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RESUMO 

Esta é uma pesquisa sobre mediação e recepção midiáticas da TV Canção Nova, canal 

televisivo vinculado à Renovação Carismática Católica. Teve como um de seus principais 

objetivos analisar os motivos pelos quais algumas pessoas assistem assiduamente a esse canal 

de televisão; objetiva, ainda, avaliar como os receptores apropriam-se das ideologias, 

mensagens e temáticas a que assistem e observar como se configura, para eles, a experiência 

religiosa midiática. A metodologia das mediações permite responder sobre a importância da 

recepção televisiva na construção das experiências religiosas. O trabalho organizou-se ao 

redor dos seguintes eixos: mapeamento dos acontecimentos históricos que proporcionaram o 

surgimento de movimentos pentecostais dentro da Igreja Católica; a ligação de movimentos 

Católicos com os meios de comunicação, em especial a televisão; e o entendimento de que, 

entre as muitas maneiras de se vivenciar a religião, uma delas pode se dar pela mediação da 

televisão. A pesquisa toma como base os estudos de recepção desenvolvidos por Lopes, 

Borelli e Resende (2002) e a teoria das mediações de Martín-Barbero. Privilegia, como 

instrumentos de coleta de dados, as entrevistas em profundidade. Teórica e conceitualmente 

apropria-se de autores como Lipovetsky e Bauman, entre outros. Os resultados sugerem que a 

relação entre mídia religiosa e receptores, no momento atual, passa a ser um dispositivo de 

incentivo, nos receptores, a uma experiência religiosa individual com grande apelo emotivo. 

 

Palavras-chave: Mediação; Recepção; Religião; TV Canção Nova; Indivíduo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This is a study about mediation and reception of media from Televison  Canção Nova, 

a television channel linked to Catholic Charismatic Renewal.   It had as one of its main goal 

to analyze  the reasons which some people often watch this TV channel;  it also aims to 

evaluate  how the viewers absorb the ideology, messages, themes, and other subjects they 

watch and  look into it from the receivers’ point of view, how the religious media experience 

happens in the individual.  The mediation methodology allows answering about the television 

reception in building religious experiences.  This work has been organized around the 

following steps: tracking the historical events that made possible the Pentecostal movements 

arise into Catholic Church; the connection between catholic movements and media, in special 

the television; and the understanding that, among several ways of experiencing religion, one 

of them might happen through television mediation. The research has based on media studies 

of reception, focusing on the methodology developed by Lopes, Borelli and Resende (2002) 

and the Martin-Barbero’s theory of mediation. Having interviews as data of collection 

instruments and also, taking into account conceptually and theoretical the authors like 

Lipovetsky and Bauman, among others. The results suggest that the relationship between 

religious media and the receivers, currently, comes to be a tool to promote an individual 

religious experience with a great emotional appeal towards them. 

 

Keywords: mediation; reception; religion; TV Canção Nova, individual. 
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Introdução 

Assim, podemos afirmar que esse cotidiano não é 
lugar de mera reprodução da vida ou da ideologia, 
mas sim de contestação dos códigos e do movimento 
de pulsão. 

(Lopes, Borelli, Resende) 
                                                           

O que pensar das pessoas que dedicam boa parte de sua atenção e de seu tempo 

assistindo a programas televisivos de cunho religioso? Qual seria a importância que esses 

programas têm em suas vidas?  Qual seria a visão de mundo dessas pessoas? Elas têm o poder 

de influência sobre o emissor? Essas e outras questões abordadas durante a pesquisa visam a 

entender a concepção religiosa das pessoas que assistem a programas religiosos, mais 

especificamente, investigar qual é a concepção religiosa formada pelos receptores do canal 

católico TV Canção Nova? 

A partir dessa problemática, o objetivo de pesquisa começa a ser delimitado: 

verificar como os receptores da TV Canção Nova (TVCN) sentem, interpretam e vivenciam, 

no seu dia a dia, aquilo a que assistem nos programas com maior apelo emocional, 

testemunhal e moral; como se configura a experiência religiosa nos receptores que assistem à 

programação da TVCN. 

O autor desta dissertação foi motivado a pesquisar sobre esse tema pela proximidade 

que teve com ele, já que, durante parte de sua vida, esteve ligado diretamente aos movimentos 

religiosos e, com essa proximidade, percebeu que muitos católicos encarnavam, em suas 

práticas diárias, atitudes que assimilavam quando assistiam à TVCN. Pelo fato de estar ligado 

aos movimentos sociais da Igreja, CEBs e pastoral social, este autor percebeu que esse 

modelo religioso tinha pouca aceitação e procura por parte dos católicos, enquanto crescia 

muito o número de pessoas que seguiam os movimentos de cunho pentecostal, como, por 

exemplo, o da Renovação Carismática Católica (RCC). Surgiu, então, a pergunta: por que um 

grande número de pessoas, apaixonadas pelos movimentos carismáticos, principalmente os 

ligados à mídia e desvinculados de práticas de mudança sociais, é atraído por esses 

movimentos e não reivindica práticas de melhoria nas estruturas sociais e um engajamento 

político na sociedade?  

Essas duas faces dentro da Igreja, a ligada aos movimentos sociais e a de cunho 

pentecostal, são inspiradas no Concílio Vaticano II. A Igreja, na América Latina e em especial 

no Brasil, passou por um forte apelo à renovação, diante do que, surgiram práticas bem 

diversas, porém com os mesmos objetivos: evangelizar e responder aos questionamentos 
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levantados pela modernidade. Assim sendo, não se nega a finalidade dos movimentos 

pentecostais ligados à mídia, que é a de evangelizar, mas aponta-se que o modo de ação 

desses grupos e suas consequências diferem-se em muitos aspectos. 

Nas últimas três décadas percebe-se uma maior procura pelos modelos que estão 

ligados à RCC e, ao mesmo tempo, um esvaziamento dos movimentos de cunho político e 

social. É claro que a pesquisa a seguir não generalizará esse fato, porém a sua relevância 

instiga a pesquisa.  

Desse modo foi necessário fazer escolhas: Qual modelo estudar? Que parte da RCC 

deve ser analisada? Quem são os que assistem fielmente aos canais religiosos católicos? 

Devido ao seu rápido crescimento e sua abrangência foi escolhido o movimento Canção Nova 

e, dentro deste, mais especificamente, as pessoas que assistem diariamente em suas casas à 

TVCN, ou seja, os seus receptores.  

Dessa forma, a escolha deste tema deu-se no universo da Igreja Católica, que tem, 

como novo mecanismo a seu dispor, uma rede de televisão, a TV Canção Nova (TVCN), a 

qual, no cenário atual, representa uma das “cabeças de rede” de emissoras confessionais entre 

as mais importantes do País. Ao lado de outras mídias e de outras confissões, protagoniza a 

construção das novas formas de religiosidade e, de modo mais específico, das transformações 

do “mercado da fé”, fazendo emergir, de forma atualizada, velhos fenômenos que, aqui, para 

fins desta dissertação, nomeia-se como uma experiência religiosa individualizante. Conforme 

se verá, o objetivo é estudar a experiência da recepção religiosa vivenciada através do 

mecanismo televisivo com força na construção do fenômeno que se caracteriza como 

individualismo, dando atenção para as suas causas, mas, sobretudo, para o modo como as 

operações de midiatização engendram essas determinadas práticas de religiosidade.   

 Entende-se que, para a realização desta pesquisa, antes de qualquer coisa, é necessário 

discorrer, já nesta introdução, sobre o que se compreende, nos níveis teórico e conceitual, a 

respeito do que aqui se nomeia de experiência religiosa individual.  

A experiência religiosa individual é um fenômeno causado, de um lado, pelo cansaço 

do “modelo de representação” em que muitas pessoas – generalizando – não se sentem mais 

representadas pelas antigas mediações e, de outro, pela emergência do fenômeno da técnica, 

favorecendo as novas formas de tecnointeração e as expressões religiosas.  

Nesse sentido, perceber-se-á, mais adiante, que a mídia passa a ser um dispositivo 

essencial para promover novas formas de se experienciar a religiosidade. Isto é, trata-se do 
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surgimento de uma nova experiência religiosa que só pode ser vivenciada pela mediação da 

técnica e pelas ofertas de suas operações. Por outro lado, é uma aliança que se realiza por 

meio de cruzamentos de operações dos campos midiático e religioso. Essa articulação entre o 

sagrado e o econômico acontece pela presença do fenômeno da técnica, da mídia, que está a 

serviço de uma simbologia direcionada para fazer um exercício de dupla venda: a primeira, de 

um projeto de Igreja, e a segunda, da materialização desse projeto, por meio de objetos 

impregnados de significações que vinculam o sagrado a uma noção de religião. Asim sendo, 

num mundo marcado por uma crise existencial profunda, o simbólico religioso pode 

apresentar-se como uma solução mágica dos problemas, oferecendo ao indivíduo um “mundo 

mágico”, dentro do qual as pessoas podem viver um pequeno “oásis de paz” e de bem-estar. 

Entende-se que se faz necessário, neste espaço introdutório, também precisar 

conceitualmente a noção de midiatização, entendida como fenômeno técnico discursivo pelo 

qual as mídias se relacionam com outros campos sociais e, principalmente, com o indivíduo, 

afetando-os e por eles sendo afetadas. Entendem-se as mídias não apenas como foco, mas 

como campo de operações constituído por dispositivos que tratam de organizar e reger as 

práticas religiosas no cotidiano dos receptores e ao mesmo tempo sendo influenciado por 

essas práticas. 

 Em outras palavras, a midiatização dos campos sociais generaliza-se a tal modo que 

não existe, hoje, prática social sem a presença de suas marcas, como é o caso do fenômeno 

religioso dos tempos em que vivemos. A mídia toca o indivíduo e ao mesmo tempo e tocada 

por ele. 

Essa articulação entre religião e mídia não se apresenta por uma definição formal, mas 

resulta de “um arranjo” que conecta algumas ideias que são tencionadas por um conjunto de 

aspectos aqui estudados. Neste caso, é entendido como uma nova articulação entre três 

campos, o religioso, o midiático e o indivíduo, permeados por trabalho desenvolvido pela 

esfera das mídias, ou seja, pela sua anunciação técnico-discursiva. É possível dizer que se esta 

diante de avanços nas relações do religioso, mídia e indivíduo, mas, sem o poder constituinte 

da técnica para expressá-las nos protocolos das mídias, talvez não tivéssemos o fenômeno 

aqui em estudo em tal complexidade.  

Outrora, esses campos guardavam fronteiras entre si, mas há algo que metaforiza o 

sentido das transformações que sofrem. Antigamente, o altar constituía-se para vincular-se à 

esfera pública, a partir de um lugar privado do templo. Hoje, o altar funde-se a outras 
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operações e, neste caso, a mídia não é seu suporte de veiculação; ela se transforma no próprio 

altar. No momento anterior levava-se o sagrado para o palco, agora ocorre a midiatização do 

próprio altar.  

Nesse particular, é importante registrar que o marco teórico para dar conta disso não 

pode ser restrito a um enfoque de “liturgia da comunicação”, mas deve abranger uma 

fundamentação teórica que considere a religião além de fenômeno sociológico, também de 

natureza midiática. As transformações das religiosidades não existiriam, é verdade, sem a 

mediação técnica de um lado, mas também não, sem um mercado para consumi-la. Ou seja, 

há uma problemática mais ampla que a midiática em si, que se configura – como veremos 

adiante – nas práticas de recepção. 

O problema de pesquisa está interligado a duas questões. A primeira é que a 

midiatização toca a religião; toca no sentido de que a mídia se oferece para estruturar e 

articular o mercado simbólico dos bens religiosos. A segunda é que não existe experiência, 

hoje, de nenhum campo social sem a midiatização, enquanto mediação específica. Isso não 

quer dizer que a midiatização afeta todas as práticas sociais de uma só maneira, mas o faz 

através de projetos discursivos diferentes. O que se pretende nesta dissertação, justamente, é 

estudar uma experiência que nasce da recepção da midiatização do religioso, em que a 

instância da técnica simbólica opera como a possibilidade de instituir uma experiência 

religiosa individual pela aliança do religioso com as estratégias discursivas midiáticas.  

Diante desse recorte, foi necessário escolher a metodologia que melhor diagnosticasse 

dois fatores: primeiro, os anseios e os motivos pelos quais os receptores assistem à TVCN; 

segundo, que tipo de experiência religiosa é criada no indivíduo receptor. Sendo assim, a 

presente dissertação visa a refletir sobre as experiências e sobre a construção de uma 

identidade religiosa, selecionando quem assiste cotidianamente à TVCN. Propõe-se a 

pesquisar, como estudo de caso, os receptores da TV Canção Nova, que tem sua “base” na 

Renovação Carismática, chamando atenção para a importância da enunciação televisiva como 

mediação da construção individualizante da religião e para a reciprocidade entre emissor e 

receptor. 

Para investigar nosso objeto de pesquisa, ou seja, os receptores da TV Canção Nova e 

sua visão de mundo a partir daquilo a que assistem, em especial os que vivem em Videira-SC, 

sem desmerecer os que foram entrevistados nas dependências da TV Canção Nova, em 
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Cachoeira Paulista-SP, a construção teórica metodológica desta pesquisa se dividirá em dois 

momentos: pesquisa bibliográfica adequada e pesquisa de campo.  

O primeiro momento da pesquisa foi a seleção, leitura e aprofundamento da 

bibliografia referente aos temas gerais e específicos. Percebeu-se que, para estudar as 

experiências da recepção religiosa, era necessário um aprofundamento teórico, considerando o 

movimento histórico – dentro da modernidade – que proporcionou o surgimento desse modelo 

religioso. Fez-se necessário um ir e vir teórico entre os fatos históricos, para explicar como 

surgiu a noção de religião do indivíduo, onde nasceram o protestantismo e o pentecostalismo, 

que posteriormente influenciaram a RCC, e qual a ligação de todos esses dados com o 

movimento Canção Nova. Tais procedimentos metodológicos possibilitaram inferências 

cunhadas de sistematização e confiabilidade, respeitando a contextualização dos dados a 

serem analisados. 

Entre as bibliografias utilizadas, chama a atenção aquela que forneceu um olhar crítico 

e contextualizado ao nosso objeto. Destacam-se, nela, Campos (1999), Martelli (1995), 

Libanio (2002), Gasparetto (2005) e Carranza (2000 e 2005). Quanto à bibliografia que 

fundamentou a metodologia de pesquisa de campo, teve essencial importância Lopes, Borelli, 

Resende (2002) e Martín-Barbero (1997). Por fim, a bibliografia – atrelada às demais – que 

traz uma grande contribuição para o entendimento do problema contém as obras de 

Lipovetsky (2007 e 2004) e Bauman (1999 e 2007). 

O foco da pesquisa bibliográfica está direcionado para os marcos que proporcionaram 

o surgimento da noção de indivíduo e, posteriormente, no desenvolvimento da pesquisa, para 

o entendimento do individualismo presente nas práticas cotidianas de quem assiste pela TV ao 

movimento Canção Nova. Nesse ponto, Campos, Libanio, Martelli e Carranza argumentam, 

em suas obras, que a ideia de indivíduo no catolicismo, mais especificamente no catolicismo 

pentecostal, só foi possível devido à forte influência que teve do protestantismo e do 

pentecostalismo. Assim há, na dissertação, a intenção de analisar essa influência. Também se 

busca entender como as características que o catolicismo incorporou do pentecostalismo 

passam a ser vivenciadas no interior dos movimentos católicos, em especial, no movimento 

denominado Renovação Carismática Católica (RCC). 

Uma segunda demanda de bibliografia ocorreu no momento em que se passou a 

analisar o material coletado na pesquisa de campo. Nesse ponto, foram de grande valia as 

ideias de Lipovetsky e de Bauman. As noções de individualismo, consumo e sociedade das 
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emoções, presentes em suas obras, ajudam a entender os motivos pelos quais os receptores 

assistem à TVCN. Lipovetsky e Bauman fazem uma longa análise da sociedade 

contemporânea, com o intuito de entender as suas principais características, dentre as quais 

eles destacam a ideia de que as pessoas vivem hoje numa sociedade de consumo 

individualizado, em que tudo está para satisfazer as necessidades do indivíduo - colocação 

que foi de grande ajuda para o entendimento do objeto dessa pesquisa.  As instituições sociais 

se enfraquecem dando lugar para o privado. “O Estado recua, a religião e a família se 

privatizam, a sociedade do mercado se impõe” (Lipovetsky, 2004:54). 

A pesquisa de campo está baseada na metodologia de recepção que se encontra na 

bibliografia de Lopes, Borelli, Resende, que foi fundamental para a escolha do método a ser 

empregado. Foi a partir do método de recepção proposto por essas autoras que se passou a 

demarcar os locais onde se encontravam os emissores e os próprios receptores. Essa 

metodologia contribuiu muito para o conhecimento das instalações da Canção Nova e dos 

próprios receptores. 

A pesquisa de campo estendeu-se até o emissor, a TVCN. Conhecer as instalações da 

TVCN, em Cachoeira Paulista, teve com finalidade entender como são gerados os programas 

a serem exibidos. Lopes, Borelli, Resende (2002:321) definem essa parte da pesquisa como a 

“Organização da Produção”: “O processo de produção se inicia no momento em que a direção 

da emissora tem em mão qual a demanda existente para preencher determinado espaço de sua 

programação.” Segundo as autoras, durante a pesquisa de campo, é de extrema importância 

entender como são gerados os programas, pois há aí relação direta entre emissor e receptor. 

“Compete a esta direção analisar os temas que emergem do público e as condições de 

produção” (Lopes, Borelli, Resende, 2002:321). Para a metodologia da recepção, na qual esta 

pesquisa está ancorada, é indispensável analisar como são formados os programas, pois dessa 

maneira se facilitará o entendimento do receptor.    

Sendo assim, é possível dizer que, quando a análise se volta para o receptor e seu 

cotidiano, os aspectos integrantes que permeiam a tensa relação entre produtor, produto e o 

receptor são detectados. Para Martín-Barbero (1997:292) esses aspectos são as mediações.  

 

[...] em vez de fazer a pesquisa a partir da analise das imbricações ou enfrentamentos, 
propomos partir das mediações, isto é, o lugar dos quais provêm as construções que 
delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão. 
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Aqui, nesta pesquisa, entende-se, portanto, que a Teoria das Mediações poderá 

fornecer respostas adequadas aos questionamentos propostos acima. Martín-Barbero (1997), 

deixando claro que as análises advindas dos Estudos Culturais formam um dos elementos para 

o campo e eixo dos seus estudos, inaugura uma maneira de olhar para o fenômeno e todo o 

processo de comunicação através da mediação do popular. Desse modo, também desconstrói 

as análises economicistas sobre os meios de comunicação.  

Imbricado a isso, a recepção é um aspecto de busca investigativa e deve ser entendida 

como um processo. Nesse sentido, esta pesquisa supõe, assim como Lopes, Borelli, Resende, 

(2002:22): 

 

[...] a recepção como um perspectiva teórica integradora dos processos de produção dos 
produtos de audiência. A recepção passa a ser vista como um momento privilegiado da 
produção de sentidos, refutando a concepção reprodutiva e firmando que “mais do que 
meio” a comunicação se faz hoje de mediações, isto é, de cultura. 

 

Martín-Barbero (1997) resgata a história do popular; ele repensa a lógica produtiva na 

cultura de massa, congregando as práticas e as culturas, isso sem esquecer as transformações 

das experiências no cotidiano vivenciadas pelo receptor. Dessa forma se amplia o horizonte 

de análise, segundo o qual conhecer a realidade, os desejos e os anseios do sujeito receptor é 

parte fundamental do processo de comunicação. 

A partir desse marco metodológico de pesquisa, passou-se a investigar os receptores, a 

conhecer sua realidade e suas mediações culturais. Assim, a pesquisa de campo tomou um 

sentido, não de fim, mas de meio. Ela tornou-se parte integrante do processo. 

Durante as pesquisa de campo, aconteceram cinco visitas às instalações da TVCN em 

Cachoeira Paulista-SP, durante os anos de 2007 e 2009. Nessas visitas foram analisados os 

estúdios, os profissionais envolvidos, os apresentadores e realizadas entrevistas com 

dirigentes da TVCN e do movimento Canção Nova. Também passaram por análise as 

dependências que vão além das instalações da TVCN, como, por exemplo, os palcos para 

shows, os locais de abrigo aos turistas e aos romeiros, o restaurante, o hotel, a editora DAVI, 

a Rádio Canção Nova, a livraria Canção Nova, Bancos, padarias, lanchonetes e casa de apoio 

aos turistas e romeiros. Enfim, uma estrutura capaz de receber em um dia de grande encontro 

– como o PHN, Por Hoje Não Vou Pecar – aproximadamente 200 mil pessoas. 

 Uma das características da metodologia da recepção envolve coleta e análise de 

informações advindas das pessoas que assistem à TVCN. Para não cair no erro de entrevistar 
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militantes da TVCN e ocorrer uma falseabilidade nas informações, optou-se por entrevistar os 

receptores em dois locais e momentos diferentes. Primeiro, pessoas que assistem diariamente 

à TV Canção Nova foram observadas fora do ambiente de suas casas, a partir de entrevistas 

realizadas em Cachoeira Paulista e em Videira. Em Cachoeira Paulista, foram feitas 

sondagens entre os fiéis que estavam visitando as instalações da Canção Nova, mas que não 

fossem militantes ou pessoas engajadas no movimento local.1 A partir dessa sondagem, 

escolhiam-se receptores que tivessem o hábito de, em suas casas, assistirem periodicamente à 

TVCN2. Procurou-se, na cidade, por pessoas que assistiam periodicamente à TVCN e a partir 

do momento em que elas se dispusessem a contribuir para a pesquisa, realizava-se a entrevista 

em um local marcado. Nesse caso solicitava-se que o receptor assistisse à programação da 

TVCN antes de ser entrevistado.  

O segundo momento foi realizado com três pessoas dentro de suas casas. Houve uma 

inserção do pesquisador no cotidiano do receptor e de sua família. Isso aconteceu na cidade de 

Videira, nos meses de abril a junho de 2010. Nesse caso foram marcados horários de visita 

para que o pesquisador assistisse, juntamente com o receptor, aos programas da TV Canção 

Nova, e, logo em seguida, se realizassem as entrevistas.  

Feitos os contatos e tendo a abertura e a espontaneidade dos receptores, passou-se a 

assistir aos programas de que eles mais gostavam, a observar os momentos que mais lhes 

interessavam e a conhecer seus motivos, o que incluía, no intervalo da programação, 

momentos de diálogos e comentários.  

As pessoas que aceitaram assistir à programação juntamente com o pesquisador – 

dentro de suas casas – foram Marcos, Gloria e Marli. O pesquisador e o receptor nunca 

estavam sozinhos ao assistirem à TVCN. Na casa de Marcos, sua mulher estava sempre 

presente; na casa de Glória, havia sempre uma filha ou o marido acompanhando-os, com 

exceção de um dia em que se encontraram somente o pesquisador e o receptor. Já na casa da 

Marli, era o marido que sempre partilhava o momento de assistir à programação.  

                                                 
1 Os militantes ou engajados ao movimento foram entrevistados, em outro momento, com a finalidade 
de conhecer a estrutura da TVCN e o próprio movimento. 
2 O motivo para a escolha desses receptores fora de suas casa, nas cidades de São Paulo e Videira, se 
deu a partir do momento que tínhamos informações seguras – por familiares ou por conhecidos - de 
que elas assistiam diariamente à TVCV. Tendo essa informação segura, entrava-se em contato e 
realizava-se a entrevista.  
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Na hora de realizar as entrevistas, conseguiu-se um tempo de privacidade entre 

pesquisador e receptor nas casas de Marcos e Glória, porém, na casa Marli, o esposo sempre 

se fez presente, permanecendo no local, embora sem opinar durante as respostas. 

Durante as entrevistas realizadas com os receptores fora de suas casas, percebeu-se que, 

embora mantivessem uma postura mais reservada, demonstravam falar aquilo em que 

acreditavam e o que sentiam. No entanto as pessoas entrevistadas em suas casas, com a TV 

Canção Nova ligada, expressavam-se com maior riqueza de detalhes e demonstravam uma 

satisfação maior. 

Os encontros realizados caracterizavam-se como uma conversa informal, o que 

colaborou para criar um ambiente em que as respostas dadas pelos entrevistados fossem 

espontâneas e não forçadas, pois, mesmo que tenham sido tomadas como base algumas 

questões essenciais, como a história de vida, a religiosidade, o consumo midiático e os 

sentidos produzidos acerca da programação televisiva da TV Canção Nova, os entrevistados 

ficaram à vontade para fazerem comentários, por exemplo, sobre a programação, o que viam 

no Pe. Jonas Abib, casos de cura, histórias pessoais e familiares, o que estavam sentido e o 

motivo de assistirem à TVCN e não a outro canal de entretenimento. 

A seleção dos entrevistados seguiu alguns critérios pré-estabelecidos, algumas 

prescrições como: ser fiel; ser patrocinador, ou seja, contribuir com a Igreja por meio do 

“patrocínio”; conhecer a programação da TVCN; assistir à televisão em casa semanalmente; 

demonstrar que aquilo a que assistem faz parte integral de seu cotidiano.  

Para compreender como o religioso e o midiático se cruzam, inicialmente buscou-se 

conhecer os históricos individuais dos receptores e os fatores socioculturais e, somente 

depois, abordar os aspectos específicos sobre a programação da Canção Nova na televisão 

aberta. Na sequência, as questões indagavam sobre o que sentiam quando assistiam à 

programação, o que a TVCN mudou em suas vidas, como os receptores vivenciavam em seu 

cotidiano aquilo que viam, e também o histórico religioso dos receptores para que pudessem 

detalhar como conheceram o movimento e como se tornaram fiéis. Por fim, questionou-se 

sobre o histórico midiático de cada um, a fim de compreender como a mídia e seus 

dispositivos integram as suas vidas. Assim, nas análises das entrevistas, ao longo da 

dissertação, são destacados três fatores: a individualização da experiência religiosa, a 

mediação da emoção e a lógica do espetáculo. 

Para melhor atingir o objetivo proposto, a pesquisa se divide em três partes que se 
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conectam para formar o todo da dissertação. Os recuos históricos que se fazem ao longo dos 

escritos ajudam a compreender os motivos que proporcionaram o surgimento do movimento 

Canção Nova, ou seja, o objeto não está solto e isolado no tempo, mas está conectado a uma 

série de acontecimentos que vão além da dimensão religiosa, alcançando a política, a 

economia e a indústria. 

Assim, a primeira parte pretende estudar as raízes do pensamento ocidental que 

proporcionaram uma religião do indivíduo; a experiência religiosa que se desvincula dos seus 

históricos mediadores – como a instituição e o tempo – dando espaço para uma religião que se 

desenvolve na esfera do privado a partir da mídia. Isso visa a verificar qual é a base histórico-

social que proporcionou a ideia de indivíduo, a observar a emergência dessas novas visões de 

mundo e, dentro desse contexto, procurar saber o que ocasionou o surgimento de novos 

movimentos religiosos, quem passou a segui-los e de que modo. Bauman lembra que toda 

mudança social exige das pessoas uma readaptação ao novo emergente. 

 

[...] nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por outro; as pessoas foram 
libertadas de suas velhas gaiolas apenas para serem admoestadas e censuradas caso não 
conseguissem se realocar, através de seus próprios esforços dedicados, contínuos e 
verdadeiramente infindáveis, nos nichos pré–fabricados da nova ordem (Bauman, 
2001:13). 

 

Dentro desse novo contexto alguns temas que mais se destacam nessa primeira parte 

são: protestantismo, pentecostalismo, Renovação Carismática Católica, utilização da mídia 

pelas Igrejas e a valorização do indivíduo. 

A segunda parte estuda especificamente o emissor, que se configura em um 

movimento que surgiu dentro do contexto exposto acima. Procurou-se, então, pesquisar sobre 

o papel da TV Canção Nova dentro da sociedade brasileira. Com a ideia de utilizar os meios 

de comunicação – em especial a TV – para evangelizar, o movimento Canção Nova cresceu 

rapidamente e atingiu os “altares” do mundo. Essa parte da pesquisa analisa a história da 

Canção Nova e sua abrangência, os métodos utilizados pela TVCN e seus objetivos e, por 

fim, a sua ligação direta com o receptor, influenciando-o e sendo influenciada por ele.     

E, para finalizar, na terceira parte, há um grande esforço para se entender como se 

caracteriza a experiência dos receptores que assistem à TVCN. O fato de estudarmos esse 

tópico no final do trabalho não quer dizer que ele não tenha aparecido em outro momento, nos 

capítulos um e dois, porém agora ele se torna o tema principal da discussão. Nesta parte, 
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conhece-se quem são os receptores e quais são seus anseios. Para isso, três tópicos merecem 

um destaque: o individualismo religioso, a religião emotiva e, por fim, a espetacularização 

religiosa. Assim se conclui a ideia apresentada na primeira parte: entender a religião a partir 

do indivíduo. 

Dessa forma, trabalhamos com vistas a entender o nosso objeto – a mediação e 

recepção da experiência religiosa a partir do movimento Canção Nova – ou seja, partimos do 

contexto com suas teorias e ideologias, seguimos observando o papel da telemídia, 

principalmente da mídia religiosa e, por fim, investigamos o elemento mediador-receptor. 

Enfim, a presente pesquisa pretende contribuir para o entendimento da sociedade 

atual. Sabemos que ela se limita a um foco dentro da complexidade desse contexto, mas 

acreditamos que venha a ser de suma importância para entendimento do homem 

contemporâneo, principalmente em suas experiências religiosas. 
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Capítulo 1 - Religião na sociedade contemporânea: das referências coletivas às práticas 

individualizadas. 
 

A crítica da religião destrói as ilusões do homem a 
fim de levá-lo a pensar, agir e moldar a sua realidade 
como um homem que perdeu as ilusões e recuperou a 
razão. A crítica arrancou as flores imaginárias da 
corrente, não para que o homem suporte a corrente 
sem fantasias e consolo, mas para que ele se liberte da 
corrente e colha a flor viva. 

 (MARX & ENGELS) 
 

É possível afirmar que a sociedade brasileira resulta da mistura e do encontro de 

diferenças fenotípicas e culturais de seus componentes. No encontro das diferenças revelam-

se, concomitante ou separadamente, anteposições e contraposições. Nas diferenças culturais 

encontram-se as diferenças religiosas (Campos, 1999). Também se encontram traços fortes de 

uma efervescência religiosa, os quais, como será visto mais a diante, estarão intrínsecos ao 

objeto de estudo deste trabalho, a Canção Nova. 

Desse modo, percebe-se que, entre as múltiplas preocupações do homem, está a 

religiosidade. Diretamente ligam-se crenças e vivências religiosas, configuradas em 

expressões comportamentais. “O ato religioso nasce no âmbito pessoal profundo e se difunde 

na totalidade da experiência nas diferentes dimensões humanas” (Rehbein, 1985). Sendo 

assim, a dimensão religiosa passa a fazer parte constitutiva da personalidade humana.  

Dessa necessidade constitutiva que vigora na sociedade contemporânea, podemos 

perceber – a partir do contexto gerado pelas mudanças sociais, políticas e culturais dentro do 

capitalismo – o surgimento de novas formas de movimentos religiosos no mundo ocidental, os 

quais passaram a atravessar o tempo atual a partir do momento em que a Igreja Católica 

perdeu sua hegemonia, proporcionando o surgimento de um leque de novos movimentos e 

manifestações. Muitos desses movimentos primam pela experiência individual, na qual se 

ignora o coletivo e se parte para o individualismo. Algumas manifestações religiosas, entre 

elas as de caráter neopentecostais, transformam a dimensão coletiva, que até então era 

referência, em uma experiência de individualização. Deixam de ser “promotoras da ordem” e 

de ter projetos sociais em comum, preocupadas com a sociedade no seu todo e, não tendo 

mais um projeto universal voltado para a emancipação do sujeito ou para questões políticas e 

sociais (Libanio, 2002:125), tornam-se estéticas, preocupadas com o bem estar do indivíduo. 
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“A modernidade privatizante destronou o seu papel social de referência fundamental para a 

sociedade nas diversas atividades econômicas, políticas e sociais” (Libanio, 2002:124).  

A analise de Gilles Lipovetsky expõe um pouco das características com as quais a 

sociedade se apresenta no contexto global. Essa análise contribui para o entendimento da 

experiência religiosa. Para Lipovetsky (2004:54), a sociedade caracteriza-se pelo 

“hiperindividualismo”, visto que “até as classes e as culturas de classes se moldam em 

benefício dos princípios da individualidade autônoma. O Estado recua, a religião e a família 

se privatizam...”. 

São surpreendentes as afirmações e respostas dadas por pessoas entrevistadas durante 

a pesquisa, realizada com o intuito de saber se a vivência religiosa incorporada por pessoas 

que assistem à TV Canção Nova está de acordo com a literatura utilizada nesta pesquisa. 

Nessas respostas, percebe-se que o fator da individualidade, próprio da sociedade 

contemporânea, expressa-se no discurso.  

 

Fui fazer minha crisma quando eu tinha 15 anos, e porque tinha que fazer, pra casar, mas 
não porque tinha tido uma experiência, assim religiosa. Na minha casa não tinha, depois 
de um tempo minha mãe começou voltar pra... pro... movimento da renovação 
carismática. E aí ela foi voltando, foi se aprofundando e, eu, a gente foi tendo contato, de 
ir na missa, de ter um aprofundamento, de fazer a oração diária , ler uma palavra. 
Primeiro ela, depois ela foi plantando essa semente em casa, a TV ligada e a gente foi 
tendo essa experiência da mudança da vida dela, no casamento, pra nós,  crescimento 
dela, e a gente começa aí. Um tempo fui com meu pai, [...] na assembléia de Deus, 
evangélica, e fomos indo, né, até que meu pai foi pra nossa igreja também, e assim 
começou. Fui em vários encontros da renovação pra jovens,  [...] fiquei um tempo, depois  
fiquei longe da religião, mas sempre senti necessidade. [...] daí, to aqui na Canção Nova, 
vejo a Canção Nova, fazendo [...] em busca de respostas, que a gente vai tendo ao longo 
do tempo da vida da gente.”3  

 

É, eu fui batizado na igreja católica, mas, na cidade em que eu morava, uns anos atrás, 
missa era uma vez por mês. Então a gente tava mesmo muito afastado, muito pouco 
conhecimento de religião, né, porque faltava, não tinha o que tem hoje. E depois eu, por 
volta, uns 10 anos atrás, eu comecei a conhecer, pegar a Canção Nova na televisão e aí eu 
comecei também, a participar, mudei de uma cidade maior que era Itapiruna e aí passei a 
participar das missa todos os domingos, dias de semana, alguns dias de semana, e Canção 
Nova foi, né, foi entrosando, assistindo missa, programações de acampamento, muita 
palestra que vem vários palestrantes, né, daqui e de outros país até, e fui. Graças a Deus 
eu tô bem animado na religião, venho aqui sempre porque eu gosto...4  

 
                                                 
3 Entrevista realizada com Darcinei de Campos, Cachoeira Paulista, Esteticista, em 26/01/2009. 
4 Entrevista realizada com Vanderlei Fernandes Ribeiro, Cachoeira Paulista, aposentado, em 
26/07/2009.  
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Dessa forma é possível perceber o envolvimento de alguns participantes e 

“telespectadores” que acompanham a religião via mídia. Pode-se, assim, dizer que a religião 

muda a sua função social?  Em vez de manter a unidade da sociedade, ela passa a responder a 

necessidades pessoais?  

Apesar da forte crítica que sofreu e de sua desinstitucionalização, a religião não 

desapareceu, mas, privatizou-se, individualizou-se, tornou-se “inviável” na sociedade e muito 

visível na vida privada (Libanio, 2002:124).  

Ao longo da história da religião no ocidente “a religião se caracterizava pela 

racionalidade, pela alteridade, pelo compromisso com o outro e o bem comum”. (Bingemer, 

2002:303). Porém, há uma nova configuração: a religião passou a se caracterizar pelo 

individualismo, pela emoção, pelo bem-estar, pelo efêmero, pela sedução e, principalmente, 

pela fragmentação: fatores próprios de uma sociedade de consumo.  

 

O Mercado, este deus moderno, dita leis e normas, visando a favorecer o consumismo, a 
venda de imagens e produtos. Tudo é vendável e avaliado positivamente ou 
negativamente por sua ventabilidade. O sagrado e o religioso também. Daí decorre o fato 
de se fornecerem verdadeiros supermercados da fé (Bingemer, 2002:303). 

 

Os conteúdos religiosos ligados à telemídia passaram a ser vendidos no âmbito do 

privado, referindo-se à existência individual, à história de vida e ao testemunho. A 

comercialização da pluralidade religiosa faz com que os grupos religiosos busquem, cada 

qual, manter seu fragmento frente aos outros fragmentos. Diante disso, o indivíduo escolhe a 

legitimação que mais responde à sua necessidade, certifica-se dela e a legitima como dados 

existenciais para si mesmo. 

 

Cada uma se vende ou se oferece como a única e melhor resposta, mas, como 
bem indica Berger, na “situação do mercado”, os clientes experimentam a oferta como 
um serviço ou como tendo a função de satisfazer as necessidades. A pretendida 
objetividade ou verdade última das expressões é cada vez mais subjetivada e 
operacionalizada. As religiões e ideologias, na situação social de pluralismo que se 
instaura na modernidade, aparecem como um produto a serviço, a livre deposição ou 
decisão do cliente ou usuário […] a religião passa a ser um assunto de opção pessoal e 
cada vez mais se reduz ao âmbito da esfera privada (Mardones, 1988: 22). 

 

Também é notado o fato da perda de espaço do catolicismo e a efervescência de 

grupos alternativos. “Uma religião já não tem no Ocidente o monopólio da interpretação da 

verdade e do bem, como teve o cristianismo durante séculos. Estamos numa sociedade e 
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cultura pluralista.” (Libanio, 2002:204). 

 

Como se sabe, o longo percurso de interpretação da relação entre religião e modernidade 
será a matéria-prima do paradigma da secularização a qual abrange três grandes 
dimensões: a racionalização e laicização das condutas religiosas (desencantamento), 
acompanhado das forças econômicas; a quebra do monopólio religioso, com o 
consequente pluralismo de ofertas de sentido e crenças; e a diferenciação funcional das 
esferas, seja política, seja econômica ou religiosa, o que leva a que a religião se recolha 
para a esfera da vida privada dos indivíduos. (Carranza, 2005:26) 

 
Esse monopólio foi quebrado por um fenômeno entendido como secularização. 

Segundo Leonildo Silveira Campos (1999), o fenômeno da secularização, que ocorreu na 

Europa e se espalhou para os demais continentes, teve início a partir da modernidade. A 

secularização se inseriu na modernidade e no seu projeto de emancipação do homem, via 

razão iluminista, na tentativa de desvinculá-lo da Instituição Igreja.  

A modernidade, a indústria e a tecnologia proporcionaram o surgimento de um novo 

“modus-social” que atingiu diretamente a religião e seu papel social. Assim sendo, a Igreja 

Católica perdeu forças na produção de significados para a vida da coletividade. Assistiu-se ao 

surgimento de novas ideologias sociopolíticas que expressavam novas formas de ver o 

mundo, dando destaque para os processos de individualização. A religião não poderia passar 

ilesa por essas mudanças.  

A modernidade caracteriza-se pela colocação do indivíduo como medida e como fim. 

O ser humano, em sua individualidade e racionalidade, de certa forma substitui o centro 

anterior, a saber, um cosmo sagrado, com suas derivações criadoras de sentido e de normas, 

geridas por instituições religiosas que davam a coesão social e cultural e que alocavam o 

centro de sentido para além do ser humano (Martelli, 2003). No entanto, coloca o ser humano 

como medida de si, de suas relações e do universo, a partir de uma lógica cartesiana e de uma 

moral kantiana. Já não seria mais o cimento da coesão cultural-social ditado pela religião que 

daria o sentido ordenador da realidade e do social, com suas mediações, mas sim, doravante, a 

própria racionalidade, a própria independência de escolha racional centrada no indivíduo 

autônomo. 

Essa nova concepção ordenadora da realidade e do indivíduo afetou a sociedade e a 

religião. A religião, compreendida em suas instituições oficiais de representação, perdeu parte 

do seu poder de dar o sentido ao mundo. Particularmente no mundo ocidental, isso se deu com 

o cristianismo, principalmente o de viés católico, mas não apenas com ele. A religião – 
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instituição, seja católica ou alguma protestante, especificamente - já não tinha a hegemonia 

definidora no campo da cultura, do Estado, do Direito, do lazer e entretenimento, enfim, das 

instâncias reguladoras do cotidiano. “Hoje, a religião - no singular ou no plural de instituições 

religiosas em geral - é coadjuvante no debate sobre temas candentes, como ecologia, bioética, 

etc”. (Martin, 1996). Ou, conforme o veio provocador de Pierucci (1997), é “segundo 

violino”. Porém algumas dessas práticas religiosas caracterizaram-se por terem um discurso 

predominantemente focado no indivíduo. 

A laicização do Estado, a separação das esferas civil e religiosa, a laicização do 

Direito, do lazer, da música, das artes e, particularmente, da ciência fizeram com que a 

religião se deslocasse de seu centro irradiador de impacto de influência e poder de coesão 

totalizante sobre a vida social e cultural, e, portanto, sobre a vida e as escolhas do indivíduo. 

Mais do que nunca, o indivíduo tornou-se livre, autônomo também na esfera simbólica, 

tornando a identidade social (inclusive religiosa) algo privado, embora tal liberdade pouco 

tivesse a dizer e influenciar, em suas escolhas éticas ou cognitivas, o todo social e as 

instituições sociais Foi o preço a pagar pela própria fragmentação, atomização e autonomia no 

cenário social. (Martelli, 1995; Pierucci: 1997). 

Ao estudar esse processo, João Batista Libanio (2002:122) apresenta a seguinte 

conclusão: 

 
Essa modernidade trouxe em seu bojo exigências da razão iluminista, autônoma, já não 
mais preocupada em purificar nenhuma religião do seu sincretismo, mas em destituí-la de 
qualquer domínio sobre a sociedade, de expulsá-la simplesmente do mundo da razão para 
reduzi-la ao âmbito da intimidade afetiva pessoal [...] Além do mais, promoveu-se uma 
valorização crescente do indivíduo, de sua subjetividade, de sua intimidade. Os setores da 
religião e da conduta moral especialmente sexual tornam-se cada vez mais uma opção 
pessoal. Se a primeira modernidade foi eclesiástica, a modernidade pós-cristã é 
antieclesiástica, anti-religiosa. Produziu vários efeitos sobre a religião. Privatizou-a, 
secularizou-a, racionalizou-a (deísmo), reduziu a um produto do ser humano (L. 
Feuerbach), destituiu-a de seu valor científico (cientismo), infamou-a (estádio teórico 
perempto: Conte), (alienação: Marx), (fraqueza: Nietzsche), (infantilismo: Freud), 
(demissão da liberdade: Sartre).  

 

A partir dessa visão, a secularização pode ser entendida como a perda, por parte das 

instituições religiosas, de prerrogativas que passaram à competência de autoridades laicais.  

 

 O progresso teria tirado o lugar predominantemente da religião no mundo. Pretende-se 
que com o desenvolvimento científico, a crença na religião tenha perdido seu papel 
elucidativo, isto é, sua capacidade de determinação de sentidos aos fatos sociais. 
(Martino, 2003:25).  
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A religião passou a ser vista por alguns como desnecessária ao mundo, ou até mesmo, 

em parte, como um acessório ideológico, plenamente dispensável para a compreensão do 

mundo. (Campos, 1999) Como observa Rubem Alves: “a ciência e a tecnologia avançaram 

triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de 

trabalho” (Alves, 1996:32). 

Para Leonildo Silveira Campos (1999:30), esse modelo teórico pressupunha o fim da 

religião. Para alguns, a religião, entendida aqui principalmente como instituição religiosa 

reguladora tradicional, já não tem o poder de regular o universo cultural, social e pessoal, 

perdendo sua marca de definidora da totalidade social e individual, do mundo.  

 

Tal paradigma, durante o seu período de hegemonia, impediu muitos pesquisadores de 
enxergarem o que hoje parece ser óbvio, que a evasão do sagrado – dos moldes que 
pretendiam contê-lo as instituições religiosas – para outras áreas da vida humana não é 
sinônimo de desaparecimento e, sim, de transformação da religião   

 

A leitura parcial desses movimentos teóricos demonstrará mais tarde a presença 

“barulhenta” dos novos movimentos. Os indivíduos, contudo, como será visto nos tópicos a 

seguir, continuam a viver dimensões religiosas, agora bem particulares, a partir da própria 

lógica da modernidade: a autonomia racional - e também emocional - para compor o seu 

mundo, a sua totalização e sentidos a partir dos fragmentos, uma vez que, na sociedade 

secularizada, a religião não mais consegue estabelecer esta totalização.  

Assim, segundo Hervieu-Léger (1993), a religião não termina com a secularização, 

mas ganha novas formas e contornos, novos sabores, numa dinâmica que, ao mesmo tempo 

em que se esgota, dilui-se, renasce, ressurge e se difunde. Há uma recomposição da religião 

sob novas formas, mas com a perda de controle dos grandes sistemas religiosos que 

abarcavam o todo social. Há uma preocupação muito maior com o indivíduo, com a 

individualização e menos com os sistemas sociais. 

Na linguagem de Libanio (2002: 148), “a secularização, ao atingir o papel social da 

religião, modificou-lhe a presença na sociedade”. Provocou-lhe a interiorização, a 

subjetivação e, por isso mesmo, a multiplicação de suas formas. É a partir da multiplicação 

dessas formas que se pode entender o surgimento do movimento religioso Canção Nova.  

Conforme foi exposto anteriormente, a modernidade enfraqueceu o papel social da 

religião. A partir do século XV, ocorreu aquilo que Max Weber (1982:165) classificou como 

desencantamento do mundo. Porém, com a crise da modernidade e a ruptura do monopólio da 
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religião, o que se percebe, nos últimos anos, é o reaparecimento de uma enorme pluralidade 

de manifestações religiosas no ocidente, principalmente na América Latina, tanto no campo 

evangélico como no católico. Stefano Martelli (2003: 355) denomina esse processo como a 

“dessecularização ou reencantamento” do mundo. 

O crescimento rápido de novos movimentos religiosos nos últimos anos levou os 

estudiosos da religião a se debruçarem novamente na análise desse tipo de reestruturação 

religiosa. Rubem Alves (1979:119) comenta essa volta de uma dessas novas formas de 

manifestação religiosa – o pentecostalismo - da seguinte forma: “Essa redescoberta do 

pentecostalismo pelos próprios latino-americanos e sua transformação em objeto de estudo 

privilegiado pode ser vista no aumento crescente da produção intelectual sobre ele, na forma 

de livros, artigos e teses acadêmicas”. 

Portanto, como resposta totalizante, a profecia da morte da religião falhou e, tempos 

depois, a problemática tornou-se exatamente contrária, pois se experimentou justamente uma 

explosão de religiosidades novas por toda a parte, o que tornou complicada a manutenção da 

tese da secularização.  

