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Resumo: Neste trabalho realizamos a análise do Programa Fala que eu te escuto, 
veiculado na Rede Record pela Igreja Universal do Reino de Deus. A presente reflexão 
foi feita a partir dos postulados da Análise do Discurso de linha francesa, observando a 
intertextualidade que se manifesta através das citações, alusões e estilizações presentes 
nas falas dos pastores que apresentam o referido programa e, também, na 
interdiscursividade proveniente da utilização da Bíblia como estruturadora do discurso.  
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O presente trabalho intenciona promover uma análise da Intertextualidade e do 

Interdiscurso a partir de um programa de TV, veiculado na Rede Record e assinado pela 

Igreja Universal do Reino de Deus - IURD. Optamos em trabalhar com o programa 

Fala que eu te escuto porque o alicerce que sustenta toda a sua estrutura argumentativa 

reside nas promessas, por parte dos apresentadores, de resolver todos os problemas dos 

seus fiéis, ou seja, a escolha dos programas se deu, essencialmente, pela identificação de 

um discurso construído em cima de soluções para problemas do cotidiano social 

brasileiro, permeado de expressões do tipo “pare de sofrer6”, utilizadas tanto nas 

chamadas, como pelos pastores no decorrer do programa.  
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Para que a análise fosse feita, realizamos a gravação de dois programas 

veiculados nos dias 12 e 13 de Novembro de 2004 e constituímos o corpus do presente 

trabalho apenas com o material coletado e transcrito dos referidos programas, realizando 

a análise mais detalhada, de caráter qualitativo, no próprio corpo do artigo. Dessa forma 

também foi possível a verificação da existência de um discurso-resposta, previamente 

provocado e esperado nos testemunhos apresentados. Até mesmo porque o formato do 

programa em questão é justamente de interação entre apresentadores e telespectadores.  

Com efeito, a partir dessa ótica, contemplamos o que Bakhtin (1975) postula 

quando defende que todo discurso ao se constituir na esfera do “já-dito” é naturalmente 

direcionado para um discurso-resposta ainda não dito, mas já esperado e solicitado a 

existir.  

Na nossa análise, verificamos que quando os líderes da IURD falam, não estão 

agindo sós. Os pastores naturalmente incluem em seus projetos discursivos a previsão 

das ações dos seus interlocutores, moldando e adaptando constantemente suas falas às 

reações percebidas e desencadeadas nos interlocutores que estão interagindo no 

programa ao vivo, ao mesmo tempo em que juntos formam um elo dialógico: 

Você meu irmão, minha irmã que passa por esse mal, essa tormenta, ou conhece 
um amigo, parente que tem problemas com alcoolismo, a partir de agora pode 
ligar pra gente e dá seu sua opinião, seu testemunho, sua opinião é muita 
importante para nós. Jesus te ama, ele quer te ver feliz e nós também! 
(Programa Fala que eu te escuto - 12.11.04). 

Para participar do Programa basta você meu irmão, minha irmã, ligar para o 
telefone que aparece no seu vídeo. O número é: (0 operadora 11) 3754/2270, ou 
acesse:  www.falaqueeuteescuto@rederecord.com.br, e dê sua opinião, seu 
testemunho de fé. (Programa Fala que eu te escuto - 13.11.04). 

 Ao solicitar a interação com os telespectadores, os pastores que apresentam o 

programa constroem o que Bakthin (1975), chama de "fios dialógicos vivos". Em outras 

palavras, mergulham em discursos diversos e distintos colocados como constitutivos do 

tecido de todo e qualquer discurso. Neste sentido, Bakthin conclui que é deste 

interdiscurso que vai emergir o sentido. 

Antes do pontuar conceitualmente sobre Interdiscurso e Intertextualidade, é 

necessário esclarecer que a distinção entre texto e discurso nesta pesquisa, se faz 

segundo a Análise do Discurso de linha francesa (AD). Isto deve ficar evidenciado 

porque em outras linhas de pesquisas diversas, não há semelhante distinção. Dessa 

forma, para a AD, texto é a materialização do discurso. A materialidade de algo 



concreto, que pode ser tocado, lido, visto. O texto é tão somente o lugar em que os 

diferentes níveis sejam eles fundamentais, narrativos ou discursivos, sofrem o 

agenciamento do sentido se manifestando ao serem lidos.  

