Modelo 'Amway' difundiu voto tucano entre evangélicos
Cristian Klein
Com reuniões que se multiplicam entre pastores, Renê Terra Nova espera atingir 6 milhões de
fiéis
A plateia era formada por mais de 100 pastores, convocados em caráter de urgência, por
telefone e e-mail, para a reunião estratégica em São Paulo. Representavam várias igrejas
evangélicas independentes e vinham de todos os Estados, para ouvir as orientações do
denominado "apóstolo", ou mais recentemente "patriarca", Renê Terra Nova.
"Quem aqui já ganhou uma pessoa pra Jesus? Fala sério. Pelo menos uma. Ora, se a gente
conseguiu tirar alguém da mão do diabo, não é possível que a Dilma seja pior do que o diabo
(risos). A gente convence".
Difícil encontrar uma ocasião que mais simbolize a mistura de política e religião que tomou
conta do segundo turno da eleição presidencial do que a ocorrida na quarta-feira, 21, na
Comunidade Cristã El Shaddai, igreja evangélica localizada no bairro Ipiranga, na capital
paulista.
A convocação urgente - endereçada em convite eletrônico a pastores batizados de "Generais
de Guerra" - é um caso exemplar de como o segmento religioso entrou de corpo e alma na
campanha à Presidência que termina domingo.
Campanha que se viu, de repente, enredada em temas tabus como aborto, união civil de
homossexuais, descriminalização das drogas e mostrou a força de um grupo de interesse. Dos
bispos da Igreja Católica e seus panfletos distribuídos na saída das missas à mobilização dos
evangélicos pela internet, os líderes religiosos tiveram o senso de oportunidade de aproveitar o
momento.
É o caso de Renê Terra Nova. Apoiador de Marina Silva (PV), ele embarcou de Bíblia e
notebook em seu avião - um Falcon 010, comprado no ano passado - para fazer campanha
país afora para José Serra (PSDB) no segundo turno. Tomou para si a tarefa de empreender
uma grande cruzada pelo tucano, como fizera para a candidata do PV.
Conhecido o resultado das urnas, no domingo, 3, Terra Nova conta que conversou com Marina
Silva por telefone e, em seguida, se apresentou às hostes do PSDB. Na primeira semana do
primeiro turno, teve uma reunião em Brasília com Mônica Serra, mulher do presidenciável, e
com o candidato a vice da chapa, Indio da Costa. Desde então, passou a gastar dinheiro do
próprio bolso em viagens com finalidade exclusivamente política. Garante não ter pedido nada
em troca: nenhum cargo, verba para projeto de assistência social, ou concessão de rádio ou
TV. "Sou um oferecido", diz, numa declaração de desprendimento que não corresponde ao seu
comportamento.
Renê Terra Nova tem um estilo personalista. No encontro em São Paulo, os pastores sob sua
influência o esperaram por mais de duas horas até que ele chegasse num Toyota CR-Z, ano
2010, cercado por assessores. No local, o estande da Semente de Vida, editora que publica
alguns de seus mais de 100 títulos, exibia um grande banner com a foto do líder.
Na reunião política, Renê Terra Nova ensinou diversos truques para driblar a legislação
eleitoral e enviar mensagens subliminares de apoio a José Serra durante as pregações nos
cultos (leia abaixo). O apóstolo ressaltou muito a importância da internet como uma
"ferramenta poderosa" de persuasão fora do púlpito.
"Correio eletrônico, You Tube, Facebook, Twitter, e-mails, MSN, se vire nos 30. Começe a
mandar informações", ordenou a seus pastores, depois de se vangloriar de ter 14 mil
seguidores no Twitter, mas não seguir ninguém.

Terra Nova abriu a reunião estratégica - que não escapou ao formato de culto, entremeada por
orações e cânticos - dizendo que havia apenas 11 dias para fazer algo "grande", ou seja, uma
virada de José Serra sobre Dilma Rousseff (PT).
Momentos antes, em entrevista ao Valor, ele reclamava dos institutos de pesquisas.
Justamente na véspera, levantamento do Vox Populi apontava que Dilma abrira vantagem de
12 pontos. O pastor lembrava que Marina Silva havia sido vítima dos institutos no primeiro
turno e que o mesmo estaria acontecendo com Serra. "É imoral, é estuprar a realidade",
vociferava.
O prognóstico poderia provocar um anticlímax no encontro. Mas Renê Terra Nova não fez por
menos. Minutos depois, no discurso aos pastores, afirmaria que duas pesquisas, pela manhã,
já haviam sido divulgadas e apontavam empate técnico entre Serra e Dilma. Não citou a fonte.
Com o poder da palavra e uma alta dose de marketing, Terra Nova multiplicou fiéis, aumentou
seu poder econômico e, agora, afirma, pretende conquistar poder político, a partir do rebanho
sob seu controle.
Sua base é Manaus, onde ergueu um templo capaz de abrigar 7.500 pessoas e que custou US$
17 milhões. É a matriz de sua denominação, o Ministério Internacional da Restauração (MIR),
que tem igrejas no Rio, Natal, Porto Velho e Roraima. Ao todo, o MIR congrega pouco mais de
100 mil adeptos.