 

Esse aparente retorno da religião – enfatizamos “aparente”, pois como pode retornar o 
que nunca se foi? – tem sido descrito pelos estudiosos como um processo de 
“reencantamento” do mundo, após um breve período de apostas no “desencantamento”. 
Numa significativa expressão, muito usada por S. S. Acquaviva, houve apenas um 
“eclipse da religião”, talvez uma “dessacralização” e não um secularização. (Campos, 
1999:33). 

 

Diante disso, fica claro que a religião está muito viva na sociedade contemporânea. O 

que não se pode deixar de enfatizar são as mudanças por que ela passou nos últimos tempos.  

Feita uma breve abordagem de como a religião sofreu críticas e passou por mudanças 

nas suas estruturas, pode-se, agora, analisar o surgimento do protestantismo e do 

pentecostalismo no Brasil e sua presença  dentro do campo católico. Será que a Canção Nova 

surge a partir de modelos ligados a esses movimentos? Os movimentos como os da 

Renovação Carismática Católica (RCC), base da Canção Nova, são influenciados por esse 

“reencantamento” e suas novas configurações?  

As considerações seguintes têm como finalidade analisar as mudanças e os fatos que 

proporcionaram a “experiência da individualização”. A RCC e a Canção Nova não são 

originais em sua forma de atuar, mas estão ligadas a outras formas que as antecederam – 

primeiro, o protestantismo anglicano, que, entre as muitas características, tornou possível a 
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experiência do indivíduo fora da instituição igreja, e segundo, o pentecostalismo, que 

possibilitou a experiência emocional do espírito.  

 

1.1 Desenvolvimento religioso no Brasil e suas variáveis  

 

O Brasil não é “exclusivamente” cristão e católico desde seu início. A formação do 

país, desde as suas origens, resultou na mescla e na sedimentação de variados aportes que 

ajudaram na configuração do cenário religioso. 

Entre o passado e o presente encontra-se o problema da continuidade do processo 

civilizatório e a construção de uma identidade. Podem-se considerar, em termos religiosos, no 

Brasil, as permanências, as rupturas e as fragmentações das instituições e dos modos de crer. 

Inserido o Brasil na cultura do Ocidente, após sua integração ao Império Português, 

todo o processo de colonização foi marcado pelo transplante da crença, diluída na 

interioridade daqueles que chegavam e pelo apresamento da terra, feito principalmente pela 

Companhia de Jesus (Macedo, 2007; Castro, 2001). 

Historicamente, com o Cristianismo instalava-se no país a hegemonia de valores 

constitutivos de específica visão de mundo europeu, numa rígida hierarquia, numa defesa dos 

valores dos colonizadores, da coerção da censura eclesiástica e inquisitorial, da punição das 

consciências e dos comportamentos menos ortodoxos, sempre ao amparo da coroa – detentora 

do Padroado – que fez do Cristianismo base da legitimação do seu poder político. Através do 

medo, instalado no imaginário, foram fincadas as raízes de uma cultura que unia o profano ao 

sagrado e absorvia, como diferenciadores, estereótipos de sangue, poder, gênero e cor, 

projetados do mundo ibérico. Instalada estava, como básica, a cosmovisão eurocêntrica. 

Não obstante, o meio impôs dificuldades à pretendida homogeneidade religiosa: as 

imposições coloniais para aqui trouxeram os negros e, com eles, outra cultura e outra religião. 

A história da cultura dos povos oriundos da África, transplantados para o Brasil, propõe a 

anteposição de níveis culturais diferentes, já que diversas eram as origens sociais dos escravos 

e a linguagem por eles usada, tanto no cotidiano quanto na língua cerimonial, nos casos de 

transes religiosos (Castro, 2001).  

A realidade marcava diferenças de atitudes e de posições existenciais, pois no mundo 

colonial podiam ser encontrados homens possuidores de outras experiências e outras 

vivências religiosas. Instalou-se uma diversidade cultural, trazendo no seu bojo uma 
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“plurirreligiosidade”. O Cristianismo, tema dos conceitos e da cosmovisão ocidental, para o 

país oficial e oficiosamente transplantado, não teve preocupação de encarnar outra cultura. Ao 

longo dos tempos coloniais, as elites, principalmente as religiosas, criaram modalidades e 

práticas discursivas para configurar uma concepção naturalista da identidade, pela qual o 

Estado se desfigurava ao se afastar da cultura herdada dos antepassados (Prandi, 1999). 

O Catolicismo deixava de ser uma simples religião ou confissão, que se deve viver na 

intimidade da esfera privada, passando a ser uma identidade, que deve ser preservada aos 

olhos do mundo. Previa-se uma vingança de Deus, quando havia o afastamento do Criador. 

Por muito tempo, o Brasil conheceu uma forma política que procurou ser a base da identidade 

nacional. Não obstante, a realidade antepunha a utopia do universalismo identitário ao 

relativismo da etnicidade dos negros e dos afrodescendentes. Como pano de fundo, conceitos 

e categorias de análise - como racismo e raça - além do “idearium” da miscigenação e da 

democracia racial, encobriam questões de cidadania, da invisibilidade do negro e de seus 

descendentes e de toda a gama de preconceitos. 

 

A vida contrapôs o ideal ao real, tornando aquele impossível diante dos particularismos 
religiosos, especificamente os das religiões afro inseridas numa cultura diferente. 
Diferentes, durante séculos coloniais, eram a cultura e a religião negras aqui chegadas 
com os escravos. Para o negro que para aqui foi trazido, o mundo invisível e espiritual era 
tão real e concreto quanto o material. Todas as suas expressões culturais eram variações 
do tema fundamental de sua religião. Carregava ele consigo uma cosmovisão que era 
mais do que uma representação do mundo. Às vezes não totalmente consciente, era mais 
do que uma crença, era um saber, na medida em que se fundamenta na compreensão e na 
interpretação de um eu, de um sujeito individual e coletivo, abrange um conjunto de 
valores, ideias e opções pelas quais se afirmam uma pessoa e uma coletividade (Prandi 
1999: 95).  

 

Com os escravos chegava também o Candomblé. O Candomblé, síntese de crença que 

deita raízes na África, manteve-se pela oralidade e pela tradição, depois de ter atravessado as 

águas atlânticas e vencido, século após século, as expressões do autoritarismo dos senhores de 

terras e de homens. Senhores que sempre se acreditaram também donos da verdade absoluta. 

Ao se transplantarem, os cultos afro enfrentaram um sério problema: por serem religiões 

voltadas para o culto dos ancestrais, fundadas nas famílias e nas linhagens, perderam a base 

num país onde as estruturas sociais e familiares não se reproduziram. O culto dos 

antepassados familiares da aldeia foi impossível. A perda da liberdade do negro arrastou a 

perda da família e da tribo. Ficaram as divindades ligadas à natureza, envolvidas na 

manipulação mágica do mundo.  
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Às pressões do poder dos homens brancos, às novas condições de vida e à mistura de 

várias etnias afro vieram as respostas da recriação ritual e mítica que redundou na 

permanência religiosa que chegou aos nossos dias. As crenças dos negros escravos são, hoje, 

as dos afrodescendentes. E não só deles, pois multiplicaram-se em novos movimentos.  

Porém, os colonizadores relegaram essas religiões ao espaço íntimo dos negros, não 

podendo, estes, expressarem-se de nenhuma forma ao público. E percebe-se, aqui, a 

hegemonia da religião católica. 

Mas com o passar do tempo, essas raízes afloraram em novas expressões e 

movimentos que se misturaram e se multiplicaram com as mudanças que aqui ocorreram e 

influenciaram os movimentos que surgem hoje. 

Olhando a constituição religiosa do Brasil, é possível ver que o contexto nacional 

sofreu mudanças, rompendo com séculos de tradição, principalmente no que diz respeito à 

economia, ao social e à cultura. Houve a abertura para o capital estrangeiro, a aceleração da 

industrialização, a instalação de empresas multinacionais, a formação de metrópoles. Dentro 

desse contexto de mudança, a religião não poderia passar ilesa; mudanças significativas 

passaram a ocorrer, entre elas, a Igreja Católica passou a perder sua hegemonia, tendo que 

“disputar” fiéis com novos movimentos pentecostais que ganharam visibilidade e força. 

(Sousa, 2005; Prandi, 1998). Anteriormente, esses movimentos religiosos eram 

insignificantes, reduzidos a uma pequena parcela de protestantismo histórico, trazidos por 

imigrantes europeus, o que não significava uma ameaça para a hegemonia. As religiões afro-

brasileiras e as orientais não caracterizavam um poder sobre religião católica. (Sousa, 

2005:15). Mas um fato importante para que se entenda a mudança no campo religioso surgiu 

com a constituição republicana de 1891, quando foi oficializado o casamento civil e o ensino 

leigo em escolas públicas (Scampini, 1978). Estava quebrado o monopólio do catolicismo no 

Brasil. (Pierucci, 1999; Beozzo, 2000). 

Restaram, como herança da época em que o catolicismo predominava socialmente, a 

força dos feriados de Natal, a Sexta-Feira da Paixão, Corpus Christi, o dia de Nossa Senhora 

da Aparecida – proclamada padroeira do Brasil em 1930 (Prandi, 1998). 

Entre as crenças que aportaram no Brasil e se desenvolveram impulsionando 

mudanças e alimentando novos movimentos, destaca-se o Protestantismo. Inicialmente 

restrito aos imigrantes alemães e a outros nas regiões sul e sudeste, o Protestantismo 
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apresentou uma série de elementos culturais novos, abrangendo desde comportamento e moral 

até ética de trabalho. 

Em nossa história o primeiro contato entre o Protestantismo e o Brasil remete às 

tentativas francesas e holandesas que aqui se estabeleceram. A francesa teve pouco êxito de 

colonização, chefiada por Villegaignon, em meados do século 16. Foi uma tentativa precoce 

de instalar uma colônia protestante no Brasil, em 1555, constituindo a segunda tentativa 

protestante na América Latina; a primeira fora a da Venezuela, com a Colônia dos Welser, em 

1528 (Mendonça, 1989). Os huguenotes mantiveram-se por poucos anos (1555-1560) até 

serem expulsos por portugueses e indígenas aliados. (Macedo, 2007). 

Ainda segundo Macedo (2007:54): 
 

A colonização holandesa foi mais bem sucedida. Os holandeses, recém libertos do 
domínio espanhol em fins do século 16, intentaram expandir sua presença no mundo. A 
colônia portuguesa nas Américas foi alvejada pela lucratividade do negócio açucareiro. 
Em 1630 eles conquistaram uma parte do Nordeste brasileiro com sede em Pernambuco, 
sob comando de Maurício de Nassau. A colônia durou 24 anos (1630-1654). No entanto, 
a ética calvinista holandesa esbarrou com a realidade da sociedade colonial. Os batavos, 
em última instância, foram expulsos por uma aliança de portugueses, índios e negros. 
Contudo, ao contrário dos huguenotes franceses anteriores, os holandeses deixaram 
algumas marcas no Nordeste: desde algumas constituições físicas em certos nordestinos, 
como olhos azuis, nomes de batismo – Wanderley, corruptela de Van der Lei – e 
vestígios urbanísticos como pontes em Recife, o observatório astronômico, entre outros. 
Permaneceu no futuro da colônia a identificação de protestante como invasor. 

Com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, mesmo antes da abertura dos portos 

às nações amigas, protestantes começaram a aportar aqui sistematicamente. No tratado, de 

1810, de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, com a Inglaterra, foi criado um 

primeiro momento de entrada para fixação de protestantes no país. Passaram então os ingleses 

a cultuar, da maneira protestante, nas suas residências e a bordo de seus navios de guerra. Os 

cultos eram feitos na sua língua de origem. 

Em 1819 iniciou-se a construção de um primeiro templo anglicano. No ano seguinte os 

cultos passaram a ser dominicalmente realizados. Reunidos ali estavam funcionários de 

legações, comerciantes, marinheiros, viajantes. Outros estrangeiros, além dos ingleses, 

também no Brasil chegaram e praticaram o culto protestante: suecos, norte-americanos, 

escoceses, dinamarqueses (Macedo, 2007). 

Diante disso pode-se perceber que o estabelecimento de protestantes no Brasil 

acarretou mudanças no cenário religioso. Novas atitudes protestantes seriam incorporadas, 

julgadas e eventualmente absorvidas por novas formas de crer no século XX. Embora tenham 



 

 
30 

sido vistos, aqui, somente alguns fatos e atitudes protestantes peculiares, pergunta-se: qual foi 

o impacto e a sua influência no cenário religioso brasileiro? O que os novos movimentos 

incorporaram desses protestantes que aqui chegaram antes do século XX? 

  

1.2 Influências do protestantismo no Brasil 

 

O processo religioso no Brasil pode ser abordado de várias maneiras e a partir de 

vários fatores. Aqui se pretende analisar um, o protestantismo, e o porquê de ele ter se tornado 

importante para o desenvolvimento dos movimentos pentecostais. 

 De imediato é possível perceber que o protestantismo no Brasil trouxe novas 

características culturais e sociais. Uma primeira característica pode ser observada na maneira 

de organizar a liturgia, pois a mesma era feita fundamentalmente em torno da leitura da bíblia 

por um fiel, e não mediatizada por alguma autoridade, como o faz um padre na Igreja 

Católica. A interpretação era própria do fiel sobre a bíblia, nela buscava compreensão e 

retidão moral. A relação estabelecida era individual, criando um nexo entre o fiel e Deus. 

Paulo Barreta Rivera (2001:176) comentou a respeito:  

 

Saber ler é primeiramente a condição obrigatória para o surgimento de novas práticas 
constitutivas da intimidade individual. A relação pessoal com o texto lido ou escrito 
libera das antigas mediações, subtrai aos controles do grupo, autoriza o recolhimento. 
Com isso, a conquista da leitura solitária possibilitou as novas devoções que modificam 
radicalmente as relações do homem com a divindade. 

 

Também podemos destacar a interiorização da moral religiosa no praticante 

protestante. Sua moralidade não depende de confissões ao padre, mas consiste numa 

autorrepreensão individual, interiorizando e controlando seus impulsos e comportamentos. No 

Catolicismo há a ideia de transgressão, do pecado, mas que é controlada exteriormente por 

atos como a confissão e a demonstração de arrependimento às autoridades, através dos quais, 

geralmente, os fiéis são punidos com orações (Macedo, 2007). 

A ligação do fiel protestante com a leitura da bíblia também aponta para outra 

característica, contrastando com o Catolicismo brasileiro. A leitura implica o caráter escrito 

da liturgia e na transmissão religiosa. “A bíblia se transforma no livro de cada um”, descreve 

Macedo (2007:64) a respeito do Luteranismo, como também do Pietismo, Calvinismo e 

Puritanismo. No Catolicismo há uma forte ênfase no uso de imagens e símbolos para chegar 
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às massas a sua mensagem. Assim foi o Catolicismo brasileiro, como já referido 

anteriormente, no expressivo uso barroco de imagens emotivas e piedosas. Ora, o 

Protestantismo trouxe um novo elemento cultural à colônia. Na sua ênfase na leitura da bíblia, 

o Protestantismo histórico, no entanto, encontrou limitações sociais para a sua expansão, visto 

que muitos eram analfabetos e com pouca instrução necessária à leitura da bíblia. 

Devemos considerar também, a forte influência protestante de matriz anglo-saxã no 

Brasil. Advindo de missionários e imigrantes daquele quadrante do mundo, o Protestantismo 

no Brasil, desde a chegada com os ingleses e alemães, no século 19, até a ênfase missionária 

dos EUA no Brasil, ao longo do século 20, ganha contornos diversos do europeu. Como 

compara Mendonça (1989), o Protestantismo continental europeu, como o Calvinismo, 

enfatiza mais a relação do fiel e sua predestinação a Deus. Ao fiel é dado o chamado divino e 

cabe a ele atendê-lo, consciente de sua salvação futura. 

Na sua vertente anglo-saxã, o Protestantismo que aqui mais se estabeleceu ganha 

contornos individualistas e pragmáticos, influenciando a cultura protestante no Brasil ao 

longo do século 20. Individualista na medida em que enfatiza a singularidade do fiel em sua 

dedicação a Deus, manifesta na sua leitura bíblica, na sua pregação, nas suas conversões. 

Pragmático, porque visa à expansão da sua comunidade com o uso de maneiras heterodoxas 

de propagação da mensagem bíblica: rádio, televisão, internet etc. Desse compromisso é 

possível entender o uso do termo “crente”, recorrente na sociedade brasileira: somente aquele 

que crê o suficiente assume o compromisso de mudança de vida a partir de novos valores 

(Mendonça, 1989). 

Houve outras novidades culturais na vinda do Protestantismo ao país. Já se  constatou, 

aqui, a íntima ligação dos católicos com os santos. Na interpretação protestante, os santos são 

banidos, o seu culto é considerado idolatria, assim como Moisés advertiu contra a adoração ao 

bezerro de ouro. O fiel é então deixado sozinho perante Deus e a bíblia, algo deveras curioso 

para um país tão acostumado a ter tantos “intermediários” em sua relação com Deus. 

Na leitura bíblica, o protestante visa a nela encontrar retidão moral e comportamental 

que o guie na vida terrena e no trabalho. O surgimento da noção de indivíduo, autorregulado 

na sua moralidade e para o seu trabalho, como aponta Max Weber (1989), propiciou o 

surgimento do capitalismo. No entanto, aqui no Brasil, a noção de indivíduo na religiosidade 

coincidiu com o aparecimento das relações de mercado na sociedade em fins do século 19 e 



 

 
32 

início do subsequente. A rápida urbanização apresentou um quadro propício para o migrante 

identificar-se como indivíduo, desprovido do seu meio social anterior. 

A introdução do Protestantismo no Brasil trouxe uma maior liberdade do fiel em 

relação ao questionamento sobre a interpretação da bíblia. Sendo ele o nexo último com a 

bíblia e Deus, cria-se uma tensão implícita no Protestantismo. O pastor tem proeminência nos 

cultos, mas sempre estará exposto às dúvidas e diferentes interpretações do fiel (Prandi, 

1998). 

A Igreja Católica não enfrentou tais problemas por basear seus cultos em ritos, ou seja, 

sua legitimação derivada da instituição “Igreja” e da tradição advinda de séculos com o 

colonialismo português. No rito, o fiel não questiona, mas apenas observa e obedece aos 

procedimentos sacros. No Protestantismo, há o culto a ser realizado por um pastor, mas que 

não depende de nenhuma instituição, sua legitimidade deverá ser construída repetitivamente 

pelos e aos fiéis. 

Abre-se, assim, a ideia, que será vista mais adiante, de que essa característica 

protestante, a de que o fiel tem uma autonomia perante à religião, gerando uma religião mais 

individualizada, sem dependência de mediadores, foi um fator importante para o surgimento 

dos movimentos pentecostais, inclusive dentro do catolicismo, no qual o fiel fica livre para 

criar o seu “hábito” religioso.  

Podemos exemplificar essa autonomia perante a religião institucionalizada na fala de 

um entrevistado que assiste com frequência à TV Canção Nova. Quando perguntamos ao 

senhor Darcinei de Campos, Esteticista, católico, da cidade de Sinópe, em Mato Grosso, em 

que momentos ele assistia à TV Canção Nova, ele respondeu o seguinte: “Muitas vezes paro, 

paro! Mas na madrugada que eu assisto mais”.5  

Fatos como esse, encontrados nos movimentos atuais, tiveram suas origens nos 

princípios do protestantismo brasileiro e depois seguiram o pentecostalismo até chegarem aos 

novos movimentos dentro da igreja católica. 

Esse aspecto remete à peculiar expansão protestante. Não sem surpresa, o 

protestantismo, que entre os latino-americanos floresceu, seguiu a expansão protestante do 

Metodismo e do Pietismo nos EUA, nos séculos 19 e 20, resultando estes da expansão 

popular do Wesleyanismo entre os metodistas, na Inglaterra, no século 18. Assim Mendonça 

descreve a situação religiosa inglesa e os cultos (Rivera, 2001:163): 

                                                 
5 Entrevista em Cachoeira Paulista, 08/06/2009. 
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Não conseguindo a Igreja atrair as massas para o seu interior, o Wesley e seus 
colaboradores saem para as praças e portas das fábricas ao encontro delas. Os cultos de 
Wesley, pelas próprias circunstâncias, são informais ao extremo; um extenso sermão 
apelando para a conversão ou reconsagração reforçado por cânticos em que, com 
frequência, melodias populares eram ajustadas a poesias também de apelo. No sentido 
rigoroso do termo não se podia falar em culto, mas em reuniões religiosas [...] Os 
revivals, atingindo todas as denominações americanas, avançam pelo século XIX, até sua 
primeira metade, marcando ciclos de altos e baixos na religião nacional. Mesmo as 
denominações mais formalistas, como os presbiterianos, por exemplo, tiveram que pagar 
tributo ao estilo de culto dos avivamentos: um sermão acompanhado de hinos e muita 
emoção.       

   

Nos cultos wesleyanos, alem do caráter de autonomia que os fiéis tinham perante a 

instituição, começou a ganhar importância o uso de hinos e canções, conferindo um aspecto 

informal, espontâneo, mas apelativo, às massas. Com essa profunda emotividade, algo novo 

aconteceu sobre as massas. Sobre os “revivals”  tumultuados dos metodistas ingleses em fins 

do século 18, escreve Thompson (1987:264): 

 

No princípio, as comunidades mais coesas, como as dos mineiros, agricultores das 
montanhas ou tecelões, conseguiram resistir às campanhas de cultos ao ar livre e reuniões 
de orações. Mas logo ocorria “um pequeno estremecimento entre seus ossos ressecados”, 
e então “ se produzia o fogo, semelhante ao que se alastrava pelos tojos nas terras 
comunais; ele queimava gloriosamente”.  

Interessante constatar a resistência religiosa popular aos primeiros cultos, que depois 

irromperam em cultos de impacto, projetando-se com cantos e manifestações emotivas entre 

as massas.  

Segundo Rivera (2001), o pastor, ao pregar usando termos emotivos, consegue mais 

facilmente atingir as expectativas e frustrações dos fiéis do que com intricados argumentos 

teológicos. Essa tensão, como lembra, sempre esteve presente no Protestantismo desde o 

início. O lado emotivo encontrava-se mais entre os metodistas e pietistas, ao contrário dos 

calvinistas e luteranos. 

Uma nova ocasião social, os cultos metodistas, surgiu para os trabalhadores 

expressarem suas emoções na árida paisagem industrial britânica, em fins do século 18. O 

Metodismo, continua Thompsom (1987:41), foi “uma religião que encontrava espaço entre os 

homens humildes, como pregadores locais e lideres de classe, que os ensinava a ler e lhes 

proporcionava autorrespeito e experiência oratória e organizativa [...] uma religião hostil à 

investigação intelectual”. 
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Outras denominações protestantes, como o Pietismo e o Metodismo, encontraram 

terreno fértil entre a população brasileira. Essas vertentes protestantes livraram-se mais das 

amarras de especulações teológicas e doutrinarias e voltaram sua força para a expansão 

baseada em atos de cura e de milagre. Buscavam os adeptos metodistas e pietistas mais a 

praticidade, a satisfação de seus interesses e solução para seus problemas pessoais (doenças, 

alcoolismo, drogas, violência doméstica etc.). Ao Protestantismo tradicional, como o 

Luteranismo e Presbiterianismo, restou a parcela da sociedade de etnia anglo-germânica e 

aqueles mais alfabetizados e mais propensos a refletir sobre a teologia protestante. 

 Segundo Macedo (2007), do dito acima é possível, então, concluir algumas causas da 

expansão do Protestantismo no Brasil: 

 

 Primeiro, a forte ênfase individual na leitura da bíblia, não dependendo assim de 
nenhuma instituição a legitimá-la; segundo, o culto protestante permite maior liberdade 
de leitura do fiel da bíblia, permitindo muitos a pregar e a conduzir cultos em outros 
locais; terceiro, a praticidade presente em alguns tipos de Protestantismo tardio, como o 
Pietismo e Metodismo, chega mais perto dos interesses da população brasileira na sua 
busca de soluções de questões do cotidiano. 

 

O Protestantismo permitiu, dessa forma, a noção de indivíduo e suas particularidades, 

visto que até então se dava maior importância a sociedade, inserindo-se na relação de mercado 

capitalista, que se estabeleceu no Brasil em fins do século 19 e início do 20. O indivíduo teria 

a liberdade, portanto, de leitura da bíblia, de recorrer a algum templo protestante pietista ou 

metodista mais próximo e nele encontrar soluções de seus problemas cotidianos.  

Mendonça (1989) aponta também, como um dos motivos do sucesso protestante no 

Brasil, a noção ascética ligada à rejeição do mundo. O motivo parece ir ao encontro daqueles 

que mais sofrem com as desigualdades sócioeconômicas brasileiras, enxergando o 

desfavorecido, no ascetismo protestante, um guia moral para a vida, um maior 

reconhecimento social pelos seus vizinhos, uma meta religiosa a atingir e pela qual lutar, e a 

reprovação das incontáveis injustiças presentes no Brasil. Todos esses motivos contaram para 

a popularização protestante no Brasil. 

Enfim, o Protestantismo trouxe mudanças e novidades no plano religioso brasileiro. 

Com a chegada de negociantes e missionários europeus ou norte-americanos, foi inicialmente 

permitido o culto de suas religiões em suas casas e templos discretos. Com o passar do tempo, 

com a urbanização e industrialização de grandes centros urbanos, o Protestantismo, na sua 
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vertente mais popular, o Pentecostalismo, conseguiu chegar mais próximo dos marginalizados 

urbanos, oferecendo principalmente soluções aos seus problemas cotidianos. 

Mas, em que consiste essa vertente popular do Protestantismo, o Pentecostalismo? 

Consideremos primeiro a sua história no Brasil: como se expandiu? Quais os templos 

pentecostais que se popularizaram e em que épocas? As denominações pentecostais são todas 

semelhantes nas suas práticas e ritos? Como se apresenta o Pentecostalismo contemporâneo 

no país? 

 

1.3 Acerca do pentecostalismo e sua influência no Brasil 

 

 O que se observa, com a análise do pentecostalismo, é a complexidade de suas 

origens e seu tempo duração, pois, sendo fenômeno que está completando 100 anos de estréia 

no campo religioso, assumiu formas inusitadas nos espaços socioculturais aonde chegou. Por 

tudo isso constata-se que há uma diversidade de portas de acesso, muitas delas decorrentes da 

hegemonia destes ou daqueles paradigmas no momento de sua análise. Além do mais, o 

pentecostalismo e o carismatismo são os fenômenos religiosos mais importantes do século 

XX. Do contrário, como explicar que, em menos de 100 anos de seu aparecimento público, 

nos Estados Unidos, hoje ele tenha, aproximadamente, 500 milhões de seguidores em todo o 

mundo? 

Nesta abordagem iremos privilegiar apenas as principais raízes do pentecostalismo, 

visto que ele tem um lugar geográfico que proporciona o seu surgimento. Veremos, em 

seguida, a sua entrada na sociedade brasileira e, por fim, a influência que teve no catolicismo. 

O Pentecostalismo, nos seus primeiros dias, tinha sua identidade intimamente ligada 

ao Protestantismo, do qual herdou elementos culturais como a ética de vida e trabalho, o 

individualismo do fiel frente a Deus, a rejeição de hierarquia eclesiástica e de santos.  

Contudo, à medida que cresceu, apresentou algumas diferenças. Geograficamente, o 

Protestantismo histórico ou tradicional tem uma forte identidade com o movimento da 

Reforma europeu do século 16. Para o Pentecostalismo, o seu nascimento deu-se nos EUA, 

onde se mesclou com a cultura afro-americana lá existente (Campos, 1999). 

 

No início do século XX, o campo religioso norte-americano estava carregado de forças 
centrífugas, que num curto período de três anos centenas de fiéis se transformaram em 
missionários pentecostais, que influenciados por Los Angeles se espalharam primeiro 
para todos os EUA, depois, para Europa, Ásia, América Latina e África. Porém, 
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diferentes dos demais missionários, contratados e mantidos por agências e instituições 
interessadas na expansão do campo religioso norte-americano, os missionários 
pentecostais, como bem afirmou Vinson Synan (1997, p. 129), saíam da “American 
Jerusalém – Azuza Street”, em direção às várias partes do mundo, sempre na condição de 
“missionaries of the one way ticket” (Campos, 2005:6). 

 
Também apresentava um forte apelo universal, comparado ao Protestantismo 

histórico. Já nascido transnacional, com elementos culturais protestantes e afro-americanos, 

ele se constituiu na religião que mais se transnacionalizou pelo mundo no século 20, atingindo 

cerca de 300 a 400 milhões de seguidores pelos continentes. O Pentecostalismo foi 

especificamente proeminente nas Américas, desafiando o Catolicismo Romano e o 

Protestantismo histórico. 

Assim, conclui-se que o Brasil foi, desde cedo, alvo da cruzada pentecostal mundial. A 

história das duas congregações pentecostais mais antigas no Brasil é praticamente simultânea 

à norte-americana. A história do Pentecostalismo no Brasil começa com dois missionários 

suecos e um italiano – todos frequentavam, anteriormente, denominações pentecostais norte-

americanas – que chegaram ao Brasil durante a primeira década do século 20. O presbiteriano 

italiano Luigi Francescon fundou, em São Paulo, a Igreja da Congregação Cristã do Brasil, 

em 1910. Um ano depois, os suecos Daniel Berger e Gunnar Vingren fundaram, em Belém do 

Pará, a Assembleia de Deus. Esses missionários não só fundaram novas denominações, mas 

com eles trouxeram novas culturas e costumes. (Campos, 2005) 

Já nos anos de 1950, o movimento da umbanda estava em forte expansão. Essa 

religião, que nasceu no Rio de Janeiro nos anos de 1920, era vista com maus olhos pela Igreja 

Católica, não era mais perseguida pela polícia e crescia nos grandes centros urbanos, 

oferecendo cura e demais respostas à população pobre e desamparada de baixa renda 

(Camargo, 1961). Na década seguinte, outro movimento foi gerado e difundido a partir das 

religiões afro-brasileiras, o candomblé. (Prandi, 1998). 

 

Não podemos deixar de salientar que nesse momento o espiritismo – mais voltado para a 
classe média e escolarizada conseguiu se legitimar socialmente através da prática da 
caridade e de suas obras de filantropia. Os espíritas resistiram aos preconceitos 
inflamados pelo clericalismo católico (Souza, 2005:16). 

 

Outro movimento que surgiu no início do século e foi fortemente discriminado, mas 

que depois ganhou força, foi o protestantismo pentecostal, que chegou ao Brasil trazido pelos 

missionários europeus da Congregação Cristã do Brasil, em 1910 e da Assembleia de Deus, 
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em 1911 (Souza, 2005:16). Este é o pentecostalismo entendido clássico, cuja origem é norte-

americana e as características marcantes são a ênfase no dom de línguas, promovido pelo 

Espírito Santo e o comportamento sectário e ascético de rejeição ao mundo6. 

Outros movimentos ganharam força a partir da década de 50, a chamada “segunda 

onda” dos movimentos pentecostais. Podem-se destacar as denominações Evangelho 

Quadrangular (1951) e Brasil Para Cristo (1955).  

 

Essa vertente religiosa, criada no Brasil, caracteriza-se pela ênfase na cura divina e no 
proselitismo massificado, através do rádio, de concentrações públicas, como em teatros, 
cinemas, praças, ginásios de esporte, estádios de futebol. A maior denominação que 
surgiu com essa onda foi a Deus é Amor, em 1962 (Souza, 2005:16). 

 

Posteriormente, nas décadas de 60 e 70, houve, nas Igrejas tradicionais, um 

movimento de avivamento com manifestações carismáticas, classificadas como “terceira 

onda”, também conhecidas como neopentecostais, tendo como resultado o surgimento de 

vários grupos denominados “Renovados”. Há, a partir desse período, uma proliferação de 

novas Igrejas Pentecostais, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, 

Convenção Batista Nacional, Igreja do Avivamento Bíblico, Igreja Metodista Wesleyana, 

Igreja Cristã Maranata, entre outras.  

 

O neopentecostalismo teve início na segunda metade dos anos 70. Cresceu, ganhou 
visibilidade e fortaleceu-se no decorrer das décadas seguintes. A Universal do Reino de 
Deus (1977), a Internacional da Graça de Deus (1980), a Comunidade Evangélica Sara 
Nossa Terra (1976) e a Renascer em Cristo (1986), fundadas por pastores brasileiros, 
constituem as principais igrejas neopentecostais do país. No plano teológico, 
caracterizam-se por enfatizar a guerra espiritual contra o Diabo e seus representantes na 
terra, por pregar a Teologia da Prosperidade, difusora da crença de que o cristão deve ser 
próspero, saudável, feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos e por rejeitar usos 
e costumes de santidade pentecostais, tradicionais, símbolos de conversão e 
pertencimento ao pentecostalismo (Mariano, 1999:37).  

 

Encabeçado pela Igreja Universal, o neopentecostalismo é a vertente pentecostal que 

mais cresce atualmente e a que ocupa maior espaço na televisão brasileira, seja como 

proprietária de emissoras de TV, seja como produtora e difusora de programas de 

“televangelismo”. Do ponto de vista comportamental, é a mais liberal, haja vista que suprimiu 

                                                 
6 Veremos que essas características de dom de línguas e a invocação forte do Espírito Santo também 
estarão inseridas nos movimentos que surgiram para rebater essa onda de movimentos fora do 
Catolicismo. Entre elas a RCC (Renovação Carismática Católica). 
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características sectárias tradicionais do pentecostalismo e rompeu com boa parte do ascetismo 

contracultural tipificado no estereótipo pelo qual os crentes eram reconhecidos e, volta e meia, 

estigmatizados. De modo que seus fiéis foram liberados para vestir roupas da moda, usar 

cosméticos e demais produtos de embelezamento, frequentar praias, piscinas, cinemas, 

teatros, torcer para times de futebol, praticar esportes variados, assistir à televisão e a vídeos, 

tocar e ouvir diferentes ritmos musicais. Práticas que, nos últimos anos, também foram sendo 

paulatinamente permitidas por igrejas pentecostais das vertentes precedentes, com exceção da 

Deus é Amor, que manteve incólume a velha rigidez ascética. Em todas as vertentes 

permanece, porém, a interdição ao consumo de álcool, tabaco e drogas, e ao sexo 

extraconjugal e homossexual.  

 

Sem perder necessariamente sua distintividade religiosa, as igrejas neopentecostais 
revelam-se, entre as pentecostais, as mais inclinadas a acomodarem-se à sociedade 
abrangente e a seus valores, interesses e práticas. Daí seus cultos basearem-se na oferta 
especializada de serviços mágico-religiosos, de cunho terapêutico e taumatúrgico, 
centrados em promessas de concessão divina de prosperidade material, cura física e 
emocional e de resolução de problemas familiares, afetivos, amorosos e de sociabilidade. 
Oferta sob medida para atender a demandas de quem crê que pode se dar bem nesta vida e 
neste mundo recorrendo a instituições intermediárias de forças sobrenaturais. Com tal 
estratégia, empregada também nos evangelismos pessoal e eletrônico, atraem e convertem 
majoritariamente indivíduos dos estratos pobres da população, muitos deles carentes e em 
crise pessoal, geralmente mais vulneráveis a esse tipo de prédica. Não obstante o apelo 
sistemático à oferta de soluções mágicas configure uma prática usual nas religiões 
populares no Brasil, observa-se que, no caso neo-pentecostal, tal procedimento, 
diferentemente do que ocorre no catolicismo popular, por exemplo, é orquestrado pelas 
lideranças eclesiásticas e posto em ação nos cultos oficiais e por meio do evangelismo 
eletrônico (Mariano, 2004)7.  

 

Sendo assim, as estruturas das diversas igrejas de cunho pentecostal e neopentecostal 

podem variar amplamente entre si, mas assemelham-se por serem bem mais suscetíveis a 

rupturas do que tem sido a estrutura da Igreja Católica. O próprio movimento pentecostal nas 

igrejas protestantes foi responsável pelo surgimento de dissidências que levaram à criação de 

novas denominações religiosas. 

O estudioso do fenômeno das novas Igrejas pentecostais como Igreja Universal do 

Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça, o sociólogo Ricardo Mariano (1999), resume o 

pentecostalismo no Brasil da forma como segue. A primeira fase do Pentecostalismo no 

Brasil, marcada pelas Igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, que aqui 
                                                 
7 In WWW.espacoacademico.com.br, acesso em  05/04/2008  
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foram formadas em 1911 e 1910 respectivamente, e que dão ênfase ao dom de línguas, é 

separada da segunda fase por um corte histórico institucional, porque há uma distância de 40 

anos entre uma e outra. A segunda fase tem início por volta dos anos 50 e 60 e tem como 

representantes, por um lado, a Quadrangular, a Brasil Para Cristo e, por outro, a entrada do 

movimento pentecostal nas igrejas tradicionais como um movimento transversal a elas. Essa 

fase dá ênfase ao dom da cura e é denominada de Deuteropentecostalismo. Tendo nascido nos 

anos 60, a RCC pertence ao Deuteropentecostalismo, posto que o critério de conceituação dos 

termos elencados faz-se por seu lugar histórico. A terceira fase é a do Neopentecostalismo, na 

qual não há simplesmente uma mudança na ênfase da cura, mas surgem inovações 

substanciais. É possível discernir o Neopentecostalismo através dos seguintes elementos:  

 

1 - Presença da lógica da moderna administração capitalista no empreendimento 
religioso, sobretudo o marketing; 2- A “Guerra Santa”, com o combate sistemático das 
“Forças do Mal”, demônios, entidades das religiões de origem africana, maldições 
hereditárias, etc.; 3 - Ausência dos sinais externos de santidade, característicos dos 
pentecostais, como as vestes recatadas, o cabelo comprido (nas mulheres), a ausência de 
maquiagem, brincos, etc.; 4 - A utilização de elementos mundanos, retomados em 
significado, para transmitir a mensagem cristã, tais como música dos mais variados 
estilos, Reggae, Samba e Rock, com direito a tatuagens, piercings e abuso de adornos de 
metal; 5 - A Teologia da Prosperidade, que pressupõe que toda prosperidade pode ser 
alcançada com a fé em Deus. E é evidente que nesta lógica, a fé é afirmada com vultuosas 
doações financeiras à Igreja; (Siepierski, 2001: 92 e Mariano, 1999: 32-48).  

 

De fato, o Pentecostalismo no Brasil não permaneceu inalterado desde a sua chegada 

em 1910 até a atualidade. Outro pesquisador, Paul Freston, classifica os momentos de 

evolução de denominações pentecostais em três momentos históricos, cada um revelando suas 

características: 

 

O Pentecostalismo brasileiro pode ser apreendido com uma história de três ondas 
sucessivas de implementação de igrejas. A Primeira se situa na década de 1910, com a 
chegada da Congregação Cristã (1910) e Assembleia de Deus (1911) [...] A Segunda 
Onda Pentecostal se fragmenta, sua relação com a sociedade se torna mais dinâmica e três 
grandes grupos (entre dezenas de outros menores) aparecem: Evangelho Quadrangular 
(1951), Brasil Para Cristo (1955) e Deus É Amor (1962). O contexto da pulverização é 
paulista. A Terceira Onda começa em fins da década de 1970 e ganha fôlego nos anos 80. 
Seus representantes principais são a Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e a Igreja 
Internacional da Graça de Deus (1980) [...] O contexto deles é fundamentalmente carioca 
(Freston, 1993:66). 

 

No primeiro momento a cultura pentecostal estava intimamente ligada a traços 

culturais estrangeiros, tais como manifestações em cultos como o “batismo no Espírito Santo” 
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e glossolalia. Essas duas características constituíam os dois pilares das denominações 

pentecostais da chamada Primeira Onda, ou seja, Assembleia de Deus e Congregação Cristã.  

Essas duas denominações pentecostais carregaram, na origem, traços culturais, 

práticas e crenças que se assemelhavam àqueles do país de origem, os EUA. O “batismo no 

Espírito Santo” representava um momento através do qual o fiel se achava na presença do 

Espírito Santo.  Era o momento de contato individual com o divino e fundamental para a 

conversão de descrentes para o âmbito pentecostal. Essa conversão para servir para sua futura 

vida de retidão moral, de comportamento e pensamento. Realização pessoal e um profundo 

desejo de espalhar a mensagem de Deus aos descrentes enraízaram-se no crente que agora 

tinha achado um ideal na vida pelo qual batalhar e perseverar. 

As denominações da “Primeira Onda” no Brasil eram compostas basicamente de 

pessoas de baixa renda, precária educação e ferrenhos anticatólicos. Enfatizavam a 

glossolalia, acreditavam no iminente retorno de Cristo e na salvação por meio de uma vida 

ascética e de rejeição aos vícios mundanos, danças, bebidas alcoólicas, tabaco, prostituição 

etc. Enxergavam esses elementos como sinais de decadência mundana, uma Babilônia 

degenerada, Sodoma e Gomorra nos seus últimos dias. Algumas mudanças nessas 

denominações atualmente são observadas. Frequentadores de classe média  fazem-se 

presentes e o uso de mídia de massa como o rádio é permitido (Marino, 1999).   

Desde a década de 1930 em diante, testemunhamos um impressionante crescimento 

de denominações cristãs não-católicas no Brasil. Dentro da chamada “Segunda Onda” 

pentecostal, observamos uma proliferação de inúmeras de suas denominações, ao contrário do 

quase exclusivismo das duas denominações pentecostais da Primeira Onda. O alastramento de 

denominações pentecostais liga-se ao fenômeno crescente de urbanização e migração de 

meios rurais para as grandes cidades e ao crescimento desordenado de centros urbanos como 

Rio de Janeiro e São Paulo, cidades com uma concentração de pessoas das mais variadas 

condições sócioeconômicas e culturais. Esse mosaico de crenças e costumes reflete-se no 

plano religioso, favorecendo o alastramento de várias denominações religiosas, inclusive as 

pentecostais, espíritas e umbandistas.  

O surgimento de denominações pentecostais da Segunda Onda ocorreu nas décadas 

de 1950 e 1960, iniciando uma nova forma de vivenciar a religiosidade que se diferencia das 

da Primeira Onda no seu uso intenso de mídia de massa (rádio) e pela importância dada a 

curas divinas nos seus cultos. (Campos, 1999) 
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O apelo dessas denominações pentecostais às massas não se restringiu ao uso do 

rádio para difundir sua mensagem, mas foi mais itinerante para espalhar o “gospel”, 

organizando eventos em locais de grande concentração humana, praças públicas, ginásios, 

estádios de futebol, e apropriação de lugares seculares, teatros e cinemas. Houve uma 

mudança de atitude com relação ao mundo, não permanecendo sectárias, isolando-se em 

comunidades como as denominações da Primeira Onda, mas foram mais intramundanas, 

procurando atuar no mundo e converter mais adeptos. Foi somente décadas depois que a 

Assembleia de Deus começou a tolerar o uso de rádio e outros meios de comunicação para 

buscar novos fiéis, contrastando com a dura ortodoxia da Congregação Cristã, para a qual o 

rádio e outras mídias de massa eram considerados “influências malignas”. O uso midiático 

dessas denominações da Segunda Onda prenunciou sua maior penetração no meio popular 

urbano, contrastando com o maior imobilismo institucional da Igreja Católica. Portanto, a 

mensagem não somente se constituía mais afeita à realidade do cotidiano urbano 

marginalizado, mas também chegava a eles mais facilmente pelo rádio e eventos em estádios 

(Macedo, 2007). 

 Para Leonildo Silveira Campos (1999), o Pentecostalismo prosperou a princípio em 

ambientes urbanos, alcançando, principalmente, os imigrantes e marginalizados urbanos. 

Pastores e ajudantes surgiram nas comunidades locais, opondo-se à ordenação exigida na 

Igreja Católica e à penosa e demorada instrução doutrinária em denominações protestantes 

históricas, tempo e estudo que impossibilitou para muitos o acesso à hierarquia dentro dessas 

denominações. O Pentecostalismo permaneceu entre os pobres, entre eles encontrando os seus 

fiéis e pastores, em bairros periféricos construindo seus templos, dirigindo-se a eles através de 

programas de rádio ou em locais onde pudessem se encontrar para ouvir a palavra de Deus.  

Porém o desenvolvimento industrial e a urbanização crescente acarretaram um êxodo 

do interior para as cidades. A chegada de migrantes ao meio urbano provocou o inchamento 

de bairros, proporcionando novas convivências entre multiplicidades étnicas e culturais. A 

mensagem de solidariedade social, fraternidade, cooperação, incentivo e criação de atividades 

comunitárias dentro do espaço urbano caótico e instável constituíram-se e constituem-se forte 

apelo para a popularização pentecostal. A Igreja Católica e as denominações protestantes 

históricas sempre estiveram longe demais, em bairros restritos, ausentes de bairros populares 

periféricos. 
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A proliferação dessas crenças muito se explica por serem elas denominações menos 

institucionalizadas e mais dinâmicas do que igrejas como a Católica. Possuem maior 

flexibilidade administrativa, tanto em relação à sua maior descentralização hierárquica, 

tolerando a criação de novas denominações pentecostais sem depender de nenhuma instância 

para aprová-la, como em relação à liberdade de pastores criarem suas próprias denominações 

e conduzirem o culto como entenderem, cultos seguidos pelos fiéis mais pelo carisma de 

quem o conduz do que pela formação teológica protestante histórica ou pelo ordenamento 

católico. A hierarquia administrativa pentecostal foi caracterizada por Giumbelli (2002:343) 

como: 

 

Um protestantismo que privilegia igualmente uma liderança pastoral fundada, não sobre 
um diploma de teologia e o reconhecimento de uma instituição, mas sobre o carisma de 
uma pessoa, sua capacidade de se comunicar com a divindade e de manifestar a potência 
divina de maneira eficaz (operando curas, por exemplo). 
 

Nas décadas de 1970 e 1980, tornaram-se mais agudas as transformações sociais 

decorrentes da urbanização, e ocorreram a massificação e a acomodação das relações sociais 

iniciadas em décadas anteriores, trazendo consigo o agravamento da situação econômica 

(Giumbelli, 2002:302).  

A combinação desses fatores compôs o cenário em que denominações pentecostais da 

chamada “Terceira Onda” se popularizaram. Esse fenômeno religioso passou a lidar com a 

presença significativa de crenças afro-brasileiras no campo religioso; propôs uma nova 

teologia, enfatizou o exorcismo e a entrada das denominações no universo da TV (Giumbelli, 

2002). Essas denominações terceiro-ondistas tiveram sua origem numa instituição em comum. 

 

A Igreja Nova Vida foi fundada em 1960, no Rio de Janeiro, pelo missionário canadense 
Robert MacAlister. Foi essa denominação que subsequentemente deu início a outras 
denominações pentecostais: a Igreja Universal do Reino de Deus (fundada no Rio de 
Janeiro, 1977), a Internacional da Graça de Deus (Rio de Janeiro, 1980) e Cristo Vive 
(Rio de Janeiro, 1986). Juntamente com essas denominações se relacionam a fundação da 
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (Goiás, 1976), Comunidade da Graça (São 
Paulo, 1979), Renascer em Cristo (São Paulo, 1986) e a Igreja Nacional do Senhor Jesus 
Cristo (São Paulo, 1994). Todas entre outras mais constituem as chamadas denominações 
pentecostais de Terceira Onda com características peculiares, diferentes das anteriores no 
país. (Giumbelli, 2002:347). 
 

