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Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo o ativismo político-eleitoral
da/na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Buscando analisar e
problematizar como a mesma se posicionou no período das eleições do ano
2018, incentivando os fiéis a votarem em determinados candidatos apoiados
pela igreja. Refletimos a partir desse processo sobre a forma com a qual a
instituição religiosa ajuda a tencionar ou manter o discurso do cidadão de bem
baseado em um discurso moral e ético. A necessidade de se estudar sobre o
tema surge da importância de analisarmos e criticarmos até que ponto as
instituições religiosas interferem nas decisões políticas e de como muitas vezes
a fé é utilizada como estratégia para se conseguir voto à um determinado
candidato. Para ter êxito na pesquisa utilizamos o autor Tanaka, que aborda a
questão de representantes evangélicos estarem ligados diretamente com a
política e o artigo "Evangélicos Sanguessugas, Presidenciáveis e candidatos
gaúchos: A disputa pelo voto dos grupos religiosos" que aborda sobre a fé ser
utilizada como estratégia no período eleitoral. Utilizamos a observação
participante para desenvolvermos o trabalho, com o intuito de não alterarmos o
campo de pesquisa decidimos ir como novas integrantes da igreja, a fim de que
os membros se comportassem naturalmente, assim não nos reconhecendo
como pesquisadoras não haveria nenhuma interferência. Essa pesquisa foi
realizada durante à ultima semana de eleições antes do primeiro turno, contudo
obtivemos êxito desde o primeiro dia que frequentamos, pois os pastores antes
ou durante os seus “encontros” (cultos), não somente falava sobre eleições, mas
apresentava o candidato e os números, utilizando-se do nome de Deus, “família
tradicional” e igreja, como justificativa para votar e tentar elegê-los. Dentre os
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resultados obtidos, observamos que os fiéis acabam sendo manipulados pelos
pastores da presente igreja trabalhada, colocando que aquele candidato é a
melhor opção, votando assim pela fé. Não podemos dizer que aconteceu em
todo o estado, mas afirmamos que em Juazeiro do Norte foi algo que influenciou,
fazendo que fiéis votassem, mostrando assim que pode ter acontecido também
em outras igrejas por todo o Brasil.
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