Entretanto, quanto à conceituação que diz respeito ao discurso, a AD entende-o 

como o “patamar do percurso gerativo de sentido em que um enunciador assume as 

estruturas narrativas e, por meio de mecanismos de enunciação, actorializa-as, 

especializa-as, temporaliza-as e reveste-as de temas e/ou figuras”. (Greimas & Courtès, 

1979, p.160).  

Quando então, estabelecemos esta distinção, conceituando as noções de texto e 

discurso, torna-se necessário para a nossa análise a diferenciação entre intertextualidade 

e interdiscursividade.  

 

A interdiscursividade e a Intertextualidade  

 

Quando a AD aborda a interdiscursividade apresenta-a como o processo em que 

se incorporam os percursos temáticos e/ou os percursos figurativos, temas e/ou figuras 

de um discurso em outro. Esta interdiscursividade é composta dos processos que 

acarretam a busca na nossa memória discursiva. Assim, são necessariamente, os 

elementos ideológicos e culturais que possibilitam a compreensão da “mensagem” 

subliminar.  

Segundo Maingueneau (1987), “a unidade de análise pertinente da AD não é o 

discurso, mas o interdiscurso, o espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos”. Quanto à classificação dos processos de expressão da 

interdiscursividade, a AD os classifica em dois: citação e alusão,  inclusive, ambos são 

muito semelhantes aos processos da intertextualidade, contudo, não aparecem 

claramente no texto.  

 Ao conceitua r como processo de expressão da interdiscursividade a citação, a 

Análise do Discurso a apresenta como quando um discurso repete “idéias”, ou seja, 

percursos temáticos e/ou figurativos de outros. Para que melhor se entenda tal percurso, 

é importante esclarecer que os escritores bíblicos7 são, na verdade, repassadores do 

contexto e da história que está por trás na experiência narrada na Bíblia. Todos eles são 

portadores de um determinado aparato teórico, donos de uma bagagem abastecida de 
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experiências, repertórios e percepções influenciadas pelo pensamento filosófico, místico 

e religioso da época em que  viveram. Esta interdiscursividade também está fortemente 

presente no texto primeiro (nos livros bíblicos), mesmo que ele delimite de onde vêm 

tais percepções e influências para a narrativa em questão.  

Já no que diz respeito à intertextualidade, a Análise do Discurso postula para ela, 

três processos de expressão: a citação, a alusão e a estilização. Todos os três podem ser 

descritos como formas de heterogeneidades mostradas no discurso, e através dos quais é 

possível ver a alteração da aparente unicidade da cadeia discursiva – já que nela se 

inscreve notadamente o outro, com ou sem marcas de ancoragem. 

Quando a AD refere-se a citação na intertextualidade discursiva, define-a como 

a utilização do texto original transcrito exatamente em outro contexto, o que pode 

confirmar ou alterar o sentido do texto citado. No caso da nossa análise, este processo 

de intertextualidade é extremamente presente nos diálogos, que sempre citam as 

referências bíblicas, ou texto integral das Escrituras, atualizando-o em outro contexto: 

 

Leitura do Texto Bíblico (Salmo 23) – 
Feita pelo Pastor/apresentador 

Comentário/atualização no contexto de 
hoje, feita pelo mesmo 
pastor/apresentador 

O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranqüilas. Refrigera 
a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça por amor de seu nome.  
Ainda que eu andasse pelo vale das 
sombras da morte, não temerei mal algum, 
porque Tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me consolam.  
Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda.    
Certamente que a bondade e a 
misericórdia me seguirão todos os dias da 
minha vida e habitarei na casa do Senhor 
por longos dias. Amém!! (Programa Fala 
que eu te escuto -  12.11.04). 
 