Uma das características básicas dessas denominações é sua maior ênfase na chamada 

“libertação de demônios ou espíritos malignos”, possessões espirituais ou exorcismo, 
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nominando e buscando soluções para os males que afligem o adepto na vida cotidiana. A 

centralidade da presença de espíritos no corpo de fiéis serve para prestar um tom mais 

dramático e performático dos cultos e pastores tanto na denominação como na televisão e 

rádio. 

O uso de atos espetaculares, para emocionar, impressionar e chocar audiências 

aproxima-se do cinema e do teatro. A sua concepção moderna de “performance”, com o uso 

frequente de luzes e sonoplastia para maximizar o efeito final, combina-se com um agressivo 

uso da mídia com fins propagandísticos. Cenas amadoras de drama, com atores amadores, 

buscam refletir a realidade vivida na família brasileira, indo, frequentemente, ao ar em canais 

de televisão, como na Rede Record, CNT e Bandeirantes,. (Campos,1999). 

O uso de dramas televisivos reconhece a maior suscetibilidade e popularidade das 

teledramaturgias. O sofrimento metaforizado na bíblia não comove tão diretamente os 

telespectadores e fiéis como um relacionamento conjugal em crise expresso em cenas de 

discussão, choro e desespero. No entanto, ao contrário das telenovelas, esses dramas 

veiculados na mídia por denominações como a IURD não apresentam um desfecho narrativo, 

mas propõem ao telespectador uma solução, caso ele compareça aos seus templos. Uma 

interatividade se desenvolve na mídia de massa em que o fiel ou espectador se comove e se 

identifica com o drama transmitido, buscando uma solução em um templo próximo. 

 

A interatividade midiática é tão expressiva que programas religiosos inteiros são 
dedicados à escuta de problemas e angústias da população a ser ouvida e aconselhada por 
um pastor, ao vivo, na televisão. Em programas como o da TV Record, “Fala Que Eu Te 
Escuto”, as pessoas se expressam e nelas podem agradecer o seu pastor por ter melhorado 
ou solucionado seus problemas anteriores, aumentando ainda mais a atratividade da 
religião para a população que sofre semelhantes problemas emocionais e profissionais. 
(Macedo, 2007:189) 
 

Existem outros traços que caracterizam as denominações pentecostais da Terceira 

Onda. Essas denominações apresentam importantes diferenças teológicas em relação às 

anteriores. A Teologia da Prosperidade constitui um novo marco cultural no Pentecostalismo 

brasileiro. Essa teologia prega a valorização do lucro e de posses materiais como 

reconhecimento divino, algo bastante parecido com as pregações calvinistas. Ricardo Mariano 

lembra a importância do espírito empreendedor; a administração visando ao lucro, o 

empreendimento, a busca por mais fiéis viraram palavras de ordem, como em uma empresa 

inserida num mercado competitivo atrás de “clientes”. 
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Surge, dentro desse contexto, a “A Teologia da Prosperidade”, que teve origem nas ideias 
e pregações de Kenneth Hagin, inspirado nos escritos de Essek William Kenyon (1867-
1948), que começou a alastrar as ideias dessa teologia pelos EUA junto com missionários 
e pregadores (Mariano, 1999:174).  
 

A frequente chegada de missionários e pregadores por influenciados por essas ideias, 

assim como a influência de brasileiros que para lá intercambiaram, marcou a significativa 

importância do capitalismo norte-americano no Pentecostalismo contemporâneo brasileiro. 

 

O espírito do empreendedorismo, a Teologia da Prosperidade ressaltou o espírito de 
trabalho uma vez argumentado por Max Weber (1989). Esses elementos culturais tiveram 
como origem geográfica um mesmo lugar: a América do Norte. Enquanto a origem das 
denominações da Primeira Onda adveio da Europa, da década de 1950 em diante as 
mudanças e as novidades institucionais e teológicas começaram a ter origem nos EUA. 
Denominações da Segunda Onda tiveram origem com missionários norte-americanos 
como na Igreja do Evangelho Quadrangular, originada da anglo-americana “International 
Church of the Foursquare Gospel” (Mariano, 1999:36). 

 

Ricardo Mariano (1999), por sua vez, sintetiza as características das denominações 

pentecostais da Terceira Onda, destacando a “exarcebação da guerra espiritual contra o 

Diabo”, a “pregação enfática da Teologia da Prosperidade” e a “liberalização dos 

estereotipados usos e costumes de santidade”. Outra característica importante lembrada pelo 

sociólogo é a estruturação empresarial dessas denominações. 

A flexibilização dos costumes contrários à rigidez ainda mantida em denominações 

anteriores como a Deus É Amor e Congregação Cristã dá sinais de crescimento e 

sedimentação em denominações de Terceira Onda. Com isso, conseguem essas denominações 

atrair mais jovens às suas causas, adequando-se às mudanças comportamentais começadas na 

década de 60. 

O terno, traje ainda hegemônico entre os fiéis do sexo masculino em denominações 

pentecostais, está ficando em desuso em denominações mais recentes. Se, anteriormente o 

terno simbolizava o respeito buscado pela sociedade, buscando refletir a seriedade e a 

solenidade dos cultos, os trajes masculinos contemporâneos (bermudas, sandálias, camisetas, 

bonés, etc.) são tolerados, inseridos na estratégia de denominações contemporâneas para atrair 

mais fiéis. 

Os trajes femininos entre os pentecostais também mudaram sensivelmente. Contrastam 

com os trajes femininos permitidos no passado brasileiro. Em tempos coloniais, a mulher, por 
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ser considerada uma espécie de guardiã da moral na sociedade brasileira, foi por muito tempo 

considerada aquela a ser mais controlada e observada pela sociedade. A tal ponto chegou a ser 

cobrada a discrição de mulheres católicas de alto e médio nível social no Brasil colonial que 

não saíam de suas casas e, quando saíam, somente para frequentar as missas, trajavam 

pesados tecidos escuros a esconder todos os atributos femininos (Freyre, 1992). 

As mulheres nas denominações pentecostais contemporâneas têm permissão de se 

maquiarem e de cortarem os cabelos, ao contrário dos pentecostais pioneiros no país, como os 

da Assembleia de Deus (Mariano, 1999). 

 

Mas estão ocorrendo mudanças nas denominações primeiro e segundo-ondistas. A Igreja 
do Evangelho Quadrangular, por exemplo, buscou se atualizar ao modelo estético 
preconizado pelas da Terceira Onda, como comprovava seu programa dominical de TV 
dedicado aos jovens na extinta Rede Manchete, no programa “Foursquare Gospel”. O 
programa buscava aderir às gírias e expressões dos jovens, com jovens sentados no chão, 
vestindo camisetas e com atrações musicais com gritinhos emitidos pela plateia 
adolescente. (Mariano, 1999, p.207) 
 

Os pentecostais da Terceira Onda vestem-se como todo mundo, nem chegando a 

adotar o legalismo comportamental observado nas denominações anteriores. Usam brincos, 

pulseiras, colares, cosméticos, decidem o corte de cabelo, o penteado e o comprimento dos 

cabelos. Ouvem rádio, assistem à TV, frequentam festas, praias, piscinas, esportes, torcem 

pelos times de futebol etc. 

 No entanto, como Mariano (1999:210) salienta, “nenhuma mudança ocorreu com 

relação ao uso de tabaco, às drogas, ao sexo não marital e aos jogos de azar”. Quanto ao 

álcool, denominações como a Congregação Cristã, Nova Vida, Comunidade Evangélica, 

Cristo Salva e IURD permitem o uso moderado de bebidas leves como cerveja e vinho, mas 

todos condenam a embriaguez. 

São ainda moralistas com relação à pornografia, violência, drogas e à exploração 

destes na TV como meio de alcançar maior audiência. O uso de terno e gravata é restrito aos 

pastores e obreiros. Como Mariano escreve (1999:210), é comum observar “fiéis trajarem 

bermudas no verão ao atender os cultos”. Edir Macedo mesmo condena quaisquer ‘vestes de 

santos’, indagando se os trajes realmente influenciam no combate contra o Diabo. 

Os pentecostais mais recentes têm conhecimentos das suas diferenças com relações 

aos pentecostais anteriores. A bispa e fundadora da Igreja Renascer em Cristo, Sônia 

Hernandes, defendeu a oposição a eles em termos estéticos: 
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Quem inventou essa história de que, para agradar a Deus, as pessoas têm que ser tristes, 
pobres e mal vestidas? Não aceitam que a gente tenha ganhado a BMW na rifa, toque 
rock, seja feliz. Não aceitam nossa liberdade de falar da ‘Bíblia’ sem ser ET. A gente 
aceita todos como eles são. Você pode usar calça esburacada. Sem acusação (Mariano, 
1999:211). 
 

O uso de instrumentos musicais como bateria, contrabaixo e guitarra, como 

instrumentos de evangelização, constitui outra notável ruptura com o Pentecostalismo 

anterior. A música sempre foi considerada parte da liturgia evangélica, com o uso do coral e 

orquestra. Entretanto, foram denominações como a Nova Vida e Renascer em Cristo, 

pertencentes à Terceira Onda, que introduziram um novo elemento musical, ao usarem meios 

elétricos e eletrônicos nos cultos, o que era terminantemente proibido pelo Pentecostalismo 

tradicional. 

A discografia pentecostal começou no final da década de 1950 com os cantores Luís 

de Carvalho e Washington Alves. Nas décadas seguintes observou-se um significativo 

sucesso comercial, com “vendas de até um milhão e meio de discos de um único LP na 

década de 1990 de Ozéias de Paula” (Mariano, 1999:212). No entanto, o gosto evangélico não 

arriscava ir além de livrarias, certos estilos musicais e denominações. Já na década de 1980 

iniciaria a mudança. 

 

O movimento gospel nos anos de 1980, lançado por congregações batistas, metodistas, 
presbiterianas e por denominações pentecostais terceiro-ondistas, incorporou diversos 
estilos musicais considerados como profanos anteriormente: lambada, rock, funk, rap etc. 
O movimento, apesar de ter enfrentado resistência inicial notável, veio para se estabelecer 
entre os jovens crentes. O gospel se popularizou e se expandiu a ponto de se tornar uma 
“indústria gospel” (Mariano, 1999:213). 
 

Como é possível verificar, os movimentos pentecostais e neopentecostais ganharam 

força e espaço no contexto religioso brasileiro e foram, aos poucos, conquistando espaços na 

sociedade e na mídia.  

Mas cabe também ressaltar que o crescimento do movimento pentecostal e 

posteriormente do carismático, pelo menos nesse primeiro século de sua existência, foi rápido 

e contundente. Atualmente, mais de 500 milhões de cristãos no mundo estão incluídos nessa 

nesses movimentos. (Campos, 2005). 
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Por outro lado, o impacto de sua mentalidade, prática e teologia faz-se notar tanto 

dentro como fora do espaço religioso demarcado pelas instituições e organizações 

protestantes. 

Isso porque o pentecostalismo extravasou as fronteiras religiosas em que começou, 

atingindo inclusive o catolicismo, dando origem ao Movimento de Renovação Carismática. 

Porém, durante o seu processo de expansão e de institucionalização, esse movimento religioso 

fragmentou-se em inúmeras seitas, denominações e igrejas em todo o mundo, assumindo 

características e fisionomias locais, que hoje dão a ele a complexidade que chega, às vezes, a 

confundir analistas desse fenômeno menos cuidadosos. 

O movimento pentecostal que chegou ao Brasil em 1910-11 veio dos Estados Unidos, 

tratando-se então de uma expansão de um campo religioso em direção a outros que ainda não 

conheciam a sua mensagem. Esse “novo” movimento não era tão novo assim, pois dava 

continuidade aos movimentos de “reavivamento espiritual”, santidade e fundamentalismo, 

que dariam a feição e fisionomia para o evangelismo daquele país durante todo o século 

seguinte. Todavia, 60 anos mais tarde, depois de se expandir à margem e dentro das fronteiras 

do protestantismo tradicional, das práticas litúrgicas, das teologias e das formas pentecostais 

de ver o mundo, chegou à Igreja Romana, por meio da Renovação Carismática Católica, 

estudada no Brasil, entre outros, por Reginaldo Prandi (1997) e Brenda Carranza (2000). 

Com essa nova realidade e a soberania católica quebrada, uma nova forma de agir 

passou a ser implantada pela Igreja Católica brasileira. Em contraposição aos movimentos 

protestantes pentecostais, a Igreja Católica no Brasil teve que se modificar e criar novas 

formas de ação que voltasse a chamar a atenção dos fiéis e interrompesse o rápido 

crescimento daqueles movimentos. Dois modelos devem ser levados em consideração. Um se 

destaca por ser mais racional, social e politizado, conhecido por Teologia da Libertação. O 

segundo, denominado Renovação Carismática Católica, visa à experiência e à emotividade 

(Prandi, 1998). O objeto de estudo deste trabalho – Canção Nova – nasceu a partir dessa 

segunda reação aos movimentos pentecostais não católicos.  

Ambos os movimentos são a tentativa de implantar, aqui na América Latina, as 

diretrizes do Concílio Vaticano II (1962-1965). O Concílio promoveu a renovação da igreja 

frente aos desafios do mundo moderno. Procurava estabelecer uma relação com a sociedade a 

fim de que o catolicismo fosse mais presente no cotidiano das pessoas (Souza, 2005). 
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A Teologia da Libertação inscreve-se no contexto tanto dos preparativos como dos 

desdobramentos do famoso Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), quando os 

católicos tentaram restabelecer o diálogo com a cultura moderna. Para situar o surgimento da 

Teologia da Libertação é preciso ter consciência de que, mesmo na Europa, nos anos que 

antecederam o Concílio, havia um forte apelo em favor da renovação dos métodos pelos quais 

a igreja se fazia presente no mundo. É neste contexto que ações junto aos operários, aos 

camponeses, às mulheres e aos jovens não somente se consolidaram como também ganharam 

o mundo, servindo, inclusive, de base para se propor um modelo de igreja mais próximo dos 

pobres. Aliás o próprio termo Igreja dos Pobres não é estranho para alguns bispos e teólogos 

que tiveram um papel fundamental no Concílio. 

De volta para suas respectivas dioceses, os bispos e os padres trataram de implantar as 

deliberações conciliares. Aqui na América Latina crescia a consciência de que o principal 

problema a ser enfrentado pela igreja não era de ordem filosófica – como o ateísmo, por 

exemplo – mas era de ordem econômica e, consequentemente, política (a pobreza). 

 

O ponto central e original da Teologia da Libertação é a opção preferencial pelos pobres. 
Trata-se, portanto, de uma perspectiva epistemológica pela qual se buscava não apenas 
visitar todo o patrimônio cultural e científico da teologia cristã mas também se quer, à luz 
desta opção, responder aos problemas que o mundo moderno coloca para a presença e 
ação da igreja no mundo. Não se esquecendo nunca de que o principal problema é a 
pobreza estrutural. A consciência de que a pobreza estrutural é o principal problema a ser 
enfrentado permitiu estabelecer a interface entre as exigências religiosas, os desafios 
econômicos e os obstáculos políticos. Enquanto teologia, isto é, como reflexão sobre 
Deus, a Teologia da Libertação aceita o desafio de revelar este mesmo Deus a partir do 
lugar social do pobre, o que não significa de forma alguma uma santificação romântica 
deste último, nem muito menos uma resignação frente a pobreza na qual vivem grandes 
segmentos da população [...] a religião passa a ser um fator de mobilização e não do 
freio (Boff, 1980:102). 
 

  Em outras palavras, alguns setores da Igreja descobriram que a injusta pobreza 

estrutural, na qual estavam mergulhadas as sociedades latino-americanas, era uma afronta ao 

amor de Deus e, portanto, a vivência da religião exigia a transformação da sociedade. Foi 

assim que, com o desafio da própria realidade e o estímulo dos bispos (primeiro na 

Conferência de Medelin - Colômbia, 1968 - e depois na Conferência de Puebla - México, 

1979), surgiu a Teologia da Libertação. 
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No oposto da proposta da Teologia da Libertação, nasceu a Renovação Carismática 

Católica (RCC) e alguns teóricos aproximam suas práticas às práticas dos movimentos 

pentecostais. 

Não se afasta definitivamente a RCC das igrejas neopentecostais no que diz respeito à 

utilização dos métodos do moderno capitalismo na organização dos empreendimentos 

religiosos; não, talvez, na organização específica do movimento, mas alguns de seus 

empreendimentos apontam uma profissionalização orientada conforme a racionalidade do 

capitalismo moderno. 

Um exemplo claro é que mesmo sendo uma tradição que os empreendimentos 

organizacionais da Igreja Católica sejam organizados por crentes leigos e principalmente por 

sacerdotes, “a rede de TV Canção Nova conseguiu dar um salto de audiência com sua 

reestruturação cuja base foi a contratação de um dos mais renomados profissionais do 

marketing comercial e político do país, Nizan Guanaes,”  (Capparelli e Santos, 2005). 

Também a Associação do Senhor Jesus, configuração jurídica da TV Século XXI, teve 

seu plano de Marketing religioso, cujos passos consistiam em conquistar uma quantidade 

razoável de telespectadores fiéis à programação da Associação e, logo em seguida, torná-los 

colaboradores permanentes, elaborado pelo principal profissional da área, (Souza, 2005). 

Como demonstra Brenda Carranza (2005:47), na primeira parte de sua tese de 
doutoramento, 

 

 “todas as atividades em torno do padre Marcelo Rossi possuem também um alto grau de 
profissionalização”. Nesse trabalho ela procura compreender os meandros desta “terceira 
onda de recatolização” e expõe a postura dos padres-cantores carismáticos que entendem 
que a evangelização deve ser feita por todos os meios, levando a uma visão conteudista, 
posto que separa o conteúdo do meio e da lógica interna pela qual esse meio funciona. 

 
 

1.4 A Igreja Católica e o Movimento da Renovação Carismática Católica 
 

Brenda Carranza (2000:62) descreve a organização do Movimento Renovação 

Carismática (RCC) como “uma imensa teia de projetos, atividades, estruturas burocráticas de 

ligações nacionais e internacionais”. De fato a organização da RCC no Brasil e no mundo é 

hoje ampla, complexa, plural e tem chamado a atenção de diversos autores que estudam o 

movimento no Brasil, tais como Brenda Carranza (2000), Ari Pedro Oro (1996), Reginaldo 

Prandi (1997: 34-37), Júlia Miranda (1999), entre outros. Em seus trabalhos esses autores já 

enumeraram as instâncias organizativas internacionais e nacionais, secretarias, projetos que se 
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assomam à rede de grupos de oração e comunidades de aliança e de vida. Todo esse conjunto 

de grupos é responsável em diferente grau e de forma distinta pela realização de reuniões 

diversas, tais como “Seminários de Vida no Espírito”, “Cenáculos” e outros encontros. Além 

disso, algumas comunidades, por seu lado, organizaram serviços de assistência social, 

creches, escolas, ou emissoras de rádio, de televisão, editoras etc., ampliando, assim, a 

estrutura organizacional que se relaciona à Renovação.  

No que diz respeito à sua história, a RCC tem origem no movimento de um grupo de 

docentes leigos católicos, vinculados à Universidade Duquesne, em Pittsburgh (EUA), que, 

nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967, reuniu-se em retiro espiritual. Os cerca de trinta 

docentes que se encontraram nessa ocasião estavam insatisfeitos com o estilo de vida, as 

experiências acadêmicas e, sobretudo, com a vivência religiosa. Em “profunda oração e 

discussão”, eles buscavam resposta aos seus dilemas e uma renovação espiritual. Eles já 

haviam tido contato com diferentes grupos do “avivamento protestante”, um movimento que 

se alastrou nos Estados Unidos, na década de 50, e influenciou a juventude das igrejas 

protestantes (Carranza, 2000).  

 

Foram padres jesuítas que trouxeram a Renovação Carismática Católica para o Brasil; 
inicialmente em São Paulo, expandiu-se posteriormente para todo o território nacional. 
“Dom Crispiano Chagas afirma que o movimento chegou ao Brasil em maio de 1969 por 
intermédio do padre Eduardo Dougherty, S. J. e imediatamente foi transmitido ao padre 
Haroldo Ramh, S. J. De qualquer modo, a RCC chegou por aqui pouco tempo depois do 
seu surgimento nos Estados Unidos”. (Prandi, 1998: 34). 
 

O Movimento Renovação Carismática Católica (RCC), nascido no final da década de 

1960, desde então, no Brasil, tem crescido de forma considerável. Voltada, sobretudo, para 

uma orientação pastoral mais espiritualizante, com tendências a ver o comprometimento da 

Igreja com a solução dos problemas sociais como uma questão filantrópica, a RCC, em pouco 

tempo, tornou-se um dos segmentos da Igreja Católica de maior sucesso financeiro e de 

audiência no uso dos meios de comunicação. 

Esse surpreendente crescimento do modelo carismático católico de comunicação 

social tende a se impor para além de um simples estilo de “se fazer Igreja”, a fim de se tornar 

uma tendência predominante, apesar de certas restrições oficiais que o Magistério da Igreja 

lhe impõe e as frequentes críticas que já sofreu por parte de diferentes membros da 

intelectualidade católica (Dias, 2001). 
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O movimento da Renovação Carismática Católica (RCC), mesmo representando, no 

contexto do catolicismo, uma “minoria ativista”, vem ganhando cada vez mais novos adeptos, 

aglutinando católicos em trânsito e ocupando um espaço considerável nos meios de 

comunicação, o que desperta nossa curiosidade e nos leva ao questionamento sobre a grande 

demanda em torno dessa “nova forma de experienciar da religião. 

Na visão dos padres carismáticos, a finalidade do movimento é a renovação do ser 

humano cristão, a partir do seu interior. Ela é compreendida, na Igreja Católica, como 

espiritualidade renovadora da vida cristã, entendendo-se por espiritualidade a força interior. A 

proposta desse movimento, portanto, é re-novar a vida cristã pessoal: o relacionamento com 

Deus, consigo mesmo, com os semelhantes, na família, na sociedade, no trabalho, enfim, em 

todos os setores da vida.  

 Segundo os seus seguidores e membros participantes, essa força interna e renovadora 

não é obtida de modo solitário, mas na ação do Espírito Santo, através da multiplicidade e 

variedade de graças, dons, frutos e virtudes, com a colaboração necessária e livre do cristão. 

Deus pretende a salvação do homem e a sua santificação através de um trabalho conjunto com 

o próprio homem, que, para isso, deve escolher, colaborar e se empenhar para corresponder à 

iniciativa de Deus. A Renovação Carismática tem, ainda, uma tarefa singular e determinada a 

cumprir, que é a renovação dos carismas, abrangendo a renovação da teologia dos carismas, 

das catequeses sobre os carismas, da recepção e uso dos carismas, bem como de toda a 

pastoral organizada e movida pela força dos carisma O carisma significa as qualidades 

sobrenaturais excelentes, provocadas pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito decidiu dar de 

novo à Igreja de hoje os seus carismas, em abundância, como os concedia nos primeiros 

séculos. E os novos carismas vêm para socorrer o povo de Deus das necessidades dos nossos 

dias. (Carranza, 2000; Prandi, 1998). 

 

A Renovação Carismática é vista apenas como um movimento de oração por muitos 
membros da hierarquia católica. Mas a oração é apenas uma parte da tarefa carismática, 
pois ela consiste em “renovar na força, na inspiração e na emoção do Espírito Santo, toda 
a vida cristã, toda a vida da Igreja, inclusive a renovação dos carismas”. O carisma 
significa as qualidades sobrenaturais excelentes, provocadas pelo Espírito Santo, ou seja, 
“o Espírito decidiu-se dar de novo à Igreja de hoje os seus carismas, em abundância, 
como os concedia nos primeiros séculos”. E os novos carismas vêm para socorrer o povo 
de Deus das necessidades dos nossos dias (Amaral, 2004:64). 
 

A Renovação Carismática é vista apenas como um movimento de oração por muitos 

membros da hierarquia católica. Mas a oração é apenas uma parte da tarefa carismática, pois 
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ela consiste em renovar, na força, na inspiração e na “moção do Espírito Santo”, toda a vida 

cristã, toda a vida da Igreja, inclusive a renovação dos carismas. Os seus membros 

participantes têm como fundamento o documento Lumen Gentium de 21 de Novembro de 

1964. “Inspirados” no documento tentam aplicá-lo a seu modo. (Amaral: 2004) 

A Renovação Carismática chega ao Brasil no auge da Teologia da Libertação, 

movimento politizado que opta pelo pobre. É, então, tachada de “alienante” no sentido 

pejorativo do termo, gera opções e rejeições à sua doutrina, o que prejudica seu engajamento 

em organizações pastorais e na vida paroquial e a mantém, durante muito tempo, à margem 

dos acontecimentos. Na opinião dos padres carismáticos, entretanto, essa situação está 

mudando. Mesmo que a renovação dos carismas ainda não tenha acontecido, afirmam que ela 

será responsável por uma nova força poderosa nas pastorais e que a realização dessa tarefa se 

cumprirá quando os carismas estiverem presentes, desenvolvidos, amadurecidos e usados por 

muitos (Prandi:1998). 

A teologia dos carismas está presente no Concílio Vaticano II nos anos 60. Os 

eclesiásticos favoráveis enfrentam a oposição de alguns membros do clero, que afirmam 

serem os carismas exclusivos da época do nascimento da Igreja e impensáveis para os dias 

atuais. A teologia dos carismas ultrapassa essa barreira e penetra como elemento necessário 

na elaboração de, pelo menos, cinco documentos do Vaticano II (Miranda, 1999). 

A partir do Concílio Vaticano II, um conjunto de documentos e orientações elaborados 

entre os anos de 1962 e 1965 surgem com o objetivo de responder aos anseios que sugiram 

com o avanço da modernidade.  Nele todo o catolicismo do século XX e marcado pela 

vontade de mudança, é a “expressão de atualidade e modernidade” (Amaral, 2004:65) da 

Igreja Católica, pois é a revisão do seu postulado, é uma grande reforma que proporcionará o 

surgimento de – aqui nas Américas - movimentos de caráter mais social, bem como, 

espiritual/emotivo.   

Para Brenda Carranza, (2000) e Reginaldo Prandi (1998), a Renovação Carismática 

Católica é fruto dessa renovação. Como vimos acima, a RCC tem início no final dos anos 60. 

Um grupo de fiéis do catolicismo e professores universitários da Universidade de Duquesne, 

reúnem-se para discutir uma possível mudança espiritual. Esse encontro faz nascer o grande 

desejo de louvar a Deus e testemunhar Cristo ressuscitado. Teria ocorrido, inclusive, um 

Pentecostes renovado. Dois dos participantes desse encontro, ambos ligados aos cursilhos de 

cristandade, Ralph Martin e Steve Clark, decidem, nesse momento, dedicar suas vidas a Deus 
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e fundam a comunidade Mundo de Deus, localizada em Ann Arbor, cidade universitária do 

Estado de Michigan. Essa comunidade, composta por católicos e protestantes, cresce e se 

estrutura, formando a base da Renovação Carismática Católica, movimento pentecostal dentro 

da própria Igreja Católica. 

Embora movimento leigo, a RCC preocupa-se em conquistar paróquias e bispados, 

aderindo à estrutura eclesiástica. Solidifica-se, assim, como um movimento católico 

organizado, cujo crescimento se dá, de modo significativo, apenas um ano depois, a partir de 

um congresso nacional nos Estados Unidos, que conta com uma centena de participantes. Em 

seguida acontecem outros congressos em diferentes países. 

Segundo a publicação oficial do movimento, “Renovação Carismática Católica: O que 

é?”, a RCC é introduzida no Brasil por padres jesuítas, em 1972, primeiramente em São Paulo 

e depois no resto do país. Outra versão, de Dom Crispiano Chagas, diz que a chegada ao 

Brasil data de 1969, através do padre Eduardo Dougherty. Em qualquer das versões, 

entretanto, podemos constatar a rapidez com que o movimento chega em nosso país. 

(Carranza: 2000) 

Surgindo com características renovadas no interior da Igreja Católica, segue seu estilo 

próprio, baseia-se numa organização laica. Sua direção máxima está sediada em Roma, num 

escritório internacional, cuja função é coordenar as missões do mundo todo. Além desse 

escritório existem sedes continentais: a sede na América Latina está situada em Bogotá, 

Colômbia, e tem por função coordenar os encontros de líderes que se realizam de dois em 

dois anos e obedecem às orientações do Conselho Episcopal Latino-americano (Celam) 

(Carranza, 2000). 

 No âmbito nacional, existe um conselho composto de quinze membros que se reúnem 

semestralmente para avaliar o movimento e definir projetos. Para acompanhar os trabalhos e 

coordenar os encontros diocesanos, a animação e os grupos de oração, existem equipes 

regionais e, dependendo do bispo, equipes diocesanas. O movimento da Renovação 

Carismática Católica (RCC) tem um caráter intimista, no qual a moral e os costumes 

familiares são o foco. Em seu discurso, os carismáticos buscam um “Cristo real” que realize 

milagres no dia a dia e traga soluções imediatas para seus problemas concretos e, assim 

confirma Zélia Queiroz de Jesus, ao declarar: “as coisas na minha casa melhoraram muito 
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depois que passei a frequentar as missas. Meu filho mais novo está empregado e meu marido 

de 51 anos também. Eu voltei a viver depois de uma longa fase de depressão...”8. 

 Num tempo em que a Igreja Católica tradicional perde grande número de adeptos e a 

maioria daqueles que permanecem apenas cumprem algumas tradições arraigadas, como o 

casamento e o batismo, a Renovação Carismática ganha inúmeros fiéis. Ela traz de volta a 

questão da identidade, o sentido de grupo, comunidade, amparo, auxílio. É o que se pode 

constatar no depoimento de Patrícia Pereira Jato: “...fui pra Canção Nova. Desde então 

começou a atravessar gente no meu caminho, faço muitas amizades verdadeiras, como a dona 

Carmen. Você começa a ficar positiva e as coisas vão acontecendo. Hoje eu sou calma, tenho 

paz”9. Os rituais esquecidos ou ultrapassados, como as procissões e as ladainhas, retornam, o 

batismo não é mais apenas uma tradição. Em Prandi, (1998:33) “ser batizado no Espírito 

Santo é rito, marca e graça”. 

 

O batismo no Espírito Santo consiste na oração que uma comunidade cristã eleva a Jesus 
glorificado para que derrame seu Espírito de maneira nova e em maior abundância sobre 
a pessoa que ardentemente o perde e por quem se ora. Esta oração se faz, ordinariamente, 
mediante a imposição das mãos. Nesta forma, o que batiza no Espírito Santo não é este ou 
aquele irmão, e sim o próprio Jesus glorificado... (Prandi, 1998:33) 

 

A RCC nasce buscando a renovação da vida religiosa e da Igreja, apegada aos “dons 

do Espírito Santo”, semelhante ao que ocorre nas religiões pentecostais.  Segundo Stella 

Guimarães Ferraretto Amaral (2004:68): 

 

[...] o fiel deve dedicar-se inteiramente ao Senhor, orando sempre para que Ele conceda a 
graça, ou melhor, carismas: dons especiais que Deus confere a determinadas pessoas para 
servir à Igreja e ao crescimento do corpo de Cristo, permitindo a atuação do Espírito 
Santo. Os dons podem ser naturais ou carismáticos, “tais dons não são concedidos por 
Deus para prestígio pessoal ou acúmulo de bens materiais, mas são destinados pelo 
Espírito Santo para servir à edificação e ao crescimento do corpo de Cristo, isto é, a 
Igreja”. De todo modo, as pessoas só recebem o carisma através de muita oração e fervor, 
para que o Espírito Santo tome conta de sua vida. 

 

Os dons divinos são nove e classificam-se em três grupos: 1 – os dons das palavras: 

das línguas estranhas, das interpretações e das profecias; 2 – dons do poder: fé, cura, milagre; 

3 – dons das revelações: sabedoria, ciência e discernimento. O dom das línguas, que seria um 

transe pelo qual se revela publicamente a presença do Espírito Santo, é o que apresenta maior 
                                                 
8 Entrevista realizada em 15/11/2008 – Cachoeira Paulista 
9 Entrevista realizada em 15/11/2008 – Cachoeira Paulista. 
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relevância nos grupos carismáticos. Além desse, a ênfase num ou noutro carisma vai depender 

de cada grupo. O dom do discernimento, que consiste no saber daquilo que é certo ou errado, 

é prerrogativa das altas lideranças, que através dele controlam o movimento. 

Os fiéis reúnem-se semanalmente em grupos de oração com o objetivo de encontrar a 

renovação espiritual, que não tem a função de substituir a vida sacramental, e sim 

complementá-la. Nesses encontros, ocorrem o louvor a Deus, a ação de graças, as orações 

contemplativas, as orações em línguas, as petições de graça, a cura e também os cânticos, o 

exercício dos dons carismáticos, as partilhas, a leitura da Bíblia, os testemunhos (Carranza, 

1998). 

Atualmente acontecem encontros grandiosos, os cenáculos, para os quais é escolhido 

um lugar público de grande visibilidade, como ginásios e estádios, com o comparecimento de 

milhares de fiéis. Existem ainda os retiros de aprofundamento espiritual, reuniões de cura, 

vigílias de oração e de louvor e reuniões de planejamento que são realizadas pela liderança. 

Nos cenáculos é possível verificar, de maneira bastante clara, o teor emocional dos 

carismáticos. Eles cantam e dançam fervorosamente, clamando o nome do senhor e de Nossa 

Senhora, “dá para ver a transfiguração no rosto, tornam-se lívidos, alegres, numa serenidade 

de quem está com o coração repleto de paz” (Amaral (2004:72).  Prandi (1998) coloca que a 

adoração dos fieis é manifestada pela palavra, pela maneira de agir e também pelo vestuário. 

Sendo, segundo ele, a maior parcela dos carismáticos pertencentes à classe média, vestem-se 

na moda, além de utilizarem adereços com temas religiosos: terços nos punhos ou amarrados 

no passante da calça, broches com o nome de Jesus, camisas com escritos de louvor ao 

Senhor, a Maria ou sobre a RCC. 

Os carismáticos “oram” com fervor e “curas” são atribuídas ao Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Em depoimentos, fieis relatam a mudança de vida influenciada pela religião.  Darcinei 

de Campos retrata essa mudança: 

 

Na minha vida, agora, um tempo novo, ver de outra maneira, tô descobrindo valores que 
eu sabia que existia, mas não experimentei, tô experimentando, é [...] aprendizado, 
crescimento, amadurecimento.  Antes eu era de sair, ir a bailes, curtir o físico, tinha muito 
namorado, sempre fui da pá-virada, mas agora minha libido foi pro espaço...”10  

 

                                                 
10 Entrevista com Darcinei de Campos, realizada em 26/01/2009 - Cachoeira Paulista, 
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Os fieis conseguem as graças através da fé, da exaltação de louvor. Expressões do tipo 

“Gloria a Deus!”, “És o Rei da minha vida”, “O Senhor quer que este mundo seja conquistado 

pelo Evangelho”, “Crê no Senhor Jesus e será salvo”, “Deus nos ama”, são pronunciadas 

pelos padres e repetidas com grande emoção por todos. Os padres ensinam que é preciso levar 

a palavra do Senhor pelo mundo, assumindo a opção religiosa e dando exemplo público nos 

lugares que frequentam. A cada discurso do padre, exaltando a comunidade carismática ou 

Jesus ou Maria, os fiéis irrompem em aplausos calorosos, convictos de sua fé. De fato, 

quando da visita ao Santuário de Cachoeira Paulista - SP, observamos, durante a missa, que 

todos cantam com muita emoção, soltam a voz, acompanham o ritmo da música com gestos 

ensaiados, coordenados pelos padres ou animadores. As pessoas choram e riem de alegria e 

emoção. Olham umas para as outras parecendo querer confirmar a benção daquela missa. A 

sensação é a de estar assistindo a um show que provoca emoção e faz aflorar sentimentos. 

Diante das análises feitas sobre a formação da RCC e os condicionantes que 

proporcionaram o seu desenvolvimento, ficam claros quatro marcos importantes que 

antecederam o movimento RCC. Esses marcos foram fundamentais para o surgimento do 

movimento RCC e, dentro deste, a Canção Nova, visto que a RCC é um movimento que 

vincula a Canção Nova, um movimento centrado na experiência que o indivíduo faz do 

“espírito santo” (Carranza, 2000). 

O primeiro marco antecedente, a raiz, o nascedouro, é o chamado pentecostalismo 

norte-americano, que significa a afirmação da experiência individual perante a um mundo em 

evolução moderna, com centros urbanos, secularizado, industrializado, com suas grandes 

cidades como Los Angeles, Chicago, enfim, o centro industrial norte-americano.  

A raiz desse marco é o metodismo em oposição ao formalismo anglicano ou à religião 

de estado inglesa. O que se afirma é a experiência do espírito. Tudo isso, dentro da 

modernidade; é dentro dessa modernidade plural que se proporciona o surgimento da 

experiência individual: “É dentro de uma modernidade individualizada” (Carranza, 2000:25). 

É mais um capítulo da individualização dos processos culturais.  

Esse primeiro marco externo ao movimento RCC, que acontece dentro do mundo 

protestante anglicano, é o acelerador que vai caminhar com os movimentos pentecostais. 

O segundo marco está ligado ao Concílio Vaticano II, o qual abriu a possibilidade de 

novas experiências e novos movimentos; abriu a possibilidade de troca de experiências com 

os protestantes. Nesse momento, padres norte-americanos começaram a buscar novas 
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experiências no pentecostalismo protestante e a trazê-las para dentro da Igreja Católica, 

“catolizando” a experiência pentecostal. Nesse marco podemos encontrar a Origem da RCC. 

Sem esse marco – o Concílio Vaticano II – não haveria condições, na igreja pré-conciliar, 

eclesial, cultural, política, ideológica, de existirem, dentro da Igreja, esses movimentos. A 

possibilidade institucional desse movimento está ligada ao Concílio Vaticano II, ganhando 

força no pós-concílio, crescendo e se desenvolvendo.  

 

É dentro do contexto do Vaticano II (1962-1965), que a RCC se insere como um dos 
movimentos de revivência espiritual que enfatiza o resgate da teologia sobre o Espírito 
Santo, uma das três pessoas do mistério da trindade cristã. O manual de formação da 
RCC registra esse dado da seguinte maneira: “Não havia um ano sequer ao término do 
concílio, quando no verão-outubro de 1966, começou a despertar o fenômeno religioso 
chamado agora de Renovação Carismática. Nesta circunstância, a Renovação aparece 
como um acontecimento pós-conciliar estritamente vinculado ao próprio Concílio.... (A 
Identidade da RCC, s/d, p.9). Fiel a essa referência conciliar, a experiência religiosa a 
partir da qual a RCC se fundamenta teologicamente  é o batismo no espírito (Carranza, 
2000:85). 
 

O terceiro marco – igualmente político – é o pontificado de João Paulo II. Nesse 

pontificado, a experiência do “carisma” (Weber, 1982), solto, como dom natural, onde os 

movimentos podem se desenvolver além da hierarquização, é possível. Visto que esses 

movimentos desenvolvem uma devoção irrestrita ao papa, fato que não havia antes, e a Maria, 

percebe-se um enorme crescimento na devoção à Maria e à Eucaristia. A partir disso, com a 

ligação ao papa e às suas doutrinas, o movimento torna-se conservador. Todo o controle do 

movimento está ligado às orientações do Vaticano. 

Como foi visto acima, as mudanças e as adaptações por que a Igreja passou estão 

ligadas ao Concílio Vaticano II, mas não podemos deixar de analisar o pontificado de João 

Paulo II. A Abertura que ele deu aos novos movimentos proporcionou a utilização da mídia 

com fins de expansão e reconquista religiosa. 

 

O pano de fundo histórico e institucional no qual se desenvolve um dos papados mais 
longos da história do século XX, o de João Paulo II, é desenhado por uma profunda crise 
do comunismo, pela emergência da unificação da Europa, os novos ventos políticos na 
América Latina e na África e um cenário beligerante no Oriente, além de certa 
secundarização das classes sociais e de seu protagonismo. Internamente a interpretação 
do papel social da igreja, polarizada entre progressistas e liberais — disputa herdada e 
consolidada a partir do Vaticano II — começava a dar uma guinada, passando das 
categorias sociais de análise como o marxismo para uma revalorização da cultura. Nessa 
última é sublinhado que é o homem que se humaniza por meio da cultura, isto é, através 
da própria atividade, e não pelo trabalho como se afirma na concepção marxista. Além de 
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certas inquietações em torno da centralidade que a ortodoxia e a recuperação do acervo 
tradicional deveriam ter na evangelização do rebanho católico que dava amplas amostras 
de desinstitucionalização (Carranza, 2005:176). 
 

Para efeito da discussão que aqui se desenvolve, focar-se-á a maneira como foi sendo 

construída a imagem do papa Paulo II na mídia, o que, de certa forma, permite falar em 

carisma midiático, e também a centralidade que, no seu pontificado, adquiriram as multidões 

modernas, orientando para um determinado estilo evangelizador, referência de muitos padres, 

em nosso caso, os ligados ao movimento Canção Nova, como é o caso de Jonas Abib. 

 

Originário de Wadowice, Polônia, João Paulo II será alvo de uma fina tessitura midiática 
que irá construindo a sua imagem a qual desde os primeiros tempos de papado, o fizeram 
popular, “pop”, a começar pelas descrições de ser um homem incansável, forte, esportista 
(que mandou construir uma piscina no Vaticano), acessível, “carismático”, contando na 
sua biografia com inserções no mundo da dramaturgia (Carranza, 2005: 178). 

 

Seu pontificado foi sendo desenvolvido num vai-e-vem onde o próximo-distante 

pautaria o ritmo da sua presença social, marcada pela apropriação do vocabulário 

contemporâneo de “celebridades”, da espetacularização midiática que o inseriu de cheio na 

“vedetização” da sua pessoa.  

Todo detalhe da vida de João Paulo II estava ao alcance do público, transformando-o 

numa personagem que se aproximou de seus fiéis por todos os meios tecnológicos 

disponíveis, inclusive pelo “papamóvel”.  

Caracterizado por exercer um pontificado cercado de recursos midiáticos, teve sua 

imagem aos poucos construída, chegando à sacralização de seus momentos finais, com forte 

determinação e disposição pessoal, reforçadas pelas inúmeras fotografias que mostravam seu 

melhor perfil, um homem que passou por fases conturbadas da história. 

 

Progressivamente a mídia irá polindo a imagem do enérgico bispo de Roma para o ancião 
mártir que se imola a seus 84 anos em nome da Igreja e da sofrida humanidade, 
culminando na aclamação popular de Santo subito! (Carranza, 2005:182). 

 

No conjunto do pontificado, essa imagem não deixa de ter uma dimensão simbólica 

que põe fim a uma fase em que a Igreja estava presa em seus muros para representar uma 

aproximação com as massas. 

Acompanhado de uma profunda carga simbólica, enquanto “vigário” de Cristo, 

aproximando-se dos fiéis, o papa beija o chão, gesto que caracterizou todas as suas viagens e 
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ganhou a simpatia dos cidadãos. Nas viagens encontra-se com autoridades civis e 

eclesiásticas, mas, sobretudo, com grandes multidões que, a cada visita, aumentam em 

número e expectativa, desencadeando as mais variadas sinergias logísticas. Essa intensa 

atividade consolidou uma de suas mais destacadas imagens: “papa viajante”, a qual reforçaria, 

para o grande público, as dimensões universais que encarna a totalidade da Igreja de Roma, 

redesenhando a política de centralização pastoral que seu papado teria.  

A cobertura televisiva desses deslocamentos favoreceu o culto à personalidade papal, 

recobrindo de dimensões planetárias suas ações carismáticas, de modo que o firmou como 

sendo um papa moderno, pois nada mais moderno que a convocatória de multidões, nos 

espaços públicos como estádios, praças, esplanadas. (Benedetti, 1997). 

O pontificado de João Paulo II fez uma opção pelas multidões, preferencialmente, de 

jovens que, sob lemas como parada católica do amor, civilização do amor, aglutinaram-se em 

espécies de woodstock católico, que se iniciaram com a institucionalização do dia mundial da 

juventude.  

Como uma espécie “de astro rock espiritual” (Carranza, 2005:188), os encontros 

tornaram-se o palco de retransmissão doutrinal para as novas gerações, convocadas para 

escutarem o convite a engrossarem os quadros de reprodução institucional — vocação 

sacerdotal e religiosa na valorização do celibato; João Paulo II exortou os jovens a viverem 

alinhados com a moralidade sexual e os preceitos da Igreja, encorajando-os a não usar 

camisinha e/ou quaisquer outros contraceptivos — visto que o sexo só tem finalidade 

reprodutiva. Orientações papais como essas foram incorporadas facilmente pelos jovens 

seguidores da RCC. 

 

 A mensagem papal incentivou constantemente seus jovens ouvintes a valorizar a 
castidade como meio de se prevenir da AIDS e de resistir às relações sexuais pré-
matrimoniais, ao mesmo tempo que condenava duramente a homossexualidade, abordada 
na perspectiva de doença e enfermidade, portanto, curável. (Carranza, 2005:188). 

 
Não é possível afirmar que essas massas juvenis responderam, unanimemente, a esse 

chamado, pois as razões para participarem dos eventos podem estar inscritas nas mais 

diversas ordens, porém é bom ressalvar que a Igreja registrou internamente, nos seus 

movimentos leigos e entre os seminaristas, uma forte tendência a se alinharem às exortações 

papais (Benedetti, 1997; Antoniazzi, 2003).  
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Fala-se em “geração João Paulo II”, que pode ser identificada nos grupos de jovens 

dos mais diversos movimentos, principalmente da RCC, que fazem questão de se 

diferenciarem dos outros por sua insistente adesão ao papa e a seus ensinamentos sobre 

moralidade sexual.  

Só para se ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, a comunidade Canção Nova, famosa 

pelas concentrações multitudinárias de jovens, deflagrou a campanha PHN11 (Por Hoje Não 

Vou Pecar Mais!). Pe. Jonas, fiel ao chamado do Papa, escreve:  

 

[...] por que não ensinar os jovens a dizer não ao pecado de cada dia? Nasce assim PHN 
[…] é preciso entrar nessa aprendizagem e treinamento constantes para dizer PHN às 
nossas más inclinações. Por hoje não! Se você pecar? Você se arrepende, confessa e 
começa tudo de novo. Esta é a beleza do método PHN: a gente está sempre recomeçando 
[…] a castidade é a sadia conveniência, você pode!” (Abib, 2002:12).  
 

Nas concentrações carismáticas não é raro ver traduzida essa exortação no uso de 

camisetas, bonés, bolsas que muitos jovens portam com frases como “Castidade: Deus quer, 

você consegue!” Retomando a mensagem papal, vê-se na insistência desses discursos 

moralizantes e doutrinais, disseminados das mais diversas formas em cada latitude e região, 

pronunciados e reforçados nos seus documentos, traços do catolicismo intransigente, 

colocando-o à beira de uma desqualificação social por insistir na eternidade de costumes 

construídos historicamente. Soma-se a isso a abordagem de temáticas relacionadas à bioética 

(clonagem, pesquisa sobre células-tronco, aborto, eutanásia), às relações conjugais (divórcio), 

entre tantas outras, que distanciam a Igreja de um diálogo com os avanços científicos e suas 

decorrentes mudanças culturais, colocando-a, perante a opinião pública, na trilha de um 

extremo conservadorismo, portador de diversas contradições (Carranza, 2005). 

