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RESUMO 
 
As pregações religiosas, que em período anterior se limitavam aos púlpitos dentro dos templos, hoje 
contam com os grandes suportes tecnológicos de comunicação de massa, tais como rádio e televisão 
fazendo surgir na mídia novos formatos e novas regras para o discurso religioso. A proposta do 
trabalho é analisar uma pregação neopentecostal intitulada “As Palavras”, e tem como objetivo 
investigar o elemento prosódico volume de voz aliado ao deslocamento do acento lexical em 
trechos selecionados da pregação, proferida pelo missionário e líder carismático Romildo Ribeiro 
Soares (RR Soares), líder da Igreja Internacional da Graça de Deus e apresentador do programa 
diário “Show da Fé”, onde em sua fala norteada pelos princípios da Teologia da Prosperidade, 
percebemos um discurso atravessado pelo forte teor da certeza ao defender que as promessas de 
Deus para os cristãos são de abundância, saúde e prosperidade bastando apenas o indivíduo 
determinar com fé que tudo obterá. Nossa análise nos permitiu concluir que sendo a argumentação a 
cerne do discurso religioso neopentecostal o elemento prosódico volume de voz corrobora a 
argumentação no sentido de dar maior ênfase nas palavras do pregador, tornando seu discurso mais 
emocionado transmitindo maior credibilidade e aceitação aos ouvintes. Os pressupostos teóricos 
tem por base a teoria da argumentação de Perelman e Obrechts – Tyteca (1996) bem como questões 
relacionadas a prosódia de Cagliari (1992) e Bollela (2002) e estudos relacionados a Teologia da 
Prosperidade.  
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