O senhor nesse momento quer te ver feliz, 
sem problemas, por que o diabo está 
amarrado. E Deus é forte para te guiar e te 
libertar das trevas, da pobreza, da fraqueza 
da carne, e do aluguel. (Programa Fala 
que eu te escuto - 12.11.04). 
 

 

No caso transcrito acima, observamos que logo após a citação do texto bíblico, o 

falante imediatamente ajusta as palavras das Escrituras à realidade contextual dos dias 

de hoje, respaldando, por conseguinte, o tema do referido programa: o alcoolismo. A 



preocupação constante do locutor é apresentar a solução residente no livramento do 

Deus que “amarra” o diabo (inimigo) e liberta, de todo o mal, aquele que crer.  

Outro relevante aspecto que deve ser lembrado, (no discurso da IURD que 

utiliza basicamente a Bíblia como o texto estruturador das suas falas), é que os textos 

fundadores (Torá/Bíblia) do discurso religioso judaico-cristão, foram compostos por 

diversos autores que, na época dos escritos, interpretaram o mundo e codificaram as 

suas experiências, condensado-as em tais textos. Tais escritores também sofreram fortes 

influências de outros discursos, nem sempre no plano da transparência, do que está 

claramente explicitado nos textos, mas no espaço do implícito e do que não está dito. 

Orlandi (1998) pontua esta particularidade apresentando a relação existente entre 

os fatos narrados e a dêixis discursiva da Bíblia: 

 

A Bíblia possui uma dêixis discursiva própria, com seus espaços, sua geografia, 
sua cronologia e seu conteúdo cultural – o discurso religioso se esforça 
ordinariamente em reatualizar esta dêixis originária, em fazer como se todo 
sujeito tivesse de se situar em relação a esta cena de antigamente. (Orlandi, 
1998, p. 112). 

 

 É o caso, por exemplo, da “corrente dos 318 homens de Deus”: 

 
Pare de sofrer, venha junte-se a nós na corrente dos 318, na corrente de fé, peça 
a Deus o que ele lhe prometeu, cobre D’ele e ele o atenderá. (Programa Fala que 
eu te escuto -  13.11.04) 

 
Esta fala está associada a um determinado episódio bíblico narrado no capítulo 

14 livro do livro de Gênesis. O texto em questão faz referência a um livramento 

proporcionado por Deus ao sobrinho de Abraão, Ló, que estando preso, pode contar 

com a ajuda de trezentos e dezoito homens8 treinados no uso das armas e selecionados 

pelo seu tio:  

 
Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito 
homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dã.  E, 
repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até 
Hobá, que fica à esquerda de Damasco.   Trouxe de novo todos os bens, e 
também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. (Bíblia 
- Gênesis 14:14 – 16). 

 

                                                 
8 Para que tenhamos uma idéia da importância desse quantitativo, as referências históricas apontam para o 
entendimento de que uma força de trezentos homens era um exército considerável nos tempos de Abraão. 
(Sloan, 1957)  



O fato é que no discurso da IURD, a prosperidade é uma promessa de Deus e 

deve fazer parte da vida de todo aquele que é fiel e age de acordo com as Sagradas 

Escrituras. Os pregadores iurdianos, e todos os outros que professam a Teologia da 

Prosperidade9, garantem que embora muitas pessoas tenham fé e sejam justas naquilo 

que realizam, elas têm sido derrotadas no âmbito financeiro e em outros tipos de 

sofrimentos como prisões a vícios ou enfermidades. Por isso, baseando a pregação nos 

exemplos bíblicos, os bispos e pastores da IURD criaram a Corrente dos 318 homens de 

Deus.  