Se por um lado, a imagem do papa é revestida de modernidade, porque presente nos 

mais diversos meios de comunicação de massa e campos sociais, por outro lado, seu discurso 

é fechado, confrontando a Igreja com situações de grave complexidade (Libânio, 2005). No 

                                                 
11 A geração PHN, como é denominada internamente na comunidade, desenvolve uma série de 
mecanismos para ajudar os jovens a “manterem-se firmes” nos propósitos de não pecar, sobretudo 
contra a castidade. Tive a oportunidade de conversar, em Campinas, com algumas jovens 
universitárias participantes do movimento, ficando impressionado com a forma como repetem frases 
capsulares, atribuídas ao Papa, sobre sexualidade e desenvolvem um acirrado preconceito contra a 
homossexualidade. O mesmo discurso e conduta observei, num outro contato com jovens da Toca de 
Assis, grupo também de linhagem carismática, sediado em Campinas e com acelerada projeção na 
Igreja por sua capacidade de convocação vocacional entre os jovens. 
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entanto, continua essa imagem midiática do pontífice a ser atrativa e atraente para as 

multidões, porque na mídia, como já se disse, é possível separar na prática a mensagem do 

mensageiro, atributo que fica mais claro quando observado na maneira como as multidões 

modernas operam.  

Outro elemento pode ser observado nesse trajeto que compõe o itinerário midiático de 

João Paulo II: o estilo evangelizador como paradigma pastoral, com repercussões políticas. 

Sob a condição de peregrino que vai de santuário em santuário, o papa resgatou a vivência da 

itinerância, a mobilização dos fiéis em torno de grandes eventos, a renovação pastoral da 

efervescência coletiva, dos contatos físicos, de motivos para dar conta de uma identidade: a 

católica. Sua presença nas multidões trouxe impactos simbólicos avaliados das mais diversas 

formas. Isso será espelho para os padres seguidores de sua linha.  

Mais um elemento, a multidão, pode assumir o papel de sujeito social que, na 

perspectiva de Martín-Barbero, corresponde a uma forma de relação e conflitividade social. 

Segundo o autor, nas sociedades urbanas, o rol do massivo é de exprimir anseios, aspirações, 

desajustes que estão presentes nos indivíduos e que são ativados no coletivo. Com isso, nas 

multidões há uma memória popular acumulada que é constantemente acionada, pois, o que 

“ativa essa memória não é da ordem dos conteúdos e nem sequer dos códigos, é da ordem das 

matrizes culturais” (Martín-Barbero, 1997:259). 

Interessa reter, das propostas dos autores, como nas multidões são ativadas as 

sensibilidades de vivência e experiência e sua conexão com as matrizes culturais, mais ainda 

em eventos de cunho religioso. Assim, observam-se nos encontros convocados por João Paulo 

II, nas multidões, os inúmeros “cuidados” de logística, datas, locais, caravanas, para que eles 

aconteçam. São recolocados os símbolos religiosos que integram o evento, desde os cantos até 

os “souveniers”. 

 Para Brenda Carranza (2005:197) “[...] como todo mega-evento, são inúmeros os 

estímulos emocionais que o compõem, a começar pela expectativa da visita, a participação e 

animação do encontro”. Tudo isso constitui-se em meios que ativam a “vivência” e a 

“experiência” dos participantes, meios que atingem em cheio seus imaginários de identidade 

cultural e religiosa e que, consequentemente, revertem para os próprios congregados numa 

sensação de pertença. 

De acordo com o exposto, convém sublinhar dois aspectos sobre o uso que o papado 

fez das multidões modernas, ancorado na construção midiática da figura de João Paulo II.  



 

 
62 

O primeiro diz respeito à mobilização entusiástica que os encontros multitudinários 

desencadearam, convertendo-se, em geral, numa força canalizadora de expressões identitárias, 

assumindo em cada latitude conotações locais. No Brasil, por exemplo, as três visitas papais 

reforçaram, entre outros, o imaginário social de maioria cultural, uma vez que media forças, 

no plano da representação simbólica, com o pentecostalismo, que também se utilizava do 

recurso moderno das multidões, como foi comentado num outro momento.  

O segundo aspecto é a ponte paradoxal que as multidões modernas representaram no 

papado, ligação identificada numa dupla direção.  

A primeira direção,encontramos uma realidade aonde as multidões são portadoras da 

fragilidade de uma sociedade plural, sem “referências certas”. Diante disso, os discursos do 

Papa, rígidos e dogmáticos, atraíram muitos pela oferta de um mundo moralmente ordenado, 

repleto de certezas e normas capazes de organizar o caos que representa viver a autonomia 

moderna: a escolha individual contínua, que torna insuportável a vivência do reino da 

liberdade pessoal. (Carranza, 2005).  

 Talvez isso explique um dos motivos de tanta adesão a essa proposta evangelizadora 

paradigmática do pontificado, fermentando a “geração João Paulo II” que parece trilhar seu 

caminho enquanto tendência eclesial. 

 A segunda direção que pode ser vista no seu papado, deu ao o título de profeta da 

modernidade, colocando no centro de sua atuação a multidão como protagonista. No dizer de 

José Souza Martins, “atores coadjuvantes de sua luta pré-moderna […] A multidão deu à 

palavra de João Paulo II um poder enorme na sociedade do espetáculo e uma força política 

que não pode ser negada” (Martins, 2005).  

O fator paradoxal das megas concentrações de João Paulo II encontra-se na própria 

maneira como a mensagem se processa nas multidões modernas. Se alguns indivíduos podem 

ser atraídos pela procura de certezas, outros o são pela experiência estimulante na participação 

dos “eventos”; mais ainda, há os que são atraídos pelo imã da aura midiática do pontífice.  

Se for o caso das multidões se sentirem atraídas por João Paulo II por causa das suas 

perfumasse na mídia, a sua mensagem  pode não ter implicações práticas na vida cotidiana. 

Ou seja, o indivíduo das massas modernas sente-se atingido emocionalmente dento delas, mas 

não obrigado a responder eticamente, a ser afetado existencialmente pelas mensagens nelas 

proferidas. 
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Explica-se, então, o esforço que a Canção Nova realiza para preencher essa lacuna no 

fiel que adere aos encontros multitudinários, até a certas práticas sacramentais, mas que, na 

sua vivência cotidiana, mostra-se à margem doutrinal. Daí a campanha para educar a geração 

PHN.  

Enfim, da mesma maneira que, no fenômeno midiático, foi reconhecida a produção do 

carisma do Pe. Jonas Abib, em sintonia com um determinado padrão cultural de culto ao 

corpo, em relação ao Papa João Paulo II, é possível inferir que, enquanto personagem 

carismática produzida midiaticamente, a sua afinidade se vislumbra no fato de ter sido não só 

porta-voz de algumas das aspirações coletivas presentes no “espírito da época”, mas também 

formulador de alguns de seus ideários de forma pré-moderna e, até, antimoderna, embora 

veiculados nos equipamentos tecnológicos mais avançados. 

Mesmo que sejam atribuídos a seu estilo de “papa das multidões” um certo profetismo 

na modernidade e a utilização da mídia para atingir seus fins, por aparecer como 

modernizador da Igreja, ao fazer uso dos meios de comunicação de massa, essa modernização 

é alimentada com os valores do passado, provocando o movimento contraditório de se afirmar 

como moderno na forma, ao mesmo tempo em que rejeita a modernidade em seu conteúdo.  

 

Tem-se então uma tendência complexa de autocentramento da igreja maquiada de 
revigoramento, num mundo plural que se afirma como autônomo nos seus estilos e 
valores. Ser portador de um carisma mobilizador e, simultaneamente, de um discurso 
normativo desqualificado socialmente parece ser um traço revelador da tensão vivenciada 
no campo católico. De um lado, existe a tendência dos fiéis a viver uma prática moral à 
margem das orientações doutrinais, e, do outro lado, a tendência a concentrar a adesão 
religiosa sob figuras emblemáticas portadoras de valores do cristianismo, concentradas na 
doutrinação (Carranza, 2005:198). 
 

Nessa dinâmica parece haver um mecanismo compensatório, no sentido de que os 

dispositivos normativos e doutrinais são frágeis perante a racionalidade, a cientificidade e 

laicização social. Por isso, o apelo a um engajamento pessoal que testemunhe um sentido de 

vida (“por hoje não peco mais!”), permite criar uma aura de plausibilidade do cristianismo.  

Figuras emblemáticas, carismáticas, afinadas com o discurso de restauração e 

recristianização, parecem não fazer outra coisa mais que recompor, no plano simbólico, o que, 

nas práticas sociais, ficou inviabilizado.  
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E por fim, um quarto marco ligado ao movimento da RCC é a midiatização do 

cristianismo. Com a abertura ao mundo industrializado e às tecnologias, a Igreja passou a 

utilizar os meios de comunicação para evangelizar.  

Os conteúdos religiosos, ligados à telemídia, passaram a ser vinculados pelos meios de 

comunicação no âmbito do privado, referindo-se à existência individual, à história de vida e 

ao testemunho. 

Para Vattimo, a mídia é o lugar da visibilidade atual. Estar na mídia é existir, é ser 

comprado, é ditar normas, é atingir a consciência criando consenso. Será que é em busca disso 

que a religião entra na telemídia, para continuar a produzir sentido?  

 

[...] a mídia, que distribui informação, cultura, entretenimento, mas sempre sob critérios 
gerais de beleza (atração geral dos produtos), assumiu, na vida de todos, um peso 
infinitamente maior do que em qualquer outra época do passado [...] a mídia produz 
consenso, instauração e intensificação de uma linguagem comum no social. Ela não é um 
meio para a massa, a serviço da massa; é o meio da massa, no sentido de que constitui 
como tal, como esfera pública do consenso, dos gostos e dos sentimentos comuns 
(Vattimo, 1996:44). 

 

 Alguns movimentos religiosos, dentro do projeto de por em prática o 

“ Aggiornamento” proposto pelo Concílio Vaticano II, ligados à telemídia, encontram um 

campo de atuação emergente, visto que têm como principal característica satisfazer as 

necessidades e os desejos individuais, dentro de uma sociedade fragmentada, individualista. 

Segundo Hugo Assmann (1986:10), quando alguns movimentos passaram a se utilizar 

dos meios de comunicação, já se está no campo da “Igreja Eletrônica”. E diante disso, os 

meior de comunicação irão potencializar as possibilidades de igrejas e denominações nesse 

contexto religioso12. 

 
Além disso, atravessa a vida de todas as pessoas que têm acesso aos programas de rádio, 
às TVs, à Internet, tingindo-as com as cores religiosas das emissões. Tudo fica religioso. 
Tanto mais forte ela se torna, quanto mais vinculada à “mercantilização e marquetilização 
da religião” com enormes implicações ideológicas. Sua importância cresce à medida que 
o mercado de informações e o marketing dilatam seus espaços. Embora tal “igreja 
eletrônica” só seja possível por causa das condições socioculturais, econômicas e 

                                                 
12 A Igreja Católica conta atualmente com cinco emissoras, que cobrem todo território nacional e 
outros países da América Latina, Europa e o Continente Africano via satélite, além de uma regional no 
Paraná: a TV Canção Nova, em estudo: o canal de televisão Rede Vida; a TV Século 21; a TV Milícia 
da Imaculada; a TV da Mãe Aparecida, que entrou em funcionamento no o dia 8 de setembro de 2005, 
e a TV Pato Branco (local, no Paraná) em atividade e uma das pioneiras de transmissões de programas 
religiosos (Gasparetto, 2006:6). 
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ideológicas do capitalismo avançado, ela se vincula, na imaginação do fiel, à figura do 
pastor, ou de locutores de excelente desempenho midiático (Libanio, 2002:30). 

 

Neste presente estudo, o movimento religioso Canção Nova faz essa ligação entre o 

fenômeno religioso na pós-modernidade, a telemídia e a sociedade. Este é um movimento 

dissidente da Renovação Carismática Católica, que, por sua vez, é proveniente do 

neopentecostalismo brasileiro. Tal movimento, cuja história será estudada, de maneira 

profunda, no próximo capítulo, teve sua origem na sociedade pós-moderna, a partir da década 

de 70, ganhando força na década de 90. 

Trata-se de uma comunidade católica – como veremos mais a fundo no próximo 

capítulo - idealizada pelo padre Jonas Abib, localizada em Cachoeira Paulista, interior do 

estado de São Paulo e que tem, como objetivo principal, "a evangelização através dos meios 

de comunicação" (Abib, 2002:30), usando as palavras que trazem o carisma concomitante ao 

lema do movimento. Esse objetivo se propaga por meio da TV, rádio, Internet, além de 

produtos audiovisuais, da produção e comércio de livros, CDs, vídeos, entre outros materiais, 

os quais são todos destinados à evangelização telemidiada. 

Dentro dessa visão, a técnica usada pela telemídia deixa de ser uma questão de meio 

para passar decididamente a uma instância de organização da ordem social, do 

estabelecimento da mundovisão e da instauração de sentidos voltados para uma nova 

sociabilidade. Gera novos tipos de interação (Martín-Barbero, 2003). 

O que se está vivendo não é a dissolução do religioso, mas sua reconfiguração pelas 

mediações que constituem seus modos de interpelação dos sujeitos e de representação de 

vínculos que unem a sociedade. Esse é um processo pelo qual a tecnologia da comunicação 

constitui um campo primordial de batalha simbólica, na qual as instâncias do campo religioso 

buscam manter seus fiéis pela oferta e venda de bens simbólicos que garantam o contato com 

o transcendente. A religião “midiática” faz-se pelo mundo dos objetos, mas dos objetos 

reelaborados na perspectiva da lógica da comunicação e não numa lógica de contemplação. 

Os objetos religiosos são retirados da temporariedade clássica por operações discursivas 

midiáticas que os reelabora na perspectiva de uma nova forma de fazer religião. Isto é, trata-se 

do surgimento de uma nova experiência religiosa que só pode ser vivenciada pela mediação 

da técnica e pelas ofertas de suas operações. Dotar a técnica deste status significa atribuir à 

comunicação um novo papel – não instrumental – na organização dos processos de vivência 

religiosa hoje. 
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Para que se compreenda o funcionamento das enunciações televisivas como mediação 

e recepção da construção desta modalidade de fazer religião, será descrita e analisada mais 

adiante, a religião ligada à sociedade e ao consumo, bem como à história do Pe. Jonas Abib, 

fundador da TV Canção Nova, uma rede de televisão que, no cenário atual, representa uma 

das “cabeças de rede” de emissoras confessionais mais importantes do País. Ao lado de outras 

mídias e de outras confissões, a TV Canção Nova protagoniza a construção das novas formas 

de religiosidade e, de modo mais específico, das transformações do “mercado da fé”, fazendo 

emergir, de forma atualizada, fenômenos neodevocionais. 
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Capítulo 2 - Televisão e Canção Nova: uma experiência midiática 

 
Deixaram de vender produtos, para venderem um estilo de 

vida. 
(Lipovetsky) 

 

Pretende-se nesta parte estudar, de forma mais específica, o processo de midiatização13 

da experiência religiosa, tomando como exemplo o caso da TV Canção Nova.  

No primeiro capítulo foram descritos alguns aspectos históricos que proporcionaram o 

desenvolvimento de práticas religiosas de caráter protestante e neopentecostal. Neste, 

pretende-se analisar a proposta comunicacional na perspectiva das ações midiáticas da TV 

“Canção Nova” e do Padre Jonas Abib. Apresentam-se, aqui, as características gerais da 

concepção da programação, usando-a para poder ter uma radiografia das suas características 

gerais.  

Neste capítulo descrevem-se o surgimento da Canção Nova enquanto movimento e 

TV, a vida do Pe. Jonas Abib e suas intenções com a fundação da CN, além das ações 

comunicacionais por meio das operações que constituem o “contrato de leitura” das 

estratégias. Nesse caso, de modo específico, cuida-se de descrever: as operações enunciativas 

que envolvem o lugar identitário da Canção Nova, por meio de sua apresentação institucional; 

as estratégias de venda dos produtos; o lugar terapêutico de testemunho e aconselhamento; os 

programas doutrinários; imagens de fundo confessional; as “missas de cura” e shows de 

entretenimento. A escolha desses aspectos deu-se justamente pelo fato de a TV Canção Nova 

produzir certo tipo de discurso, segundo certas operações midiáticas e religiosas, mediante um 

“contrato de leitura” que estima o envolvimento do seu interlocutor - “os fiéis” - em situações 

de recepção e interação.   

A TV nasce para o grande público com o intuito de propagar e difundir as conquistas 

do século XX ou de convencer o público através da difusão de ideologias e práticas 

capitalistas (Carranza, 2005).  

Mas, com o avanço das telecomunicações, sob a égide militar, aliadas ao mercado da 

indústria cultural, principalmente à vibrante indústria fonográfica, a expansão televisiva inicia 

um processo irreversível que a configura numa mediação social, nos termos de Martín-

                                                 
13 Entendemos por midiatização, a partir da definição de Muniz Sodré, no livro Antropologia do 
espelho, uma ordem de mediações socialmente realizadas, no sentido da comunicação entendida como 
processo informacional, a reboque de organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de 
interação, a “tecnointeração”.  
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Barbero (1997). É um espaço que, além de ser veículo de informação, propaganda, 

entretenimento, prestação de serviços e utilidade pública, também está presente no cotidiano 

das pessoas, sobretudo na sociedade latino-americana e na brasileira; junto com outros meios 

de comunicação como o rádio e posteriormente a internet, passa a ser parte da cotidianidade 

familiar, a unidade básica de audiência por excelência. 

Para Brenda Carranza, a TV, mais que outro tipo de veículo comunicativo, teve uma 

função fundamental nos processos de urbanização das grandes cidades.  

 
Ela se constituiu num elemento central na orientação dos migrantes, que chegavam 
desenraizados e despossuídos de quaisquer redes sociais de sustentação. No caso das 
donas de casa, as programações seriam uma escola de urbanização e de expressão de 
emoções que, de outra maneira, lhes estaria vedada. A radiotransmissão e a TV teriam a 
capacidade de mediar, técnica e discursivamente, o popular, pois falaria a mesma 
linguagem dos migrantes, das donas de casa, dos operários (Carranza, 2005:198). 
  

Nesse sentido, a TV é um meio que preenche o vazio dos aparelhos tradicionais na 

construção de sentido e na resignificação da vida cotidiana. Essa interpretação coloca-se na 

linha oposta daquelas leituras que fazem dos meios de comunicação meros instrumentos de 

dominação ideológica a serviço exclusivo da manipulação das massas receptoras. “Mediação 

que há de ser compreendida como a articulação entre as práticas de comunicação e os 

movimentos sociais, entre as diferentes temporalidades e a pluralidade de matrizes culturais” 

(Martín-Barbero:1997:258). 

Assim sendo, a televisão participa das características essenciais dos meios de 

comunicação, entre as quais se destacam: o imediatismo na informação, a segmentação de 

públicos, o relacionamento íntimo com a comunidade, a interatividade, a prestação de 

serviços de utilidade pública e privada, a mobilização social e o fazer das programações 

momentos de encontro interpessoal. São essas qualidades que embasam tanto a rádio quanto a 

televisão como mídias publicitárias (Martín-Barbero, 1997).   

É nesse amplo raio de difusão da televisão que também se insere o fenômeno 

midiático Canção Nova, sendo a evangelização pelos meios de comunicação a sua prioridade 

pastoral, na qual investe maciçamente.  

O objetivo, ao analisar a presença, o surgimento e o desenvolvimento da TV Canção 

Nova, é, exatamente, perceber a competência mediadora de experiências religiosas que 

permite desenvolver os mecanismos de adesão, tão procurada pelos fiéis que assistem a esse 
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canal, e conhecer quais os dispositivos que são ativados para a reprodução dos imaginários 

religiosos contidos na proposta da “recatolicização” cotidiana do fiel. 

A participação do voluntariado é de fundamental importância para o andamento da 

obra Canção Nova. Ser da comunidade Canção Nova significa ter sido chamado a fazer parte 

de um “projeto divino”, o que implica a necessidade da dar “testemunho” e assumir uma 

conduta de ser um “homem novo”. “Homens novos para uma evangelização nova é o grande 

ideal que motivou a Canção Nova desde seu início. Nós cremos nesse mundo novo, mas nós 

sabemos que o mundo novo é resultado de homens e mulheres novos”14.  

Nessa afirmação do padre Jonas, percebe-se que o “homem novo” a que se refere é 

associado às novas tecnologias de comunicação, nas quais encontra a base para a 

realização dos novos contatos na sociedade atual. Define como o “nascimento” da 

Comunidade Canção Nova o dia em que Dom Antônio Afonso de Miranda, na época bispo 

de Lorena, o chamou para conversar e lhe deu o documento Evangelii Nuntiandi15, que 

trata da evangelização no mundo contemporâneo. Com isso, atribui a responsabilidade não 

a um “capricho” pessoal de autopromoção, mas a um apelo da própria Igreja feito por meio 

dos documentos oficiais para trabalhar com os meios de comunicação social. 

Em entrevista à revista Veja (2004:), padre Jonas orgulha-se da própria obra 

dizendo: “A Canção Nova é uma saída para o mundo” e profetiza a Igreja do futuro: “A 

Igreja de hoje está em gestação e em breve entrará em trabalho de parto”. 

Nessa perspectiva, a proposta da Canção Nova aparece como um elemento no cenário 

da Igreja Católica, um cenário da Igreja neodevocional,16 em que as experiências dos carismas 

multiplicam-se e as pessoas procuram celebrações animadas pelo clima carismático; a 

“experiência” é a palavra mágica. A liturgia é o cume das expressões festivas, emocionais. “A 

sobriedade da liturgia romana será substituída pela criatividade carismática”. (Ortiz: 2005:55).  

Aparece aí não a face da contemplação, mas a sedução do sagrado como objeto de desejo, um 

                                                 
14 Entrevista com o padre Jonas Abib, exibida, no dia 26 de dezembro de 2008, pela TV Canção Nova. 
15 Documento publicado pelo Papa Paulo VI, em 1975. Inspirada nessa encíclica, a Canção Nova 
adquiriu, em 1980, uma emissora de rádio de ondas médias (AM), dando início ao envolvimento 
efetivo com os meios de comunicação de massa.  
16 Chama-se, aqui, de cenário da Igreja neodevocional um fenômeno que é de natureza simbólica, mas 
também de natureza institucional, na medida em que um bom segmento do clero e do próprio 
episcopado brasileiro é oriundo ou é simpatizante desse modelo de Igreja carismática. Um dos 
indicadores desses mecanismos é o número de bispos participantes das missas carismáticas 
transmitidas pelas redes de televisão católicas que vem aumentando a cada dia. 
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Deus que vem ao encontro, de forma interventora e mágica, das necessidades das pessoas, 

quer sejam elas materiais ou espirituais. 

A maneira de tornar os fiéis presentes também obedece a certas estratégias, por 

exemplo: as cartas dos fiéis/receptores, são lidas e em seguida colocadas junto ao Santíssimo 

por intermédio dos padres, esse prática funcionam como mediadores entre Deus e o meio de 

comunicação, seja ele a TV ou a rádio. As pessoas que se encontram em casa assistindo à TV 

são coparticipantes, à medida que podem receber bênçãos, rezar junto, meditar e pedir 

orações. Ao mesmo tempo, os testemunhos de cura que são relatados em forma de dramas, 

pedidos de oração e confissão de situações existenciais são transmitidos com o objetivo de 

interagir com quem está assistindo (Gasparetto, 2005).  

As pessoas são convidadas a não terem medo da exposição pública e a fazerem da 

televisão um “antigo confessionário”, onde são relatadas todas as misérias humanas; uma 

situação de teleatendimentos e de socorro espiritual, de encontro terapêutico em que a própria 

“comunidade de contato” concede a absolvição e a cura de todo mal-estar. Isso significa dizer 

que os sacramentos que a Igreja administrou durante quase 2.000 mil anos nos templos 

deixam de ser controlados pela autoridade da instituição para serem compartilhados e 

administrados por espaços midiáticos da televisão. 

Diante disso, torna-se importante analisar os fatores que determinaram o surgimento 

da TV Canção Nova e os seus mecanismos de agregação de fiéis para o fim de evangelizá-los. 

É necessário voltar nossos olhares e nossos esforços para esses fatores com o objetivo de 

compreendermos como se configuram algumas das manifestações religiosas que surgiram em 

nossa sociedade a partir da década de 70. Sendo assim, o foco de pesquisa do presente 

capítulo consiste na análise do movimento religioso conhecido como Canção Nova, 

movimento este dissidente da Renovação Carismática Católica (RCC), por sua vez 

proveniente do neopentecostalismo brasileiro, com suas expansões e modificações históricas. 

O movimento Canção Nova tem sua origem na sociedade capitalista moderna a partir 

da década de 70, ganhando força na década de 90 (Carranza, 2005). Trata-se de uma 

comunidade católica, idealizada pelo padre Jonas Abib, localizada em Cachoeira Paulista, 

interior do estado de São Paulo e que tem, como objetivo principal, "a evangelização através 

dos meios de comunicação" (Abib, 2005:28), usando as palavras que trazem o carisma 

concomitante ao lema do movimento Cação Nova. Esse objetivo propaga-se por meio de TV, 

rádio, Internet, além de produtos de comunicação audiovisual, como produção e comércio de 
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livros, CDs, vídeos, entre outros materiais, os quais são todos destinados à evangelização 

telemidiada.  

O movimento Canção Nova é a primeira “comunidade de vida” de que se tem notícia 

no Brasil. Nasceu em 1978, na cidade de Lorena, SP. Instituiu-se Comunidade de vida no 

momento em que doze pessoas resolveram morar juntas. Seu fundador, Pe. Jonas Abib, que 

participava de retiros com Pe. Haroldo Rahm – líder da RCC – destacou-se em um ambiente 

carismático, que objetivava a experiência pentecostal.  

Segundo Branda Carranza (2000:66):  

  

A CN é reconhecida canonicamente como Associação Pública de Fiéis, congregando 
pessoas solteiras, casadas, sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas e membros que 
optaram pelo celibato (entrevistas, L.S., Cachoeira Paulista, SP. 2/6/1997). Já com a 
Comunidade de Vida encontra-se a Comunidade de Aliança, que permite juridicamente 
ao grupo possuir bens e ter atuação civil. Entendida como vocação, a Comunidade tem-se 
especializado na evangelização através dos meios de comunicação. A atuação na mídia 
começou com uma rádio, em Cachoeira Paulista, posteriormente realizou programas 
independentes de televisão e hoje possui estúdios próprios de gravação e produção de TV. 

 

Para se manter financeiramente, a comunidade fundou a Associação João Paulo II, 

através da qual é possível captar recursos financeiros para expandir suas atividades com a 

produção de bens eletrônicos religiosos.  

É relevante ressaltar que a Canção Nova – localizada à margem da rodovia Dutra e a 

três horas de distância de São Paulo – converteu-se, nos últimos anos, na principal fonte de 

renda para os moradores da cidade de Cachoeira Paulista. Sem indústrias e atravessando uma 

crise no setor da agricultura, remanejou seus moradores para o setor de serviços hoteleiros, 

favorecido, sobretudo, pelos acampamentos de oração (Carranza, 2000). 

 

A TV Canção Nova tem como sede a cidade de Cachoeira Paulista, no Estado de São 
Paulo, na região do Vale do Paraíba, no km 40 da rodovia Presidente Dutra. 17 É lá onde 

                                                 
17 A Revista “Carta Capital” do dia 18 de junho de 2004 tem como manchete de capa “Católicos 
Fundamentalistas”. A matéria informa que as comunidades carismáticas multiplicam-se e já formam 
mais de 300 grupos no país. A “Canção Nova” é a que mais cresce. Atualmente ela administra 19 
casas de missão espalhadas pelo Brasil. Em novembro de 2004, a “Canção Nova” inaugurou um novo 
espaço de pregação capaz de abrigar 90 mil fiéis em Cachoeira Paulista. Para se ter uma ideia, o 
Centro de Evangelização D. João Hipólito, nome dado em homenagem ao bispo emérito de Lorena, 
que morreu em 2004 e foi peça fundamental da emissora, tem a capacidade de abrigar mais pessoas do 
que o estádio do Maracanã. É o maior vão livre da América Latina. Segundo o Jornal “O Estado de 
São Paulo” do dia 25 de novembro de 2004, o “Rincão do Meu Senhor”, como é popularmente 
chamado o ginásio da TV “Canção Nova”, tem capacidade para 70 mil pessoas sentadas e mais 20 mil 
em pé. É o maior centro de evangelização do mundo, um investimento de 15 milhões de reais feito 
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funciona a Fundação João Paulo II e o conselho administrativo da sociedade que tem 
Luzia Santiago, também apresentadora dos programas principais da emissora, “O amor 
vencerá”, diariamente das 11h às 12h, e o professor Wellington Silva Jardim,  
responsável pela parte jurídica da Fundação. Este também participa dos programas 
destinados aos sócios da emissora, durante os quais reforça o pedido de arrecadações e 
explica onde os recursos foram investidos (Gasparetto, 2005). 

 

A TV Canção Nova (TVCN) não foi a primeira a veicular a religião como seu 

principal “produto de oferta”. No Brasil, o contexto histórico da religião na TV18 começou a 

partir dos anos 1960, com a transmissão de cultos e mensagens religiosas pela televisão. A 

primeira experiência foi a da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, que produziu 

um programa para a TV Gazeta, mas que teve pouca duração. Depois, a Igreja Batista 

manteve no ar, durante 30 anos, também na TV Gazeta, o programa “Um pouco de Sol”. Em 

1989, com a compra da Rede Record pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino 

de Deus, a religião, na TV brasileira, começou a apresentar as características essenciais da 

igreja eletrônica. A Igreja Católica chegou depois dos pentecostais na utilização da TV para 

expandir seus objetivos. 

 

A Igreja Católica no Brasil conta atualmente com cinco emissoras, que cobrem todo 
território nacional e outros países da América Latina, Europa e o Continente Africano via 
satélite e uma regional no Paraná: o canal de televisão Rede Vida, que pode ser 
sintonizado em todo território nacional por parabólica, retransmissoras em VHF e UHF, 
TV a cabo e pelos sistemas Net, Multicanal e TVA, em todo o País. A programação da 
Rede Vida é acompanhada com sinal aberto em 23 capitais do País, 24 horas por dia. A 
emissora conta com o apoio financeiro da Igreja Católica, tanto na capital paulistana, 
como no restante do País (logo, em todo lugar?). Cada diocese investe para instalar os 
retransmissores e em seguida procura patrocínios junto às empresas para manter a 
programação da emissora. O doutorando Luis Ignacio Sierra Gutiérrez, PPG da Unisinos, 
desenvolve a tese Tele crença: estratégias de circulação de sentido religioso no canal 
Rede Vida em Porto Alegre, uma colaboração importantíssima para compreender o 
fenômeno das novas televisões confessionais (Gasparetto, 2005:8).   

 

                                                                                                                                                         
através de doações, principalmente em ouro. Para conseguir o dinheiro foram feitas campanhas 
maciças durante todo o ano de 2004. As doações vieram de, no mínimo, mais cinco países, entre eles 
EUA, Portugal e Itália, onde a TV Canção Nova também é exibida. O centro de evangelização possui 
63 mil metros quadrados, sendo 21 mil de área coberta. O local serve para receber romeiros de todo o 
país, um espaço “para realizar encontros, pregações, celebrações de missas e os shows da comunidade 
Canção Nova”, explica padre Jonas Abib. Além de ginásio, o centro conta com cinco praças de 
alimentação que possuem a capacidade de servir 30 mil refeições por dia, uma média de 100 mil 
pessoas por final de semana. 
18 As principais emissoras católicas do Brasil são a Rede Vida de Televisão, TV Canção Nova, TV 
Século XXI, TV Milícia da Imaculada e TV Aparecida. 
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Dentre os canais com menos visibilidade pode-se destacar a TV Século 21, que entrou 

no ar em julho de 1999. Além de também ser mantida por grupos carismáticos da Igreja 

Católica, consegue personalidades que não aparecem com facilidade nas outras emissoras 

católicas, como é o caso do padre Zezinho, que mantém ali um programa semanal. A TV 

Século 21 sobrevive graças ao apelo dos seus sócios e, de modo especial, à comercialização 

de livros e objetos religiosos. Outra a participar do campo midiático religioso é a TV Milícia 

da Imaculada, que recebeu, em julho de 2001, a concessão para atuar em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. A programação da TV Milícia da Imaculada apresenta uma grade 

estritamente religiosa e de cunho mariano, cujos programas de maior aceitação são O Rosário 

em seu lar, Consagração a Nossa Senhora, Momento Mariano. A TV da Mãe Aparecida é uma 

das mais recentes; entrou em funcionamento no dia 8 de setembro de 2005, com o objetivo de 

ser uma obra de evangelização mantida pela campanha dos devotos. A programação tem seu 

foco principal no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Outro canal de cunho 

religioso, porém de pouca abrangência é a TV Pato Branco (local, no Paraná); em atividade, é 

uma das pioneiras de transmissões de programas religiosos. (Gasparetto, 2005). Esses canais 

têm como foco o mesmo público religioso focalizado pela TV Canção Nova.  

 
2.1 A emergência da “Canção Nova” 

 

Para compreendermos o funcionamento da TV, baseamo-nos em várias fontes, 

especialmente em depoimentos de atores e reflexões que protagonizam a experiência. 

Vejamos a fala testemunhal do padre Jonas: 

 

Foi a grande graça da minha vida. Eu estava no momento de maior crise existencial pela 
qual passei, e Deus veio justamente me dando a graça, a partir de o que a Bíblia chama de 
ser batizado no Espírito Santo. Naquele dia a minha vida se renovou e eu não creio que 
experimentei, porque quando você experimenta depois não quer mais, porque depois você 
não deseja mais porque você já experimentou [...] eu quero ser um Mister Pentecostes, 
porque o mundo de hoje só vai tomar jeito novamente com o Espírito Santo, porque o 
Espírito Santo é capaz de fazer o mundo novo que nós desejamos (Pe. Jonas Abib)19  

 

No final da década de 1970, o padre Jonas fez um apelo a um grupo de jovens, durante 

um retiro espiritual, convidando quem quisesse deixar sua família, sua casa e os seus estudos 
                                                 
19 Entrevista do padre Jonas Abib, em janeiro de 2005. Disponível em www.cancaonova.com/portal. 
Acesso em 20 fevereiro de 2007. 
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a morar junto em comunidade. Essa comunidade foi batizada com o nome Canção Nova. A 

entrada para o trabalho com a mídia deu-se pela música, com a gravação dos dois primeiros 

discos: “Canção para orar no Espírito” e “Amor vencerá”, com os quais conseguiram o 

dinheiro para comprar o primeiro terreno para a Casa de Maria, em Queluz, São Paulo. “Eu 

tive a graça de fazer orquestração e hoje dirijo uma grande orquestra que é a Canção Nova” 

(Pe. Jonas Abib)20.  

Antes, porém, de atuar na televisão, a experiência do grupo Canção Nova se deu por 

intermédio dos meios de comunicação com a “Rádio Canção Nova”, hoje uma potência que 

abrange todo o país e o mundo pela internet.  

A partir desse objetivo, a Canção Nova passou a buscar meios para sua expansão, 

sendo um marco importante a inauguração, “em 25 de maio de 1980, da Rádio Canção Nova, 

através das faixas AM, FM, SW1, SW2”. 

[...] em 8 de dezembro de 1989, a TV Canção Nova (TVCN) torna-se uma realidade no 
Brasil, a qual atualmente conta com cinco produtoras instaladas nas cidades de Cachoeira 
Paulista-SP, Aracaju-SE, Rio de Janeiro-RJ e Brasília-DF. A TV Canção Nova atinge 
todo o território nacional com seus sinais através de antenas parabólicas, 127 operadoras 
de TV a cabo e 396 retransmissoras. O sinal da TVCN consegue ainda atingir o 
continente americano, a Europa Ocidental, a África do Norte e Oriente Médio através do 
sistema de satélites e TVs a cabo.  O Portal Canção Nova - www.cancaonova.com, conta 
atualmente com, em média, 2.000.000 acessos mensais.21  

 

 Em 1980, a Comunidade Canção Nova passou a atuar nos meios de comunicação 

com a Rádio Canção Nova, hoje com potência que abrange todo o Brasil e o mundo pela 

Internet. As concessões de rádio e televisão são obtidas por intermediação de políticos 

ligados à Renovação Carismática, ou mesmo ligados à Igreja Católica, como é o caso do 

senador Marcos Maciel, que, durante oito anos, foi vice-presidente da República no 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que fazia todos os trâmites políticos 

para a regulamentação das concessões junto ao ministério das comunicações, além, é claro, 

de todo um trabalho de articulação junto à base eleitoral dos deputados e senadores 

(Gasparetto, 2005). 

                                                 
20 Entrevista do padre Jonas Abib, em janeiro de 2005. Disponível em www.cancaonova.com/portal. 
Acesso em 20 de fevereiro de 2007. 
21 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 26/08/2008. 
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Segundo Wellington Silva Jardim, vice-presidente da TV Canção Nova, “o mais 

difícil é conseguir a primeira concessão, porque as outras a pressão política torna mais 

fácil”.22  

 
É nesse contexto de assimilação da importância da técnica no trabalho de visibilidade da 
Igreja e de promoção da “Comunidade Canção Nova”, experimentando os benefícios pela 
venda de discos religiosos e das concessões de rádios, que, em dezembro de 1989, a TV 
Canção Nova teve seu início, num primeiro momento, como retransmissora da TV 
Educativa do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, o padre Jonas produzia e apresentava 
programas exibidos pela Rede Mulher, Rede Vida ou mesmo com programa numa rede 
em Araraquara, cujo sinal abrangia desde Araras até São José do Rio Preto e Barretos, no 
coração do Estado de São Paulo, uma das regiões mais prósperas e de uma presença 
expressiva da Renovação Carismática (Gasparetto, 2005:192). 

 

A partir de 1989, a Comunidade Canção Nova começou a atuar com uma 

retransmissora de TV - TVE do Rio de Janeiro - atingindo atualmente também todo o mundo 

através da Internet.  

No ano de 2002, Padre Jonas Abib celebrou os 25 anos da Comunidade Canção Nova. 

Também em 2002, encontrou-se com o Papa João Paulo II e, para ele, esse encontro foi 

confirmação de sua missão na Canção Nova23  

No ano de 2001, padre Jonas Abib levou a televisão Canção Nova para Portugal no 

“altar do mundo”. Assim, em 11 de maio de 2001, a Canção Nova fez sua primeira 

transmissão ao vivo, via TV a cabo (Gabriel, 2009:224). Isso foi o processo inicial da Produtora 

de TVCN em Portugal, ou seja, programas feitos no exterior para serem retransmitidos no 

Brasil. 

 Junto com a televisão foram levados, além de todo o Sistema Canção Nova de 

comunicação, também os membros e sócios, o que foi possível, porque, anteriormente, a 

comunidade Canção Nova já havia se instalado naquele país com uma casa de missão. Em 

seguida, várias outras casas foram abertas no exterior. 

 

[...] a presença da RCC brasileira em Portugal por meio da Comunidade Canção Nova, 
que foi fundada pelo padre salesiano Jonas Abib em 1978, na cidade  de Lourena-SP, 
hoje com sede na cidade de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, SP. Com vinte anos 
de evangelização, a Canção Nova teve sua primeira expansão internacional chegando à 

                                                 
22 Entrevista com Wellinton Jardim, no site http://www.coracaosolidario.com. Acesso em 22 fevereiro 
de 2007. 
23 www.cancaonova.com.br. Acesso: 26/08/2008. 
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cidade de Fátima, em Portugal, no final de 90. Atualmente conta também com casas de 
missão nos Estados Unidos, na cidade de Marietta, na cidade de Toulon; na Itália, em 
Roma; em Israel, na cidade de Jerusalém (Gabriel, 2009:224). 

 

No ano de comemoração de seus trinta anos, e com dez anos de presença em Portugal, 

juntamente com a Comunidade Canção Nova e todos os sócios, Pe Jonas Abib inaugurou o 

Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, um local para mais de 100 mil 

pessoas.  

 
Na comemoração de seus 30 anos, e com 10 anos de presença em Portugal (desde 1998), 
a Canção Nova não guarda modéstia nos números de crescimento. Sua administração 
deve dar conta mensalmente de sustentar 1004 membros entre comunidade de vida e 
comunidade de aliança e cobrir custos só do sistema de comunicação em torno de R$ 11 
milhões. Em sua sede na cidade de Cachoeira Paulista, o fiel que visitar a Canção Nova 
poderá desfrutar de shows com padres cantores e megapregações no centro de 
Evangelização Dom João Hipólito, que possui 21 mil metros quadrados cobertos, 
construídos a preço de “ouro”, capaz de abrigar cerca de 100 mil pessoas (Gabriel, 
2009:225). 

 

Em 2006, recebeu o prêmio Santa Clara da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) pelo documentário Concílio Vaticano II, produzido pela TV Canção Nova. Ainda em 

2006, recebeu o prêmio São Francisco de Sales, da Editora Canção Nova, pelo recorde de 

vendas do seu livro “Sim, sim! Não, não!”. A obra atingiu a marca de 400 mil exemplares 

vendidos, em três anos após o lançamento. 

No dia 7 de agosto de 2007, uma coletiva de imprensa marcou a entrada da TV 

Canção Nova na grade de TV por assinatura SKY. 

 

"A entrada da Canção Nova é um presente de Deus que nós almejávamos muito! É um 
privilégio poder entrar na SKY que hoje entra no Brasil em 1 milhão e 300 mil lares. Nós 
estamos perto de bons canais, e as pessoas vão ver um canal diferente; vão parar, e eu 
tenho a certeza de que muita gente vai ficar e vai entrar nesse rio de graças em que nós já 
estamos nadando", disse padre Jonas.24  

| 

Eto, um dos fundadores da Canção Nova, comenta a entrada da TV Canção Nova: 

 

Eu partilho com todos a alegria de poder levar a mais sócios da Canção Nova a 
programação da TV 24 horas no ar, evangelizando agora pela SKY em formato digital. A 
SKY tem um público específico, uma classe social que nós ainda não atingíamos. Esse é 

                                                 
24 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 26/08/2007. 
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o grande significado para mim, Deus quer chegar a todos e agora nós vamos atingir todas 
as classes e o Brasil inteiro vai poder acompanhar esse novo formato de televisão!25  
 

O presidente da SKY, Luis Eduardo Batista, falou do novo projeto da TV por 

assinatura - SKY Empresas - no qual a TV Canção Nova é a primeira a entrar com sua 

programação. "Nós estamos satisfeitos em ter a Canção Nova conosco, cremos estar 

agregando conteúdo a um conteúdo que já é o melhor do mercado e esperamos que a Canção 

Nova também esteja satisfeita com SKY, como SKY está satisfeita com Canção Nova".26  

Na Sky, a TV Canção Nova é o canal 96 e também o canal 222 para assinantes com 

antena da DIRECTV. Pe. Jonas Abib comenta a ligação SKY e TVCN como se fosse uma 

necessidade de facilitar a ligação entre as pessoas e Deus: "É um desafio para toda a nossa 

mídia evangelizar nos dias de hoje, porque as pessoas têm sede de Deus, mas ao mesmo 

tempo as pessoas têm medo de entregar suas vidas para Deus. E o que eu peço a Deus é 

unção”.27  

Além disso, a TV Canção Nova possui gravadoras e repetidoras em todas as regiões 

do Brasil, aumentando o seu alcance: Aracaju – SE, Cachoeira Paulista –SP, Campo do 

Goytacazes – RS, Curitiba – PR, Florianópolis – SC e São Paulo – SP  (Gabriel, 2009:225). 

 

A TV Canção Nova hoje possui seis geradoras: - Aracaju-SE - Cachoeira Paulista-SP - 
Campos do Goytacazes-RJ - Curitiba-PR - Florianópolis-SC - São Paulo-SP. A Canção 
Nova sempre viveu da Providência Divina em tudo! A história com a TV Canção Nova 
não poderia ser diferente. Primeiramente adquirimos a Geradora em Aracaju, foi uma 
grande conquista! Foi maravilhoso poder contar com o povo para que se pudesse saldar a 
dívida dessa geradora, sem contar o incentivo que tínhamos das pessoas no sentido de 
fazer com que mais e mais pessoas pudessem ter em suas casas a programação da TV 
Canção Nova que naquele momento estava tendo uma grande guinada em termos de 
TV..28  
 

No mapa abaixo pode-se observar onde se encontram as retransmissoras locais do 

sinal da TVCN. 

 

 

 
 
                                                 
25 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 26/08/2007. 
26 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 26/08/2007. 
27 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 09/08/2007. 
28 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 09/08/2007. 
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Selecione um estado para ver as retransmissoras locais 

 
Imagem 1 – Mapa com as retransmissoras locais do sinal da TVCN. 
Fonte: http://www.cancaonova.com/portal/canais/tvcn/tv/sintonizar.php: acesso: 15/09/2009. 
 

Em primeiro lugar foi adquirida a geradora em Aracaju, 

 
Foi maravilhoso poder contar com povo para que se pudesse saldar a dívida dessa 
geradora, sem contar o incentivo que tínhamos das pessoas no sentido de fazer com que 
mais e mais pessoas pudessem ter em suas casas a programação da TV Canção Nova que 
naquele momento estava tendo uma grande guinada em termos de TV (Abib, 2004:91). 
 

Já a  TVCN conta com retransmissoras em mais de 500 municípios e com cerca de 200 

operadoras de TVs a Cabo; é sintonizada em todo o Brasil pela parabólica, por TV por 

assinatura na TECSAT e está também presente no exterior: DTH/ TV Cabo de Portugal, 

Satélite Intelsat 805: Continentes Americanos – Europa – Norte da África – Ásia, Rede Gossi 

(Paraguai), Rede Regional de Canales de Cable (Uruguai) (Gabriel, 2009). 

 

Imagem 2 - Regiões destacadas para ver as emissoras locais. 
 Fonte: http://www.cancaonova.com/portal/canais/tvcn/tv/sintonizar.php: acesso: 15/09/2009. 
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No mapa acima é possível observar os locais em que a TVCN tem emissoras 

transmitindo mensagens para atingir seu objetivo.  

O mais novo investimento, que deve ser finalizado no ano de 2010, também não pouco 

modesto, é feito na construção de uma igreja santuário intitulada “Santuário Pai da 

Misericórdia”, que deverá abrigar 10mil pessoas sentadas. 

 Essa megaconstrução está sendo realizada com o dinheiro de doações em ouro feita 

pelos seguidores e simpatizantes do movimento Canção Nova. A partir de campanhas 

realizadas pela TVCN e por meios impressos, faz-se uma grande campanha para as pessoas 

doarem o ouro que têm guardado em casa, desde alianças de separação ou do companheiro 

morto, até presentes que estão guardados há muito tempo. 

