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O telemarketing do arcanjo Uma igreja cujos líderes se consideram a reencarnação dos templários ganha espaço 
POR WILLIAN VIEIRA 

W ALTER SANDRO Perei-
ra da Silva recorda o 
dia em que o Arcan-
jo Miguel veio em seu 
auxílio pela primeira 
vez. Ele tinha 2 anos 

e meio e procurava desesperado a chupe-
ta perdida. "Foi quando apareceu este ser 
dizendo que ela estava debaixo da cama e 
que eu devia procurar o Salmo 91." Quando 
os pais encontraram o pequeno, ele tinha 
a chupeta na boca e a Bíblia na mão: mila-
gre. "Nenhum mal te sucederá, nem pra-
ga alguma chegará à tua tenda. Porque aos 
seus anjos dará ordem a teu respeito, para 
te guardarem em todos os teus caminhos", 
dizia o premonitório texto bíblico. Hoje, 
sentado à cabeceira da mesa da sala de reu-
niões de sua Igreja Templária de Cristo na 
Terra, em São Paulo, a cargo de um cres-
cente séquito de 10 mil "templários", ele 
agradece a providência angelical, enquan-
to explica, entre ligações recebidas pelo 
smartphone, sua missão divina na Terra. 
Por que abrir uma nova igreja, quando 
tantas outras disputam fiéis e denúncias 
Brasil afora é resposta que o apóstolo tem 
pronta. "Foi o Arcanjo Miguel que orien-
tou." Assim a igreja saiu do papel, mas não 
sem um percurso repleto de sacadas em-
presariais e, por que não, verdadeiros mi-
lagres ("pois não existe coincidência") que 
fizeram desse pernambucano pobre de 
Gravatá o líder de uma seita-símbolo do 
sincretismo religioso nacional: compósito 
da lógica de bufê livre, da tolerância e da 
espiritualidade sem limites do brasileiro. 

Mais velho de três filhos de um mes-
tre de obras, Silva veio para São Paulo be-
bê e cresceu num ambiente católico sem 
arroubos religiosos. Isso até visitar sua 
cidade natal aos 13 anos, entrar em uma 
igreja evangélica e ouvir do arcanjo que 

deveria pregar. Virou evangélico. Anos 
depois, quando começou a vender segu-
ros, descobriu o dom da retórica e pas-
sou a dar palestras motivacionais: deixe 
de fumar, emagreça, conquiste o amor. 
Com a mesma ênfase convencia qualquer 
um de qualquer coisa, tudo transmitido 
em um programa na Rádio Mundial. As 
pessoas saíam a suspirar, crentes, felizes 
da vida. Estudante de Psicologia, deixou 
os estudos e bolou sua versão de autoaju-
da, munido das dicas do arcanjo e de uma 
fórmula infalível: a pessoa pagava pela 
entrada na palestra, emocionava-se e na 
saída comprava o livro, o CD e o DVD. 

Por dez anos viveu assim. Mas faltava 
algo, insistia o arcanjo. Até o pregador co-
nhecer gente que "sentia", como ele, vir de 
algo maior - nada menos que a reencarna-
ção dos Cavaleiros Templários, braço mili-
tar da Igreja Católica formado por monges 
com voto de pobreza que aceitaram a ta-
refa de proteger os cristãos dos muçulma-

nos, enquanto aqueles tomavam desses a 
Cidade Sagrada nas Cruzadas. Quando Je-
rusalém ficou para trás, templários foram 
queimados vivos pela Inquisição. "Somos a 
reencarnação deles." As reuniões começa-
ram como uma espécie de maçonaria, que 
aos poucos incorporou doses de Reiki (prá-
tica esotérica), ioga e passe espírita. Em 11 
de novembro de 2011, quando Silva esta-
va prestes a entrar no ar pelo canal UHF 
58, novo milagre se deu. "O Arcanjo Mi-
guel materializou-se e disse para eu abrir 
a igreja. Foi tão forte que tive uma crise de 
cálculo renal. Fui ao banheiro e ele veio e 
disse pra botar a mão na urina. Eu pus. E 
saiu uma pedra do tamanho de meio grão 
de feijão." A meia-noite o programa foi ao 
ar já com o nome de Igreja Templária. 

