
1.6. A IGREJA COMO NICHO DE MERCADO. 

 

“Recebei-nos em vossos corações; a ninguém fizemos injustiça, a 
ninguém corrompemos, a ninguém exploramos..... pois segundo Deus 
fostes contristados, para que por nós não sofrêsseis dano em coisa 
alguma.... Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e 
não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós; 
pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais 
para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar 
pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos 
amado? Mas seja assim; eu não vos fui pesado; mas, sendo astuto, vos 
tomei com dolo. Porventura vos explorei por algum daqueles que vos 
enviei?”.1 

 

Alguns pontos salientes nos permitem não só atribuir responsabilidades à 

fenômenos insalubres no seio da Igreja, mas também fazer alguns 

prognósticos, do que venha a obviamente acontecer num futuro bem próximo.  

É verdade que hoje, o meio evangélico tornou-se para muitos um ótimo 

nicho de mercado, esta descoberta trouxe dentre outras tantas coisas, grandes 

oportunidades de ganhar dinheiro; de montar um negócio para um público 

específico; até oportunidade de resgatar a carreira artística, e também, uma 

lúdica oportunidade em meio ao escasso mercado de trabalho. 

Hoje no Brasil surgem diariamente inúmeras igrejas (novas seitas, 

autodenominadas evangélicas, mas com doutrinas estranhas e ridículas à bíblia, 

estes grupos não podem ser catalogados como crescimento de Igrejas, na 

maioria das vezes, pois se tratam de dissidências já de outras dissidências que 

vivem a se reproduzir e a ferirem-se uns em interesse dos membros dos outros) 

isso se dá não por outro fator, senão que o que se esta vivendo é qualquer 

outra coisa menos o amor e a Palavra de Cristo. 

Hoje existe lamentavelmente um mercado profissional da carreira 

evangélica, uma corrida por igrejas locais onde não se tenham problemas e se 

pague bem, não tem sido apenas uma análise de estudo de campo para o 

ministério e sim a busca financeira do melhor salário. América do Norte, o meio 

evangélico na sua religiosidade é negociado em termos puramente 

mercadológicos – O fato ocorre da seguinte forma: Alguém um dia arrebanhou 

algumas pessoas em busca de uma religiosidade, fundou uma denominação, 
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esta se desenvolveu, hoje vive financeiramente muito bem, existe uma 

funcionabilidade no sistema, principalmente financeiro daquela comunidade, e a 

pureza daquele congregamento promove uma inércia comportamental, onde os 

membros apenas querem ouvir, mensagens confortantes semanalmente, em 

troca disso terão assiduamente suas contribuições a ela dirigidas. Nesta 

disposição, as coisas, se ainda assim passarem a desinteressar àquele líder, 

então, este oferecerá a venda do usufruto deste sistema financeiro desde de 

que num preço interessante, os detalhes da transição e aceitação do novo líder 

são feitos, premeditados e estrategicamente para que transpareça praticamente 

uma coisa natural. 

Se esta prática ainda não existe no Brasil, não podemos subestimar a 

possibilidade da sua chegada nos próximos anos. 

         Reconhecer tais verdades é realmente pesaroso, entretanto, é este um 

primeiro passo no tratamento de uma triste realidade. O povo evangélico pelo 

menos, em meio às mais diversas crenças religiosas, tem sido alvo de uma 

discreta e sublimada, especulação financeira. Talvez por ser de fácil percepção, 

que no ato religioso, existe um sentimento de culpa, ou socialmente um 

mimetismo de aceitação o homem tem uma postura mais amena que o normal, 

a postura crítica varia aos níveis mais baixos, proporcionando credulidade que o 

torna vulnerável à segundas intenções. Nesta brecha de racionalidade os ditos 

“líderes”, tomam então, proveito, nesta oportunista vulnerabilidade religiosa, e 

aplicam seus projetos. Estes dados são já conhecidos na mídia atual. O 

lamentável fato é de que os cristãos tornaram-se alvos, não só de empresários 

sedentos em busca de uma fatia nova de mercado, mas também, do próprio 

povo cristão, criando um interesse interno de motivações obscuras e 

interesseiras, assemelhando em alguns momentos à uma autofagia de 

comunidade. 

 