  

No blog do administrador da Canção Nova, Wellington Silva Jardim, o apelo é com cifras 
douradas: “muita gente possui ouro em casa e não usa, está parado! Não deixe isso 
acontecer, envie para nós, juntamente com seu endereço, e ajude-nos a concretizar este 
sonho”. Os pedidos de doações de peças em ouro têm sido recorrentes e bastante 
polêmicos ( Gabriel, 2009:225). 
 

A forma de mobilização econômica do movimento Canção Nova é muito forte. Já que 

o movimento não se sustenta vendendo publicidade de empresas e instituições privadas ou 

públicas, o mecanismo encontrado para arrecadar fundos é o incentivo a doações. 

 

2.2  Fatos marcantes 

Fatos marcantes da Canção Nova, segundo os próprios membros do movimento 

Canção Nova,  

 “A Canção Nova não nasceu de um projeto humano, mas sim, de uma iniciativa de Deus 
que vem socorrer as necessidades urgentes do nosso tempo. Inspirados pelo Espírito 
Santo, nós vivemos em função da missão de evangelizar com os recursos tecnológicos do 
século 21. Realizamos, apenas, o que estava guardado no coração de Deus. E 
continuaremos a fazê-lo de forma incansável”, destaca monsenhor Jonas Abib. 
(http://wiki.cancaonova.com/index.php/Fatos_Marcantes. Acesso: 18/08/2010) 
1976  - Dom Antônio Afonso de Miranda faz um chamado ao monsenhor Jonas 
[sacerdote na época] para que se dê uma atenção especial ao “Evangelii Nuntiandi”: 
Evangelização no Mundo Contemporâneo, assinado pelo Papa Paulo IV em 8 de 
dezembro e publicado em 21 de dezembro de 1975. Acontece ainda nessa época o 
primeiro encontro na “Canção Nova, a Casa de Maria”, em Queluz (SP).  
1977  - Padre Jonas oferece encontros chamados “Catecumenatos”, que são cursos de 
catequese para jovens. Os pais, vendo a transformação dos filhos, também começam a 
participar. Dessa forma, acontece ao pé da letra o que dizia o documento pontifício 
apresentado por Dom Antônio Afonso de Miranda ao sacerdote: “Tocados pela graça, 
descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentaram a necessidade de a Ele se 
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entregar” (EN, n. 44). Luzia Santiago diz seu “sim”, durante a Festa de Cristo Rei, ao 
lado de outros 11 jovens.  
1978 - No ano em que João Paulo II é eleito Papa, padre Jonas inicia, aos 42 anos, a 
Comunidade Canção Nova – no dia 2 de fevereiro, em Queluz (SP). Nessa ocasião, Deus 
coloca forte no coração do sacerdote o capítulo 45 do “Evangelii Nuntiandi”: evangelizar 
pelos meios de comunicação. “(...) Postos ao serviço do Evangelho, tais meios são 
suscetíveis de ampliar, quase até o infinito, o campo para poder ser ouvida a Palavra de 
Deus e fazer com que a Boa Nova chegue a milhões de pessoas” (EN, n.45).  
1979 - Logo depois do Rebanhão [retiro aberto realizado nos dias de Carnaval, em 
Cruzeiro (SP)], padre Jonas e seus jovens missionários começam a construção de quatro 
casas em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Como ganharam apenas uma faixa do 
terreno, não era conveniente espalhá-las porque sabiam que iriam precisar da área restante 
para outras construções; então, foi feito apenas um sobrado.  
1980 - Com a aquisição da Rádio Bandeirantes (AM 1020), em Cachoeira Paulista (SP), 
vai ao ar o “Alô, bom dia!” - o primeiro programa da Rádio Canção Nova, com padre 
Jonas, Luzia Santiago e Elzinha. Acontece também a primeira transmissão de um grande 
evento da CN.  
1982 - Nascem a Fundação João Paulo II, mantedora do Sistema de Comunicação Canção 
Nova, e o Departamento de Audiovisuais (DAVI).  
1989 - Com a transmissão da Santa Missa para todo o Vale do Paraíba, é lançada em 8 de 
dezembro a TV Canção Nova, com câmeras VHS. Também é criada a primeira Casa de 
Missão – a de São Gonçalo dos Campos (BA).  
1991 - Em missão em São Gonçalo dos Campos (BA), morre a missionária da 
Comunidade Canção Nova Izabel Cortês – uma das primeiras a dizer o seu “sim” ao 
padre Jonas para viver em comunidade.  
1993 - Com a compra da primeira máquina off-set, é fundada a Editora Canção Nova, 
responsável pela produção de livros e devocionários. Padre Jonas escreve os Estatutos da 
Comunidade Canção Nova.  
1994 - A Rádio Canção Nova começa a operar via satélite para todo o país. É formado o 
primeiro grupo de discipulado em Queluz (SP). Reconhecimento diocesano dos Estatutos 
da Comunidade Canção Nova (Associação Pública de Fiéis).  
1995 - Acontecem os primeiros Acampamentos de Oração na Chácara Santa Cruz, sede 
da comunidade, em Cachoeira Paulista (SP).  
1996 - É lançado o primeiro portal da Canção Nova na internet 
(www.cancaonova.org.br). 
1997 - Têm início as transmissões via satélite da Rede Canção Nova de TV. Compra-se a 
geradora em Aracaju (SE) e lança-se o projeto “Dai-me Almas”, cujo objetivo é angariar 
fundos para manter a obra. É aberta a primeira Casa de Missão no exterior, em Roma 
(Itália).  
1998 - A programação da Rádio AM Canção Nova passa a ser retransmitida através da 
internet. Em Fátima (Portugal) é aberta a segunda Casa de Missão no Velho Continente.  
2000 - Inauguração do Instituto Canção Nova, que hoje atende mais de mil crianças da 
cidade, e da Casa do Bom Samaritano, voltado a moradores de rua e pessoas em estado de 
vulnerabilidade social. O novo portal cancaonova.com estréia na internet.  
2001 - O portal cancaonova.com inaugura novos canais, como o Rosário Online, 
ampliando a interatividade com internautas católicos do mundo todo.  
2002 - Padre Jonas se encontra com o Papa João Paulo II, em Roma, e lança seu próprio 
site (www.padrejonas.com), acessado por mais de 15 mil pessoas em novembro de 2007.  
2003 - Têm início as transmissões FM da Rádio Canção Nova.  
2004 - A Canção Nova lança a primeira WebTV católica do mundo: a WebTVCN. É 
aberta a primeira Casa de Missão, em Dallas, nos Estados Unidos da América. Nasce o 
Progen (Projeto Geração Nova), voltado à inclusão social de adolescentes. Acontece o I 
Hosana Brasil, evento que marca a inauguração do Centro de Evangelização Dom João 
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Hipólito de Moraes, com capacidade para 70 mil pessoas. Em Portugal, padre Jonas 
consagra o Sistema Canção Nova de Comunicação como “altar do mundo”.  
2005 - No sul da França, em Toulon, é inaugurada a primeira Casa de Missão no país. 
Nasce a Companhia de Artes Canção Nova. Em Frankfurt (Alemanha). A CN participa da 
Feira Internacional do Livro. Direto de Roma, padre Jonas comenta ao vivo pela TV 
Canção Nova as exéquias do saudoso Papa João Paulo II e o processo de eleição de Bento 
XVI.  
2006 - Começa a operar a segunda geradora da CN – a Rádio América (AM 1410), de 
São Paulo -, ampliando a audiência da Rádio Canção Nova. A TV CN recebe o prêmio 
Santa Clara da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNB pelo documentário 
Concílio Vaticano II). Padre Jonas recebe o prêmio São Francisco de Sales, da Editora 
Canção Nova, pelo recorde de vendas do seu livro “Sim, sim! Não, não!”, com a marca 
de 400 mil exemplares. Tembém tem início a transmição via SKY pelo canal 96. 
2007  - Padre Jonas recebe o título de “monsenhor” do Papa Bento XVI e grava o seu 
primeiro DVD. A Editora CN estréia na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Em 
dezembro, a Canção Nova é homenageada na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). 
Durante o 4º Hosana Brasil é lançada a pedra fundamental da igreja do Pai das 
Misericórdias, cuja capacidade é para 10 mil pessoas. 
2008 - Começam as obras para a construção da igreja do Pai das Misericórdias. A Canção 
Nova comemora 30 anos de história e promove programações especiais em todos os 
meios de comunicação. No dia 3 de novembro a comunidade vai ter os seus Estatutos 
aprovados pelo Papa Bento XVI.29 
(http://wiki.cancaonova.com/index.php/Fatos_Marcantes. Acesso: 18/08/2010) 

 

 

2.3 Jonas Abib 
 

Eu era seminarista e estava fazendo o último ano de teologia. Já havia percorrido um 
longo caminho: além de todos os estudos – ginásio, colegial, filosofia, teologia, e um ano 
de noviciado -, tínhamos também três anos de experiência como professor em algum 
colégio [...]. Eu estava no décimo quinto ano, com mais os quatro anos no primeiro grau: 
eram dezenove anos! Deus começou a agir: justamente no último ano de teologia fiquei 
doente [...], era a grande pergunta que eu me fazia: “por que esta situação? Por que, 
depois de tanto tempo, eu estou doente...? Como menino da periferia de São Paulo, 
menino pobre – papai foi pedreiro, mamãe era costureira –, eu dizia a mim mesmo: “Logo 
agora que estava no último ano?... por que tudo isso?” Meu encontro pessoal com Jesus 
aconteceu ali, diante daquela pergunta. [...] Compreendo hoje que  foi vontade de Deus 
que isso acontecesse antes da minha ordenação. Deus foi “subversivo”[...] Esse encontro 
pessoal com Jesus tornou-se, então, a chave da minha vida e de toda a Canção Nova. 
[...] 
Fiquei admirado porque a fazenda foi cedida gratuitamente. Daí nasceu a Associação 
Canção Nova. [...]. Assim como na Bíblia existem princípios eternos – leis que regem o 
Reino de Deus Seu povo -, da mesma forma Deus foi suscitando princípios que dirigem a 
Canção Nova desde seu Início [...]. Tudo nasceu de uma história vivida. Nunca criamos 
regras, leis ou normas. O que existe hoje é resultado de nossa vivência (Abib, 2004:9-10). 

Esses dois breves relatos feitos pelo padre Jonas Abib no início do livro “Canção 

Nova, uma Obra de Deus”, no qual Abib faz sua autobiografia, são expressivos no sentido de 

                                                 
29 Manteve-se o este texto na integra para se ter uma visão dos fatos que os membros da Canção Nova 
consideram importante.  
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esclarecer as finalidades e a maneira como o fundador do movimento Canção Nova objetivou 

e justifica a sua criação. 

Padre Jonas Abib nasceu no dia 21 de dezembro de 1936, em Elias Fausto/SP. Filho 

de Sérgio Abib, de descendência sírio-libanesa, e de Josepha Pacheco Abib, de descendência 

italiana, residente em São Paulo, aos 7 anos, iniciou o curso de primeiro grau no Colégio 

Padre Moye, dirigido pelas Irmãs da providência de Gap. Aos 12 anos passou a estudar no 

Liceu Coração de Jesus e a trabalhar nas oficinas de artes gráficas - setor de encadernação.  

Aos 13 anos foi transferido para o Ginásio São Manoel, de Lavrinhas/SP, com o objetivo de 

integrar-se ao seminário salesiano, de onde, mais tarde, partiu para Pindamonhangaba/SP, a 

fim de cursar o ensino médio, no Instituto do Coração Eucarístico, e, em seguida, para 

Lorena/SP, com o objetivo de estudar Filosofia, no Instituto Salesiano de Filosofia e 

Pedagogia.30  

Terminada essa etapa, cursou teologia, em São Paulo, no Instituto Teológico Salesiano 

Pio XI, no Alto da Lapa, e foi ordenado sacerdote em 1964. Como padre novo em São Paulo, 

trabalhava com os jovens, lecionando na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena/SP, além 

de dar assistência à juventude fazendo Encontros e Retiros.  

Em 1971, Padre Jonas Abib inseriu a ideologia da Renovação Carismática Católica.  

Nela desenvolveu trabalhos com a juventude e em 1978 fundou a Comunidade Canção Nova, 

que tinha a Missão, como já foi dito, de evangelizar pelos meios de comunicação social.  

 

Padre Haroldo veio no dia 2 de novembro de 1971. Falou-nos a respeito do que Deus 
estava fazendo no mundo por meios da Renovação Carismática Católica. Explicou-nos 
sobre a Efusão do Espírito Santo; o que eram os dons do Espírito Santo [...] Deus andou 
rapidinho comigo: lembro-me  de que um mês e meio depois, já no começo de 1972, fui a 
Campinas, São Paulo com dez jovens... tivemos a oportunidade de fazer um experiência 
de oração com padre Haroldo, na Vila Brandina. Lá comecei a entender o que era a 
Renovação Carismática Católica, a Efusão do Espírito Santo e seus Dons (Abib, 2004: 
16-17). 
 

Em 1980, a Comunidade Canção Nova passou a atuar nos meios de comunicação com 

a Rádio Canção Nova, hoje com potência que abrange todo o Brasil e o mundo pela Internet. 

A partir de 1989, a Comunidade Canção Nova começou a atuar com uma retransmissora de 

TV - TVE do Rio de Janeiro - atingindo atualmente também todo o mundo através da 

Internet. “Fomos gerados para os meios de comunicação” (Abib, 2004:73). 

                                                 
30 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 26/09/2008. 
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No ano de 2002, Padre Jonas Abib celebrou os 25 anos da Comunidade Canção Nova. 

Uma data marcante para toda a comunidade. Também em 2002, Padre Jonas encontrou-se 

com o Papa João Paulo II e, para ele, esse encontro foi confirmação de sua missão na Canção 

Nova.  

No ano de 2004, padre Jonas Abib consagrou a televisão Canção Nova, em Portugal, 

no altar do mundo. Junto com a televisão foram consagrados todo o Sistema Canção Nova de 

Comunicação e também os membros e sócios dessa obra. Em 2004 também, Padre Jonas, 

juntamente com a Comunidade Canção Nova e todos os sócios, inaugurou o Centro de 

Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, um local para mais de 100 mil pessoas. Foi o 

maior evento da Comunidade Canção Nova, chamado de "Hosana Brasil".31  

Em 2005, participou dos funerais do Papa João Paulo II, no Vaticano, e acompanhou o 

processo de eleição de Bento XVI, fazendo comentários ao vivo pela TV Canção Nova.  

Em 2006, recebeu o prêmio Santa Clara da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) pelo documentário Concílio Vaticano II, produzido pela TV Canção Nova. Também 

em 2006, recebeu o prêmio São Francisco de Sales, da Editora Canção Nova, pelo recorde de 

vendas do seu livro “Sim, sim! Não, não!”. A obra atingiu a marca de 400 mil exemplares 

vendidos em três anos, após o lançamento.  

Em 2006, acolheu, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), membros e 

amigos da Fraternidade Católica Internacional, no 12º Congresso Mundial das Novas 

Comunidades, com a presença do presidente do Pontifício Conselho para os Leigos, Dom 

Stanislaw Rylko (Gabriel, 2009). 

 Hoje, Padre Jonas Abib é presidente da Fundação João Paulo II, membro do Conselho 

Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil e da Fraternidade Católica 

Internacional, órgão reconhecido pela Santa Sé.  

 
2.4 O avanço da Canção Nova e seus meios de comunicação 

 
 Como analisado acima, no Brasil, a sintonia da TVCN é feita por meio de 

retransmissoras, antenas parabólicas e operadoras de TV a cabo, conseguindo uma cobertura 

de 100% do território nacional. Atualmente há cinco geradores instalados nas cidades de 

Cachoeira Paulista-SP, Brasília–DF, Aracaju–SE, Belo Horizonte-MG, Fortaleza-CE e 

                                                 
31 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 26/09/2008. 
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Florianópolis-SC. A Canção Nova pode ser sintonizada no território brasileiro por antenas 

parabólicas, 146 operadoras de TV a cabo e 268 retransmissoras pelo País; há 685 pedidos 

transitando no Ministério das Comunicações. O sinal cobre ainda a Europa Ocidental, Norte 

da África, Paraguai e Uruguai, via satélite e TV a cabo, como: Satélite Intelsat 805; 

Continente Americano e Norte da África, Satélite DTH; TV a cabo Portugal e Europa 

Ocidental, Rede Gossi; Paraguai e Rede Regional De Canales de Cable; Uruguai. A TV 

Canção Nova chega, hoje, a mais de 52% da população brasileira. Como rede existe desde 

1999 e conta atualmente com 6 geradoras.32  

Desde 1980, o grupo Canção Nova vem atuando no setor de radiodifusão, composto 

por onze emissoras no território brasileiro, transmitindo também via satélite para todo o 

continente americano, Europa Ocidental e África do Norte. Em março de 2005, abriu uma 

filial em Jerusalém (Gabriel, 2009). 

Para o pesquisador da  Canção Nova, Eduardo Gabriel (2009:226): 

 

Inevitavelmente, por ser o grupo Canção Nova uma comunidade carismática de referência 
internacional, acaba fazendo com que a sua proposta religiosa e os seus produtos estejam 
num processo de interação com os maiores grupos carismáticos internacionais. Como 
exemplo disso basta ver os programas que são transmitidos de Portugal por 
apresentadores da emissora local ou mesmo o número de palestrantes franceses presentes 
em todos os retiros e acampamentos realizados em Cachoeira Paulista.  
 

Um aspecto que parece importante para se entender as estratégias das 

telecomunicações religiosas é o papel da radiofonia como divulgadora da programação da TV. 

Isso se dá por meio das emissoras da rede nas cidades de Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, 

Cuiabá/MT, Gravatá/PE, Natal/RN, Nova Esperança/PR, Palmas/TO, Paulínia/SP, São José 

dos Campos/SP, Vitória da Conquista/BA, Vacaria/RS e Cachoeira Paulista/SP, em AM e 

FM. Essas emissoras reforçam o trabalho da TVCN, operando como apoio de toda a 

programação televisiva. 

Hoje, a rede de rádio Canção Nova possui 26 emissoras em rede, sendo 10 próprias, e 

16 filiais AM e FM. Opera via satélite para todo o Brasil, com sinal 24 horas com som digital 

na TECSAT e antena parabólica. A última aquisição aconteceu em abril de 2005, com a 

compra da Rádio Mais, atingindo toda a capital paulista com uma potência de 25 kilowatts e 

24 horas de programação exclusivamente religiosa.   

                                                 
32 www.cancaonova.com/portal. Acesso em: 15/09/2009. 

 



 

 
85 

Também o sistema de Rádio Canção Nova faz parte da RCR (Rede Católica de 

Rádio), geradora de programação a 191 emissoras e integra a UNDA Brasil (União das 

Emissoras Católicas). Uma característica da TV e da rádio Canção Nova é também não 

veicular propagandas comerciais, sendo mantida pelo Clube dos Ouvintes, constituído por 

pessoas que contribuem espontaneamente com a “obra de evangelização”. Os ouvintes que 

colaboram com doações em dinheiro recebem o mesmo tratamento dos demais que ajudam as 

outras iniciativas, tanto da TV, como do site, tornando-se assim parte da “Família Canção 

Nova.33 

Em referência à sua proposta econômica, é importante mencionar que existe um 

“modo diferente”34 de arrecadação dos recursos para a manutenção da programação. A recusa 

de inserções publicitárias cria certa insegurança quanto ao planejamento das receitas e dos 

gastos da emissora, na medida em que tudo vai depender da colaboração dos sócios que 

mensalmente fazem sua contribuição. 

 
As pessoas são motivadas a contribuírem com a emissora e para isso recebem a facilidade 
da carta-resposta que já é entregue com o selo, débito automático, boleto bancário, 
depósito bancário, tudo isso por intermédio dos “agentes arrecadadores”. Os fiéis são 
motivados a colaborar por meio dos sorteios de prêmio e outras estratégias motivacionais 
para poder ajudar a TV a suprir os gastos no final de cada mês35.  

 

 O Portal http://cancaonova.com é outro dispositivo de acesso aos receptores da rede. 

O site criado e mantido pela TVCN da Renovação Carismática da Igreja Católica, localizado 

em Cachoeira Paulista, tem o caráter de divulgação da entidade e de evangelização e recebe 

milhares de visitas por mês. O maior interesse dos internautas recai sobre a programação 

religiosa da televisão, as mensagens do dia, datas de retiro, bate-papo no chat e notícias da 

Igreja, que acabam repercutindo positivamente na audiência da TV Canção Nova e 

confirmando um apoio estratégico aos eventos mais importantes.36  

O site apresenta toda a programação da TVCN, notícias da Igreja Católica, como 

também notícias seculares. Sua página principal www.cancaonova.com denominada Portal 

Católico apresenta, ao lado, um menu com vários links exclusivos do portal, que representam 
                                                 
33 Informações coletadas em entrevista de pesquisa de campo, na cidade de Cachoeira Paulista- SP, 
com Gilberto Leandro Maia, diretor artístico da televisão, realizada em 14/11/2009. 
34 O “modo diferente” ao qual aqui se refere diz respeito ao sistema de arrecadação de recursos para a 
manutenção da emissora. Cada mês ocorre uma desesperada maratona para poder fechar os gastos, 
sem que se tenha um planejamento antecipado.   
35Entrevista com Gilberto Leandro Maia, diretor artístico da televisão, realizada em 14/11/2009. 
36 Idem. 
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os vários departamentos da associação Canção Nova; são eles: comunidade, casa missão, 

clube dos ouvintes, obras sociais, projeto “Dai-me almas”, nosso fundador. Há também os 

canais: busca, calendários católicos, chat, crianças, entrevistas, eventos, formação, galeria de 

imagem, interativo, mensagem do dia, clips de música, notícias, pedidos de oração, renovação 

carismática, santo do dia, shopping virtual, doutrina católica, TV e Rádio (AM e FM) ao vivo. 

Aqui é possível perceber que o site é usado como uma estratégia de “captura” de 

receptores. Um exemplo disso é a pergunta: “o que você vai fazer nas férias?”, logo seguida 

de um convite, oferecendo a oportunidade de participar do acampamento jovem de “cura e 

libertação”, em Cachoeira Paulista, que aparece como empreendimento de lazer. A internet, 

rádios, revistas apresentam como peça fundamental a estratégia de levar as pessoas a 

assistirem a TVCN e a participarem dos eventos. 

Em seu texto, o site apresenta uma diagramação, num estilo jornalístico, com destaque 

às notícias da Igreja Católica, como: Congressos da Renovação Carismática, Evangelização 

porta a porta, palavra do Padre Jonas Abib. O espaço à direita traz um especial do Papa Bento 

XVI e o clube dos ouvintes com os dizeres “Precisamos de você”, além de opções de música e 

eventos que vão acontecer na associação Canção Nova. Na parte inferior visualiza-se ainda 

um avião que se movimenta de um lado para o outro com os dizeres: “Seja fiel e participe”, e 

uma busca on-line, denominada “Busca”, onde o usuário pode pesquisar sobre os mais 

diversos temas. 

A página principal está estruturada principalmente com fotos e dá oportunidade aos 

usuários de escolherem entre várias opções, inclusive a de assistir a toda programação da 

TVCN, até às missas, para quem quer acompanhar em suas casas via computador.  

Acessando o portal http://cancaonova.com, encontram-se vários links que oferecem 

um conteúdo diversificado e até atraente. No link “Música”, abre-se um site com estilo jovem, 

e, a partir daí, é possível escolher qual música se quer ouvir. No link “Dai-me almas”, o 

usuário tem a oportunidade de aprofundar um tema importante do dia, como “O santo do dia”, 

um tema de interesse dos mais de 350 grupos carismáticos, ou dos eventos da “comunidade 

Canção Nova”. No link “Chat”, pode-se conhecer comunidades ligadas à Canção Nova e 

pessoas que seguem a Canção Nova pelos meios de comunicação e estão ali para se interarem 

das informações. No link “Eventos”, como o próprio nome já diz, aparece diariamente toda a 

programação da “Associação Canção Nova”, informando o evento e o local em que vai 

ocorrer. No link “Assista agora na TV”, o usuário pode acompanhar toda a programação em 
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tempo real e, ao mesmo tempo, conhecer toda a programação do dia. A impressão que se tem 

é de que todos os programas estão acontecendo em tempo real, mesmo aqueles que já foram 

gravados. No link “Padre Jonas”, o usuário pode ler a mensagem do Padre Jonas Abib a 

respeito de algum tema considerado importante, sempre de acordo com a programação da 

emissora de TVCN.  O link “Notícias”, além de exibir as últimas notícias do mundo secular, 

chama a atenção, pois as notícias abordadas com mais frequência são as relacionadas a 

questões polêmicas como, por exemplo, a polêmica sobre as células embrionárias, o 

corrupção no governo, o uso de preservativos e outras. O internauta, que é convidado a 

participar dando a sua opinião, pode deixar a sua mensagem para ser exibida e lida por outros 

usuários, e assim é possível “trocar opiniões”.   

Dois links despertam o interesse. O primeiro é aquele que diz respeito à “Galeria de 

imagens”. O usuário tem acesso a uma infinidade de imagens sobre os eventos e a história da 

Canção Nova. Muito mais do que a contemplação das imagens, os internautas são convidados 

à experiência do contato com os objetos devocionais. Um exemplo disso ocorre, quando as 

pessoas, que estão no ambiente virtual sem nenhuma preocupação maior a não ser a de 

visualizar as imagens, deparam-se, de repente, com a oferta de um quadro que pode ser obtido 

pelo valor de 50 reais. O segundo link que chama a atenção refere-se ao shopping, no qual o 

usuário tem acesso aos produtos produzidos e vendidos pela Associação Canção Nova. Nesse 

caso, as pessoas conferem as promoções do mês, os descontos e a facilidade de adquirir o Kit 

completo com todos os produtos. Como diz Bauman, dentro dos “shoppings virtuais” os 

consumidores podem encontrar o que zelosamente e em vão procuram fora deles: o 

sentimento reconfortante de fazer parte de uma comunidade (Bauman. 2003:67). 

 

2.5 Filantropia sem “lucros”37 

 
 Segundo Luzia Santiago38, as atividades da Comunidade Canção Nova são 

mantidas pela Fundação João Paulo II, entidade sem fins lucrativos que abrange as Rádios 

                                                 
37 Os fatos e dados relatados a seguir, são fundados em pesquisas de campo na cidade de Cachoeira 
Paulista – São Paulo e em entrevista com Luzia Santiago e com Gilberto Leandro Maia, realizada em 
14/11/2009. 
38 Luzia Santiago é formada em Serviço Social, cofundadora da Comunidade Canção Nova, 
superintendente do Sistema Canção Nova de Comunicação, autora e apresentadora de programas na 
TV Canção Nova. Trabalhou desde o início, juntamente com Pe. Jonas, na elaboração dos documentos 
diretores da Comunidade Canção Nova e mantém uma coluna diária no portal www.cancaonova.com, 
onde escreve mensagens. 
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e a TV Canção Nova, e também dá suporte aos seguintes serviços: Casa de Maria Mãe e 

Mestra; Departamento de audiovisuais; homepage; editora; estúdio de gravação; Clube do 

Ouvinte Canção Nova; casas e ginásios onde ocorrem os acampamentos de oração; gráfica 

onde são produzidos os livros, CDs, camisetas, fitas de vídeo K7 e toda uma série de 

produtos com a marca da entidade filantrópica Canção Nova, chamada também de 

departamento DAVI (Departamento Audiovisual da Canção Nova). 

Pode-se considerar que a relação da TV Canção Nova com seus sócios-

telespectadores configura-se como a de uma empresa, na medida em que a relação é de 

compra e venda do “produto religioso”. De um lado a emissora oferece ao público, por 

meio de seus produtos, uma nova maneira de encontrar o sagrado e, por outro, esse público 

garante, pela compra de “mercadorias”, a possibilidade de a empresa continuar presente na 

sociedade. Trata-se, assim, de um projeto empresarial, mas que é visto e justificado como 

um “projeto de Deus”. “Para que a Canção Nova se realizasse, desde o início Deus já 

mostrava que Ele providenciaria todo o necessário”. (Abib, 2004: 44).  A certeza da 

“providência divina” é vista pelos membros da Canção Nova junto com a compra dos 

produtos como sua principal garantia de uma empresa “economicamente abençoada”.  

A participação dos sócios na se restringe ao fato de doarem dinheiro todos os 

meses, mas existe todo um envolvimento por meio de visitas às famílias que ainda não 

acompanham a TV, eventos de oração e caravanas de todos os municípios do País para a 

sede da emissora, onde participam de um dia de intensa programação. 

  

2.6 Funcionários de Deus 

 

Segundo Gasparetto (2005), o que faz da Canção Nova um sistema de comunicação 

diferente é que ela é mantida pela Fundação João Paulo II, entidade sem fins lucrativos, que 

administra os recursos levantados por meio de doações mensais e espontâneas dos seus 

sócios. “Além de manter o Sistema Canção Nova de Comunicação, a Fundação João Paulo II 

desenvolve também um trabalho no campo social: educação, saúde (Posto Médico e 

Odontológico Padre Pio), assistência social (Casa Bom Samaritano)” (Gasparetto, 2005:116). 

Todas essas obras sociais aparecem como uma maneira de confirmar o trabalho com 

os meios de comunicação social. O que transparece é que a Comunidade Canção Nova precisa 
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justificar diante da sociedade os motivos que a levaram a investir nas novas tecnologias da 

informação e, com isso, dar um retorno em forma de caridade. Além, é claro, de ter o 

benefício de ser uma entidade filantrópica, que reserva o privilégio quanto à isenção de 

tributos estaduais e federais na sua atividade. 

 

2.7 Uma obra de impacto dentro da Igreja 

 

A sede da Canção Nova ocupa 35 hectares em Cachoeira Paulista que foram doados. 

A sua abrangência, por meio das retransmissoras de TV, emissora de rádio e do portal Canção 

Nova, atinge todo o território nacional, e seu sinal também pode ser acessado na Europa 

Ocidental, Norte da África, Paraguai, Uruguai...: “A sua meta é alcançar todos os povos da 

terra, levando às pessoas a Palavra de Deus, numa nova proposta de vida, resgatando valores e 

promovendo a paz” (Pe. Jonas Abib).39 . 

Dessa maneira, a palavra, que rompera o silêncio da Igreja nas décadas de 1960 e 1970 

numa busca das pessoas pelo aprofundamento de sua fé, pela reflexão nas pequenas 

comunidades, retorna agora pelas antenas parabólicas, operadoras de TV a cabo e um sinal 

televisivo que pode ser acessado na Europa Ocidental, Norte da África, Paraguai e Uruguai... 

Se antes a comunicação se dava em torno do aspecto doutrinal, da pregação, do ensino, “neste 

cenário a catequese, a teologia, a evangelização, o anúncio missionário ocuparam papel 

central” (Libanio, 1999:69). A Igreja  toma consciência da importância da evangelização num 

mundo marcado pela complexidade, e, com isso, a preocupação central detém-se na 

transmissão do conhecimento por meio de cursos bíblicos. As celebrações litúrgicas têm o 

ponto alto na dimensão da proclamação da palavra.  

Passados mais de 30 anos, o modelo histórico da palavra, da prédica, desafia a Igreja 

na busca de fazer da mídia um instrumento cultural estratégico de evangelização, uma tarefa 

um tanto difícil devido a uma linguagem marcada pela imagem e menos por uma reflexão 

teórica das questões existenciais (Libanio, 1999). 

 

Nesse sentido, no campo teológico ocupado pela mídia, os conceitos devem ser 
simplificados ao máximo, numa adaptação às regras e aos gostos do mundo midiático. A 
teologia será mais ignorada que controlada. O interesse comercial de venda exerce uma 
pressão decisiva na escolha das publicações de uma literatura teológica de divulgação de 

                                                 
39 Padre Jonas, entrevista no Portal cancaonova.com, em janeiro de 2005. Acesso em 10 de março de 
2008 
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milagres, de auto-ajuda espiritual, cura interior, manifestação do Espírito, carismas e 
temas desse gênero (Libanio, 1999:54). 
 

A questão da religiosidade passa de um fenômeno teológico-filosófico para um projeto 

mesclado com outros componentes do mercado discursivo comunicacional. Isso significa 

dizer que existe uma superação da visão teológica dualista neoplatônica, que colocava o 

intelectual sobre o emocional, o mundo das ideias mais importante que o mundo do contato 

afetivo, a alma determinando as vontades do corpo material. Registra-se uma “virada de 

mesa” com o benefício do contato sensível, do simbólico relacionado com o lúdico.  

Também uma procura de reencontrar a si mesmo. As celebrações midiatizadas 

proporcionam um auto encontro do indivíduo e suas necessidade, em que a solução dos 

problemas é dada de uma forma mágica com o transcendente. Assim, os fiéis que se 

enquadram nesta forma de vivenciar a religião buscam uma solução individualizada para os 

problemas e não veem maior necessidade de uma vivência comunitária da fé. Um dos 

desafios desse trabalho é entender em que medida a “Igreja da forma” vai substituindo a 

“forma de Igreja” das comunidades presenciais, em que os fiéis coparticipantes desviam-se 

para comunidades de meros espectadores nas “comunidades midiáticas”.  

Segundo Gasparetto (2005), o sacerdote, neste novo modelo teológico neodevocional, 

tem um papel essencial. Ao adaptar costumes antigos e tradicionais, ele acaba atingindo o 

imaginário das pessoas, mas o faz numa perspectiva simbólica diferente. Já não mais se 

apresenta nos programas midiáticos com as batinas pretas surradas da idade medieval. Assim, 

as vestes clericais continuam, mas têm cores mais alegres e modernas.  

 

As midiáticas missas de cura se fazem pelo contato da imposição das mãos e são 
apresentadas em programas de grande audiência, acompanhados com o show da 
presencialidade de uma “comunidade de sentido”, permeados pelos gêneros de programas 
midiáticos (Benedetti, 1999: 89). 
 

Tudo isso não acontece sem que surjam conflitos eclesiais. Um exemplo disso é a 

publicação, por parte do Vaticano, do documento Redemptionis Sacramentum: “sobre 

aspectos que se devem observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia”40, que é uma 

tentativa, por parte da Igreja, de coibir os exageros nas celebrações litúrgicas em que, segundo 

                                                 
40 O documento foi elaborado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e 
entregue para todas as paróquias e movimentos eclesiais em novembro de 2004. Instrução 
Redemptionis Sacramentum, São Paulo: Paulinas, 2004. 
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ela, “todos os fiéis, por sua vez, gozam o direito de ter uma liturgia verdadeira e, de modo 

particular, uma celebração da santa Missa que seja assim como a Igreja quis e estabeleceu 

como prescrito nos livros litúrgicos e em outras leis e normas”.41 

O Vaticano reafirma a regulamentação do Concílio Ecumênico Vaticano II,42 em que 

as normas da liturgia competem unicamente à autoridade da Igreja, isto é, à Sé Apostólica, e 

delega a responsabilidade de vigiar aos bispos das Igrejas locais. O documento contém 184 

recomendações, que abrangem desde as vestes litúrgicas, gestos proibidos nas celebrações, até 

Graviora delicta, isto é, os atos mais graves que estão sujeitos a punições pelo Código de 

Direito Canônico.43 É nesse contexto que se percebem os embates que já estão sendo 

travados, no interior da Igreja Católica, entre as normas teológicas litúrgicas e a adaptação das 

celebrações às regras e gostos do mundo midiático. 

Nessa perspectiva, a Canção Nova, ao mesmo tempo em que, de certo modo, 

“transgride” uma experiência de liturgia dos gestos, da dança, da “cura e libertação”, do 

“batismo e repouso do Espírito”, dos “dons”, dos milagres, do contato com o sagrado e, acima 

de tudo, o faz pela sua “performance”, também representa um movimento de conservação e 

afirmação da dimensão institucional da Igreja Católica. As palavras do papa, dos bispos e 

padres são vistas como autoridade máxima e devem ser seguidas  (Gasparetto, 2005). 

Neste ponto, a Canção Nova, apesar de ter uma autonomia de empreendimento 

independente, simultaneamente, tenta passar uma imagem de quem tem um “compromisso” 

com a missão evangelizadora da Igreja Católica. Um esforço de “ser” e mostrar que a 

instituição Canção Nova tem as mesmas preocupações e compromissos que tem a Igreja do 

Brasil. Um exemplo disso é o slogan do plano de evangelização da CNBB, “Queremos ver 

Jesus,” que é inserido em toda a programação da emissora. Trabalhar pra Canção Nova é 

servir à Igreja. A grande maioria das pessoas que trabalham na instituição atua gratuitamente. 

“A comunidade congrega casais, solteiros, padres e seminaristas que aceitam viver sob rígidas 

regras baseadas em preceitos bíblicos, outros 700 candidatos estão na fila de espera para 

ingressar nas casas comunitárias” (Revista “Carta Capital”, 2004). 

                                                 
41 Idem. 
42 DOCUMENTO DO CONCÍLIO VATICANO II. Constituição sobre a sagrada liturgia 
Sacrosanctum Concilium, n. 22, São Paulo: Paulus, 1997. 
43 Cf. Código de Direito Canônico, cân. 1367; PONT. CONS. PARA A INTERPRETAÇÃO DOS 
TEXTOS LITÚRGICOS. Responsio ad propositum dubium,  3 de junho de 1999: AAS 91 (1999), p. 
918; CONG. PARA A DOUTRINA DA FÉ. Carta aos bispos da Igreja Católica e aos outros 
ordinários e hierarcas interessados: sobre os delitos mais graves reservados à Congregação para a 
Doutrina da Fé: AAS 93 (2001),  p. 786. 
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Nem todos os que trabalham em Cachoeira Paulista estão ligados aos meios de 
comunicação, mas todos colaboram com a “Canção Nova”, por intermédio da Fundação 
João Paulo II. “A palavra “companhia” nos ajuda a entender o que somos em Cachoeira 
Paulista: uma comunidade, uma comunidade de missão, uma comunidade de 
profissionais, uma comunidade de evangelização pelos meios de comunicação”.44  

 

Segundo Antônio Braga (2004), a “Canção Nova” propõe aos seus adeptos dois tipos 

de vínculo e aspecto. O primeiro, e mais radical, é ir morar em Cachoeira Paulista; nesse caso, 

a pessoa deve abandonar a profissão e dedicar-se totalmente à causa, numa adesão vocacional, 

por ter sido chamada a fazer parte de um “projeto divino” O segundo é estar ligado à 

comunidade, mas podendo ter uma vida convencional. 

Os grupos estruturam-se conforme as regras da comunidade, uma espécie de “estar 

juntos” lembrado por Bauman (1999). Uma vida dedicada à procura da identidade que leva as 

pessoas a procurarem “cabides” nos quais possam, em conjunto, pendurar seus medos, 

frustrações e angústias diante do futuro, para, em seguida, realizar os ritos de exorcismo em 

companhia de outros fiéis que estão passando pelo mesmo drama existencial, mesmo que 

esses estejam em comunidades a distância. A comunidade se autocompreende como uma ilha 

de segurança navegando num mundo frágil, tenta encontrar uma forma firme de superar os 

obstáculos, uma rigidez na observância das leis, mas a doçura do contato com os outros.  

 

Somos uma comunidade no mais profundo sentido porque estamos unidos por aquilo que 
somos: somos Canção Nova, trazemos em nós o mesmo dom e somos destinados à 
mesma missão. São esses laços que nos ligam uns aos outros [...] Mas, graças a Deus, a 
experiência já nos provou que, pelo fato de estarmos juntos, simplesmente juntos, sem 
termos o que dar, quase sem forças para nos comunicar, mas estamos juntos, lado a lado, 
o milagre se renova. (Abib, 2004:116).  
 

Uma segurança a custo de um certo preço: abrir mão da própria liberdade. Assim, a 

imagem que as pessoas que aceitam viver nessa comunidade passam é a de viver em uma ilha 

de tranquilidade caseira e agradável, distante do mar de turbulência e hostilidade da sociedade 

atual. O valor está justamente em não ter competidores sérios, mas “irmãos em missão”; 

grosso modo, um capitalismo, cujas regras de concorrência são naturalizadas (Bauman, 1999). 

   

2.8 Evangelizar pelos meios de comunicação  

                                                 
44 Entrevista com Gilberto Leandro Maia, realizada em Cachoeira Paulista em 14/11/2009. 
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 Segundo Gilberto Leonardo Maia, diretor artístico da TV Canção Nova, a 

programação apresenta uma grade com diferentes gêneros e formatos, embora seu projeto se 

apoie amplamente em algumas características de um modelo pedagógico comunicacional, 

através do qual a Renovação Carismática católica atua com todas as forças na esfera 

midiática. 

Em sua entrevista, Maia, quando perguntado sobre a diferença entre a TVCN e as 

outras emissoras, destaca a importância de proporcionar momentos de evangelização. 

 

Assim da mesma forma também atingido (obs: Televisão TVCN) pela nova maneira que 
pude presenciar e vivenciar que a Canção Nova proporciona, as pessoas também têm o 
mesmo pensamento que eu possa tá dizendo agora. A Canção Nova traz uma informação 
humana o que normalmente os outros canais não trazem; só entretenimento, um 
entretenimento focado, não um entretenimento vago, sentindo que usa palavrões, que usa 
outros escalões, na verdade não existe conceito, não é, cada um segue o seu padrão, a 
Canção Nova traz espiritualidade, que ajuda a vivenciar um crescimento, por que eu 
acredito na Igreja Católica e tal [...] eu acredito na minha religião.[...] levar o Evangelho, 
há pessoas que se libera, que da mesma forma pessoal com Cristo. Então para mim 
vivenciar essa religião, para mim crer, ter um crescimento, o que eu faço? Eu assisto a 
Canção Nova. Então a Canção Nova me traz isso, entendeu? Me traz um real, não me traz 
um mundo imaginário, né? Que esse mundo globalizado tanto prega, né?45   

 

 A frase “A única com 100% de evangelização”46 é a chamada que abre a maioria dos 

programas e que, segundo ele, faz a diferença com as demais emissoras do cenário televisivo 

católico.47 Esse é também o apelo feito aos consumidores da programação, para que 

colaborem no projeto de evangelização. Isso significa a existência de um “mercado discursivo 

religioso” que atua “na base da experiência do receptor”. É assim que se organiza toda uma 

atividade organizacional, simbólica, e uma política de convencimento para colaborar, não 

com as pessoas que atuam na emissora, “mas com Deus no projeto de evangelização”. Mas 

chama-se a atenção para o fato de que toda a programação da emissora faz referência a 

elementos que promovem a construção da identidade da emissora: seu lugar de fala; seus 

modos de lidar com os receptores, fazendo com que eles mesmos se tornam “sujeitos” da 

programação; e, acima de tudo, um conjunto de questões e de operações sobre o qual repousa 

                                                 
45 Entrevista com Gilberto Leandro Maia – Cachoeira Paulista: data 14/11/2009. 
46 Vinheta veiculada na abertura dos programas de televisão. 
47 Identificamos aqui a Rede Vida de Televisão, TV Século 21, TV Milícia da Imaculada e TV 
Aparecida. 
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a religião neodevocional e que englobam missas, terços, santo do dia, ofício da imaculada, 

escola da fé, o amor vencerá e outros. 

A programação, além de ser captada por antenas parabólicas e pela TV por assinatura, 

pode ser acompanhada pela internet 24 horas, ao vivo, com direito à intervenção do 

internauta. É uma ação conjunta de várias iniciativas: TV, rádio, internet, editora, sistema de 

produção de audiovisuais e revista; uma espécie de um shopping funcionando de forma que os 

seus profissionais tenham oportunidade de experimentar um novo tipo de comunidade 

religiosa, dedicada exclusivamente aos meios de comunicação social. “Somos chamados a 

viver em comunidade [...] Somos chamados a ser profissionais: profissionais de mídia, 

profissionais de evangelização, profissionais de Deus” ( Abib, 2004:102). 

Os altos custos operacionais, que giram em torno de milhões mensais, e as 

dificuldades para a manutenção de programas religiosos na mídia têm sido solucionados, em 

parte, com a autorização por parte da Igreja, a grupos carismáticos e religiosos, dentro da 

própria instituição, para atuarem com atividades empresariais e econômicas. Isso coloca, cada 

vez mais, a mídia religiosa num caminho de profissionalização e de busca de especialização 

em áreas técnicas e nos setores relacionados ao marketing.  

 

Sabemos que uma empresa de televisão funciona como qualquer outra instituição de 
caráter comercial. Sua pauta é organizada para os lucros. As mensagens e os textos são os 
produtos que o mercado oferta. Nessa ótica de mercado, os textos são produtos que, como 
qualquer outro, têm concorrências e disputam o mercado local e mais amplo.48  

 

Em parte, com a TV Canção Nova o que ocorre é diferente, porque uma das 

características é que na sua programação não há intervalos comerciais, na forma tradicional 

que se costuma a ver. Suas funções informativa e econômica estão comprometidas com o 

poder do modelo de “mercado” das doações dos sócios da emissora e da colaboração dos 

ouvintes. 

Percebe-se que, mesmo não tendo propaganda comercial, a TV Canção Nova 

consegue trabalhar o marketing bem-sucedido, alicerçado na aposta do crescimento do mundo 

econômico, na eficiência, na procura de lucros a qualquer preço, “um shopping da fé”, 

diferentemente do que acontece com as emissoras comerciais, em que o modelo de 

arrecadação por meio dos comerciais acaba se justificando por si só. Aqui, pode-se intuir que 

                                                 
48 Entrevista com Gilberto Leandro Maia – Cachoeira Paulista: data 14/11/2009. 
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esta preferência em não adotar propagandas “do mundo” é extremamente conveniente como 

estratégia de marketing que parte de uma hipótese geralmente aceita: uma justificativa de um 

discurso arrecadatório em prol de um modelo de televisão diferente. 

O empreendimento é explicado antes de tudo como “um projeto de Deus”, guiado, 

sim, por sua vontade, à qual seus empresários devem se entregar, obedecendo aos desígnios e 

às vontades divinas para continuar garantindo o sucesso, como mostra a afirmação:  

 
Você que já viu a Canção Nova no passado e vê agora o que Deus fez aqui conosco. Onde 
está o segredo? Eu não tenho dúvida nenhuma, a obra que mais cresceu, não somente na 
Igreja, mas no Brasil, é a ‘Canção Nova’. Isso não é orgulho, isso é responsabilidade. Não 
há uma obra que cresceu tanto tão rapidamente como a Canção  Nova. Nem as empresas 
cresceram tanto. Porque de um ano para outro o crescimento é assustador. Empresários 
que entendem do assunto ficam admirados, o nosso crescimento ano a ano. Mas por que 
cresceu tanto? Porque não é o crescimento humano, não é um crescimento empresarial, é 
sim o crescimento próprio do Reino de Deus. Aquilo que Jesus diz, é como um grão de 
mostarda, que é a menor das sementes, mas que plantada resulta numa grande árvore. O 
crescimento acontece justamente pelas leis do Reino de Deus. O segredo está no fim.49 . 
 

