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Introdução
O contexto religioso brasileiro sofreu diversas mudanças em sua configuração, nas últimas
décadas, devido à emergência e à ascensão de novas doutrinas pentecostais. Essas
denominações têm como característica o rompimento com o ascetismo, propondo novos
ritos, crenças e práticas a seus fiéis. Além disso, sua doutrina é regida pelos preceitos da
Teologia da Prosperidade, que prega a negação da pobreza e da enfermidade, definindo o
mundo terreno como locus de felicidade e, com isto, projetando seus fiéis na sociedade de
consumo. Essas instituições, além de propor um novo paradigma teológico, propagam seus
sistemas simbólicos através dos meios de comunicação de massa. Sendo assim, a Teologia
da Prosperidade pode ser entendida como uma estrutura fundante do movimento
neopentecostal e como tal se constituir em um aparato ideológico do neopentecostalismo.
Objetivo
O presente trabalho visa verificar em que medida o novo paradigma teológico funciona como
sistema ideológico, responsável pelo aumento significativo de seus fiéis, bem como analisar
a funcionalidade subjetiva da ideologia neopentecostal para os adeptos e a comunidade
religiosa.
Metodologia
Para obtenção dos dados, realizar-se-á a pesquisa na “Igreja Mundial do Poder de Deus”.
Será utilizada a metodologia participativa, entrevistas semiestruturadas, estima-se entrevistar
uma média de dez fiéis e cinco pastores, estabelecendo como critério de inclusão os sujeitos
que frequentam a igreja há mais de dois anos. Os fiéis serão abordados para a realização
das entrevistas nos horários dos cultos. Como metodologia de análise, será adotada a
Hermenêutica de Profundidade.
Resultados
A seguinte pesquisa está em seu início, na etapa do levantamento bibliográfico, logo, não há
resultados a serem apresentados.
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