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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
SINAIS DE DECADÊNCIA?
Marcos Roberto Inhauser
Ontem saiu a notícia, veiculada pela Notícias da TV, de que foi “descoberta” uma carta do ...
Valdemiro Santiago, da Igreja do Poder Mundial, pedindo aos fiéis “se passarem por enfermos
curados, ex-drogados e aleijados" e assim conseguir convencer mais pessoas a contribuírem
financeiramente para a aquisição do canal 32", concessão do Grupo Abril que foi usada até 30 de
setembro para transmitir a MTV Brasil em sinal aberto. Fala-se em R$ 500 milhões o valor do negócio.
A carta tem espaço para o preenchimento do nome do bispo local, mas diz tratar-se de "pedido feito
diretamente pelo ... Valdemiro Santiago a todos os seus fiéis". Pede-se a destruição da carta após sua
leitura.
A Igreja Mundial do Poder de Deus passa por grave crise financeira. Deve algo em torno de R$ 21
milhões para a Bandeirantes, perdeu 23 horas diárias na Rede 21 e três horas nas madrugadas da
Band. O espaço será ocupado por sua principal rival, a Igreja Universal do Reino de Deus.
O ... Santiago se despediu da Rede 21 e convocou os fiéis a segui-lo pelo canal 25, de cobertura
muito fraca. Procurada, a igreja se limitou a informar através do... Jorge Pinheiro, segundo na
hierarquia interna, que "a informação não procede".
O pastor Alexandre Gonçalves, da Igreja da Irmandade tem a seguinte opinião: “o tipo de
abordagem que igrejas como a Mundial do Poder de Deus fazem é repugnante. Mas, mais repugnante
ainda é a guerra travada nos bastidores entre essas igrejas, cada qual tentando abocanhar sempre
mais do mercado da fé. ... penso que seria uma ingenuidade gigantesca (e improvável) que um bispo
tenha escrito tal carta e a deixado assim tão desprotegida. ... isso me cheira a armação ... A velocidade
com que a notícia se espalhou é espantosa e ... deve ter agradado aqueles que a forjaram. ... Pedir
dinheiro descaradamente e com argumentos dos mais ridículos eles já fazem há muitos anos. Forjar
falsas curas e recuperações também não é de se duvidar. Mas organizar isso através de um contrato
tão mal formulado, de modo que expõe consideravelmente a denominação, e ainda excusa aqueles que
não quiserem participar - alertando-os somente para "destruírem" o documento, é muita nonsense ao
mesmo tempo. Lembrem-se, eles são ... astutos, ardilosos e calculistas para cometerem um erro ... tão
primário. O que eu vejo é uma guerra suja entre as maiores emprejas do Brasil.”
Verdadeiro ou não, o episódio revela uma guerra de bastidores entre estes empresários da fé, cada
vez mais atrapalhados com suas finanças que já não suportam o custo de suas megalomanias, dos
alugueis de espaços para os locais de reunião (com muita coisa em atraso), dos jatinhos particulares.
Acresça-se a isto, a decisão do casal Hernandes, da Renascer, de “vender espaços na sua TV” para fazer
frente ao custo.
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