A autopropaganda mistura-se com o discurso religioso. O que se percebe é que existe 

nas entrelinhas uma promessa de prosperidade para as pessoas que colaboram com a 

manutenção da TV Canção Nova. Existe um aceno à vitória financeira para quem “abre a 

mão”, e esse discurso toma grande parte do esforço da linguagem da filosofia da emissora. As 

pessoas não se tornam sócias da comunidade Canção Nova, mas “sócias do projeto de 

evangelização de Deus”, um apelo que não é feito somente para quem paga o dízimo todos os 

meses, já que o verdadeiro dono de todas as posses das pessoas seria Deus, que apenas estaria 

lhes dando o direito de usufruir delas. O discurso justificador convoca a presença de Deus 

como a instância que é responsável pela geração desse projeto. A oferta espontânea é 

negociada com Deus, de acordo com a situação e a dificuldade em que a pessoa se encontra. 

Quanto maior a graça que as pessoas queiram receber, maior deve ser a oferta. Todos os dias 

os pedidos são lidos e colocados onde se encontra o Santíssimo exposto (Campos, 2005). 

 
O que se percebe é que a participação financeira das pessoas que acompanham a 
programação da emissora é decisiva no sentido de manter a TV Canção Nova 
funcionando. A emissora oferece aos telespectadores uma programação “independente”, 
sem propaganda comercial. Em contrapartida, o público contribui com uma cota mensal e 
na compra dos produtos religiosos. As pessoas são estimuladas a se organizarem em suas 
cidades e realizarem campanhas como o dia “D” de divulgação dos seus produtos. “São 
vários os meios que você poderá encontrar para dizer à população de sua cidade o que é a 
Canção Nova, seja através de adesivos, cartazes, banners, folhetos, venda de produtos, e 

                                                 
49 Entrevista do Padre Jonas Abib.  www.cancaonova.com/portal. Acesso em 20/02/2007 
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diversos outros meios”.50 A venda dos produtos é feita de porta em porta por membros da 
comunidade Canção Nova e pelos sócios que recebem um livro com todos os produtos e 
os respectivos preços (Gasparetto, 2009: 205). 
 

É aqui que entra um julgamento de valor diferenciado. Para os membros desta 

comunidade e os telespectadores que acompanham a programação, o consumo de bens 

materiais é visto como “algo pecaminoso”, mas, quando se refere ao consumo de bens e 

artigos religiosos, passam a ser compreendidos como uma ajuda ao projeto de Deus. Nesse 

sentido, o consumo é visto como uma “boa causa” para que Deus continue presente na vida 

das pessoas.  

O processo de entrega das doações e o de colocar o nome para ser lembrado nas 

orações dá às pessoas a sensação de que fazem parte da comunidade Canção Nova. E isso é de 

extrema importância, pois Deus é o dono de todas as coisas e quer que o devoto seja 

responsável pela sua obra de evangelização aqui na terra e ajude a “salvar as almas que ainda 

estão perdidas”. Assim, ao ser sócio, a pessoa sai do anonimato e passa a ser incluída numa 

“comunidade simbólica afetiva”, o que lhe dá um status de acesso afetivo à vida de uma 

comunidade. Ou seja, de compradoras as pessoas são seduzidas a pertencerem a um grupo 

determinado de consumo (Gasparetto, 2009). 

Assim, a comunidade Canção Nova conta com uma complexa organização tecno-

simbólica envolvendo receptores e parceiros que acompanham e geram os meios de operar a 

programação da emissora. Para se ter uma ideia do tamanho do fenômeno, é importante dizer 

que a TVCN (TV Canção Nova) conseguiu ultrapassar, em 2008, 900.000 mil sócios, dos 

quais mais de 80% consomem os produtos da marca Canção Nova, além, é claro, dos doze 

milhões de carismáticos e de simpatizantes. Nesses termos, um apelo constante que aparece 

em toda a programação: “Produtos Canção Nova: Compre, dê, invista! Você precisa. 0300 

789 5060. Atendimento das 7h às 23h”. Ou seja, a programação é também um balcão de 

arrecadação de recursos na forma de fundos. 

Segundo Gasparetto (2009), o amplo elenco de oferta de bens de marca Canção Nova, 

voltado para um mercado religioso, é composto de 270 produtos do Kit Canção Nova, um 

indicador que ilustra a compreensão desse processo não como uma prática do mercado, mas 

como uma possibilidade privilegiada de “levar Deus às pessoas”. Desse kit, podem-se 

destacar alguns produtos: camisetas, bonés, chaveiros, canetas, mais de 110 livros Canção 

Nova, 39 tipos dos CDs, 51 fitas com palestras, terços, imagens de todos os santos, quadros 
                                                 
50 Divulgação pela da TV Canção Nova, Rádio e Site em toda a programação do “Ano D”. 
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sacros, Bíblias, agendas, porta CDs, crucifixos, canetas com água benta, bloco de rascunho, 

gargantilha de dezena, dezena de pulso, escapulário de Nossa Senhora do Carmo, presilha 

para cabelo, pulseira devoções, pulseira desatadora de nós, quadro medalhão, medalhão 

redondo, quadro de Jesus Misericordioso, capela Mãe Peregrina, chaveiro luxo couro, salmos 

“preciosas promessas”, CDs para crianças, mochila boneca para criança, elástico para cabelo, 

chaveiro boneca, ventosa boneca, almofada flor, boneco “Deus me ama como sou”, camiseta 

“Ele está no meio de nós”, bolsa pára-quedas, camiseta “Frutos do Espírito Santo”, uma para 

cada dom, pizza da evangelização, liturgias diárias e tantos outros. 

  
2.9 Proposta comunicacional da TV Canção Nova 

 

A partir de pesquisa realizada em documentos, livros, declarações e entrevistas, foi 

possível extrair referências que ajudam a configurar quais seria, os uma proposta 

comunicacional da TVCN, na perspectiva da midiatização. Essa é uma proposta que não 

surge de ações espontâneas, mas de passos organizacionais e concepções das diferentes 

estratégias discursivas postas em prática, inclusive nas programações da TV, um processo que 

diz respeito às preocupações que envolvem qualidade técnica dos produtos, conteúdo 

comunicacional e religioso adaptado à linguagem da mídia e, sobretudo, ao projeto de venda 

dos objetos. 

Essas concepções e ações estratégicas de comunicação vão perpassando todas as ações 

da emissora, assinalando que essa proposta comunicacional que proporciona a 

individualização da experiência religiosa, reside na existência de uma televisão que presta 

serviço, 24 horas por dia, à evangelização, por meio de missas, terços, encontros de oração, 

adoração ao Santíssimo, venda dos objetos religiosos que são ofertados e mesclados à 

linguagem das mídias. A ênfase da proposta está em saber utilizar bem a técnica, mas, 

sobretudo, na consciência de que todas essas ações comunicacionais foram recebidas e 

delegadas por missão divina e que elas não podem fazer mais nada, a não ser cumprir o dever. 

A partir dos depoimentos das pessoas que atuam na emissora, observa-se nelas a convicção de 

que não existe outro caminho para a realização do trabalho com a mídia, a não ser aquele que 

está sendo colocado em prática pela emissora (Gasparetto, 2009). 

Essas observações sobre o avanço de uma rede e suas novas formas de contato com os 

fiéis permitem entender como as tecnologias podem ser potencializadas para gerir 

experiências religiosas em que não só as palavras são importantes, mas também os 
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sentimentos, as emoções e a magia se tornam ingredientes indispensáveis para essas novas 

maneiras de interação. O fenômeno religioso emotivo colocado em prática pela TVCN não 

resulta somente de um imenso investimento econômico nos meios de comunicação de massa, 

ou mesmo de uma resposta católica ao avanço dos evangélicos, mas reflete uma 

transformação de determinado indivíduo seguidor das orientações às quais assiste na TVCN.  

Em geral, ao assistir a um programa, o indivíduo tem a possibilidade de vivenciar uma 

nova experiência religiosa do contato com o sagrado, da emoção das celebrações litúrgicas e 

do êxtase espiritual, permeados pelas ações e operações das mídias. 

 
2.10 Família Canção Nova: o contrato da estratégia 

 
É importante mencionar, quando se faz referência à proposta comunicacional 

pedagógica da TVCN, o seu relacionamento com a comunidade. Uma das expressões mais 

usadas nos programas, nos comerciais que oferecem os produtos da Canção Nova, nos 

depoimentos e em todas as atividades midiáticas é “nascemos para evangelizar”, que 

estabelece uma a relação com o ouvinte, visto não como consumidor, mas como membro 

integrante da Família Canção Nova. A responsabilidade da continuidade da “missão 

evangelizadora”, como eles mesmos dizem, já não é mais somente da direção da emissora, 

mas de todos os sócios que mensalmente colaboram. Aí se desenvolve, pois, uma estrutura 

veiculante. 

Essa técnica é utilizada durante toda a programação. É muito sutil, mas é uma das 

maneiras mais fáceis para chegar ao receptor que assiste à programação da TV. Geralmente, 

enquanto as pessoas se referem à categoria “Família Canção Nova”, são veiculadas imagens 

da Sagrada Família: Maria, José e o Menino Jesus, ou mesmo da Santa Ceia, quando Jesus se 

reúne com a sua comunidade para a última refeição. Também se exibem imagens das pessoas 

que trabalham nos diversos departamentos da Fundação João Paulo II, mostrando a 

corresponsabilidade do trabalho em família, oferecendo-se a imagem de um clima de 

familiaridade e intimidade (Gasparetto, 2005). 

Assim, para que se compreenda essa “Família Canção Nova”, e consequentemente a 

TV Canção Nova, é necessário considerar que a relação entre os membros desse tipo de 

comunidade é de total cumplicidade, o que faz com que as pessoas se sintam como se 

fizessem parte de uma família de verdade. Ou seja, a proposta comunicacional está apoiada 
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em algo que a precede e que é a base em que ela se assenta, o agrupamento de inspiração 

familiar, para que nele se experimente esse modelo de mediação midiática.  

Aqui, a impressão passada pela emissora Canção Nova aos telespectadores é a de que 

ninguém pode ser senhor do seu destino por si mesmo, mas que a solução de todos os 

problemas está justamente numa comunidade tecida em conjunto, a partir do 

compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e responsabilidade em 

relação aos deveres de manter as atividades econômicas.   

 

2.11 Estratégia publicitária 

 

 Segundo Gasparetto (2005: 114), os comerciais, mesmo sendo de excelente qualidade 

nos quesitos de som e imagem, acabam se tornando apelativos, quando passam a ser 

reforçados, também no interior dos programas, com intervenções quase que constantes como 

esta: “... é de programas como esse que, pelas ondas do rádio e da TV, o poder de Deus vai 

dissipando o inimigo, e que essa emissora tem razão de ser. Ajude-nos! Contribua! Não deixe 

que essa obra termine”. As temáticas da proposta comunicacional econômica estão sempre 

relacionadas com a sobrevivência da emissora. Ao longo de toda a programação aparece a 

quantia de que se necessita para se atingir os 100% no mês, circunstância que gera a 

mobilização arrecadadora dos receptores.  

A recusa, em sua programação, de comerciais da iniciativa privada ou estatal, e, por 

outro lado, a comercialização somente de produtos ligados à Canção Nova atesta uma atitude 

de quem quer manter uma conduta de distanciamento das “coisas do mundo”. É um “estar na 

mídia sem usar as armas da mídia”, (Gasparetto, 2005:124) e, com isso, tentar garantir um 

controle sobre o conteúdo do que é mostrado na programação da TV. Surge daí o fato de não 

se encontrar na grade de programação da Canção Nova nenhum programa com conteúdo 

erótico ou mesmo de violência. No entanto, a emissora utiliza recursos visuais de primeira 

linha, demonstrando o profissionalismo das pessoas que atuam na parte técnica da 

programação. Um exemplo disso é a criação das vinhetas comerciais com alto grau de 

persuasão, além de mostrar uma linguagem objetiva de slogan extremamente moderno 

inspirado na lógica do mercado. 

   

2.12 Família Canção Nova: o contrato da estratégia 
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 Um dado que deve ser mencionado, quando nos referimos à proposta comunicacional 

pedagógica da TVCN, é quanto ao seu relacionamento com a comunidade. Uma das 

expressões mais usadas nos programas, nos comerciais que oferecem os produtos da Canção 

Nova, nos depoimentos e em todas as atividades midiáticas é a relação com o ouvinte visto 

não como consumidor, mas como membro integrante da Família Canção Nova. A 

responsabilidade da continuidade da “missão evangelizadora”, como eles mesmos dizem, já 

não é mais somente da direção da emissora, mas de todos os sócios que mensalmente 

colaboram. Aí se desenvolve, pois, uma estrutura veinculante. 

 Essa técnica é utilizada durante toda a programação. É muito sutil, mas é uma das 

maneiras mais fáceis para chegar ao receptor que assiste à programação da TV. Geralmente, 

enquanto as pessoas se referem à categoria “Família Canção Nova”, são veiculadas imagens 

da Sagrada Família: Maria, José e o Menino Jesus, ou mesmo da Santa Ceia quando Jesus se 

reúne com a sua comunidade para a última refeição. Também das pessoas que trabalham nos 

diversos departamentos da Fundação João Paulo II, mostrando a co-responsabilidade do 

trabalho em família, oferecendo-se a imagem de um clima de familiaridade e intimidade 

(Gasparreto, 2005). 

 Assim, para compreendermos essa “Família Canção Nova”, e subseqüentemente a TV 

Canção Nova, é necessário considerarmos que a relação entre os membros desse tipo de 

comunidade é de total cumplicidade em que as pessoas se sentem como se estivessem numa 

família de verdade. Ou seja, a proposta comunicacional está colada como algo que lhe 

precede e que é a base em que ela se assenta, o agrupamento de inspiração familiar, para que 

nele se experimente esse modelo de mediação midiática.  

 Aqui, a impressão passada pela emissora Canção Nova aos telespectadores é de que 

ninguém pode ser senhor do seu destino por si mesmo, mas que a solução de todos os 

problemas está justamente numa comunidade tecida em conjunto a partir do 

compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e responsabilidade em 

relação aos deveres de manter as atividades econômicas.   

 

2.13 24 horas de programação religiosa 

 



 

 
101 

A análise das estratégias da TVCN é uma investigação que tem por objetivo analisar como 

a programação viabiliza os objetivos e as concepções desse modelo de fazer religião. 

 A televisão organiza a oferta de seus produtos sob uma forma de grade de 

programação, com o objetivo de manter o telespectador vinculado a sua existência. Estudar 

esses aspectos ajuda a perceber as estratégias em jogo, sobretudo elementos como a 

construção da identidade da emissora, seu lugar de fala, seus modos de lidar com os 

receptores, a oferta de conteúdos, em suma, um conjunto de questões e de operações sobre as 

quais repousa a experiência religiosa. Mergulhar nesta questão pela programação é 

fundamental, porque é no âmbito dessas estruturas que toma forma o projeto que vai atingir 

diretamente o fiel/receptor. É nela que esse fenômeno vai aparecer.  

Analisando e assistindo  a programação da TVCN, constatasse uma 24 horas de 

atividades interruptas e divide-se em grandes blocos: entrevistas, programas de auditório, 

entretenimento em forma de espetáculo, como missas , retiros e grandes encontros.  Há 

programas jornalísticos, a noite das 7:30 à 8:30. A Programação josnalistica se aproxima 

muito dos canais como rede globo, bandeirantes e SBT, as principais notícias que passa 

nesses canais, irá passar na Jornal TVCN.  

Os eixos principais que norteiam a programação giram em torno de programas que 

têm uma relação direta com o auditório e com o ouvinte, no caso as missas, terços, momentos 

de oração, pregações, testemunhos, bênção do Santíssimo, leituras bíblicas, acampamentos 

nos finais de semana, quando o público-alvo são adultos. Normalmente são pais e mães de 

família que passam por problemas de ordem espiritual, existencial e econômica. É importante 

salientar que esse eixo toma praticamente 60% de toda a programação. Outra temática volta-

se ao público jovem, que acompanha a programação com apresentação de músicas, 

entrevistas, depoimentos e gincanas, num total de 5%. Nos últimos meses a emissora investiu 

em programas infantis, que são veiculados no horário da manhã, das 9h30min às 10h30min, e 

no sábado no final da tarde. No caso das emissões de natureza comercial, observa-se que 25% 

de toda a programação possui alguma relação com o aspecto publicitário da instituição, em 

que se vende, conforme vimos, toda espécie de objetos religiosos.  

A emissora chega a essa programação por meio de pesquisas que são realizadas junto 

aos telespectadores com perguntas do tipo: “Qual é a programação de que você mais gosta? 

Por quê? O horário em que você normalmente acompanha a programação?” em que os 

ouvintes podem participar manifestando as suas opiniões.   
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Quando em pesquisa de campo realizada em Cachoeira Paulista, perguntou-se a um 

dos responsáveis pala programação da TV e como são feitos os programas a resposta dada foi 

que tudo é feito ligando a programação e aquilo que os receptores gostaria de assistir, ou 

sobre temas religiosas que as pessoas tem dúvida. A pergunta era a seguinta: O que tem maior 

destaque na programação da TV? Quais são os principais? E como são elaborados? E por que 

determinados programas vão ao ar? 

A resposta foi a seguinte:  

Eu vou citar alguns programas, mas, eu sou diretor também de um programa, hoje sou 
diretor do programa “ Direção Espiritual” eu vou dizer dele por que eu conheço o 
resultado, e vou dizer do programa Direção Espiritual como ele é feito como ele é 
elaborado. Direção Espiritual começou à 5 anos, entrando no lugar do programa com o 
Padre Joãozinho, ele foi fazer doutorado em Roma, na época ele tinha pouco tempo de 
Padre 3 anos e nós praticamente o lançamos na mídia é claro, ele tem um jeito, nós 
respeitamos a sua linguaje, então eu estou acompanhando ele á 1 ano e meio e tal, 
designando o programa dele, o programa dele funciona o seguinte, eu sou diretor e tem a 
produtora, o que nós fazemos? Nós fazemos nossas ferramentas dentro do programa, 
quais são as nossas ferramentas? São Twiter, são os SMS, são o Blog e tem no caso o E-
mail, tudo que é mandado para essas ferramentas e colido por nós, tem uma equipe além 
da produtora respondendo as pessoas esses E-mail não é? O que é feito? Analisamos 
tudo.  Ai é feito um levantamento dessas perguntas, nós pegamos do SMS, do Blog, ou 
ate mesmo do E-mail, separamos, e eu envio essas perguntas para o Padre Fabio, dentro 
dessas perguntas que eu envio para o Padre Fabio51, ele seleciona algumas para trabalhar 
dentro do programa entendeu? Tudo é assim feito por Direção Espiritual, todos esses 
programas, nasce do questionamento que chega ate as pessoas, como o próprio Padre nos 
disse : “A pessoa é a Matéria Prima desse Programa”, as perguntas não são inventadas, 
nós trazemos testemunhas, nós trazemos questionamento e depois as pessoas 
correspondem conosco ai elas são respondida entendeu? Nós perguntamos e levamos para 
o Padre Fabio dentro do programa, pega aquelas perguntas identifica a pessoa, Fulano, 
por exemplo; Cláudio lá de Santa Catarina, então gostaria de saber ta ta ta, ai o Padre 
responde a pessoa entende? Ai dentro disso, mas claro, que antes disso é muitas as 
perguntas , é impossível responder todas não é? Então nós pegamos as mais interessantes 
ou qual o Padre possa escolher, e possa identificar, isso falando dentro do programa 
Direção Espiritual, que no caso eu sou o diretor, e existe outros programas, né? Que 
também nós trabalhamos muito como que as pessoas  pensam, o que as pessoas acham, o 
que as pessoas querem dentro do programa, quem as pessoas gostariam de ouvir, quem as 
pessoas gostariam que nós entrevistássemos, tudo que é colido é direcionado, as vezes um 
programa de entrevista, um deles, um programa no qual a pessoa esta lançando um CD 
católico, tá bom né? Eles também trazem um poder, [...] nós procuramos muito ouvir o 
nosso público, o que está acontecendo, o que eles estão pedindo, o que eles querem, pedi 
informações, por exemplo, os programas de informações, nossa Escola da Fé, muitas 
vezes o programa Escola da Fé é designado a uma produção determinada, Fé e (obs: 
férias, fé) a o mesmo tempo o que o publico que saber, fala sobre, vamos dizer: castidade, 
ou, o que é a Canção Nova ou disciplinaria, ai o professor Felipe52 fará uma série de 
programas com, 4, 5, 6, 8, 9, 10 capítulos  falando sobre disciplinaria, ai prepara aquela 
serie de programas, e faz sobre o purgatório e tudo isso é ligado na nossa mutua, uma 

                                                 
51 Padre Fábio de Melo é o atual apresentador do programa Direção Espiritual. 
52 Felipe Aquino é o apresentador do Programa Escola da Fé. 
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forma também muito unida. [...] Então nós fazemos, uma, uma... nós escolhemos um 
tema, e vamos trabalhar, isso, ai nós pegamos aquele tema e enviamos para nossa mídia, 
que cuida da divulgação do programa, que divulga o tema, divulga a entrevista no 
programa, na nossa televisão, na nossa Web TV, no nosso portal da internet, não e? 
muitas vezes algum E-mail de revista ou dentro dos próprios programas né? Quer dizer, 
nós fazemos uma ligação aonde os sistema Canção Nova tudo que é produzido e feito 
dentro desses programas ele é divulgado de forma que todos os sistemas estejam 
interligados, de forma que as pessoas que interagem dentro do sistema educacional da 
rádio, da TV portal e  (obs: TV)  estejam ligada ao mesmo tempo aquele assunto que 
estou discutindo na Televisão ou na Web, as pessoas entrem em contato pra poder 
assistir, quer dizer, queira não queira , todos os sistema esta interligado, uma coisa ou 
outra, qualquer produção que nós realizamos dentro de um programa, ou ate mesmo 
Direção Espiritual, vão dizer “ O programa Direção Espiritual, muitas vezes o Padre não 
vem, esta com sua agenda cheia, daí eu gravo antes com o Padre e aviso toda nossa mídia, 
que o Padre  nessa semana não vai estar, foi gravado e no programa ele é relatado 
algumas perguntas assim, ai nossa mídia pontal assim, o Programa  do Padre vai ser 
gravado essa semana, mas ele relata isso, assista, ta entendendo? Uma maneira também 
de atração das pessoas para poder assistir o programa, determinado assunto, que eles 
conseguem saber, e quando as pessoas fazem uma pergunta, que nós ... a pessoa quer 
saber sobre o Purgatório, ai a gente se fala, se o programa é ao vivo ou gravado, a gente 
fala para ela “ ó a sua  pergunta nós levantamos fazemos a produção ele vai começar a ser 
produzido agora então a partir de tal data ela vai ser respondida aqui o quer você saber”. 
Então... Como nasce um programa? ... O programa nasce com sugestões externas, 
sugestões sugestões do nosso publico, nasce do publico da Canção Nova, e nasce também 
internamente, então um conjunto né? A gente vê a necessidade de atingir um publico. 
Hoje graças a Deus, nós temos programas, que atingem todos os públicos né? De 1 ano à 
70, 80 anos né? Então existe o foco de programas que hoje dentro da grade de 
programação, existe programas que nos não atingimos um foco que são os adolescentes, 
vou dar um exemplo que na época para adolescentes de 12 à 17 anos, né?. Nessa faixa 
nós não tínhamos um programa com uma linguagem que falava pra ele, então nós da 
programação enviamos ao nosso publico questionamentos  e vimos não só que se eles não 
tinham um programa que falava diretamente pra eles aí.. por que falei pras eles criarem 
um programa um programa que é o  “ bem da hora”, que entrou ano passado, e que, no 
entanto, hoje tem uma aceitação imensa.53   

 

Toda a programação está baseada em pesquisas feitas pelos mecanismos que a 

emissora tem. Diante disso percebe-se a estreita a estreita relação entre emissor e receptor. 

Pode-se dizer que is dois se completam 

O que se percebe na programação é que existem níveis de hibridação, uma mistura de 

programas de meditação, de oração e em seguida intervenções externas de qualquer parte 

acontecem entrevistas, depoimentos e venda de produtos. Nessa mesma perspectiva, a 

programação é mesclada para diferentes públicos, dependendo do horário: de manhã para as 

mães, de tarde para as crianças e de noite com um foco especial nas famílias. No entanto, 

obedece a critérios de serialização, ou seja, é constituída por episódios em que se repetem 

                                                 
53 Entrevista com Gilberto Leandro Maia, diretor artístico da televisão, realizada em 14/11/2009. 
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atores, cenários, temáticas. Há certa freqüência na programação: dias, horários e tempo de 

duração pré-definidos, numa fidelidade ao que demonstrou ser sucesso em termos de 

audiência, sempre ligado as necessidades e aquilo que o receptor quer ver. 

Para Gasparetto (2009:289),  

... uma característica é a estratégia de espetacularização. Existe, segundo as mensagens 
em oferta, uma enorme gama de produtos, em que os traços predominantes giram em 
torno da leveza, da emoção, do bem-estar, da busca da paz, e com isso a ausência total da 
problematização de questões sociais, pedagogia que se materializa em formatos de 
encontros, como programas de auditório, nos quais são experimentadas situações de 
interação em que as vozes de fiéis comuns são colocadas no ar falando a partir da sua 
experiência de fé, mas sempre sob o comando de um apresentador, que conduz as 
entrevistas. 
 

Aqui se apresenta uma questão sobre a qual é interessante refletir: o que significa a 

TVCN optar, em 90% das intervenções, por uma transmissão direta ao vivo. Não seria uma 

maneira, ao menos aparentemente, de valorizar os testemunhos das pessoas comuns e com 

isso demonstrar que não existe qualquer controle sobre a programação?  

Para Gasparetto Gasparetto (2009:289),  

... O fato da programação proporcionar interações em tempo real visa produzir como 
efeito de sentido a sensação que se está num ambiente da Igreja, circunstância em que a 
técnica oferece a possibilidade da emergência e vivência das manifestações religiosas e 
de elas se passarem coladas no tempo da própria cotidianidade das pessoas.   
 

Outra estratégia observada na grade da programação diz respeito à escolha dos dias e 

dos horários em que os programas são inseridos. Com certeza, a emissora deve ter 

conhecimentos sobre os hábitos sociais ligados aos seus telespectadores. Existem alguns 

horários em que a emissora conta com a presença de um público bem específico, como no 

caso do programa “Amor vencerá”, veiculado todos os dias, das 10h30min às 12h, pela 

apresentadora Luzia Santiago, uma das fundadoras da Comunidade Canção Nova, juntamente 

com o padre Jonas Abib. O programa destina-se às donas-de-casa que estão fazendo almoço.  

Há “horários nobres”, principalmente na segunda e terça-feira, quando os programas 

de maior impacto são apresentados, e também as pessoas estão mais em casa. A quinta-feira é 

o dia em que em todo o Brasil os grupos de oração, desde o seu surgimento, se encontram. 

Também não é por acaso que a TVCN apresenta “Quintas de Adoração: O Santíssimo 

Sacramento é o Sol da Igreja”, uma oportunidade para que as pessoas que não podem 

acompanhar pessoalmente os grupos carismáticos nas comunidades assistam pela TV. É uma 

maneira de pré-definir a audiência e de carregar mais no comercial da importância de 
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colaborar com a emissora. O grande objetivo da agenda toda é garantir a audiência do público, 

e por conseqüência arrecadar fundos.  

Podemos considerar que a programação do horário nobre é o momento do ápice, em 

que a TV se volta de fato para aqueles que, não podendo sair de casa, também por ser horário 

noturno, permanecem em seus lares e recebem as manifestações litúrgicas próximas daquelas 

que se passariam nos próprios templos como adoração noturna.  

De acordo com MARTÍN-BARBERO, (1998), as lógicas dos sistemas de produção 

dos programas e as lógicas do uso desses programas são medidas pela distribuição dos 

gêneros dentro da programação como um todo, e cujos reconhecimentos culturais dos 

sentidos desses produtos são dados pelos grupos que fazem sua interpretação dentro de uma 

realidade concreta em que se encontram, conforme detalharemos a seguir.  
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Capítulo 3 - Os receptores e suas experiências religiosas 

 
Estado recua, religião e família se privatizam... 

(Lipovetsky) 
 

Após a análise do contexto histórico e social em que está inserido o nosso objeto e das 

práticas utilizadas pela Canção Nova para atingir seus fins, queremos analisar esse contexto 

dentro do seu marco teórico, a metodologia de recepção. 

O fato de escolhermos esta metodologia para análise se dá porque percebemos que 

algumas manifestações religiosas não podem mais ser estudadas como passivas e sem a 

capacidade de influenciar. Sendo assim, a metodologia da recepção nos ajudará a 

compreender a recepção da experiência religiosa de uma forma mais holística. 

Está claro nesta pesquisa que a metodologia da recepção está ancorada em uma 

estrutura que nos ajuda a entender a matriz cultural que gerou o Movimento Canção Nova e o 

seu desenvolvimento até atingir uma escala internacional 

A pesquisa desenvolve-se em meio à problemática da midiatização dos campos 

sociais, em que a telemídia é compreendida tendo um lugar central na construção de vínculos 

entre os sujeitos e seus campos por meio de complexos e distintos processos 

sociossimbólicos. A reflexão centra-se nas relações na experiência religiosa e o receptor que 

assiste à TV Canção Nova, que é transmitida ao vivo ou em reprise para todo o Brasil e, 

internacionalmente, pela emissora católica TV Canção Nova. 

A partir do que foi analisado nos capítulos anteriores, constata-se que se vive numa 

sociedade em processo de midiatização. Nesse contexto, alguns campos têm mudado seus 

modos de funcionamento para continuar tendo contato com os seus públicos. As instituições 

religiosas talvez sejam as que mais têm alterado suas formas de expressão, adequando-se a 

uma cultura midiática que codetermina e se hibridiza com a forma tradicional de operação do 

seu campo.  

 

As igrejas transformam as espacialidades de seus templos instalando os mais variados 
dispositivos (sistema de som, telões), investem em publicidade e marketing, adquirem 
canais de televisão e rádio, compram espaço nas mídias tradicionais, como em canais da 
televisão aberta, produzem produtos midiáticos próprios com programação televisiva e 
radiofônica, constroem websites com canais de ajuda, aconselhamento e pregação, que 
funcionam 24 horas (Carranza, 2005:348). 
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Em função desse novo cenário, nota-se que, para fazer religião, hoje, é preciso saber 

dominar não só a linguagem específica do campo religioso, mas também da mídia, 

conhecendo os seus processos e lógicas de funcionamento. Esse modo de expressão da 

religião gera também uma outra forma de se vivenciar a religiosidade que se caracteriza pela 

individualização da recepção. Os sentidos do religioso são perpassados por ações e por 

lógicas que dizem respeito ao indivíduo e à sua experiência. Não se nega a coletividade, mas 

se proporciona a individualização da experiência religiosa. 

O ponto de vista encontrado na fala de muitos que acompanham a programação da TV 

Canção Nova representa uma característica voltada para o indivíduo, para a sua necessidade e 

bem estar, em detrimento da busca de campos religiosos que proporcionem a experiência 

coletiva. 

 

Por que eu sempre penso assim? A gente vai na missa, mas a missa, sabe, né ...é [...] 
principalmente na nossa região, é uma hora missa,  é sempre a mesma coisa, o mesmo 
padre, “dinherista”. Na Canção Nova, tem muita coisa boa, que... o Padre tem muita 
coisa pra [...] né, e o acampamento que passa, tem várias palestras, entende, né, ajuda né, 
a gente na religião a pegar mais coisa,  a entender mais. A gente vai se aprofundando, 
né? A gente não cansa de assistir. A missa é uma hora e parece que a gente nem vê e não 
uma... uma eternidade...54  

 

Nesse contexto, o objetivo é analisar a experiência dos fiéis/receptores55 da TV 

Canção Nova de Cachoeira Paulista, SP. Pela complexidade desses processos, inicialmente, 

foi necessário entender – nos capítulos I e II – a lógica de funcionamento do campo religioso, 

através da descrição do movimento Canção Nova e da TV Canção Nova e da análise dos seus 

principais produtos televisivos. 

Trata-se esta de pesquisa qualitativa, em que se realizaram reflexão teórica, 

observação, entrevistas individuais, acompanhamento da programação nas casa de alguns dos 

entrevistados que seguem a programação televisiva da Canção Nova e que partilham, no dia a 

dia, as relações que se estabelecem entre o midiático e o religioso.  

É preciso ressaltar que a pesquisa foi efetivada num contexto mais amplo, em que as 

questões relativas à midiatização da religião têm sido objeto de estudos há vários anos. Trata-

                                                 
54 Entrevista com Vanderlei Fernandes Ribeiro – Cachoeira Paulista. Data: -26/07/2009. 
55 Compreende-se que os fiéis são também receptores, seja dos programas religiosos da TV Canção 
Nova, ou de outra TV com as mesmas características. Porém daremos destaque para os da TV Canção 
Nova, portanto, sempre que nos referirmos a receptores ou fiéis, estaremos pensando nas pessoas que, 
de dentro de suas casas, acompanham a programação da TV Canção Nova. 
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se de uma pesquisa teórica e empírica, que objetiva aprofundar a compreensão do consumo 

midiático de programas religiosos a partir de análise dos processos produtivos empreendidos 

juntos à Canção Nova e da maneira como o indivíduo - no processo de recepção -  produz 

seus próprios sentidos acerca do religioso e do midiático. O olhar direcionado ao objeto – o 

consumo midiático de programas religiosos por parte de fiéis da Canção Nova – está centrado 

nas teorias do campo da comunicação midiática. 

Compreendemos a movimento Canção Nova e consequentemente a TV Canção Nova 

não só como um acontecimento religioso e sociocultural que se realiza na e pela sociedade, 

como forma de expressão de seus rituais simbólicos, mas também como um fenômeno de 

comunicação midiática ao qual se assiste e que cria, nos indivíduos, uma experiência 

individual. Através de operações enunciativas, o dispositivo televisivo constrói um conceito 

de religião que não se concretiza mais só no âmbito institucional da Igreja, mas na esfera da 

telemídia, que é marcada por relações de passagem, temporalidade, efemeridade. 

O contexto atual acerca das relações entre mídia e religião, como foi visto acima, 

assinala para o fato de que os processos simbólicos engendrados pela televisão representam 

uma atividade social específica a partir de construções de outras “espiritualidades” ou, como 

vimos, a individualização da experiência religiosa proporcionada pela TV Canção Nova.  

Os telespectadores da Canção Nova - como veremos nas entrevistas - que assistem ao 

acontecimento midiático, ao vivo ou em reprise, formam uma espiritualidade circunstancial 

que possui desejos e anseios específicos acerca da fé, da religião católica, dos vínculos 

familiares e sociais. Essa espiritualidade é fundada segundo lógicas e regras telemidiáticas, 

onde características como a efemeridade, o fragmento e a edição apontam para um modo 

específico de constituição do próprio receptor. 

A partir disso, pretende-se refletir sobre o papel das mídias na construção da 

individualização da experiência religiosa, especialmente no que diz respeito a mediações e 

recepções de práticas televisivas devocionais. Propomo-nos a pesquisar, como estudo, o 

papel da TV Canção Nova, que tem sua “base” na Renovação Carismática, chamando 

atenção para a importância que tem a enunciação televisiva como mediação da construção 

desta modalidade de fazer religião. Os novos modelos são causados, de um lado, pelo 

cansaço do “modelo de representação” em que as pessoas não se sentem mais representadas 

pelas antigas mediações e, de outro, pela emergência do fenômeno da técnica favorecendo as 

novas formas de “tecnointeração” e as expressões religiosas (Carranza, 2005).  
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Nesse sentido, como foi exposto até aqui, a mídia passa a ser um dispositivo essencial 

para promover novas formas de organização da religião do contato. Isto é, trata-se do 

surgimento de uma nova experiência religiosa, que só pode ser vivenciada pela mediação da 

técnica e pelas ofertas de suas operações. 

De outro lado, é uma aliança que se realiza por meio de cruzamentos de operações dos 

campos midiático56 e religioso. Essa articulação entre o “sagrado e o sociocultural” se dá pela 

presença do fenômeno da técnica, da mídia que está a serviço de uma simbologia direcionada 

para fazer um serviço duplo: o primeiro, de um projeto de Igreja, e o segundo, da 

materialização desse projeto por meio de objetos, impregnados de significações, pelos quais 

se vincula o sagrado a uma nova noção de religião. 

Nesse sentido, num mundo marcado por uma crise existencial profunda, o simbólico 

religioso pode apresentar-se como uma solução “mágica” dos problemas, oferecendo aos 

participantes “uma comunidade”, dentro da qual as pessoas podem viver um pequeno “oásis 

de paz e de bem-estar”, como lembra Hoover: “na sociedade atual, os modos de ser religioso 

estão saindo da esfera protegida da instituição e da tradição, e se dirigindo para o solo aberto 

do mercado simbólico” (Hoover, 2002:8). E é nesse contexto que a magia da música, o 

embalo do corpo num ritual sensual dos instrumentos musicais, as imagens devocionais nos 

quadros das paredes dos estúdios, a emoção de fechar os olhos no convite à contemplação 

fazem emergir o elemento emocional no indivíduo, graças à “mediação” dos meios de 

comunicação, que assumem uma dimensão autorizada diante dos outros campos sociais e, de 

modo especial, do religioso. 

Assim, a mídia passa a ser um dispositivo a promover novas formas de experiência, 

disso decorrendo, por exemplo, a nova comunidade religiosa, em nosso caso a Canção Nova, 

centrada na presença do protagonismo técnico simbólico. Este caso se conhece pelos rituais 

midiáticos, na venda dos objetos via marketing e na transformação dos indivíduos em 

militantes também.  

A vivência da religião é motivada por uma recolocação do processo emocional em 

torno de situações físicas como acampamentos, estádios, onde novas aglomerações 

descobrem formas de exercitar a religião, tudo sendo transmitido pela TV. Até o próprio 

“recrutamento” para a prática religiosa passa pela televisão, num deslocamento do papel da 

                                                 
56 Entende-se que se faz necessário, neste espaço introdutório, também precisar conceitualmente a 
noção de midiatização, entendida como fenômeno técnico discursivo pelo qual as mídias se 
relacionam com outros campos sociais, afetando-os e por eles sendo afetados. 
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Igreja tradicional para uma política ampla de teleatendimento espiritual. Ou seja, o projeto de 

venda de uma concepção de Igreja e o dos objetos simbólicos na direção da permanência de 

uma magia se torna um novo modo de fazer religião. Esse projeto religioso está a céu aberto 

hoje, num mercado à escolha do consumidor, saindo da esfera restrita do templo. “A 

permanência do religioso na sociedade significa, acima de tudo, o fazer e vender religião de 

acordo com o gosto do cliente segundo os estímulos da pedagogia do marketing.” (Libanio, 

2002:125). 

O que, na verdade, estamos discutindo é que há um reencantamento do mundo, um 

retorno às dimensões do devocional, que se atualizam, contudo, pela mediação específica das 

operações midiáticas, e também que a recepção da mensagem religiosa veiculada pela TV 

gera um processo de passagem da relação coletiva para a individualização da experiência. 

Instaura-se nesses moldes não mais exclusivamente a magia da prédica, do milagre, 

mas de tudo isso permeado pela técnica e colocado nos espaços midiáticos, gerando a 

experiência religiosa midiatizada. Nesse sentido, a experiência da interação passa hoje pela 

midiatização, como nos diz Adriano Rodrigues, na “autonomização desses dispositivos e da 

instituição de um campo dotado de legitimidade para superintender a experiência de 

mediação, instituição a que dou o nome de campo dos media” (Rodrigues, 2000:200). 

 Assim, o autor mostra que as marcas da nova mediação das experiências passam a ser 

individualizadas, em grande parte, gerando uma emotividade estética. No nosso caso, essa 

mediação não ocorre por ordem restritamente religiosa, mas por ações tecidas por tantos 

outros campos sociais e, sobretudo, mediadas pelas lógicas midiáticas voltadas também para 

a criação do mercado simbólico dos objetos religiosos. 

 

3.1 Estratégias metodológicas 

 

Para a pesquisa de campo, a escolha dos receptores deu-se em duas situações 

Primeiro, pessoas que assistem diariamente à TV Canção Nova e que foram observadas fora 

do ambiente de suas casas. Segundo, pessoas que assistem diariamente a essa TV e que foram 

observadas dentro de suas casas. Neste caso, foram marcados horários de visita para o 

observador assistir, juntamente com o receptor, aos programas da TV Canção Nova. 

Entre os receptores entrevistados fora do ambiente de suas casas, alguns estavam em 

visita às instalações da TV Canção Nova, em Cachoeira Paulista - SP, outros eram pessoas 
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com as quais entrávamos em contato para marcar a entrevista fora de suas casas, nas cidades 

de Cachoeira Paulista – SP, São Paulo – SP ou Videira – SC57. Buscaram-se pessoas que 

demonstrassem uma grande afinidade e identificação com a programação que se desenvolvia 

naquele ambiente.  

Outra forma de observação foi presencial. Procuramos pessoas, na cidade de Videira, 

que assistissem diariamente à TV Canção Nova para serem observadas dentro de suas casas. 

Foram programados, antecipadamente, momentos em que receptor e pesquisador pudessem 

assistir juntos à TV Canção Nova. Essa metodologia gerou uma maior liberdade e 

espontaneidade para que as entrevistas se realizassem.    

A partir dessa constatação, passou-se a observar a programação, os programas de que 

essas pessoas mais gostavam, os momentos a que elas mais assistiam e seus motivos. No 

intervalo da programação abriam-se momentos de diálogos e comentários. 

Percebeu-se que, ao entrevistar os receptores fora de suas casas, eles mantinham uma 

postura mais reservada, porém falavam sobre aquilo em que acreditavam e o que sentiam. 

Quanto às pessoas entrevistadas em suas casas, com a TV Canção Nova ligada, pôde-se notar 

que elas se expressavam com uma riqueza maior de detalhes e demonstravam maior 

satisfação. 

Os encontros realizados caracterizaram-se por uma conversa informal, pois, embora 

tenham sido tomadas como base algumas questões essenciais, como a história de vida, a 

religiosidade, o consumo midiático e os sentidos produzidos acerca da programação 

televisiva da TV Canção Nova, os entrevistados ficaram à vontade para comentarem, por 

exemplo, a programação, o que viam no Pe Jonas Abib, casos de cura, histórias pessoais e 

familiares. 

Mesmo que cada receptor carregue consigo marcas que provenham de seus âmbitos 

individual e familiar, compreende-se que o locus institucional religioso é o melhor lugar para 

se analisar em que medida os fiéis se convertem em receptores e vice-versa. Depois desses 

encontros, foram feitos novamente contatos por telefone para complementação de dados. 

A seleção dos entrevistados seguiu algumas prescrições, como: ser fiel, ser 

patrocinador (contribuir com a Igreja por meio do “patrocínio”), conhecer a programação da 

                                                 
57 A escolha desses receptores a serem entrevistados fora de suas casas, nas cidades de São Paulo e de 
Videira, deu-se a partir de informações seguras – de familiares ou de conhecidos - de que eles 
assistiam diariamente à TVCN. Tendo a informação segura, entrava-se em contato e a entrevista era 
realizada. 
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TVCN, assistir à televisão em casa. Sobre o patrocínio é preciso dizer que se trata de uma 

colaboração enviada para as obras da Canção Nova e que quem patrocina recebe o material 

para colaborar com a “causa CN”. Os fiéis acreditam que patrocinando o programa poderão 

levar a palavra de Deus para outras pessoas e que isso é uma prova de fé.  

Para compreender como o religioso e o midiático se cruzam, inicialmente, 

conheceram-se os históricos individuais dos entrevistados e os fatores socioculturais para 

depois abordar os aspectos específicos sobre a programação da Canção Nova na televisão 

aberta. Na sequência, as questões abordaram o histórico religioso para que os receptores 

pudessem detalhar como conheceram o movimento e como se tornaram fiéis. Por fim, 

questionou-se sobre o histórico midiático de cada um para compreender como a mídia e seus 

dispositivos integram as suas vidas. 

 

3.2 Conhecendo os receptores58 

 

Antes de proceder à análise, apresenta-se cada um dos entrevistados59 (identificados 

como Receptor 1, 2, assim por diante), e, depois, identificam-se os enunciados, como R1, R2, 

e assim sucessivamente, para análise das questões a serem discutidas.  

Receptor 1: Gilberto Leandro Maia. Nascido em São Paulo, em 1973, mora em Cachoeira 

Paulista-SP. Exerce função dentro da Canção Nova como Diretor Artístico da televisão. Está 

há 10 anos na Canção Nova. Entrevistado em Cachoeira Paulista. Data da entrevista: 

14/11/2009. 

Receptor 2: Luzia Santiago, cofundadora da Comunidade Canção Nova. Trabalhou desde o 

início, juntamente com Pe. Jonas, na elaboração dos documentos diretores da Comunidade 

Canção Nova.  Entrevistada em Cachoeira Paulista. Data da entrevista: 14/11/2009. 

Receptor 3: Elza Yoshie Shikako, a Elzinha da Comunidade Canção Nova. Cofundadora da 

Comunidade Canção Nova. Trabalhou desde o início, juntamente com Pe. Jonas, no projeto 

                                                 
58 Veremos que os receptores dos números 1 até o 13 são os entrevistados fora de suas casas. São 
pessoas que demonstraram assistir diariamente à programação da TV Canção Nova e por isso foram 
entrevistadas. Já os receptores 14, 15 e 16 são pessoas que assistem diariamente à programação e 
foram observadas dentro de suas casas. Neste caso foram marcados horários de visita para assistirem, 
juntamente com o receptor, aos programas da TV Canção Nova. 
59 Mesmo que todos os entrevistados tenham autorizado a publicação de seus nomes, dos dados e de 
suas informações, optou-se por usar apenas os seus primeiros nomes.  
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de evangelização pela mídia junto ao movimento Canção Nova. Entrevistada em Cachoeira 

Paulista. Data 14/11/2009. 

 Receptor 4: Vanderlei Fernandes Ribeiro, 63 anos, da cidade de Itapiruna-SP. Entrevistado 

em Cachoeira Paulista-SP. Assiste à TVCN há 10 anos. Data da Entrevista: 26/07/2009. 

Receptor 5: Darcinei de Campos, esteticista, da cidade de Sinópe, Mato Grosso. Entrevistado 

em Cachoeira Paulista. Data da entrevista: 26/01/2009. 

Receptor 6: Laurindo José Angessel: sempre foi católico, mora em Pérola do Oeste, sudoeste 

do Paraná, comerciante, assiste à TVCN há 8 anos. Entrevistado em Cachoeira Paulista-SP 

Data da entrevista: 19/08/2008. 

Receptor 7: Susan Cadi Jupti, nascida no Líbano; filha de imigrantes libaneses que vieram 

para o Brasil; pai é libanês, mãe é brasileira. Não participava de nenhum movimento até 

conhecer a Canção Nova. Data da entrevista: 19/08/2008. 

Receptor 8: Patrícia Pereira, proprietária de uma agência de turismo na cidade de Cruzeiro-

SP. Entrevistada em Cachoeira Paulista. Data da entrevista: 15/11/2008. 