Deste modo, o que o discurso da IURD propõe com a sua hermenêutica10, é 

mostrar aos seus fiéis que tudo o que aconteceu no passado com o povo hebreu se repete 

nos dias de hoje, principalmente no que diz respeito aos livramentos e vitórias 

proporcionados por Deus. Vejamos o trecho abaixo: 

Eu quero dizer para o seu Luís e para as centenas de brasileiros que estão 
desempregados que a Igreja Universal tem a saída para o desemprego. Pare de 
sofrer, venha junte-se a nós na corrente dos 318, na corrente de fé, peça a Deus 
o que ele lhe prometeu, cobre D’ele e ele o atenderá. O demônio, o diabo, os 
feiticeiros, os xangozeiros, jamais poderão vencer os filhos libertos de Jesus, o 
sangue de Cristo vos libertará dessas presas. Do desemprego, da miséria, do 
dinheiro contado, dos falsos amigos, e das armadilhas da vida e do destino.  
Junte-se a nós, e faça corrente dos 318. (Programa Fala que eu te escuto - 
13.11.05) 

 

 No trecho acima transcrito, vemos o paralelo com o evento narrado no Antigo 

Testamento, principalmente na  referência aos “trezentos e dezoito homens dos mais 

capazes, nascidos em sua casa” que são os pastores e bispos da Igreja Universal. 

Homens estes, que irão batalhar em oração, numa luta espiritual para libertar os fiéis 

presos ao desemprego, vícios ou qualquer outro tipo de sofrimento. 

 Destarte, vemos o que argumenta Orlandi (1998) quando apresenta a 

necessidade de reatualização dessa deixeis na ocorrência da efetiva conversão nas 
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ainda durante a vida presente sobre a terra. Bastando para isso que tenha confiança incondicional em 
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A sua raiz esta ligada ao deus grego Hermes. Este deus mitológico, que tinha asas nos pés, encarregava-se 
de levar as mensagens dos deuses aos destinatários. Assim a idéia é levar alguma coisa ou situação do 
estado de ininteligibilidade ao da compreensão. Assim na antigüidade grega esta palavra tem três sentidos 
1. Expressar em voz alta, dizer; 2. explicar; 3.interpretar. Em termos bíblicos, temos que trazer à luz um 
texto que de história na sua escrita tem um longo processo não somente no fato-histórico mas na 
apresentação do mesmo na linguagem escrita. Assim temos como definição: “é a ciência das leis e 
princípios de interpretação e explanação que se aplicam nos estudos das Sagradas Escrituras”. 
 



condições de significação do discurso religioso. Tal conversão surge exatamente neste 

movimento de constante repetição e sistemática atualização do discurso bíblico. No 

trecho citado acima, o pastor/apresentador esforça-se em estabelecer a atualização da 

dêixis originária no texto bíblico. 

Todavia, não negamos o fato de que todo enunciado sempre está sujeito a se 

tornar outro. Segundo Pêcheux (1988) todo enunciado é suscetível de se deslocar de seu 

espaço para derivação de um outro, basta apenas que não haja a interdição explícita da 

interpretação. No entanto, o que encontramos na nossa análise é que os pregadores da 

IURD buscam interpretar a Bíblia, querendo ressaltar muito mais a sua literalidade (tem 

que ser 318 homens de Deus, porque foi exatamente este o número no tempo de 

Abraão) para que ela continue a fazer sentido hoje, e esta é uma marca que mostra 

claramente o próprio caráter heterogêneo do texto. 

Um outro processo de intertextualidade presente nos conceitos da Análise do 

Discurso, diz respeito à alusão. Neste processo, as palavras não são citadas, mas 

repetem-se as construções sintáticas em que certas figuras são substituídas por outras, 

de tal modo que podemos ver no nosso corpus, constantemente, expressões onde não há 

a literalidade do texto bíblico, nem a clara citação da fonte, contudo, os fiéis ouvintes 

podem imediatamente reconhecer tal codificação e elaborarem a identificação de que 

tais expressões fazem alusão às Escrituras Sagradas. Para que possamos entender, é 

importante pontuar que a alusão, algumas vezes, se materializa em expressões 

corriqueiras no discurso da IURD, como “Aleluia”, “Glória a Deus” e “Amém”, mas 

também em muitos enunciados e expressões dos pregadores. Comparemos alguns 

exemplos encontrados nos programas: 

 

