediação interna, com rivalidade mimética.
José Santos foi um pastor, foi presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Penha
por mais de 40 anos. Ele consagrou Silas Malafaia a pastor. Viu-se que eles tiveram uma
relação mimética tendo em vista que Silas sempre conviveu com seu sogro e o observava. Ao
mesmo tempo, José desafiava Silas, dizendo que ele não conseguiria chegar a algum lugar e
conquistar seus desejos. Silas foi vice-presidente da Igreja por muito tempo e assumiu a igreja
em 2010. Observou-se também que o objeto de desejo de Silas em relação a Jose Santos é o
comando da comunidade da Penha no Rio de Janeiro.
Neste terceiro capítulo foram analisados também dois modelos de relação de
mediação externa com Silas Malafaia, a saber, Morris Cerullo, um televangelista americano
que vai ser modelo no que tange à mídia, discursos mais dogmáticos, entre outros e, Mike
Murdock, que também se relaciona com Silas Malafaia, tendo como objeto de desejo além da
carreira midiática, mas também sua maneira empreendedora de estruturação. O capítulo busca
fazer pontuações práticas com verificações na teoria de René Girard.
Um outro modelo de relação de mediação interna que foi analisado neste capítulo foi
Edir Macedo. Verificou-se que sua relação com Silas é conflituosa. Os dois nutrem uma
mediação dupla onde a indiferenciação pode ser rapidamente percebida. Edir Macedo é
contemporâneo de Silas, atua no mesmo espaço que Silas e têm o mesmo desejo, mais poder e
mais riqueza.
Os caminhos da pesquisa ainda estão abertos pois existem muitas facetas deste
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personagem que não foram apresentadas e há também muitas outras maneiras de abordá-lo,
tendo em vista suas múltiplas áreas de atuação e sua contínua mudança. Silas Malafaia
mostrou-se uma figura altamente estratégica e com desejos sempre bem definidos. Não pode
deixar de ser dito aqui também, que foi verificado nesta pesquisa a capacidade de mobilização
que ele tem frente à massa evangélica. Silas arrasta muita gente por onde passa e tem muitos
ouvintes sempre que vai fazer seus sermões. Assim, viu-se que toda a sua forma de gerir sua
carreira é tangenciada por seus modelos, que o impulsionam a conquista de seu desejo,
partindo do pressuposto que Silas Malafaia deseja sê-los.
René Girard foi importante porque ele foi a ferramenta para elucidar as
movimentações de Silas Malafaia, ou seja, a partir desta teoria se pode compreender melhor o
porquê Silas faz o que faz e o porquê ele faz como faz. Para quem ele olha e quem deseja ser.
Finalmente, esperamos que esta investigação possa contribuir para as reflexões sobre
Silas Malafaia, de forma que possa fomentar o interesse para o surgimento de outras análises
a respeito desse personagem. Esperamos também poder contribuir com as pesquisas
Pentescostais Assembleianas no cenário brasileiro. Também, interessa-nos tangenciar nos
estudos girardianos nos ambientes acadêmicos.
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