Receptor 9: José Ricardo mora no Rio de Janeiro. Não pertencia a nenhum movimento e é 

recém-convertido. Conhece a TV Canção Nova há 3 meses. Entrevistado em Cachoeira 

Paulista. Data da entrevista: 19/08/2008. 

Receptor 9: Julia Siqueira, 54 anos, costureira, casada, de Videira-SC. Era evangélica, mas 

foi inicialmente da Igreja Batista. Está na Canção Nova há cinco anos. Data da entrevista em 

Videira: 10/06/2010. 

Receptor 10: Marisa dos Santos, 62 anos, professora aposentada, viúva – Cachoeira Paulista-

SP. Sempre foi Católica, frequentadora do Centro de Evangelização em Cachoeira Paulista-

SP. Assiste à TVCN há seis anos. Data da entrevista: 19/08/2008. 

Receptor 11: Zélia Queiroz de Jesus, 75 anos, aposentada, viúva. Católica. Mora em 

Guarulhos-SP. Entrevistada em Cachoeira Paulista-SP. Assiste à TVCN, há sete anos. Data da 

entrevista: 15/11/2008. 

Receptor 12: Angelina Vian, 68 anos, aposentada. Sempre foi católica, mora em Videira-SC, 

Assiste à TVCN há 6 anos. Data da entrevista em Videira: 04/05/2010. 

Receptor 13: Iracema Menegon, 55 anos, vendedora. Sempre foi católica, mora em Videira-

SC. Assiste à TVCN há 6 anos. Data da entrevista em Videira: 05/02/2010. 

Receptor 14: Marcos Fernandes, vigilante. Sempre foi católico, mora em Videira-SC. Assiste 

à TVCN há 6 ou 7 anos . Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
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Receptor 15: Maria da Glória Reus Elias, 44 anos, costureira. Sempre foi católica.  Assiste à 

TVCN há 10 ou 11 anos. Data da entrevista em Videira: 22/06/2010. 

Receptor 16: Marly, 47 anos, dona de casa. Sempre foi católica, mora em Videira-SC. 

Assiste à TVCN há 10 anos. Data da entrevista em Videira: 20/06/2010.  

 

3.3 Individualização da experiência religiosa 

 

Uma vez que se está analisando a recepção da religião por parte de pessoas ligadas à 

TVCN, abre-se aqui uma questão importante: esses receptores ligados a TVCN podem, de 

certa maneira, ser exemplos desse processo de individualização? As entrevistas com pessoas 

que assistem à programação da TVCN têm demonstrado que sim. É possível perceber nos 

receptores uma individualização60 da experiência religiosa. 

Quando se pergunta para os fiéis/receptores qual é o motivo que os leva a assistirem à 

TVCN, a resposta de muitos gira em torno dos seguintes argumentos: estão encantados com a 

Canção Nova; não se sentem atraídos pelo modelo de Igreja tradicional; aquilo a que assistem 

é muito mais atraente do que o que vivenciam quando vão às igrejas locais; ou ainda, têm uma 

vida muito corrida e, por isso, assistem à TVCN como uma substituição ao espaço físico na 

igreja.  

 

A televisão facilitou a minha vida, porque antes, no domingo, eu tinha que ir à igreja, 
fazer o almoço, cuidar da casa, fazer tudo. Sabe como é vida de mulher, a gente tem 
muito mais coisa que fazer que os home.  Os home não querem sabê de nada. Ai eu tô em 
casa e, quando tô cozinhando, eu ligo a TV e resolvido, e rezo junto. O dia que dá pra ir 
na igreja ali no Divino Salvador a gente vai, se não, não [...] o Deus é o mesmo, o 
importante é rezar, até tem dia de semana que fica a tarde toda a TV ligada, eu trabalho e 
fico com o olho na TV. Como dizem, “um olho no gato outro no peixe (risos).61 

 

[...] eu vou à igreja na Páscoa e no Natal. Essas duas são sagradas, mas se não vou 
quando dá, eu rezo mesmo aqui, com os padre da Canção Nova. Você viu o Dunga 
falando, qué o que de melhor? Pena que o Monsenhor Jonas não tava hoje, se não você ia 
ver. Ele é bem mais brabo. Só que ele não fala coisa pra prejudicar, só coisa pra gente 
melhorar. [...] Ahh, eu não sei, né? Que muitas vezes na minha vida, os problemas, essa 
fase assim, muitas vezes chorei com a Canção Nova, muitas vezes eu pedi perdão, 
escutava na Canção Nova, nossa!!! Mudou a minha vida muito, e eu, nossa!!! A Canção 

                                                 
60 Não temos a pretensão de afirmar e generalizar a individualização da experiência religiosa como um 
padrão entre todos os seguidores da TVCN. O que queremos destacar é que existe, sim, a possibilidade 
de se gerar um processo de individualização, o que não nega outros processos e outras hipóteses. 
61 Entrevista realizada com Julia Siqueira, costureira, casada. Data da entrevista em Videira: 
10/06/2010. 
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Nova me ajudou muito e até hoje ligo a Canção Nova e pronto, já me anima. Hoje o 
Terço da Misericórdia levo como uma grande lição na minha vida, e tem me ajudado 
muito a Canção Nova ali, né? Então, a Canção Nova, sem ela não saberia viver, sem ter a 
Canção Nova em casa, porque meu Deus, nós se mudamos pra essa casa faz pouco 
tempo, três meses eu acho, e  você viu que a TV não tá pegando bem, mas já liguei pro 
rapaz da antena e eu vou falá: arrume bem ali a Canção Nova que a mulher não fica sem  
a Canção Nova.62  

 

[...] Eu nunca fui de ir na missa na igreja e também tinha me afastado de tudo, tava no 
vício, coisa pesada, mas tinha que pará uma hora. E é o que eu tentei várias vez. Agora já 
faz três meses que eu tô limpo, até que um dia a Patrícia me falou da... pra assistir o 
Dunga. Sabe, né, ele também foi viciado, morou na rua... Cara, eu pensei que era tudo 
crente, mas, sabe, eu tenho uma filhinha, e eu tinha prometido que ia me limpá pra ficá 
com ela. Aí eu fui me tratar, aí quando eu voltei eu não podia experimentá, porque volta 
tudo. Essa é a terceira vez que eu tento, mas com a graça de Deus eu vou consegui 
[...].Então, a Patrícia disse pra eu ver o Dunga, o cara que apresenta o PHN. Cara do 
céu....! Quando eu vi aquele monte de gente dando testemunho, eu vi que podia fazê 
igual. [...] Assim, viu, quando eu tô meio caidão, lá pra baixo, eu ligo a Canção Nova e 
tem ajudado pra caramba...63 

 

[...] a benção é a mesma que tem na igreja, tá vendo aquele copo aí, é água benta. Hoje de 
manhã, o Padre Luizinho benzeu na missa das sete. Cada pouquinho que eu tenho sede, 
eu vou ali e eu bebo um pouquinho.64  

 

Como já foi comentado em outros momentos, a TVCN cria um novo modelo de 

sociabilidade, de grupo e de neodevocionismo. Nesta pesquisa não se quer negar isso, porém 

o que se pretende analisar é o processo de individualização da experiência religiosa. Nas 

entrevistas acima, o que se destaca nos receptores é o fato de eles assistirem à TVCN para 

satisfazerem suas particularidades. Isso pode ser entendido a partir de um processo de 

individualização, como foi apontado por Lipovetsky ou Bauman. A recepção da mensagem 

religiosa pela TV é “consumida” como um “produto” que satisfaz os anseios e as 

necessidades particulares. O motivo que leva os entrevistados a assistirem à programação da 

TVCN não está associado a mudanças na estrutura da política ou aos problemas sociais, não 

há, na fala dos entrevistados, indícios de que são motivados por questões de mudança social. 

Há, sim, um distanciamento dos problemas que envolvem desemprego, criminalidade, 

engajamento político, mas percebe-se muito uma busca de solução para os problemas 

individuais. 

                                                 
62 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins, dona de casa. Data da entrevista em Videira: 
20/06/2010. 
63 Entrevista realizada com José Ricardo. Data da entrevista em Cachoeira Paulista: 19/08/2008. 
64 Entrevista realizada com Marcos Fernandes. Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
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Perguntou-se para as três famílias acompanhadas e com as quais foi possível 

compartilhar os momentos em que assistem à TVCN, se tinham por hábito, na família, 

acompanhar a programação da TVCN. A questão visava a perceber se os receptores 

aumentavam os vínculos familiares motivados pela programação da Canção Nova.  

Na casa do receptor Marcos vivem cinco pessoas, ele, a esposa e três filhos. Nos dias 

em que realizamos as visitas, normalmente, encontravam-se em casa Marcos e sua esposa; 

ele, por ser vigia noturno, e ela, dona de casa. Os filhos trabalhavam e geralmente estavam 

fora. Somente em breves momentos, na hora do meio-dia, eles estavam em casa. Marcos, o 

entrevistado, relatou que, de modo geral, quem assiste à TVCN é ele e a mulher; os filhos não 

acompanham e, se o pai – Marcos – estiver assistindo, os filhos vão para o computador ou 

ficam em outro ambiente da casa. Os filhos não aprovam a escolha de assistir a um canal 

religioso.  

 

[...] eles não ficam aqui, aí se trancam nos quarto e quando veem que eu estou assistindo 
dizem que é coisa de crente, mas, mas... principalmente na hora do almoço, quando tem o 
programa Porta a Porta, eles querem ver jogo, resultado de jogo. Eu não aguento a cara 
daquele da “Band”, o Neto, ele só fala palavrão. Aí eu assisto muito a tarde, quando tamo 
eu e a mulher em casa [...] Mas quando eu mais assisto é à noite, no trabalho. Eu cuido de 
um prédio, sou vigia lá, no Videira shopping. Ele faliu, você sabe, aí tem uma TV lá e, 
quando eu tô sozinho, deixo sempre na Canção Nova. E como é bom assistir a Canção 
Nova, né! Eu não era assim calmo, eu era nervoso, vivia com dor de cabeça, reinando por 
todo canto. Aí, quando comecei assistir, muita coisa foi mudando aos poucos. Ó, a 
Canção Nova, pra mim, ela representa assim, é como uma voz, a mão de Deus 
trabalhando em favor da minha vida, porque, quando eu assisto, quando eu preciso de 
orientação, busco ali, dentro de uma palestra, a pregação de um padre, a pregação de um 
pregador, cânticos, músicas espirituais muito profundas, onde purifica nossa alma, nossa 
vida, dando uma força pra mim tremenda.65  

 
Na casa da Glória, quem assiste à TVCN é ela e as duas filhas; o marido não assiste, 

mas não reprova. Porém, na hora do Jornal Nacional, da Globo, e na hora da novela, ela tem 

que aceitar a vontade do marido. Ele não a deixa assistir. As filhas trabalham durante o dia, 

uma é casada e mora em outro lugar, a outra mora com Glória, mas estudam à noite, por isso 

pouco assistem. Mas, quando estão em casa, não reclamam e, às vezes, acompanham a mãe. 

Como Glória é costureira autônoma e trabalha em uma oficina ao lado de sua casa, o 

momento em que ela mais assiste à TVCN é durante o horário comercial. Quando fizemos as 

visitas, ela estava sempre sozinha e com a TV sobre uma estante ligada no canal Canção 

Nova.  

                                                 
65 Entrevista realizada com Marcos Fernandes. Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
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Sim, aham. Assim, eu tinha muita vontade de que elas também se associassem nessa obra 
de evangelização, né? Porque eu acho, assim, que você tem uma vida espiritual muito 
diferente a partir do momento que você começa a assistir a Canção Nova, porque, se você 
fica assistindo novela, eu acho uma perda de tempo, porque já assisti muito novela, essas 
coisas em outros canais, mas depois que conheci a Canção Nova, ihhh, mudou muito a 
minha vida [...] Você não tem noção a diferença que dá a partir do momento que você 
conhece um canal de televisão católico, seja, né, não quer dizer que seja outra religião, 
mas ééé muito diferente, sabe? Você, a sua vida espiritual muda muito, teu modo de 
pensar, teu modo de falar, tudo muda muito na nossa vida sabe?  [...] Eu assisto. Às 
vezes, assim, meu marido troca de canal, eu vou lá, troco de novo, ponho na Canção 
Nova, mas ele não assiste também. E daí, na quinta-feira de adoração, começa desde 
manhã, a missa das 7, depois o Sorrindo pra Vida, depois o dia inteiro de pregação, daí 
termina às 4 horas da tarde, com a celebração da Santa Missa, mas uma missa sabe?... 
Assim de 1 hora e meia a 2 horas. Muito bom as pregações. Mexe muito com a gente, 
sabe?... É de todo mundo se apaixonar e ajudar essa obra mesmo, é assim pelo mundo 
inteiro sabe? [...] que eles levam a palavra de Deus, leva as pessoas a conhecer esse Deus 
que o povo está sedento, né?... Porque o computador, a televisão tão tomando conta das 
pessoas, as pessoas não têm mais diálogo nas famílias, por causa das novelas, da 
televisão, do computador, e assim, então, as pessoas vão se envolvendo muito com aquilo 
e vão deixando Deus de lado, e daí logo vem depressão, logo vem as enfermidades, coisas 
que, se você tiver uma vida bem espiritual, é diferente, sabe? [...] É diferente, você sabe 
lidar com as coisa, logo vem uma perda na família, você sabe lidar com isso, porque tem 
Deus, você sabe que nasceu é pra morrer, entendeu? Então é uma coisa, é diferente? Você 
tem uma vida diferente.66 

 

A terceira receptora a ser entrevistada, Marli Antunes Lins, mora com o marido 

apenas. Eles têm dois filhos, um casal, já adultos, mas eles moram em outra cidade e não 

acompanham a rotina da casa. O marido acompanha a TVCN junto com a esposa em alguns 

momentos em que a Canção Nova transmite uma programação especial, como encontro de 

casais, retiros, PHN e momentos de adoração. Mas, no dia a dia, quem sempre acompanha é 

ela sozinha. Marli começou a acompanhar a TVCN depois que passou por um período de 

doença que atingia os movimentos do corpo, causando muita dor, e depois por um momento 

de depressão. Primeiro começou a frequentar a Renovação Carismática Católica e por meio 

dela conheceu a TVCN que passou a acompanhar. 

 
Eu sofri 14 anos com uma doença que ninguém descobriu o que eu tinha. Ééé, uma doença 
que me tirava os movimentos do corpo, né, me inflamava todos os nervos do tendão do 
corpo, tinha febre de 40 graus, gritava dia e noite, sabe? Então, com tudo isso, fui 
acreditando em Deus. Eu, pra mim, Deus não existia, porque eu sofria, meus filhos sofriam, 
meu marido sofria, nós não vivia, a gente vegetava, porque não tinha como, sabe? E foi 
assim, através dessa doença, que conheci primeiro a Canção Nova. [...] A renovação na 

                                                 
66 Entrevista realizada com Maria da Glória Reus Elias, 44 anos - Costureira. Data da entrevista em 
Videira: 22/06/2010. 
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minha vida, ela me renovou completamente e daí comecei assistir a Canção Nova e, meu 
Deus, como a Canção Nova me ajudou nesse meio tempo de enfermidade! Nossa, quantas 
palestras que eu assisti, os programas, eu vivia ligada na Canção Nova dia e noite, sabe? 
Então, meu Deus, foi, não tem nem explicação pra contar, né.67 

 

Observando-se a fala dos três receptores, encontram-se dois pontos importantes. 

Primeiro é o fato de que, dentro de suas famílias, não existe uma aceitação unânime da prática 

de assistir à TVCN. O que se percebe é uma tolerância familiar para com quem assiste, mas 

não encontramos, nas famílias, uma adesão familiar ou uma busca por conteúdos sociais que 

venham aumentar a visão de mundo daqueles que acompanham a programação. O segundo 

ponto que se pode observar e tem grande relevância para os três entrevistados é a mudança de 

vida pela qual passaram a partir do momento que começaram a assistir à TV Canção Nova. 

Nota-se a influência exercida no cotidiano, nas atitudes. A busca por uma satisfação pessoal 

também perpassa o discurso dos receptores.  

Ao analisar todos os entrevistados, sejam os três a cujas casas o pesquisador teve 

acesso ou os outros treze com os quais não se partilharam momentos de relacionamento 

direto, observa-se que a decisão de assistir à TVCN e seguir seus ensinamentos é uma escolha 

pessoal. Também se percebe que, embora os receptores quisessem a companhia de seus 

familiares, a influência sobre os demais elementos do grupo é pouca. O ato de assistir e os 

motivos que levam cada um a assistir à TVCN são muito individualizados.  

 

Quando meu marido não tá, eu ligo a TV sempre na Canção Nova. Aí eu me divirto 
(risos), mas, quando ele tá, aí eu tenho que fazê a vontade dele. Ele não gosta que eu 
assista, diz que isso é coisa de crente. Mas eu não acho não, eu sei que me sinto bem, e o 
dia que eu não assisto parece que falta alguma coisa...68 

 
É onze horas, programa das onze. Missa das sete horas, de quarta feira... A Canção Nova 
é tudo pra mim na minha vida, me fortalece bastante. Sem essa palavra de Deus, a gente 
não consegue chegar [...] Nossa, a Canção Nova foi quem fortaleceu minha vida...69 

 
Faz bem e me abastece também na fé, num momento em que eu tô meio fraca, meio 
assim [...], Deus usa [...], é o instrumento, canal de Deus pra que abasteça mesmo. [...] 
que eu mais assisto é o de madrugada, os programas da madrugada que é com o padre [...] 
sempre passam reprises das palestras, é acampamentos, acampamentos e também as 
pregações. Agora os programas assim [...] eu não sou muito de assistir não, esses 

                                                 
67 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins, dona de casa. Data da entrevista em Videira: 
20/06/2010. 
68 Entrevista realizada com Maria da Glória Reus Elias, 44 anos - Costureira. Data da entrevista em 
Videira: 22/06/2010. 
69 Entrevista realizada com Zélia Queiroz de Jesus, 75 anos, aposentada. Entrevistada em Cachoeira 
Paulista-SP. Data da entrevista: 15/11/2008. 
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programas de ficar acompanhando, uma que eu não tenho tempo também, né, [...] minha 
vida é muita correria, é mais de madrugada mesmo, na hora que eu tenho tempo, que eu 
tô em casa, que eu ligo, que eu ainda vou assistindo, tô fazendo alguma coisa, tô 
ouvindo,70 

 
Olha, na verdade, sempre mais durante a noite, o meu trabalho é à noite, mas, como eu 
disse, no retiro ele não tem hora, também tem eventos de música, retiro dos músicos, é 
música direto, direto música, é um evento muito alegre e, então, a gente assiste. Ele vai 
até as 8 horas da noite, começa sempre as oito, sete e meia da manhã, vai até as oito da 
noite. É aquela programação de retiro, missas, as entrevistas, e então a gente para de 
assistir e já começa outro; e sempre tem reprise de madrugada. [...] Não que nós não 
assista outros programas de televisão, nós assistimos também outros programas, eu gosto 
de assistir o jogo de futebol, gosto de assistir uma palestra, gosto de assistir, às vezes, um 
jornal, um filme, desde que aquele filme não me coloque coisas elevadas na cabeça; o 
filme sendo bom, beleza.71 

 
Eu assisto quase sempre sozinha. Às vezes, assim, meu marido troca de canal, eu vou lá, 
troco de novo, ponho na Canção Nova, mas ele assiste também. Às vezes ele reina (risos). 
E daí, na quinta-feira de adoração, começa desde manhã. Você viu hoje... a missa das 7, 
depois o Sorrindo pra Vida, depois o dia inteiro de pregação, daí termina às 4 horas da 
tarde, com a celebração da Santa Missa, mas uma missa sabe?... Assim, de uma hora e 
meia a duas horas, muito bom as pregações, mexe muito com comigo, sabe?72 

 
Eu deveria ter começado a assistir a Canção Nova há muito tempo, bá! Como teria 
amadurecido. Na minha vida agora um tempo novo, ver de outra maneira, tô descobrindo 
valores que eu sabia que existia, mas não experimentei, tô experimentando, é... 
aprendizado, crescimento, amadurecimento.73 

 
Outro fator analisado visava a compreender se os receptores gostavam dos mesmos 

programas e dos mesmos apresentadores, se existia um programa com o qual todos se 

identificavam ou se o gosto e os motivos variavam. A conclusão a que se chegou é que o 

gosto e os motivos variavam. Tiveram um destaque maior o Padre Jonas Abib, Padre Léo (já 

falecido, mas passam gravações de seus programas) e o Dunga, mas não há unanimidade em 

relação à predileção por esses apresentadores. Percebe-se que não há um programa principal 

que conquiste a maior parte dos fiéis, mas, sim, que os programas são vistos segundo a 

necessidade e o momento que cada receptor está vivenciando. 

 

Na verdade, na verdade a gente, assim, é mais ligado, quando acontece os encontros, os 
grandes eventos, retiros de cura, retiro de louvores. Mas bom, né, a gente sempre é mais 

                                                 
70Entrevista realizada com Patrícia Pereira, proprietária de uma agência de turismo. Cachoeira 
Paulista-SP. Data da entrevista: 15/11/2008.  
71 Entrevista realizada com Marcos Fernandes. Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
72 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins. Entrevista realizada em Videira. Data da entrevista: 
20/06/2010. 
73 Entrevista realizada com Darcinei de Campos. Entrevistada em Cachoeira Paulista. Data da 
entrevista: 26/01/2009. 
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ligado no mestre, chefe, o Padre Jonas Abib. Hoje ele está numa idade mais avançada, 
mas desde o Padre Jonas Abib, o Padre José que já faleceu, né? Tem a Veronice que é 
uma grande pregadora; todos eles são bem orientados pela igreja, sabe? De vez em 
quando, eles têm a visita de padres,... o padre do exterior, né? Isso, e o o o, me falha a 
memória agora, o Padre Marcelo, participou da Canção Nova, vem ajudar, tem uma 
sabedoria muito incrível, meu Deus. O Padre Fábio de Mello também, ele representa 
muito a Canção Nova, ele tem uma sabedoria muito incrível, sabe? O Padre Fábio de 
Mello é incrível.74 

 
Lá em casa, a missa, amor vencerá, o terço, à noite, as palestras que tem, o Padre Léo, 
Padre Jonas... Padre Léo, então, a gente assiste muito em casa. Minha mãe só dorme com 
a Canção Nova ligada. Até é complicado, porque meu pai não gosta de televisão, mas a 
gente vê muita televisão em casa, assiste muito a Canção Nova.75 

 
Mais gosto é os Retiros, o PHN, o Cairós, e também tem nos domingos, só o Cairós, 
termina com a missa e a quinta-feira de adoração, os momentos de Adoração, Adoração 
Santíssimo, todo esse...76 

 
Eu assisto o Amor Vencerá... É de segunda, não tem na quinta-feira, que tem a quinta de 
adoração que também assisto... Quinta-feira de adoração, e daí o Amor Vencerá é de 
segunda a quarta e sexta das onze ao meio-dia. Muito bonito a interseção, rezo junto 
sempre. E também tem na segunda-feira tem a... sempre tinha a Tenda do Senhor, agora 
tem a palestra do Padre Léo, que gostamos muito de assistir.Eles estão repassando a...a 
palestra do padre Léo, sabe então e, na quinta-feira da oração, os encontros, o 
acampamento, e a missa também, na segunda-feira e na quarta à noite e tem aquele 
programa, o Papa Aberto, que é do Padre Silvio Andrei que, na segunda-feira, estava 
passando, também é na quarta-feira, né? [...] Ahh eu não sei, é assim assim, que nem o 
Dunga, né? Por todo o PHN, pela história dele, né? Pelo mundo de vida, pela força dele 
de estar arrastando tantos jovens, né? Que até aqui tinha um grupo, um grupo de jovens 
PHN que depois acabou... Eu gostaria que meus filhos fizessem parte... Ahhhh , sabe, por 
todo esse mundo, o jovem querer viver aquilo, né? Então, o Dunga e o Nelsinho também, 
pela simplicidade dele, que ele fala assim, ele cativa muito, né? Porque o Nelsinho é o 
povão, né? Então é assim, nossa, mas o Dunga e o Nelsinho acho que mais. Então a 
Canção Nova é um benefício que ela traz para as pessoas.77 

 
[...] que eu mais assisto é o de madrugada, os programas da madrugada que é com o padre 
Léo [...], sempre passam reprises das palestras, é acampamentos, acampamentos e 
também as pregações, agora os programas assim [...] eu não sou muito de assistir não, 
esses programas de ficar acompanhando, uma que eu não tenho tempo também, né,78 

 
Um dos pressupostos observados ao analisar as entrevista é que na base da religião e 

mídia está a afirmação da autonomia de um indivíduo capaz de construir o mundo e as 

                                                 
74 Entrevista realizada com Marcos Fernandes. Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
75 Entrevista realizada com Darcinei de Campos. Entrevistada em Cachoeira Paulista. Data da 
entrevista: 26/01/2009. 
76 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins.  Entrevista realizada em Videira. Data da entrevista: 
20/06/2010. 
77 Entrevista realizada com Maria da Glória Reus Elias, 44 anos - Costureira. Data da entrevista em 
Videira: 22/06/2010. 
78 Entrevista realizada com Patrícia Pereira, proprietária de uma agência de turismo. Cachoeira 
Paulista-SP. Data da entrevista: 15/11/2008. 
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significações para sua existência em oposição às sociedades tradicionais, governadas por 

“crenças irracionais” que se impõem a partir do exterior. Esse conceito foi elaborado por 

Weber e serviu de referência a gerações de sociólogos das religiões. (Weber, 2001) 

Uma das características do movimento atual - que se confirmam nas entrevistas - é a 

individualização e isso atinge diretamente os movimentos religiosos contemporâneos ligados 

ao pentecostalismo. No cristianismo, o protestantismo, como vimos no primeiro capítulo, foi 

quem levou mais longe essa lógica, a partir da concepção de que o crente se confronta de 

modo radicalmente individual com a questão de sua salvação. Em todos os aspectos de seu 

cotidiano e especialmente em sua vida profissional, cada um deve encontrar a confirmação de 

que está pessoalmente salvo, sem mediação entre ele e Deus. À semelhança do livre exame da 

Bíblia e à medida que se alfabetizava, a partir do fim do século XVIII, a população nos países 

desenvolvidos abandonou a leitura e comentário coletivos de livros e jornais em prol da 

leitura individual.  

 Segundo Libanio (2002), já o romantismo e, no seu rastro, o modernismo e o 

existencialismo incorporaram esse estado de espírito individualizante. Nas artes também não 

foi diferente; já no início do século XX, estava a postos tudo o que se podia chamar de 

“modernismo”: cubismo, abstracionismo, funcionalismo arquitetônico, atonalismo musical e 

rompimento com a tradição literária. Amplamente divulgado por diversos tipos de obras, um 

difuso “estado de espírito existencialista” articulava temas como a liberdade, a 

autoconstrução, a responsabilidade ética do sujeito e a rejeição de tutelas exteriores e foi 

ocupando uma posição central na sensibilidade contemporânea.  

 

Nas sociedades ocidentais contemporâneas, a individualização se impôs como afirmação 
da capacidade de o indivíduo construir um sistema próprio de referências e abrir seu lugar 
numa sociedade sem regulação central, devendo safar-se com o que está a seu alcance. A 
liberação social em todos os âmbitos passou a ser elaborada dentro de uma lógica 
individual (Libanio, 2002:69). 

 

Nota-se uma maior liberdade dos indivíduos perante aquilo que é social. Não 

necessariamente o indivíduo tem que aceitar aquilo que é convenção social, mas pode 

escolher dentro do fluxo das culturas e da base econômica o caminho que melhor lhe convier. 

Ao estudar sobre o processo de individualização, o sociólogo Zygmunt Bauman 

(2001:39) aponta um deslocamento nas forças sociais e, em uma batalha entre o indivíduo e a 
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sociedade, há uma maior flexibilidade para com o indivíduo, ou seja, este ganha espaço 

perante a convenção social, porém continua dependendo da sociedade.  

 

[...] assim, deslocou o discurso do imaginário das duas forças, travadas numa batalha 
mortal, mas infindável entre liberdade e dominação, para uma “concepção recíproca”: a 
sociedade dando forma à individualidade de seus membros, os indivíduos formando a 
sociedade a partir de suas ações na vida, enquanto seguem estratégias plausíveis na rede 
socialmente tecida de suas dependências. [...] a sociedade moderna existe em sua 
atividade incessante de “individualização”. 

 

Nesse sentido as experiências pessoais podem ser expressas com maior liberdade perante a 

sociedade. Nem tudo é proibido, e o indivíduo pode se posicionar a favor ou contra aquilo em que ele 

acredita. 

 

Resumidamente, “a individualização” consiste em transformar a “identidade” humana de 
um “dado” em uma “tarefa” e encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa 
tarefa e das consequências (assim como dos efeitos colaterais) de sua realização (Bauman, 
2001:39). 

 

A partir dessa maior liberdade dada ao indivíduo, vários efeitos podem ser analisados. 

Entre eles, novo individualismo religioso contemplou, sem luto, o desabamento fulminante da 

influência da família e das igrejas organizadas tradicionais nos últimos 30 anos do século XX 

e início do século XXI. Afrouxou-se também o papel de agências de cooperação social e de 

formulação moral, como sindicatos, parlamentos e sistemas públicos de mídia. Essas 

transformações são a manifestação, no âmbito da sociedade civil, da redução de poderes do 

antigo Estado-nação territorial em prol da economia transnacional. (Bauman, 2001) 

Dessa forma, passou-se a viver “num mundo conquistado, desenraizado e 

transformado pelo “titânico” processo econômico e tecnocientífico do desenvolvimento do 

capitalismo, que dominou os dois ou três últimos séculos.” (Bauman, 1999:208). A 

eternização de um indivíduo que ocupa um lugar central na cultura e pode enfraquecer a 

dialética da pessoa-sociedade. Se todo mundo é jovem, ninguém mais é jovem, pois não há 

contrastes. Esvai-se a dramaticidade da existência, desprovida de preparações, opções, esperas 

e riscos. Não é mais necessário crescer; autonomizar-se deixou de ser um horizonte. Em 

nossas sociedades se inverteu simbolicamente o valor social associado a um nível de idade: 

perdeu importância a aquisição da sabedoria e autoridade associadas à idade madura.  

Para exercer um papel hegemônico que não conquistou, o indivíduo utiliza o poder de 

compra. Mantido em estado desprovido de modelos tradicionais, quando se completa sua 
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formação escolar, enfim, o indivíduo precisa dar seu passo. Enquanto faz seus ensaios, apega-

se a relacionamentos pouco conflitivos e desenvolve uma tolerância fácil que não necessita de 

regras. (Bauman, 1999). 

Outro autor – Gilles Lipovetsky – traz uma grande contribuição ao analisar o processo 

de individualização das experiências e, com isso, também passa a ajudar a entender a maneira 

como os receptores da TVCN formulam suas próprias individualidades religiosas. 

No livro “A Felicidade Paradoxal” (2007: 41-42), Lipovetsky diz que: passamos por 

um período em que as pessoas vivenciam um consumo intimizado. “O consumo ordena-se 

cada dia um pouco mais em função de fins, de gostos e de critérios individuais”. Essa 

característica contemporânea de individualizar as nossas vontades passa a ser entendida como 

o “consumo hiperindividualista. “Eis chegada a época do hiperconsumo, fase III da 

mercantilização moderna das necessidades e orquestrada por uma lógica 

desinstitucionalizada, subjetiva e emocional”.  

Como um dos pontos que se analisa nesta pesquisa tem por objetivo perceber se o 

receptor que assiste à TVCN passa por experiências religiosas individualizadas, a analise de 

Lipovetsky pode nos fornecer informações sobre como as pessoas vivenciam a 

individualização e se essa se estende para a recepção religiosa midiática. Ou seja, será que as 

pessoas que assistem à TVCN vivenciam um processo de individualização da experiência 

religiosa? 

Segundo Lipovetsky (2004:53), “vivencia-se um processo de individualização 

galopante”. A sociedade que se apresenta é aquela em que as mesmas forças criativas da 

modernidade estão a todo vapor, porém nem todos os valores da modernidade são 

valorizados. “Eleva-se uma segunda modernidade, desreguladora e globalizada, sem 

contrários, absolutamente moderna, alicerçando-se essencialmente em três axiomas 

constitutivos da própria modernidade anterior: o mercado, a eficiência técnica, o indivíduo” 

(Lipovetsky, 2004:53). 

Nesse contexto em que há falta de referências institucionais, proliferam-se as 

patologias individuais, o consumo anônimo, a anarquia comportamental. O hipercapitalismo 

se faz acompanhar de um hiperindividualismo distanciado, regulador de si mesmo, ora 

prudente e calculista, ora desregrado, desequilibrado e caótico. 

 

O hiperindividualismo coincide não apenas com a internalização do modelo homo 
oeconominus que persegue a maximização de seus ganhos na maioria das esferas da vida 
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(escola, sexualidade, procriação, religião, política, sindicalismo), mas também como a 
desestruturação de antigas formas de regulação social dos comportamentos, junto à maré 
montante de patologias, distúrbios e excessos comportamentais (Lipovetsky, 2004:56). 

 

Percebe-se a individualização dos processos sociais em todos os segmentos da 

sociedade, e as práticas religiosas não podiam passar ilesas. O comportamento religioso que 

se estabelece naqueles que assistem à TVCN demonstra que há a possibilidade de se vivenciar 

uma religiosidade estritamente individualizada. Os receptores escolhem, dentro da vasta 

oferta da mídia religiosa, aquilo lhes interessa. 

Observa-se que os receptores não negam a dimensão social em que estão envolvidos, 

porém o ato de escolher assistir a esse modelo de TV pode ser entendido de acordo com 

aquilo que Lipovetsky e Bauman caracterizam como uma sociedade da individualização dos 

comportamentos. 

Para se chegar à configuração que a sociedade tem hoje, Lipovetsky (2007) destaca 

três momentos importantes no desenvolvimento da história da sociedade capitalista, em que 

ocorrem mudanças e adaptação a esse novo regime e, assim sendo, a religião também 

acompanha esse processo. Principalmente no que diz respeito à individualização. 

Segundo o autor não se podem ver as rupturas de uma fase para a outra como uma 

mudança absoluta, mas, sim, como uma ruptura continuada. “Advento de uma nova economia 

e de uma nova cultura de consumo não quer dizer mutação histórica absoluta. A pós-

sociedade de consumo de massa deve ser entendida como uma ruptura na continuidade, uma 

mudança de rumo sobre o fundo da permanência” (Lipovetsky, 2007:25). 

A primeira fase – que dá início ao processo da individualização – abrange o período de 

1880 até o final da Segunda Guerra Mundial. Destaca-se nesse período o surgimento dos 

grandes mercados mundiais. A infraestrutura, o comércio, os transportes e os meios de 

comunicação proporcionam o impulso de grandes escalas de produção.  

 

Essa fase é contemporânea, igualmente, da elaboração de máquinas de fabricação 
contínua que, elevando a velocidade e a quantidade de fluxos, ocasionam o aumento da 
produtividade com custos mais baixos: elas abriram caminho para a produção de massa. 
[...] Assim, as técnicas de fabricação com processo contínuo permitiram produzir em 
enormes séries mercadorias padronizadas que, embaladas em pequenas quantidades e 
com nome de marca, puderam ser distribuídas em escala nacional, a preços unitários 
muito baixos (Lipovetsky, 2007:27).  
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Esses fatores contribuíram para o que se configurou como o capitalismo de consumo. 

O capitalismo não nasceu mecanicamente de técnicas, mas foi aos poucos moldado. 

Essa primeira fase ilustra o conjunto de produtos duráveis e não duráveis que um 

número maior de pessoas podia consumir. Nesse período as marcas eram praticamente 

nacionais. É bom ressaltar que é nesse contexto que nascem as grandes marcas que, depois, 

juntamente com a publicidade, tomaram o mercado mundial, tornando-se objetos de desejo 

das massas. 

A segunda fase caracteriza-se pela abundância, pelo excepcional crescimento da 

produtividade. É caracterizada como um momento em que o acesso aos produtos da indústria 

dá-se em grande escala. Não só a burguesia consome, mas também a massas começam a 

comprar bens de consumo. 

 

É por volta de 1950 que se estabelece um novo ciclo histórico de economia de consumo: 
ele se constrói ao longo de três décadas do pós-guerra. [...] Marcada por um excepcional 
crescimento econômico, pela elevação de produtividade do trabalho e pela extensão da 
regulação fordista de economia. A fase II identifica-se com o que se chamou de 
“sociedade da abundância”. Multiplica-se por três ou quatro o poder de compra dos 
salários, democratizando o sonho do Eldorado consumismo, a fase II apresenta-se como 
modelo puro da “sociedade de consumo de massa” (Lipovetsky, 2007:32).  

 

A facilidade na compra de bens gera uma sociedade em que o indivíduo tem liberdade 

para comprar diante de um leque de opções maior. Também é nessa fase que as massas 

passam a ter um papel maior tanto como compradores como também passam a influenciar no 

mecanismos de produção e, junto a isso, indústria passa a criar produtos direcionados às 

massas. 

 

Pela primeira vez, as massas têm acesso a uma demanda material mais psicologizada e 
mais individualizada, a um modo de vida (bens duráveis, lazeres, férias, moda) 
antigamente associado às elites sociais (Lipovetsky, 2007:32). 

 

Se, na fase I, percebe-se o desenvolvimento dos grandes mercados e das grandes 

indústrias, na fase II, a população, em grande escala, terá acesso a e usufruirá dos grandes 

mercados e da indústria.  

Outra característica da fase II está no despertar dos desejos. Desejo de bem estar, de 

sucesso e de conforto. A sociedade racionalista abre espaços para a emoção, para a estética e 

para o pluralismo cultural.  
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A fase II se mostra como “sociedade de desejos”, achando-se toda a cotidianidade 
impregnada de imaginário de felicidade consumidora, de sonhos de praia, de ludismo 
erótico, de modas ostensivamente jovens. Música rock, pin-up, liberação sexual, fun 
morality, desing modernista: o período heróico do consumo rejuvenesceu, exaltou, 
suavizou os signos da cultura cotidiana (Lipovetsky, 2007:35). 
 

Nota-se, assim, o início de uma sociedade em busca da felicidade, da realização, do 

lazer, do Eros, do conforto e do bem-estar. Sob um dilúvio de novos signos, frívolos, 

hedonistas, esta fase se empenhou em deslegitimar as normas vitorianas, os ideais sacrificiais, 

os imperativos rigoristas em benefício dos gozos privados. Assim, observa-se uma tendência 

que valoriza o presente, o agora e a satisfação imediata dos desejos. “Revolução do conforto, 

revolução do cotidiano, revolução sexual: a fase II está no princípio da revolução 

individualista” (Lipovetsky, 2007:36).  

Marcada pelo culto hedonista e psicológico das paixões, percebe-se a privatização da 

vida e a autonomização dos sujeitos em relação às instituições coletivas. Algumas 

experiências religiosas que se desenvolvem dentro desse contexto irão sofrer sua influência, o 

que resultará em práticas individualizadas. A lógica abandona o coletivo e prioriza o 

indivíduo e sua experiência.  

Segundo Lipovetsky, essa fase termina em torno dos anos 70, dando lugar à fase III, 

muito mais radical. É bom lembrar que não há uma ruptura, mas um rompimento continuado. 

“Escreve-se uma página que inventa um novo futuro para a aventura individualista e 

consumista das sociedade liberais” (2007:37).  

Na fase III encontram-se a ideologia e os incentivos para se viver melhor, gozar dos 

prazeres da vida, não se privar, dispor do supérfluo. O autor denomina essa fase como a fase 

do hiperconsumo  intimizado.  O consumo ordena-se, cada dia um pouco mais, em função de 

fins, de gostos e de critérios individuais.  

 

Eis chegada a época do hiperconsumo, fase III da mercantilização moderna das 
necessidades e orquestrada por uma lógica desinstitucionalizada, sujetiva, emocional. 
Entra-se em um período em que se adquire objetos e modelos de vida tendo em vista 
satisfações emocionais e corporais, sensações estáticas, relacionais e sanitárias, lúdicas e 
distrativas. [...] Naturalmente, as satisfações sociais diferenciais permanecem, mas quase 
já não são mais que motivações entre outras, em um conjunto dominado pelas felicidades 
privadas. O consumo “para si” suplantou o consumo “para o outro”, em sintonia com o 
irresistível movimento de individualização das expectativas, dos gostos e dos 
comportamentos (Lipovetsky, 2007:41-42). 
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O direcionamento dos costumes, dos hábitos, dos gostos para o campo da privatização 

são características dessa sociedade contemporânea. Há uma busca personalizada por 

momentos de satisfação e uma procura por aquilo que preencha os desejos instigados pela 

publicidade. 

Os efeitos desse modo de vida privatizante são importantes para que se entendam os 

processos de individualização que vão além da compra de bens de consumo, como, por 

exemplo, os modos de vida individualizados proporcionados por alguns meios de 

comunicação e absorvidos pelas pessoas em seu cotidiano, entre eles, a experiência religiosa. 

O multiequipamento e os novos objetos eletrônicos, incluindo os meios de 

comunicação da fase III, provocaram uma escalada na individualização dos ritmos de vida, 

um hiperindividualismo consumidor concretizado em atividades dessincronizadas, práticas 

domésticas diferenciadas, usos personalizados do espaço, do tempo e dos objetos, e isso em 

todas as idades e em todos os meios. 

 

[...] A hora é da hiperindividualização da utilização de bens de consumo, das defasagens 
dos ritmos no interior da família, da dessicronização das atividades cotidianas e dos 
empregos do tempo.  Em suas bandeiras, a sociedade de hiperconsumo pode escrever com 
letras triunfantes: “cada um com seus objetos, cada um com seu uso, cada um com seu 
ritmo de vida”. Todas as esferas da vida registram frontalmente esse formidável impulso 
de individualização (Lipovetsky, 2007:105). 

 

Assim, algumas das práticas religiosas – como, por exemplo, as mediadas pela TVCN 

- estão diretamente ligadas a esse contexto e passaram a ser modelo para quem as acompanha. 

Num mundo de valores, que afeta diretamente as práticas religiosas, observa-se o crescimento 

do individualismo religioso.  A religião midiática passa a ser oferecida como um “objeto de 

consumo” que visa a satisfazer às necessidades individuais dos receptores.  

Esse individualismo provoca enjoo, desgosto, náusea de tanto que as pessoas se 

prendem a si mesmo. E como ele gira em torno, sobretudo, de bens materiais, a falta de 

sentido é ainda maior com o consequente vazio existencial. Está aberto o espaço para a 

entrada do fluxo religioso (Libanio, 2002:63).  

É evidente, diante de tudo o que foi exposto nas entrevistas e nas análises dos autores 

acima citados, o processo que se configura como uma dimensão religiosa que segue o 

movimento de individualização da experiência religiosa. 

 

3.4 A mediação e a recepção da emoção 
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Eu chorava muito, mas eu via um monte de gente que se curava e pensava, dizia: não 
chore, leia a palavra. Eu pegava e passava os olhos e falava: eu não acredito, Deus não 
liga pra mim, pois se Ele ligasse, eu não taria aqui sofrendo. E foi assim, assim foi. Eu 
sofri 14 anos com uma doença que ninguém descobriu o que eu tinha; é é é, uma doença 
que me tirava os movimentos do corpo, né, me inflamava todos os nervos do tendão do 
corpo; tinha febre de 40 graus; gritava dia e noite, sabe, então com tudo isso fui 
acreditando em Deus. Eu, pra mim, Deus não existia, porque eu sofria, meus filhos 
sofriam, meu marido sofria, nós não vivia, a gente vegetava, porque não tinha como, 
sabe? E foi assim, através dessa doença que conheci a Dona Iracema. Ela foi muitas vezes 
rezar por mim, e meu marido foi sempre uma pessoa de fé, porque a família dele era uma 
família católica praticante, né? Muito diferente de mim. E meu marido sempre me 
procurava na fala de Deus, ele me levava a palavra assim, me entregava e dizia, né? Eu 
chorava muito, ele dizia: não chore, leia a palavra. Eu pegava e passava os olhos e falava: 
eu não acredito, Deus não liga pra mim, pois se Ele ligasse, eu não taria aqui sofrendo. E 
foi assim, assim foi 14 anos da minha vida, sabe. Até fiquei 2 meses de cama sem poder 
caminhar e ali, assim, ia rezando. Sempre digo que falo dos irmãos de caminhada que 
muita gente rezou pra mim, a Dona Iracema, tudo, né? E um dia ela disse pra mim, assim: 
Vai num grupo de oração! Tinha um perto da minha casa e eu e meu filho fomos naquele 
grupo de oração. Fui levado pelo meu filho, mesmo sem caminhar, só que por causa da 
doença, de ter dificuldade de caminhar, eu me fechei dentro de mim e eu assim fiquei 
com, como que se diz?... não é preconceito... com trauma muito grande, que todo mundo 
olhava pra mim por causa da dificuldade que eu tinha pra caminhar, sabe? [...] Então, às 
vezes, eu parava num lugar e ali ficava meia hora, ali. Então fiquei muito traumatizada e 
tinha vergonha de sair de casa. Eu fui naquele dia, pedi pro meu filho me levar, eu fui 
naquele grupo de oração. Daí, quando cheguei lá assim, todo mundo se virou e olhou pra 
mim, né?... Eu tive vontade de morrer, todo mundo olhava, mas eu fui assim, sentei nos 
últimos lugares atrás, e, naquele dia, o pregador estava lá na frente. Ele falou a minha 
vida lá na frente, ele ia falando e eu tinha medo, me encolhia com medo que ele dissesse: 
É de você que estou falando! Eu fazia mais de uma semana que não dormia de noite, daí 
naquela noite, assim, eu voltei pra casa e eu dormi e ali foi minha conversão sabe?... Não 
foi da noite pro dia, muito tempo eu precisei, sabe? Por causa disso, muita coisa precisei 
curar na minha vida, desde o trauma da família, do meu pai que não me dava bem, e foi 
assim, sabe? A renovação na minha vida, ela me renovou completamente e daí comecei 
assistir a Canção Nova e, meu Deus, como a Canção Nova me ajudou nesse meio tempo 
de enfermidade! Nossa, quantas palestras que eu assisti! Os programas, eu vivia ligada na 
Canção Nova dia e noite, sabe? Então, meu Deus, foi, não tem nem explicação pra contar, 
né? Então, naquele dia que fui pro grupo de oração, antes de eu sair, assim, eu me 
ajoelhei e fiz um propósito com Deus, que eu via as pessoas falar de Deus, assim, e eu via 
que elas eram alegres, que tinham um brilho no olhar e eu não sentia aquilo, eu fiz um 
propósito com Deus, que naquele dia, naquele grupo de oração, se não acontece alguma 
coisa comigo eu ia voltar pra casa e eu ia me matar e eu fui naquele grupo de oração e 
aquele Sérgio, sabe? Hoje ele nem tá mais, hoje ele é da Congregação Cristã; mas, 
naquela noite, Deus usou ele para converter a minha vida e Nossa Senhora, daquele dia eu 
disse pro Senhor: Que se naquela noite Ele me fizesse alguma coisa, que eu sentisse no 
coração, eu ia dedicar a maior parte da minha vida pra servir Ele. E graças a Deus tou 
fazendo na medida do possível que nós estamos caminhando...79 

 

                                                 
79 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins.  Entrevista realizada em Videira: Data da entrevista 
20/06/2010. 
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Esse é um relato que uma das entrevistadas, Marli Antunes Lins, fez após assistir à 

programação da TVCN em sua casa. Ela faz um relato emocionado sobre a sua experiência 

religiosa e sobre o porquê de assistir à TVCN. 