Senhor Jesus, rabino da galiléia, filho de 
Israel liberta nossa irmã Dolores das trevas, 
das garras de satanás, o filho da escuridão, 
demônios pelo poder que me foi confiado e 
dado por Deus, eu ordeno te afasta dessa 
mulher, sanguinário da escuridão, afasta-te 
desse corpo em nome de Jesus, em nome de 
Jesus” (Programa Fala que eu te escuto – 
12.11.05) 
 

1. E as multidões clamavam: Este é o 
profeta Jesus, de Nazaré da galiléia! 
(Bíblia – Mateus 21:11) 

2.  Para lhes abrires os olhos e os 
converteres das trevas para a luz e 
da potestade de satanás para Deus, a 
fim de que recebam eles remissão de 
pecados e herança entre os que são 
santificados pela fé em mim. (Bíblia 
– Atos 26:18).  

 

 

 



São histórias, testemunhos como esses que 
podem levar a você meu irmão, a você minha 
irmã que está nos assistindo, porque Deus nos 
ama, ele nos fez a sua imagem, e o demônio 
jamais vai vencer você. Acredite Deus é fiel! 
(Programa Fala que eu te escuto – 12.11.05) 
 

1. Criou Deus, pois, o homem à sua 
imagem, à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. (Bíblia – 
Gênesis 1:27 ) 

2.  E o Deus da paz, em breve, 
esmagará debaixo dos vossos pés a 
satanás. (Bíblia – Romanos 16:20) 

3. Todavia, o Senhor é fiel; ele vos 
confirmará e guardará do maligno. 
(Bíblia – 2 Tessalonicenses 3:3) 

 

Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios 
de amor, ser paciente, compreensivo, manso e 
prudente; ver além das aparências teus filhos 
corno tu mesmo os vê, e assim não ver senão 
o bem em cada um. (Programa Fala que eu te 
escuto – 13.11.05) 

 

 

1. Porém o Senhor disse a Samuel: Não 
atentes para a sua aparência, nem 
para a sua altura, porque o rejeitei; 
porque o Senhor não vê como vê o 
homem. O homem vê o exterior, 
porém o Senhor, o coração. (Bíblia – I 
Samuel 16:7) 

2.  Bem-aventurados os mansos, porque 
herdarão a terra. (Bíblia – Mateus 
5:5) 

3.  O sábio de coração é chamado 
prudente, e a doçura no falar aumenta 
o saber. (Bíblia – Provérbios 16:21) 

 

 

 

O que observamos nos trechos acima é a clara incorporação de um texto em 

outro. Vemos nos exemplos selecionados, o que Fiorin (1994) poderia defender como 

prova de que todo discurso é bivocal, pois necessariamente, segundo o autor, toda fala 

apresenta confronto de vozes, como nas falas listadas. Esse confronto é real mesmo que 

não haja explicitamente nenhuma referência ou citação ao outro discurso.  

Assim, Fiorin (1994), diz que todo discurso sempre repetirá, reafirmará ou 

contradirá falas que já foram enunciadas. Com efeito, vemos os pregadores da IURD 

repetirem sistematicamente expressões, palavras e trechos bíblicos misturados às suas 

argumentações, fazendo com que a intertextualidade nas falas pastores/apresentadores 

assuma a formatação contratual e absorva literalmente construções sintáticas pinçadas 

dos textos bíblicos, ao mesmo tempo em que incorpora temas que contextualizam o 

discurso religioso da Igreja Universal. 

  Já com relação ao processo de estilização, a AD o define como a reprodução do 

conjunto dos procedimentos do discurso e do estilo de outrem. No nosso corpus 



podemos perceber também esta forma de expressão da intertextualidade. É possível, até 

mesmo por conta do próprio espaço onde o discurso se manisfesta (na mídia), que 

identifiquemos facilmente estilos inerentes à linguagem televisiva e ficcional.  

Deste modo, nos programas analisados, encontramos um quadro intitulado 

“Histórias da Vida Real”, onde ocorre a dramatização de um dos testemunhos colhidos 

por atuais fiéis da IURD, que ao aderirem à Igreja, receberam a vitória em sua lutas 

cotidianas. 