Seu poder de influência, contudo, não reside aí. Terra Nova cresceu no meio evangélico ao
introduzir no Brasil uma nova forma, uma metodologia, de arrebatar fiéis. O modelo tem
inspiração clara no mercado. "É marketing de rede", assume.
A estratégia piramidal é muito semelhante à utilizada pela marca Amway, que esteve em voga
nos anos 90. Cada pessoa que entra num grupo ou "célula" de 12 discípulos tem a missão de
ser um pastor/líder e formar seu próprio grupo de 12. O resultado esperado é um avanço em
progressão geométrica. A primeira geração de 12 é seguida por uma segunda, de 144, que
forma uma terceira, de 1.728, uma quarta de 20.736, e assim por diante. É o Modelo dos 12,
ou M-12, que se inspira no número de apóstolos que seguiram Jesus e que dá origem à
chamada Visão Celular, em referência ao grupo de células que se multiplicam.
Renê Terra Nova está no topo da cadeia no Brasil. Ele trouxe o modelo - que surgiu na Coreia,
nos anos 50 - depois de importá-lo da Colômbia em 1998. Viajou, à época, acompanhado de
outra pastora, Valnice Milhomens, tida como a maior responsável pela difusão da candidatura
Marina Silva no eleitorado evangélico. Valnice, porém, preferiu a neutralidade no segundo
turno.
Terra Nova diz ter 30 mil pastores sob sua influência, os quais, por sua vez, teriam sob sua
cobertura 325 mil líderes de células, abrangendo ao todo 6 milhões de fiéis. É um rebanho
gigantesco - próximo da maior igreja protestante no Brasil, a Assembleia de Deus, que fez 19
deputados federais entre os 64 da bancada evangélica eleita no primeiro turno. Em Manaus,
porém, Renê Terra Nova não elegeu os dois candidatos a deputado que apoiava, um estadual e
outro federal.
Questionado sobre a confiabilidade da estimativa de 6 milhões de fiéis que estariam sob sua
influência, ele é evasivo. "Nós também temos nossos institutos de pesquisa...", diz, sem
esconder o sorriso de ironia.
Terra Nova é um nome de peso no competitivo mercado religioso. A Visão Celular lhe
proporciou expandir seu projeto, ao amealhar fiéis que não precisam abandonar as igrejas as
quais costumam frequentar. As reuniões dos grupos de 12 discípulos são realizadas em
residências, duram no máximo uma hora e têm como apelo a proximidade entre seus
integrantes. Numa igreja grande, com 3 ou 4 mil frequentadores, por exemplo, dificilmente um
pastor tem condições de saber ou tempo para confortar alguém, individualmente, caso esteja
passando por um grave problema, como a morte de um parente.

A Visão Celular de Renê Terra Nova tenta se aproveitar desse dilema entre quantidade e
qualidade. E fornece a uma gama difusa de pastores independentes - que abriram suas
próprias igrejas - um corpo de ideias coeso e uma metodologia para expansão. Tal qual uma
franquia.
A comparação com empresas não é descabida. Para que a multiplicação das células se dê, os
fiéis são incentivados a ser pró-ativos. Por nove meses, frequentam uma "escola de líderes".
Em um ano e meio, estão autorizados a empreender e abrir seu próprio grupo. Por
experiência, a melhor forma de a célula ir adiante é que seja formada metade por homens e
metade por mulheres.
O modelo é uma radicalização da teologia da prosperidade, que move a maioria das
denominações evangélicas neopentecostais. Incentiva que o fiel seja ele mesmo um
empresário da fé e não só um beneficiário de práticas aprendidas na igreja e voltadas para sua
ascensão social.
A ideia de prosperidade está tão entranhada que, em discurso que antecedeu ao de Renê Terra
Nova, uma de suas discípulas, Nídia Sá, precisou ressaltar a importância da política não como
meio para se ganhar dinheiro, mas por se tratar de uma questão ideológica, para preservar
uma sociedade com princípios cristãos. Nídia, ao falar do púlpito, era o símbolo de como a
política e religião se casaram nesta eleição. À frente dos mais de 100 pastores, seu notebook
trazia um adesivo escrito "Serra 45".
O projeto de poder político é visto como uma consequência inevitável da autonomia
econômica. "Queremos governar. Cansamos de ser cauda", diz Renê Terra Nova, ao afirmar
que o resultado surpreendente de Marina Silva mostrou a força do segmento evangélico. A
onda verde, para ele, foi, essencialmente, uma onda cristã, de apoio à candidata do PV,
embora Marina não tenha enfatizado o fato de ser evangélica.
Terra Nova conta que, no início, era muito crítico do mundo da política, mas que chegou à
conclusão de que não é possível ficar à margem. Tanto que criou o chamado Governo dos
Justos, que admite ser o braço político de sua organização. A intensa participação na
campanha de José Serra é um sinal dos novos tempos. Outro é a expansão midiática.
"Decidi agora ir para a TV. Vou dar as caras daqui para frente. Preciso aparecer mais", diz o
pastor, em referência a negociações para ter um programa na televisão e à entrevista que
concedia, que chamou de "milagre", pois recusara pedidos de vários jornais e revistas
nacionais de grande circulação. O que não deixa de ser outra estratégia de marketing.
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A5.