A hierarquia nasceu naturalmente. Há 
um apóstolo (ele), cujo cargo é vitalício e 
só pode ser transmitido após um conclave. 
Há também um primeiro-ministro, qua-
tro bispos, 20 ministros e 560 mestres, ca-A ut
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da qual encarregado de cuidar de 70 fiéis. 
O apóstolo vive "uma vida simples", em 
uma casa em São Bernardo do Campo (o 
"solo sagrado"), com nove dos ministros, 
sua mãe e cerca de 80 cães e gatos - a igre-
ja tem como tarefa tirar animais da rua. 
Apóstolos não se casam. O anel de ouro na 
mão esquerda, com três luas entrecruza-
das (as três religiões), ganhou-o de um ou-
rives que foi a uma de suas palestras e se-
guira o desenho sugerido pelo arcanjo. 

Além do prédio no número 643 da 
Rua Leais Paulistanos, a igreja tem se-
des no Rio de Janeiro, no Espírito Santo 
e em Minas Gerais. Estrutura crescente, 
que começou a ser erguida com auxílio de 
doações. Com 1,5 mil reais em moedas, o 
apóstolo comprou uma Kombi velha, com 
a qual os mestres vendiam batatas de por-
ta em porta para arrecadar dinheiro. 

Outros tempos. Hoje a igreja é man-
tida pelo "Carnê da Gratidão", um bole-
to com depósito de 33 reais em uma con-

ta do Banco do Brasil. "A pessoa não pa-
ga. Ela doa." E ganha, de quebra, o núme-
ro do celular de um dos mestres para li-
gar quando quiser, todo dia até as 2 da ma-
nhã. "Qual seu problema? Bem, às vezes 
Deus não cura agora para testar sua fé", 
diz o mestre em uma das baias da sala on-
de cerca de 20 pessoas se revezam em três 
turnos para atender 3 mil ligações por dia 
no telemarketing. "A senhora gostaria de 
receber um CD do Arcanjo Miguel? Não, 
não é obrigada a pagar. Mas seu lado ma-
terial vai render mais." Ao lado, uma se-
nhora corta boletos com uma guilhotina. 
A casa do tesouro tem crescido. Um tour 
revela as 44 salas da igreja, nas quais a mes-
ma cruz pátea impera, entre desenhos de 
Buda, faraós e santos católicos. Há dois au-
ditórios e salas. Uma das salas de reunião 
é repleta de cristais a dividir espaço com 
uma armadura medieval, um sarcófago, 
São Jorge e a Virgem Maria. Ao lado fi-

ca o hospital de cura, onde macas se enfi-
leiram à espera dos pacientes. "Teve uma 
mulher que chegou com a bexiga podre. 
Em um mês aqui, a bexiga dela se refez in-
teirinha." Mas milagres mesmo se dão du-
rante o "Vale de Sal", evento que atrai 5 mil 
pessoas uma vez por mês. Toneladas de sal 
desenham uma trilha por onde as pessoas 
que têm problema espiritual caminham e 
passam mal. "Uivam, gritam, vomitam." 

Tanta peculiaridade trouxe inimigos. 
"Já cansei de sofrer ameaça de morte, pe-
lo telefone, pela internet." Mas o apóstolo 
segue sua vida exemplar. "Templário não 
ingere café, carne ou açúcar (só masca-
vo). Ioga e tai chi chuan são obrigatórios. 
Se bem que a minha ioga é na tevê", diz, à 
mesa onde grava os programas. Se tudo 
der certo, e o arcanjo há de ajudar, em bre-
ve a igreja terá seu canal UHF (que cus-
tou 120 mil reais) para levar, "em cadeia 
nacional", a mensagem do fim do precon-
ceito. "Nós não temos nenhum." • A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 697, p. 14-15, 16 maio 2012. 