Nesse caso, a estilização se processa na instauração de uma linguagem 

cenográfica, teatral e mercadológica, tão presente nos domínios midiáticos. Ou seja, 

contemplamos uma linguagem que parece totalmente diversa da linguagem religiosa. Os 

pastores/apresentadores, por exemplo, narram a trajetória das pessoas que sofrem de 

determinados males (depende da temática do programa) e ao final da dramatização, 

oferecem a solução para o problema: a adesão à Igreja Universal do Reino de Deus. 

Abaixo transcrevemos as duas dramatizações apresentadas nos programas 

analisados. A primeira delas teve como temática o alcolismo, a segunda focalizou o 

problema do desemprego: 

 

Programa Fala Que Eu Te Escuto - 12.11.05 – Tema: Alcolismo 

 
Vídeo (Imagens ) 

 
Áudio (Narrativa e falas dos 

pastores/apresentadores) 
Cena 1-Simulação no ar: Cenas da Vida 
Real. 
 
 
Cena 2 - Imagens da Empresa, setores de 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
Cena 3 – Externas: Ponto do ônibus e bar. 
 
 
 
 
 
 

Acompanhe agora mais uma história da 
Vida Real: 
 
Manoel Santos é casado com Luíza Santos 
de 35 anos, todos os dias eles acordam às 
cinco da manhã para irem ao trabalho. 
Pegam o ônibus, descem na estação da luz 
e tomam o metrô, e às sete manhã, eles já 
estão batendo cartão nos seus respectivos 
trabalhos, ele na metalúrgica, ela como 
serviço gerais. A rotina do dia a dia já 
dura 12 anos.  
 
Fim de tarde, 17h, Manoel Santos, o 
marido de Dona Luíza deixa o trabalho e 
se dirige ao ponto de ônibus, mas é 
abordado por um colega que o convida 
para irem ao bar tomar aquela caninha, 
aquele aperitivo. 
Depois de muito retrucar, e pensar na 



 
 
 
 
Cena 4 - Cenas da Residência do casal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena 5 – Marido e mulher travam um 
diálogo na residência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- Stúdio ao Vivo 
Pr. José Ricardo e Pr. José Carlos 
comentam a encenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esposa que o aguardava para a janta, 
Manoel pensa, pensa e diz: Vamos ainda é 
cedo. 
 
18h, Dona Luíza já está em casa depois de 
um dia exausto de trabalho, se dirige pra 
cozinha e prepara a comida do marido, 
enquanto o aguarda.  
20h30, Depois de tomar quatro tubos de 
cachaça, 12 cervejas, Manoel chega em 
casa completamente embriagado, fazia 
isso diariamente, só que em menor escala, 
e usava pastilhas para despistar a esposa. 
Mal conseguiu abrir a porta da casa. Dona 
Luiza vê a cena, eles discutem e ela 
começa a chorar e pedir ajuda a Deus. 
Ele completamente bêbado começa a 
soltar palavrões, agredi verbal e 
fisicamente à esposa, que não o 
reconhece.  
 
Ela Pergunta: Homem de Deus o que 
aconteceu com você criatura? 
Ela começa a xingar o marido, ele 
responde quebrando as coisas de dentro de 
casa. Sua filha de 13 anos vê a cena e 
começa a gritar: “painho, painho não faça 
isso”. E grita por socorro aos vizinhos.  
Seu Manoel mal consegue ficar em pé, 
entra no banheiro e cai completamente 
fora de si. 
 
-Que cenas fortes!!  
-Meus irmãos, minhas irmãs a bebida é 
um mal que separa as famílias por todo o 
Brasil, essas pessoas vivem separadas de 
Deus, da igreja, não escutam o que diz a 
Bíblia, perdem os amigos e chegam ao 
fundo do poço. 
- Você minha irmã, meu irmão que vive 
no mundo do álcool e das drogas saía 
desse mal, procure o seu pastor e ele vai te 
libertar dessa química do demônio, dessa 
chaga do diabo, em nome de Jesus!  
 

