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Este trabalho apresenta parte da dissertação de mestrado intitulada “A sedução divina
no neopentecostalismo: um estudo psicanalítico”, desenvolvida no Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Nessa pesquisa, buscamos
compreender, à luz da Teoria da Sedução Generalizada (Laplanche, 1992), as configurações
da relação fiel-Deus a partir das crenças e práticas apregoadas pelo movimento religioso
denominado neopentecostal.
Tratando-se de um estudo de psicanálise extramuros (Laplanche, 1992), buscamos
vislumbrar, por trás do conteúdo manifesto (elaboração secundária) da teologia religiosa, o fio
do inconsciente dando suporte a tais construções, o processo primário em sua formação, o que
possibilita a interpretação. Temos então, como expõe Ramos (1997), o método da redução
psicanalítica, no qual os fenômenos são tomados em analogia, “como se fosse”, pois podem
ser compreendidos enquanto manifestações do inconsciente.
A aproximação psicanalítica à religiosidade neopentecostal proposta neste trabalho foi
realizada por meio de referenciais teóricos em torno do assunto. Para tanto, serviram-nos de
base não somente textos psicanalíticos, mas também de pesquisadores de outras áreas do
conhecimento – como Sociologia, Antropologia, Teologia – bem como produções dos
próprios religiosos.
Surgida no Brasil a partir da década de 70, esta nova corrente protestante promoveu
uma releitura dos preceitos bíblicos e estabeleceu uma nova dinâmica entre o religioso e o
divino, até então inexistente dentro do cristianismo, e que contou com a adesão de um grande
número de seguidores nas últimas décadas (Mariano, 1999).
Dentre as inovações trazidas por este movimento, Mariano (1999) destaca: a Teologia
da Prosperidade, na qual o fiel é convocado contribuir financeiramente com a igreja,
recebendo, em troca, bênçãos e proteção em sua vida; a Teologia do Domínio, na qual o
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Diabo é compreendido como a raiz de todo mal e sofrimento, devendo ser enfrentado,
perseguido e extirpado do mundo; e uma maior flexibilidade em seus usos e costumes (se
comparadas às demais igrejas protestantes).
Uma das principais funções encarnadas pelas igrejas neopentecostais e que motivou,
em grande parte, o arrebanhamento significativo de fiéis (Pinezi & Romanelli, 2003), é que
elas se propõem a ser “espaços de cura”. Compreendendo, de acordo com Macedo (2000), que
o sofrimento humano é contrário ao desejo de Deus, sendo, portanto, obra do Diabo –
lembremos que, na gênese bíblica, o homem é, por natureza, perfeito e feliz, e que o
sofrimento imposto por Deus como castigo a partir da transgressão cometida por Adão e Eva
foi saldado com o sacrifício de Jesus –, os neopentecostais se propõem a libertar os males da
vida daqueles que buscam consolo em suas igrejas.
Sob este prisma, o culto neopentecostal se aproxima da tina analítica (Laplanche,
1993) quanto à sua função de tratamento. Em ambas as situações, buscam-se significados para
a vida, alívio para o sofrimento, novas traduções para os enigmas. Porém, como destaca Belo
(2004), enquanto a psicanálise trata de quebrar as traduções patológicas do sujeito, em um
trabalho semelhante ao luto, para que ele mesmo construa seu próprio texto, na religião o
texto, pautado pelas mensagens bíblicas, já é dado pronto. A terapêutica religiosa, como
argumenta Laplanche (2003), baseia-se no recalcamento, no cerceamento da pulsão e no
oferecimento de recursos mito-simbólicos ao eu que oferecem significantes, respostas ao
sujeito, fechamentos à pulsão desligada.
Essa (re)escritura da vida do fiel só é possível porque, na tina neopentecostal, ocorre
um encontro muito especial: aquele entre o fiel e Deus, que reinstaura a situação originária,
reeditando o encontro criança-outro. Deus se mostra por enigmas, e coage o fiel a traduzir
(Laplanche, 2001). Nesta passividade diante das mensagens do outro, há uma revivescência
do que André (1996) denomina posição feminina primária, a situação passiva diante do outro.
A exposição ao excesso mobiliza o recalcamento, a partir do qual se fundam elaborações
possíveis. O pastor, nesse contexto, funciona como um tradutor da mensagem, fornecendo
elementos a serem escritos na história do fiel.