 



Programa Fala Que Eu Te Escuto - 12.11.05 – Tema: Desemprego 

 
Vídeo (Imagens ) 

 
Áudio (Narrativa e falas dos 

pastores/apresentadores) 
Cena 1 -Simulação: História da Vida Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena 2 – Externas. A Procura de emprego 
nas ruas. 
 
 
Cena 3 – Em casa cercado de contas para 
pagar. 
 
 
 
Cena 4 – Amigos e esposa se afastando 
 
 
 
 
Cena 5 – Ida a IURD com um amigo 
 
 
 
 
Cena 6 – Depoimento do Sr. Luiz 
 
 
 
 
Cena 8 - Ao vivo Pr. José Ricardo se 
dirige ao Pr. José Carlos 
 

 

Cena 8 - Ao vivo Pr. José Carlos se dirige 
aos telespectadores  
 

 

Luís Paulo Bastos é casado com Dona 
Érica Bastos há 20 anos, e lhe deu dois 
filhos. Ele é Operário, ela Professora do 
Município de São Paulo do ensino 
Fundamental I. Em Agosto último, ele foi 
demitido da GM - General Motors do 
Brasil.  Depois de 17 anos de trabalho em 
São Bernardo dos Campos, São Paulo. 
 
O que parecia ser fácil para Luís Paulo 
Bastos voltar ao mercado ta virando um 
inferno.  
 
Desempregado há três meses, as contas e 
as escolas dos filhos estão todas atrasadas, 
o que sua esposa ganha só dá para 
comprar a comida. 
 
Os amigos se afastaram, até a esposa 
pensa em deixá- lo, Luis até já pensou em 
suicídio, mas foi aconselhado por um 
amigo que é padre. 
 
Anteontem, depois de muito resistir um 
vizinho o convidou para visitar uma Igreja 
Universal do Reino de Deus, ele aceitou 
Jesus e está se recuperando dessa fase. 
 
Veja o que diz o senhor Luis: 
- Era como se tivesse uma força me 
puxando pro abismo, e eu não conseguia 
sair, pensei em morrer. 
 
-Pastor, eu quero dizer para o seu Luís  e 
para os centenas de  brasileiros que estão 
desempregados que a igreja universal tem 
a saída para o desemprego. 
 
- Pare de sofrer, venha junte-se a nós na 
corrente dos 318, na corrente de fé, peça a 
Deus  o que ele lhe prometeu, cobre D’ele 
e ele o atenderá.  O demônio, o diabo, os 
feiticeiros, os xangozeiros, jamais poderão 
vencer os filhos líberos de Jesus, o sangue 
de Cristo vos libertará dessas presas. Do 
desemprego, da miséria, do dinheiro 



contado, dos falsos amigos, e das 
armadilhas da vida e do destino. Juntes-se 
a nós, e faça corrente dos 318. 
 

 

 Portanto, não é de causar espanto que o discurso da IURD sofra um processo de 

estilização. Os próprios pastores/apresentadores, respaldados pela linguagem teatral, 

incorporam em suas falas o ethos11 dramático da encenação televisiva.  

Assim, vemos os pregadores da IURD, em determinados momentos dos seus 

discursos, mesmo que envoltos em uma aura de espiritualidade, darem lugar em seus 

enunciados, a um estilo “à maneira de” os mais atuantes atores seculares, conforme o 

exemplo acima. Igualmente, a cena enunciativa do programa faz referência à cena 

social como a organização social do discurso, o contexto social, lugares institucionais e 

seus ritos, a comunidade dos que produzem, dos que promovem a circulação e dos que 

se reúnem em nome de certo discurso e nele se reconhecem.  

Dessa forma, o dizer só tem sentido se for pertencente à esfera do social, e não 

da simples ação individual de cada um dos parceiros das múltiplas interações. 