Como traduções dessa abertura promovida pela reedição da Situação Antropológica
Fundamental (Laplanche, 2003), se inserem as teologias neopentecostais, por meio da postura
de enfrentamento de Deus, da identificação com o pólo ativo, da exigência do reino dos céus
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e da “sede” de tomar posse das bênçãos; tudo isso funcionando, pois, como medidas
protetoras contra a posição passiva frente às mensagens enigmáticas do outro.
Porém, a ação terapêutica do neopentecostalismo não se restringe ao oferecimento de
um novo sentido para a vida. Sua ação toca o chão da realidade, atravessa os corpos e propõe
curas para os mais variados tipos de sofrimento físico e mental, inclusive de causa econômica.
Através das palavras do pastor, da conduta cristã e da expulsão do demônio causador do mal,
o milagre acontece. Algo opera psiquicamente, possibilitando que a graça seja alcançada.
Podemos pensar, à luz de Charcot (2003), que os templos neopentecostais são redutos
modernos da velha histeria, no qual convulsões, conversões e ataques encontrariam um palco
privilegiado para sua manifestação. Desacreditados pelos médicos, tais doentes, para os quais
os fármacos não puderam trazer conforto ou significação, encontrarão seu palco ou espaço de
elaboração em algum templo neopentecostal, que oferecerá um acolhimento a esse
sofrimento, estabelecendo um princípio de organização para o desligado, não-traduzido.
A massa neopentecostal se forma, sobretudo, pela busca de soluções para o desamparo
(manifesto em doenças, desemprego, desajustes afetivos e familiares, por exemplo). Almeida
(2009) afirma que essa busca é pessoal, de cunho íntimo, e o sentimento de coletividade, a
ligação entre os irmãos, não seria muito forte no neopentecostalismo. Assim, a pulsão, não
suficientemente sublimada na ligação social, investida no eu, transformaria esta tina em
caldeirão, dentro do qual efervescem possessões demoníacas e arrebatamentos extáticos –
experiências comuns nesses espaços, enquanto destinos possíveis da pulsão.
Podemos compreender o êxtase religioso, segundo Belo (2004), como o ponto máximo
do encontro fiel-Deus, uma revivescência da relação adulto-criança a um estado anterior ao
estabelecimento do recalcamento originário. Neste tempo, não há tradução, há apenas a
imersão da criança no “oceano” das sensações que atravessam seu corpo. O sentimento
oceânico seria, de acordo com Laplanche (2001), a percepção do enigmático em si.
Já a possessão pode ser pensada enquanto expressão da pulsão sexual de morte, da
libido desligada, sem objeto e, portanto, angustiante. O Diabo representa algo inconciliável,
algo estranho que irrompe, que toma posse e demanda um trabalho de domínio por parte do
eu. O demônio viria assim a manifestar o que não está ligado e não traduzido na sedução
materna, por seus aspectos angustiantes e traumáticos inerentes à sexualidade. Assim,
enquanto a representação de Deus pode ser compreendida enquanto reunião das traduções
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bem sucedidas, da pulsão ligada, sobrevindo o enlevo, o Diabo atua como reservatório, um
mito, que dá conta da sexualidade desligada e todos os perigos dela decorrentes.
Assim, repletos de curas e milagres, os templos neopentecostais podem ser entendidos
enquanto espaços terapêuticos, buscados, muitas vezes, para resolução dos males da vida e
dentro dos quais o religioso passa por um processo de renovação (conversão) e segue “uma
dieta” (as leis divinas, a conduta cristã, o pagamento do dízimo), para que alcance finalmente
a cura (ser agraciado por Deus). Os neopentecostais chamam este processo de libertação
(Macedo, 2000), no qual o homem se desvencilha da opressão do demônio e encontra o
caminho de Deus.
As igrejas neopentecostais, portanto, correspondem à demanda de seu público que,
majoritariamente, busca curas, milagres, alívio para dores físicas ou desarranjos emocionais,
fechamentos para o desamparo. Por meio de seus pilares, instituem uma espécie de “tina”,
dentro da qual o encontro entre fiel e Deus, enquanto revivescência do encontro adultocriança, reinstaura a feminilidade originária da história do sujeito, a partir da qual traduções
são reabertas e o sexual desligado pode ganhar novos destinos por meio dos recursos mitosimbólicos oferecidos por essas igrejas, possibilitando, ao religioso, a reinscrição de sua
própria história e a encontrar uma salvaguarda para o desamparo. No entanto, ao mesmo
tempo que fornece tradutores, essas igrejas aprisionam o fiel em suas traduções, impedindo
que ele busque outras traduções ou, ainda, impede que alguns elementos sejam traduzidos de
fato, cerceando o sexual por meio do recalcamento.
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