No caso do nosso estudo, o enunciado religioso presente no programa Fala que 

eu te escuto, associa-se a uma formação discursiva e a um quadro de referências 

ideológicas determinado, numa dada conjuntura social. É desse lugar social, que a Igreja 

Universal torna-se sujeito, através de seus pastores/apresentadores. Ela reproduz o 

cotidiano interpretando a Bíblia e garantindo por meio dessa interpretação, certos 

sentidos.  

 

Considerações Finais 

 Com efeito, concluímos que a interdiscursividade não implica na 

intertextualidade, embora o contrário seja verdadeiro, pois, ao se referir a um texto, o 

enunciador se refere também ao discurso que ele manifesta, visto que todo discurso é 

pré-existente. 

                                                 
11 Quanto ao conceito de ethos, Maingueneau (1987) considera a existência de uma certa representação 
do caráter jovial, severo, simpático, etc e da corporalidade (conjunto de traços físicos) do enunciador que 
emite o discurso. Esta emissão estará articulada às antecipações daquilo que o co-enunciador constrói no 
processo de interação com o enunciador. Para o autor, concepção, caráter e corporalidade são totalmente 
inseparáveis, se articulam e apóiam-se sobre estereótipos padronizados na coletividade onde é produzida 
a enunciação. 
 



Afinal, não se entende o texto a não ser a partir da realidade codificada – seu 

contexto. Isso acontece principalmente no texto bíblico, ele não se impõe, ele apenas se 

propõe a trazer uma experiência de vida, como interpelação, como iluminação, a partir 

da percepção com a nossa própria experiência. É exatamente assim que observamos a 

organização do discurso midiático da Igreja Universal do Reino de Deus : os locutores 

fazem uma ponte interpelando a atual realidade dos seus ouvintes. Não há identidade 

discursiva sem a presença do outro – só é possível perceber que se pode viver algo 

semelhante, ou contrário no contexto bíblico, quando se confronta com a experiência do 

autor bíblico. 

Diante disto, nos fica claro que o discurso midiático da IURD que analisamos, é 

verdadeiramente heterogêneo e polifônico, na medida em que provém de vários outros e 

nele se identificam várias vozes. Isso não significa absolutamente que os locutores dos 

programas analisados sejam anulados ou que ocorra com eles um assujeitamento 

completo. A esse respeito, Possenti esclarece: 

 

A presença do outro não é suficiente para apagar a do eu, é apenas suficiente 
para mostrar que o eu não está só. (...) A postulação de um dos ingredientes não 
exige a eliminação do outro, apenas sua reorganização”.(mimeo) O discurso 
está sempre impregnado de outras vozes e em constante interação com outros 
discursos (apud Melo, 1999).  

 

 Assim entendemos que a heterogeneidade discursiva demonstra que a 

interferência do outro é inerente ao discurso, mesmo que o sujeito nem sempre esteja 

consciente desta interferência: 

(...) “análises mostram claramente, em relação ao sujeito do discurso, que, de 
duas uma: ou ele não está sozinho, ou não executa seu papel uniformemente. 
Em qualquer dos casos, definitivamente, ele não é uno. Ou seja, o discurso que 
produz não é um produto exclusivo de um pretenso sujeito uno e não submetido 
a condições exteriores. Brevemente: análises de dados empíricos mostram que, 
pelo menos nos domínios da linguagem, uma concepção do papel e da natureza 
do sujeito derivados da concepção cartesiana são idéias superadas, tanto na 
postulação da sua unidade quanto pelo pretenso domínio, nele, da consciência” 
(Possenti, 2002, p.62). 
 

Dessa forma, percebemos que nos casos mais evidentes de heterogeneidade, o 

que vem à tona são as estratégias do eu: simplesmente o falante ousa se apresentar como 

se fosse um eu totalmente dono do discurso. Todavia é possível verificar que junto com 

o discurso dele, ou no lugar dele, está o outro. Isso acontece constantemente no corpus 

em questão. Na nossa análise, verificamos os pastores apresentando o discurso bíblico, 



mostrando que este discurso pertence ao outro, entretanto, sutilmente, desligam-se do 

discurso conhecido, do discurso do outro, e o alteram, deixando nele as marcas de suas 

presenças.  
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