Segue, agora, análise dos vários relatos colhidos nas entrevistas com os receptores 

para, em seguida, avalizá-los dentro da literatura. Será que a hipótese de que a religião via 

TVCN afeta o indivíduo, causando nele um processo emotivo? 

Quando se perguntou aos receptores quais motivos os levavam a assistir à TVCN e o 

que eles sentiam quando faziam isso, foram obtidas as seguintes respostas: 

 

[risos] Muito, não saberia viver sem a Canção Nova, ahhh, não dá. Porque é muito bom, 
eu tou trabalhando, eu tou escutando a palavra de Deus; eu tou ouvindo desse Deus 
maravilhoso, né?... que tem cuidado de nós, e uma graça de Deus em nossa vida. [...] 
quando eu vejo o testemunho daqueles jovens, né! Isso, daí os jovens, as pessoas que 
querem ir pra lá pra trabalhar, vão pra lá, só que é tão lindo, que ninguém tem um 
pagamento. Vamos supor, é uma família, todo mundo é igual, ninguém é melhor do que 
ninguém, eles ganham a doação pra tudo; lá, eles têm o asilo pros nonos, pra tirar, por 
sinal é o mesmo nome do asilo aqui de Videira, eles tem...80 

 

[...] que é a Renovação. Eu conheci a Canção Nova antes mesmo de saber da Renovação. 
Um dia, assistindo um canal de televisão, eu vi o Padre Jonas falando, eu nunca esqueci 
que ele falava sobre o pecado, ele chorava, e aquilo mexeu comigo. Ele dizia que o 
pecado é como um ácido que vai caindo na gente de gotinha em gotinha e vai corroendo. 
Então, meu marido chegou em casa e eu contei pra ele que escutei um padre bem 
velhinho falando, ele chorava e assim ele conversou comigo. Daí eu comecei, sempre a 
colocar naquele canal, e foi indo, foi indo. Nossa, e eu me tornei sócia e colocamos na 
Canção Nova, meu Deus, eu, pra mim, assim, sabe?... né?... Nossa, mudei a minha vida, 
nossa, meu marido pode dizer que eu era muito briguenta, né?... Agora tudo que escuto a 
Canção Nova, eu transformei a minha vida, o nosso casamento, né, mudou meu jeito, né? 
[...] A Canção Nova, pra mim, hoje, é a presença de Deus. Quando estou desanimada, 
quando ligo a Canção Nova, o que eles falam lá é pra mim, sabe? Então é a força que a 
gente precisa no dia, quando está sozinha, não tem o que fazer e não tem forças. E a 
Canção Nova, meu Deus, ela te ajuda, ela te levanta, a pregação é direcionada pra você, 
então pra mim, nossa, eu encontro força na Canção Nova.81 

 

Ahh, eu não sei, né? Que muitas vezes na minha vida, os problemas, essa fase assim, 
muitas vezes chorei com a Canção Nova, muitas vezes eu pedi perdão, escutava na 
Canção Nova, nossa!!! Mudou a minha vida muito, e eu, nossa!!! A Canção Nova me 
ajudou muito e até hoje ligo a Canção Nova e pronto, já me anima. Hoje o Terço da 
Misericórdia levo como uma grande lição na minha vida, e tem me ajudado muito a 

                                                 
80 Entrevista realizada com Maria da Glória Reus Elias, 44 anos - Costureira. Data da entrevista em 
Videira: 22/06/2010. 
81 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins.  Entrevista realizada em Videira: Data da entrevista 
20/06/2010. 
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Canção Nova, ali, né? Então, a Canção Nova, sem ela, não saberia viver sem ter a Canção 
Nova em casa.82 

 
 

Ó, pra mim, ela representa assim, é como uma voz, a mão de Deus trabalhando em favor 
da minha vida, porque, quando eu assisto, quando eu preciso de orientação, busco ali, 
dentro de uma palestra, a pregação de um padre, a pregação de um pregador, cânticos, 
músicas espirituais muito profundas, onde purifica nossa alma, nossa vida, dando uma 
força pra mim tremenda...83 

 

[...] eu após assisto, Cláudio, sinto  assim, sinto uma paz, uma tranquilidade, uma coisa 
tão bonita, uma [...] Sabe, percebi que a minha fé cresceu, sempre tive fé, sempre, né [...], 
mas,  aflorou mais, cresceu mais, isso aqui dá uma paz, dá uma assim. [...] quem puder 
assistir, eu acho que é muito bom e ajuda [....]. Oh, o PHN vale a pena, então aquele 
propósito que tem a pessoa que tem a doença do álcool, que depois que se trata, ela tem 
que fazer um propósito de “hoje não vou beber”, não é, não vou beber pra um ano, dois 
anos, é um ano, é um dia, né, é o dia a dia, aquela batalha do dia a dia. Aquela pessoa que 
fumava e parou de fumar, ela tem que prometer que hoje ela não vai fumar, amanhã é 
outro dia, né. E você também praticar o bem, você não pecar é você fazer o propósito de 
não, hoje eu vou fazer o bem, hoje não vou pecar, amanhã, amanhã é outro dia,  amanhã 
eu vou me comprometer com o amanhã, deixa o amanhã chegar, que amanhã eu vou me 
comprometer, eu tenho que me comprometer hoje... Passar uma mensagem do bem, 
praticar o bem, então é hoje, viver o um dia após o outro e confesso que sou muito feliz.84 

 
Eu deveria ter começado a assistir a Canção Nova há muito tempo, bá! Como teria 
amadurecido. Na minha vida, agora, um tempo novo, ver de outra maneira, tô 
descobrindo valores que eu sabia que existia, mas não experimentei, tô experimentando, 
é... aprendizado, crescimento, amadurecimento.85 

 
É renovação da fé, é aprendizado também, a gente aprende muita coisa, ouvindo, 
louvando e tem as programações, tipo, Sorrindo pra Vida, que é às sete horas da manhã , 
sete e meia, você já acorda ouvindo a palavra de Deus e aprendendo algo, né, e às onze 
tem o Amor Vencerá que é uma programação que eu tento não perder também; todos os 
dia, as missas, né; na quarta feira, tem no final de semana, a gente tá sempre [...], a gente 
troca só mesmo pra assistir o jornal, né, troca da Canção Nova, porque o restante é dentro 
da Canção Nova, né!86 

 
A gente se sente muito bem quando assiste a Canção Nova. Eu adoro o Padre Fábio de 
Melo, uma que ele é bunitão, outra que ele é muito inteligente, dá gosto de assitir. [...] A 
canção nova é uma benção em nossa vida, e faz muito bem que assiste.87 

 

                                                 
82 Ibidem. 
83 Entrevista realizada com Marcos Fernandes. Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
84 Entrevista realizada com Laurindo José Angessel. Data da entrevista em Cachoeira Paulista. 
19/08/2008. 
85 Entrevista realizada com Darcinei de Campos. Data da entrevista em Cachoeira Paulista. 

26/01/2009. 
86 Entrevista realizada com Susan Cadi Jupti, nascida no Líbano. Data da entrevista em Cachoeira 
Paulista, 19/08/2008. 
87 Entrevista realizada com Angelina Vian. Data da entrevista em Videira: 04/05/2010. 
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Além do processo de individualização da experiência religiosa, esta pesquisa também 

buscou perceber se existem fatores emotivos que levam os receptores a assistirem à TVCN. 

Analisando o conjunto das respostas, pode-se dizer que há um forte fator emotivo nos 

depoimentos dados pelos receptores. O fato de alguém responder que se sente bem ao assistir 

à programação da Canção Nova, que depois que acompanha o programa se sente renovado e 

que a TVCN lhe traz bem-estar é indício de uma experiência religiosa emotiva. 

Segundo Lipovetsky, há uma estreita ligação entre o processo de individualização e 

fatores emocionais que levam as pessoas a consumirem bens materiais e modos de vida. 

Segundo o autor, as pessoas são tocadas emocionalmente pelo encanto da publicidade, pela 

promessa feita através das mídias que fazem propaganda para vender seus produtos. Cada vez 

mais consumidores declaram ser sensíveis (Lipovetsky, 2007:133). 

 

O que chamo de “consumo emocional” corresponde apenas a esses produtos, ambientes e 
modos de vida que mobilizam os cinco sentidos. Ele designa, muito além dos efeitos de 
uma tendência de marketing, a forma geral que toma o consumo quando o essencial se dá 
de si para si. Em profundidade, o consumo emocional aparece como forma dominante, 
quando o ato de comprar, deixando de ser comandado pela preocupação conformista com 
o outro, passa para uma lógica desinstitucionalizada e intimizada, centrada na busca das 
sensações e do maior bem-estar subjetivo (Lipovetsky, 2007:46-47). 

 

Essas características, que Lipovetsky ressalta nos indivíduos que vivem segundo o 

desejo de compra, podem ser comparadas às dos receptores que assistem à TVCN e são 

tomados por sensação de bem-estar. 

Sobre a compreensão dos conteúdos midiáticos apresentados na programação da 

TVCN, percebe-se um reforço do trabalho sobre os “milagres” e mudanças de vida 

alcançados por pessoas que seguem a Canção Nova. Com as histórias dos santos, a conversão 

de fiéis, os testemunhos emocionais vistos nas pregações, na apresentação, nos acampamentos 

e nos programas de aconselhamento, os receptores se comovem. 

Também cabe assinalar, como exemplo, os inúmeros relatos em forma de testemunho 

do cotidiano, produzidos pelos discursos telemidiáticos que apresentam um ritual de 

dramatização dos problemas pessoais. O que é importante observar é que esses testemunhos 

partem de um determinado lugar e são autorizados a partir de determinadas regras de 

produção, seguindo-se a observação do contrato. 
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O caso mais comum é o da experiência das “missas de cura” e “Testemunhos”, que se 

transformam em cerimônias fortemente estruturadas em torno de dispositivos midiáticos que 

interagem com os fiel/receptor.  

Nas entrevistas com pessoas que assistem à TVCN, nota-se que o testemunho é um 

fator muito forte de ligação entre os programas e o receptor. São missas de cura e momentos 

de testemunho que interagem, gerando emotividade em que assiste a eles.  Percebe-se, na fala 

dos entrevistados, o bem que a Canção Nova lhes faz. 

 

[...] É, tava passando antes, antes de tu chegar. Daí termina perto das três horas, daí vem o 
texto da Divina Misericórdia. E daí tinha dois, um que tinha tentado suicídio três vezes, e 
uma moça, que ela, ela tinha começado nas drogas com dez anos, e agora ela tava com 25 
anos. Não teve tipo de droga que ela não provou e daí ela não tinha mais como. Assim, 
pra comprar, ela começou a se prostituir. Mas uma menina linda, que dava uma tristeza 
de ver, e a mãe já não acreditava mais nela, os pais não acreditavam mais. Daí ela foi, 
através de uma pregação; ela disse: “a partir de hoje não vou mais por droga na minha 
boca.” Daí ela não colocou mais.[...]Faz dois anos que ela não usa mais droga, não se 
prostitui mais; está nos grupos de oração. Daí o Dunga pediu pra ela como que ela fazia 
pra não cair mais no mundo das drogas de novo. Daí ela disse: “a Eucaristia diária, 
adoração ao Santíssimo e a Confissão semanal. [...]: Semanal. Dois anos já e ela diz que 
não precisa mais dessas coisas pra sobreviver, que só a Canção Nova, que só Deus basta 
pra ela, que só o amor de Deus basta pra ela.88 

 

 Como vimos acima, o apresentador interage com o receptor ele convida os receptores 

para a interação por intermédio das experiências que são testemunhadas. Trata-se de uma 

maneira de chamar a atenção daqueles que participam pela emoção e são reconhecidos pelos 

testemunhos de cura, exortações e pedidos de oração explicitados pelo padre ou pelos 

apresentadores de programas como o PHN. Encontra-se aí uma semelhança com o modelo 

colocado em prática pelas igrejas pentecostais em que o testemunhante, nos programas de 

escuta, já traz na sua história uma explicação para o problema enfrentado. 

As atuais expressões religiosas midiáticas na TVCN parecem sinalizar um cenário de 

comunicação em que a exposição dos objetos simbólicos, na direção da permanência da 

magia, torna-se um novo modo de “ganhar” com a religião e de manter a audiência. A 

existência de um cenário comunicacional neodevocional está relacionada com a existência 

concreta de um mercado religioso, onde se dá a elaboração do processo de produção e venda 

de um projeto de Igreja por meio dos objetos simbólicos religiosos. 

                                                 
88 Entrevista realizada com Maria da Glória Reus Elias, Videira-SC, costureira, em 22/06/2010. 
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Tais relações estruturam-se por intermédio do aceno da riqueza da linguagem como 

possibilidade de a salvação ser mais rápida e confiável. Ao assistir à TVCN, as pessoas são 

convidadas a experimentar, no “aqui e agora”, a intervenção do divino agindo na vida do fiel. 

“Abrace o seu corpo! Perceba você mesmo que está curado e que Deus já agiu em sua 

vida.”89  

Nessa forma de apresentação, as afirmações discursivas sugerem que os problemas 

sejam resolvidos de forma mágica num simples gesto de convidar quem estiver assistindo à 

Canção Nova a fechar os olhos ou mesmo a tocar o próprio corpo, uma ordem direta e 

objetiva que envolve o corpo do fiel e as operações enunciativas desencadeadas pelo 

mediador do programa televisivo.  

Com isso, a religião fica mais à mão das pessoas, porque os sacramentos são 

mediados pelas linguagens midiáticas. O fiel/receptor não necessita mais da Igreja, como 

instituição, para lhe dizer que foi um milagre ou uma simples sugestão pessoal. Pode-se 

verificar que, nessa maneira de mediar a experiência religiosa, as pessoas podem tirar as suas 

próprias conclusões. As próprias pessoas, por intermédio da técnica, fazem com que o campo 

religioso deixe de ser uma “abstração” e seja experimentado como “concreto”, pois as 

promessas já estão presentes na forma de programas religiosos. Em suma, como foi dito, é a 

mídia mediando a religião. 

 

Esse processo não é outro, lembra Hervieu-Léger (1993:129), que a faceta experiencial 
dos processos modernos de individualização, internalização e subjetividade, que passam 
a ser regidos por experimentações emocionais, mais que por processos de intelecção 
racional.  

 

A espiritualidade performática, típica do pentecostalismo e incorporada pela RCC é 

legado espiritual do fenômeno midiático. Os padres que são vistos na TVCN formam 

gradativamente uma religiosidade que entra em contato direto com uma visão instantânea da 

experiência de reconciliação pessoal e de reunificação interior, que, por sua vez, tem o 

componente da rapidez com que deve ser mensurada a ação divina (Carranza, 2005). 

 

Assim, a estrutura da temporalidade religiosa configura a subjetivação da experiência 
religiosa, afirmando, uma vez mais, a autonomia do indivíduo moderno, ao colocar a ele 

                                                 
89 Missa de Cura transmitida pela TV Canção Nova no dia 12 de janeiro de 2008, com o padre José 
Augusto. 
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mesmo como parâmetro de contato com o sagrado no mundo contemporâneo (Hervieu-
Léger, 1993:129-148; 2001:74-109). 

 

Nessa mesma direção, Marcelo Camurça (2001), comentando a RCC e seu meios para 

chegar até as massas, na linha de modernização da tradição católica, sugere que o conjunto de 

gestos, ações, palavras, êxtases emocionais que a ritualidade carismática promove parece 

preencher as demandas individuais de sentido explicativo da contingência existencial do fiel, 

além de inserir numa totalidade divina. 

Para o autor, a adesão ao movimento, estendida à Igreja, permanece como uma opção 

individual transmitida via catequese, mas pela emoção. Assim, o estoque carismático de 

rituais (batismos no Espírito, repousos, glossolalia, cura, profecia, libertação) colocam o fiel 

na direção de uma autorrealização pessoal. Mais ainda, ele se reconhece nesse arsenal 

institucional, liga-se ao acervo de sentido que representa a tradição da Igreja, o que de certo 

modo garante sua trajetória pessoal.  

 

[…] no leito da Narrativa maior dos Mitos e Dogmas da Tradição Católica (Pentecostes, a 
pureza da Virgem Maria, etc). O aprendizado e socialização nas "verdades eternas" da 
Igreja não se dá como no Catolicismo Tradicional pela força atávica e impositiva do 
costume, ou pela concordância obrigatória com uma Doutrina considerada expressão da 
verdade como no Catolicismo Romanizado, mas pela experiência mística/emocional do 
indivíduo (Camurça, 2001:55). 

 

Sem dúvida que a “novidade reconhecível da individualização e da emoção”, proposta 

por Lipovetsky, está na RCC, e, no contexto católico, parece ter sido uma das razões de seu 

sucesso e visibilidade nos tempos atuais, atraindo para frente da TV multidões de católicos 

que renovavam sua fé, através da emoção.  

Na contemporaneidade, as pessoas buscam, na seletividade de suas escolhas religiosas, 

de suas “bricolagens” e ressignificações, compor para si um mundo com algum sentido e aura 

totalizante ou não (Libanio, 2002:141). E este movimento autônomo e racional-emocional - 

nunca dois termos aparentemente, ou de fato, opostos andaram tão juntos - emerge justamente 

devido à secularização, como produto dela. É na ausência de marcos totalizantes que pessoas 

se sentem impelidas a “bricolar” o seu universo pessoal de significações.  

Hervieu-Léger (1997) mostra alguns caminhos dessa dialética. Em referência a esta, a 

sociologia menciona surtos emocionais proporcionados pelas religiões neopentecostais 

ligadas à mídia. Há uma religião de primeira mão, representada pelas emoções e contato 
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primal com a experiência. Essa experiência primal, com o tempo, passa a uma rotinização, 

adequação institucional-doutrinária-litúrgica; há uma banalização da experiência na sua 

administração histórica, fruto da racionalização da religião e do surgimento de um corpo de 

especialistas.  

A instituição faz-se herdeira e reguladora, ordenadora das emoções dos primórdios, 

dos impulsos extáticos primais, amoldando-os nos ritos, doutrinas, em certa racionalidade que 

aclimata e põe na ordem do dia aquilo que era emocional e que, por sua própria natureza 

emotiva, é instável. Ora, podem-se compreender, nesse sentido, os surtos emocionais 

relacionados aos novos movimentos religiosos, inclusive os de dentro das religiões-

instituições tradicionais, como o carismatismo na Igreja Católica e os (neo) pentecostalismos 

que surgiram a partir de ou paralelamente às Igrejas Protestantes, como um "protesto" à 

religião estabelecida de segunda mão, que petrificaria a experiência. A religião tradicional 

sufocaria, com sua racionalidade ordenadora e enquadradora da experiência, aquilo que seria 

um dos fundamentos da religião: a emoção do encontro direto com o divino ou sagrado - seja 

lá este termo sagrado, interpretado de forma fenomenológica ou de outra forma. (Hervieu-

Léger, 1997) 

Nesse sentido pode-se afirmar que a vitalidade da religião na sociedade atual 

acompanha um movimento que responde à estruturação daquilo que corresponderia ao 

religioso básico, ou seja, às emoções da experiência individualizada, numa “desconfiança, 

explícita ou implícita, em relação à formalização doutrinal e teológica das convicções, [...] 

num primado conferido à experiência dos participantes sobre qualquer conformidade 

comunitariamente controlada” (Hervieu-Léger, 1997:33).  

Isso, de certa forma, explica certo descontentamento com a religião do institucional, 

dado que, nesse contato, antes com as experiências emocionais que lhe dão sentido e eficácia 

para a vida e não tanto com modelos formalizados doutrinais que expressam a experiência, 

seria o indivíduo o alicerce da religião, da sua própria religião e, neste caso, mais que nunca, 

esse termo “da sua própria” faria sentido (Frigerio, 2000). 

Segundo Hervieu-Léger (1997:35), 
  

Se religião for tomada como a herança doutrinária veiculada pelas instituições, ou como 
aquela que dava sentido a tudo e a todos numa unidade social, conferindo plausibilidade 
ao todo social, então se entende que os surtos emocionais religiosos podem ser 
interpretados como o fim de um modelo de religião - ao menos deste tipo de religião - 
pois descolam-se de assentimentos e fidelidades ortodoxas, gerando pequenas narrativas 
que se formam na seletividade do mercado religioso, onde a “rational” impõe-se na 
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escolha emocional e racional, a um tempo, daquilo que melhor benefício, sentido e 
eficácia terá para a vida do sujeito, nas esteiras de sua subjetividade emocional. 

 

Numa sociedade em que a racionalidade instrumental leva a desertos de nortes de 

coesão de mundo, ao esvaziamento simbólico do universo, implanta-se o surgimento das 

emoções como forma de expressão religiosa, pois a necessidade de significação e 

identificação não desaparece, já que o esfacelamento dos deuses – ou plausibilidades 

tradicionais ou unas - não significa que não se busquem ou sejam necessários, ao homem, 

sentidos e fundamentos transcendentes.  

 

E essas mesmas emoções religiosas, que respondem a um universo racionalizado e de 
"fuga de deuses" - para usar uma terminologia cara a Heidegger -, estão na lógica da 
Modernidade e de sua secularização. Primeiro, porque escolhas, tantas vezes baseadas na 
emoção, têm relação com o direito do indivíduo à subjetividade, direito esse, fruto de uma 
modernidade avançada. Segundo, porque busca espiritual e experiência religiosa 
emocional inscrevem-se mesmo numa Pós-Modernidade, que recusa a tradição por si, se 
despoja de linguagens lineares, tradicionais, e fazem que a experiência religiosa se 
inscreva numa “metalinguagem” (Hervieu-Léger, 1997:43), 

 

 Resgatam uma "linguagem" que a religião estabelecida já não pode dar e que já não é 

ouvida. Religião, assim, torna-se cada vez mais analógica, performática, simbólica, mais 

forma que conteúdo nas esteiras das subjetividades. E, na esteira das emoções, está a sua 

lógica da instabilidade, que é própria delas, ou seja, entra-se e sai com facilidade desses 

movimentos carismáticos e emocionais, conforme os desejos vindos e geridos por estas 

emoções são satisfeitos ou não, ou quando o encanto do carisma de um líder ou movimento 

enfraquece.  

Portanto, laços de coesão comunitária também se enfraquecem nessa lógica, pois o 

individualismo em sua subjetividade religiosa mina a instituição no senso de solidariedade 

coletiva, de obrigação religiosa, com consequente possível afrouxamento de valores morais e 

de origem identitária estável e forte. Martin, neste ínterim, observa, com perspicácia, que “a 

erosão das estruturas eclesiásticas tradicionais reguladoras não se fez e faz tanto por questões 

ideológicas ou conceitos revolucionários explícitos, mas pelos comportamentos” (Martin, 

1996: 29). 

Enfim, pode-se apontar para dois caminhos. Por um lado, surtos emocionais - que dão 

o tom da religião na contemporaneidade - como religião de primeira mão, baseada na 

experiência que questiona a religião regularizada, institucional, tradicionalizada e 
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teologicamente racional/organizada, adaptada à modernidade racional. Quem sabe pode-se 

dizer que uma reação à modernidade secularizadora, burocrática, especializada. Por outro 

lado, pode-se apontar que esse mesmo fenômeno está na lógica da sociedade de consumo, 

como ressaltou Lipovetsky (2007), de escolhas subjetivas, racionais e emocionais dos 

sujeitos. Uma dialética, pois “este emocionalismo antimoderno constituía, assim, e 

paradoxalmente, um modo de adaptação das religiões ao mundo moderno” (Hervieu-Léger, 

1997:44).  

Questiona-se a racionalização petrificante e institucional da religião, ao mesmo tempo 

em que se lança mão dos próprios elementos modernos e racionais - escolha, direito, 

subjetividade, livre expressão - para articular e compor a experiência religiosa.  

Em princípio pode-se concluir que ocorrem, na sociedade atual, nos vários campos de 

significação, a subjetivação e a privatização do direito de dar sentido às coisas (Hervieu-

Léger, 1993:46-47). Assim, crença, religião, não significa mais, necessariamente, um 

pertencimento a um grupo religioso ou a sensação de tal pertencimento. Cada vez mais a 

secularização do institucional religioso reveste-se, para as pessoas, de desafeição, desfiliação, 

desagregação (Martin, 1996:39). 

Até aqui defendemos que na Modernidade secularizante há o enfraquecimento da 

religião institucional em sua influência no ordenamento do mundo social e da consciência dos 

indivíduos e, consequentemente, na vida social dos indivíduos.  

As amarras culturais religiosas, dantes firmes, que congregavam as pessoas e 

sociedades numa visão coesa da vida, numa plausibilidade consagrada e bem conversada, 

desgastam-se, e as instituições perdem as lealdades a elas dirigidas em antanho. As pessoas se 

sentem livres para buscar, de forma autônoma, o seu próprio universo de significações diante 

de um mundo fragmentado.  

A fragmentação religiosa e seu "mercado aberto" e "herético" (BERGER, 2004), assim 

como sincrético, são espelho da falta de totalização de sentido que a decadência da hegemonia 

religiosa, a falta de caução religiosa institucional reguladora, leva à sociedade.  

Novamente citando Berger (2004:146): 

  

Essa situação representa uma severa ruptura com a função tradicional da religião, que era 
precisamente estabelecer um conjunto integrado de definições de realidade que pudesse 
servir como um universo de significado comum aos membros de uma sociedade. 
Restringe-se assim o poder que a religião tinha de construir o mundo ao da construção de 
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mundos parciais, universos fragmentários, cuja estrutura de plausibilidade, em alguns 
casos, pode não ir além do núcleo familiar. 
 

O próprio trânsito religioso tolerado e admitido como natural, sem culpas e/ou maiores 

impedimentos, mostra a "libertação" do indivíduo em relação à religião, sua autonomia sem 

freios. Assim, o pluralismo religioso torna-se, simultaneamente, fator e resultado da 

secularização (Pierucci: 1997:115).  

Seguindo a trilha de Berger, descobre-se que no mundo contemporâneo não há mais o 

singular a definir mundo, sociedade e consciências individuais, mas uma perda de autoridade 

de qualquer religião ou instituição que queira possibilitar uma visão e influência unívoca 

sobre o todo social.  

Assim, cada religião ou instituição deve se lançar no “mercado religioso” como uma 

entre outras, usando as operações da economia de mercado, adaptando-se às demandas e, 

assim, tendo mesmo que modificar, no limite, certos traços seus até então intocados (Berger: 

2004).  

Sem querer exagerar, pode-se dizer que, se antes a religião moldava o indivíduo e seu 

mundo, hoje a tendência se inverte. Esse quadro impele o indivíduo a fazer sua própria 

“mestiçagem religiosa” diante de uma situação religiosa de ofertas várias, de plausibilidades 

concorrentes, que tendem, no geral, a levar o indivíduo à atitude moderna da escolha, não 

mais da pertença, ou ao menos da pertença ao seu modo, de vínculos frouxos, e a uma 

potencial antropofagia religiosa em que o sujeito moderno, bricoleur por natureza, faz suas 

ressignificações da semântica das tradições, as quais usa a seu bel prazer, sem pudores ou 

culpas. Numa definição precisa, “no plano individual, a secularização é a perda de 

plausibilidade da religião institucional pela visão do mundo pessoal” (Martelli: 1995:292).  

Assim sendo,  de formas subjetivas e independentes, o indivíduo pode recorrer, como 

desejar e a seu jeito, ao institucional. Assim, não é a religião institucional que desaparece, 

mas a possibilidade de uma delas (ou mais) ditar um dossel sagrado para a sociedade e para os 

indivíduos. O que resta é a presença simultânea de várias agências religiosas – inclusive a do 

Movimento Canção Nova - convivendo entre si, acotovelando-se no mercado dos sentidos e 

eficácias simbólicas, num oferecimento de seus produtos que, “grosso modo”, não serão mais 

adquiridos de forma permanente e, quando adquiridos, sofrerão as alterações do gosto do 

freguês.  
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Essa religião, cujo dogma primeiro são as emoções, sentimentos, eficácias pessoais, e 

cujo sumo sacerdote é o indivíduo em suas sínteses pessoais, constituir-se-ia numa “religião 

invisível”, isto é, não mais reconhecível e visível nas instituições, mas alçada à privacidade 

invisível e autônoma de cada um (Martelli: 1995:303).  

  Segundo Brenda Carranza (2005: 185), é possível percebem que em todas esssas 

mudanças no campo da religião 

 

O individualização emocional não é um processo de menos religião, mas de menos 
instituição, de menos regulação institucional, de menos influência das tradições no seio 
da sociedade, do Estado, dos indivíduos. Religião é o que não falta na sociedade atual. 
  

A religião é cada vez mais um setor do domínio do privado, é a coroação dos mundos 

de sentidos atomizados, fragmentados, sem impactos decisivos e relevantes sobre o todo 

social (Pierucci: 1997). 

 

Assim, entendo que secularização não se vincula tanto à ausência de religião (pois 
religião está a pulular, bem entendida, aqui, como vivência subjetiva e particular do 
sujeito), ou diminuição dela, mas como perda de poder temporal da Igreja (das 
instituições/tradições), confinamento do religioso a grupos voluntários e impotência da 
instituição em controlar a vida dos indivíduos (Hervieu-Léger: 1993:38).  
 

Enfim, a diferenciação na sociedade moderna, na qual a agência religiosa passa a ser 

uma entre outras agências autônomas dentro de espectro social geral, leva ao fim da religião 

enquanto única (ou mais influente) definidora e mantenedora da realidade social.  

Vive-se numa sociedade de fragmentos, em que a religião não deixou de existir, mas 

se metabolizou, ou migrou, do dossel sagrado que aglutinava a realidade e sociedade para a 

pluralidade midiática, nas livres escolhas pessoais, formando mosaicos isolados uns dos 

outros, em alquimias mesmo surpreendentes, mas sem maiores efeitos sobre a sociedade. E, 

nesse compasso, as instituições ou tradições religiosas passam a ser meramente “caixas de 

ferramentas simbólicas” (Hervieu-Léger: 1997) para o mundo das escolhas dos indivíduos.  

 

3.5 A lógica do espetáculo 

  

Os últimos indicadores de como se configuram algumas manifestações religiosas a 

partir da mídia referem-se à lógica do espetáculo. Um dos fatores pelos quais a proposta 
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comunicacional individualizada vai tomando forma diz respeito ao conjunto de ações pelas 

quais o “mercado da salvação” religiosa se constitui, fazendo uso de programas telemidiáticos 

que empregam a lógica da espetacularização (Debord, 1998). 

A espetacularização está muito voltada para os problemas cotidianos do desemprego, 

da crise familiar, da violência, termos atrativos para a população que não encontra solução nas 

instituições que deveriam dar uma resposta convincente a essas demandas. Os discursos 

racionais são deixados de lado e mais importantes são os sentimentos, as emoções e a magia, 

que se tornam ingredientes indispensáveis para essas novas maneiras de interação por 

intermédio do espetáculo e da busca de soluções.  Como se viu no capítulo dois, a mídia 

emprega mecanismos para atrair a atenção do telespectador e, a partir disso, lança-se na 

tentativa de alcançar seus objetivos. Como já foi relatado, o objetivo do movimento Canção 

Nova, ao utilizar a TV como um instrumento para chegar até o fiel, é “evangelizar”, mas, para 

que isso aconteça, os programas têm que prender as atenção dos que assistem a eles, e uma 

das estratégias utilizadas para isso está relacionada a um ambiente de espetáculo. Tudo que é 

transmitido recebe a roupagem da espetacularização (Carranza, 2005).  

As palestras, as missas, os testemunhos são carregados de emotividade e promessas 

que trarão benefícios para quem se “entregar de corpo e alma”.  

 

Uma série de fatores faz com que as relações do projeto neodevocional com a “cultura 
midiática” convirjam, tanto pelos seus conteúdos quanto pelas estratégias emocionais 
utilizadas, como também pelos gêneros discursivos. A relação religião-televisão tem sido 
atravessada por operações discursivas que trazem à tona as emoções do mundo da vida 
(Gaspareto, 2005:133). 

 

Esse é um ponto que gera polêmica no interior da Igreja Católica. Questiona-se a 

visibilização da religião que, muitas vezes, é identificada com as estratégias do mercado, 

visando simplesmente à venda e ao lucro, com a finalidade de, no final do mês, poder cumprir 

os compromissos firmados pela emissora com os credores, pois, para manter toda a sua 

estrutura midiática, a Canção Nova precisa arrecadar fundos. Como a TVCN não “vive” 

financeiramente de patrocínios, também não faz propaganda de produtos que não estejam 

ligados ao movimento e não recebe ajuda do governo, ela precisa contar com a colaboração 

dos seus seguidores. Segundo Gaspareto (2009), com o fim de conseguir arrecadar fundos, a 

Canção Nova se utiliza de uma programação que a todo o momento pede ajuda financeira aos 

seguidores. O fiel/receptor é constantemente convidado a contribuir para a sua causa.  
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Sendo assim, para chamar a atenção dos seus receptores, a Canção Nova se utiliza da 

lógica do espetáculo.  

 

Percebem que essas novas formas de organizar a experiência do indivíduo e a instituição, 
empresas e fiéis, estão atravessadas por discursos no interior dos programas com 
diferentes gêneros como debates sobre como alcançar a “salvação prometida”, missas, 
programas de auditório em que acontece o “batismo no espírito”, novenas para os santos e 
outras cujos conteúdos se referem a temas devocionais da Idade Média, mas que agora 
são trazidos para o presente graças à mediação da técnica e protagonizados por atores 
(Gaspareto, 2005:134).   
 

Nesse sentido, há um deslocamento de cerimônias que aconteciam nos templos, num 

espaço estritamente religioso, para a esfera midiática. As operações simbólicas continuam 

com os mesmos formatos, atualizados pela enunciação televisiva, como o terço em família, as 

missas, os momentos de adoração ao Santíssimo, os aconselhamentos espirituais, o 

ensinamento sobre os sacramentos e a catequese, os pedidos aos santos. Tudo leva a um 

retorno às práticas que cultivam o devocionismo, mas não mais numa forma contemplativa 

dos sacramentos e das imagens, e, sim, por meio do espetáculo dos seus “atores” que são 

personagens já conhecidos: padres, bispos, “leigos iluminados”, mediados pela televisão. 

Essa proposta comunicacional funde-se em uma prática televisiva que leva uma 

“mensagem” ao receptor e passa pela importância que tem o protagonismo de seus atores. Em 

alguns casos, o padre vira uma espécie de “garoto propaganda” que divulga eventos ou 

mesmo produtos da “indústria cultural” religiosa. A comercialização da própria imagem pode 

ser verificada pela variedade de produtos que oferece, desde livros religiosos, CDs, DVDs, 

porta-Bíblias, chaveiros, Kit-Canção Nova e tantos outros objetos que invadem o mundo do 

telespectador. Os pedidos se fazem por recursos gestuais que manifestam mais uma ordem do 

que um pedido (Carranza, 2005). 

 

Nesse processo de midiatização do espetáculo, os padres funcionam como artistas, 
profissionais e estrelas da mídia, articulando o sentido do sagrado e formulando-se em 
símbolos dramáticos do religioso. “Os artistas da mídia vivem em um mundo além do 
senso comum, como ídolos, o que os torna meio insanos diante da construção social 
estabelecida”.90 Os padres da mídia vivem numa dimensão de “pop star”, que lhes garante 
não apenas a função de mediadores da programação de auditórios, mas também de 
pessoas treinadas a direcionar a audiência para compartilhar suas próprias experiências, 
um convite a negociar e recriar o texto, a partir do contexto em que se encontra cada 

                                                 
90 HOOVER, Stewart. Repensando a mídia, a religião e a cultura. Sage Publications, international 
educational and professional Publisher, Londres: Nova Deli, 2002. 
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pessoa inserida e de acordo com a bagagem cultural religiosa que cada um traz consigo 
(Carranza, 2005:67).  
 

Na verdade, multiplicam-se os sacerdotes para um trabalho como “atores midiáticos”. 

O clima telerreligioso criado por eles envolve multidões que compartilham bem-estar, paz, 

tranquilidade, consolo, resposta às angústias espirituais, cura interior, milagres de cura física e 

melhoria de vida material. A estratégia desses personagens midiáticos adquire forma de 

corporeidade mediadora entre a mensagem religiosa e a experiência do indivíduo, como será 

visto a seguir. 

A lógica do espetáculo é importante, porque transforma o fiel/receptor em um 

patrocinador. Quando se perguntou aos receptores se eles contribuíam financeiramente para 

com a Canção Nova e o que os motivava a enviar dinheiro para esse movimento, percebeu-se, 

na respostas dadas, que eles acreditam que, como não podem doar a sua vida como o fazem os 

padres, os missionários e outros que se doam integralmente para o movimento, o dinheiro seja 

uma forma de se envolver e de contribuir, mesmo à distância. No fundo, os fiéis patrocinam e 

acreditam que a sua contribuição está propagando a palavra de Jesus por meio da Canção 

Nova. Isso lhes traz satisfação e bem-estar; cria no receptor uma mentalidade de pertença. 

 

 O sócio é chamado ministro patrocinador, porque ele está ajudando a divulgar a palavra 
de Deus. Hoje, em vários países [...] o pessoal está aprendendo a palavra de Deus através 
deste programa, poderoso canal que é a Canção Nova. Quanto eu assisto eu gosto, e quero 
que outros assistam, tá? É.é pra envolver mais gente, eles precisam de nossa ajuda. É, eu 
sou sócio e ajudo... tem gente que critica, eu acho que cada um deve fazer o que 
acredita.91 
 

Aí já logo me associei, fui atrás, tinha uma mulher, não sei se você conhece, a Salete 
Peretti...ela tá em Iomerê, e ela trabalha na comunidade lá. E ela era arrecadadora, e eu 
procurei, ela disse que queria ser sócia, nos primeiros meses... Ela ia de casa em casa 
pedir pra ajudar Canção Nova, pra enviar dinheiro pra ajudar a obra... uhum... isso... e daí 
eu peguei e ela me deu o endereço, daí eu peguei e me cadastrei  pra ajudar. [...] Assim, é 
que Canção Nova não tem comercial, eles não fazem comercial de nada, é evangelização 
24 horas, então o povo vai se, vai ajudando. Pode ajudar com quanto tu quer, não tem 
assim, você tem que dar R$10,00 ou R$20,00 não, você dá quanto você quer, todo mês 
você, né... ajuda ali, com aquele pouquinho ou com mais, tem mês que você pode dar 
mais ou menos, pois eles vivem só disso. Eles vivem só da doação do povo, eles não têm, 
eles têm os cantores, eles gravam CD, fazem livros, daí eles vendem... camiseta, de tudo 
eles fazem. O pessoal, eles doam, hoje tava assistindo ali, como vai ter encontro de casais 
no final de semana, então tem muita gente lá; deu até um noivado ali... (risos). Daí os 
jovens, as pessoas que querem ir pra lá pra trabalhar vão pra lá, só que é tão lindo, que 
ninguém tem um pagamento. Vamos supor, é uma família, todo mundo é igual, ninguém 

                                                 
91 Entrevista realizada com Marcos Fernandes. Data da entrevista em Videira: 21/06/2010. 
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é melhor do que ninguém, eles ganham a doação pra tudo, lá eles têm o asilo pros nonos, 
pra tirar, por sinal, é o mesmo nome do asilo aqui de Videira, eles tem...92 
 

E agora, eles construíram o... agora tão construindo a Igreja dos Pais da Misericórdia; era 
doado também, eles vivem só de doação. Ouro doado das pessoas, ouro parado. Tem 
gente que compra e leva lá e doa. Aham. Outro dia vi um senhor que comprou uma 
gargantilha com o Jesus Misericordioso, de ouro, levou lá e doou; achei tão bonito, sabe? 
Eu não saberia viver sem a Canção Nova [risos] mesmo, não saberia viver sem a Canção 
Nova, ahhh não dá. Porque é muito bom, eu tou trabalhando, eu tou escutando a palavra 
de Deus, eu tou ouvindo desse Deus maravilhoso, né?... que tem cuidado de nós.93 
 

... a Canção Nova fez tanto em minha vida. Ao acampamentos, as palestras, os retiros, 
sabe? Tudo muito bom, né, eu não vejo por que não ajudar também. [...] Às vezes a gente 
gasta com tanta besteira que nem usa, a Canção Nova é tão bonita e faz tão bem para as 
pessoas, por isso eu sou sócia e ajudo.94 

 

Os receptores acreditam que sua doação é importante não só porque vai trazer benção 

para eles, mas também porque, a partir de seus patrocínios, outras pessoas vão conhecer a 

palavra de Deus. Observa-se que eles creem que a TVCN tem uma força muito grande e que 

ela é o principal meio de a Igreja levar sua doutrina para outros lugares, por isso consideram 

importante patrocinar outras pessoas que estejam além de seu círculo familiar (Carranza, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Entrevista realizada com Maria da Glória Reus Elias, 44 anos - Costureira. Data da entrevista em Videira: 
22/06/2010. 
93 Ibidem. 
94 Entrevista realizada com Marli Antunes Lins.  Entrevista realizada em Videira. Data da entrevista: 20/06/2010. 
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Considerações Finais 

 

Depois da reflexão sobre o papel das mídias na construção do fenômeno religioso de 

natureza individualizante, tendo como estudo de caso a mediação e a recepção religiosa a 

partir do movimento Canção Nova, chegou o momento de concluir, destacando questões e 

retomando algumas das ideias mais importantes.  

Muitas foram as possibilidades interpretativas abertas por este trabalho, mas o que se 

pretende nesta conclusão é sistematizar apenas algumas questões examinadas ao longo dos 

três capítulos, especialmente aquelas que dizem respeito ao papel da mídia na construção 

dessa “individualização” da  experiência religiosa. Já não se trata de uma simples retomada 

dos aspectos abordados, mas, sim, de fazer com que os mesmos possam estruturar um 

processo de fechamento deste texto.  

Ao propor a realização desta dissertação, partimos de duas questões: a primeira é que a 

midiatização “toca” a religião e modifica a maneira de mediar e a maneira de receber. A 

segunda é que não existe experiência, hoje, em nenhum campo social, sem a presença da 

mediação da técnica, enquanto mediação específica. Isso nos permite dizer, entre outras 

coisas, que a midiatização afeta todas as práticas sociais por meio de projetos discursivos 

diferentes, influenciando e sendo influenciada pelos campos sociais.  

Pretendeu-se neste trabalho estudar uma experiência de midiatização do religioso, 

onde operações técnico-simbólicas operam para proporcionar o surgimento de uma prática 

religiosa de fundo emocional e individualizado, conforme apontou a pesquisa. Também se 

observou que, no cerne das estratégias midiáticas, as práticas religiosas sofrem, de diferentes 

maneiras, a presença de elementos que pertencem a uma cultura que não lhe é própria, o que 

permite propor, como hipótese ou mesmo “conclusão”, o seguinte: alguns movimentos 

religiosos proporcionam, hoje, o trabalho midiático de construção de experiências 

individualizadas. 

Essa conclusão decorre da demonstração de que a Igreja Católica, ao longo do tempo, 

através de conjunturas de comunicação, produziu um pensar institucional a respeito do papel 

das técnicas de comunicação. Vimos que a Igreja no Brasil passa por várias etapas, entretanto, 

constatou-se que, apesar da saída de uma posição intelectual para uma outra adequação às 

realidades, esse avanço nas experimentações é feito com muito receio.  
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 Foram observados também dos efeitos do processo de mudança, do protestantismo e 

do pentecostalismo sobre o projeto individualizado. Esses processos fizeram com que o 

campo religioso sofresse profundas transformações, modificando, inclusive, seu papel na 

sociedade. Entretanto, a evidência de novos surtos religiosos, tanto nas igrejas tradicionais 

quanto sob a forma de novos movimentos pentecostais, faz-nos pensar se isto a que estamos 

assistindo hoje tem a ver com a perda do religioso ou sua volta, desta vez, revestido por 

problemáticas e linguagens de outros campos sociais como, por exemplo, o midiático.  

Pode-se expor, como conclusão, o ponto de vista de que o movimento Canção Nova 

está calcado em uma modalidade de dispositivo simbólico das demandas que se fazem 

presentes na sociedade contemporânea, com as suas transformações, com a qualidade dos 

projetos sociais e com as crises relacionadas à questão da justiça, do bem-estar, da promoção, 

etc. 

Mas devem-se considerar também as dinâmicas internas da Igreja que levam a pensar 

que o projeto de comunicação não significa necessariamente o avanço de uma determinada 

prática humanizadora. Sob um ângulo formal, da perspectiva da televisão, a TVCN representa 

um movimento de modernização, se for levada em conta a sua sintonia com a cultura 

midiática. Entretanto, essa modernização deve ser relativizada, pois tal novidade, nesse modo 

de fazer religião, representa um movimento de sintonia com o modelo da Igreja histórica 

conservadora, uma vez que a dimensão institucional da Igreja está muito presente na defesa 

dos dogmas, das doutrinas e práticas sacramentais, como também na orientação da vida dos 

seus integrantes; tudo isso presente no discurso apresentado pela TVCN e assimilado pelos 

receptores. Pode-se dizer que as tradições religiosas do passado são tratadas como uma “caixa 

de ferramentas”, na qual o fiel de hoje “escolhe livremente no processo de individualização” o 

que lhe interessa para resolver os problemas do desamparo, da solidão, das questões 

financeiras e tantos outros. Diz-se livremente “em termos”, uma vez que os fiéis praticam esse 

modo de fazer religião engendrado pelo “contrato de leitura” da estratégia midiática, pelo qual 

não são fiéis a distância, mas, sim, “operadores” de um projeto religioso.   

Como foi visto, o foco desta investigação é que a TVCN realiza práticas religiosas a 

partir de operações midiáticas nas quais “se fundem” ou às quais são subordinados aspectos 

da prática religiosa. A telemídia passa a ser um dispositivo para promover novas formas de 

experiência, disso decorrendo, por exemplo, a emergência de uma nova comunidade religiosa 

– a Canção Nova, que tem a sua presença centrada num protagonismo técnico, simbólico e 
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midiático. Procuramos mostrar isso por meio das operações midiáticas presentes nas diversas 

estratégias: venda dos objetos via marketing e transformação dos indivíduos em militantes 

também. A vivência da religião é motivada por uma reinstalação de um determinado processo 

emocional, em que os ritos midiáticos estão a serviço de novas organizações (físicas) como 

acampamentos e manifestações coletivas, em estádios, cujas aglomerações descobrem novas 

formas de exercitar a religião.  

O esforço, aqui, conforme os dados apresentados, é tentar mostrar que esses processos 

promovem formas de reencantamento, um retorno às dimensões do devocional, que se 

atualizam pela mediação específica das operações midiáticas. Instauram-se, nesses moldes, 

não mais exclusivamente a “magia da prédica”, do milagre, mas várias mensagens 

procedentes do campo religioso, permeadas pela técnica e colocadas nos “templos 

midiáticos”, gerando, consequentemente, a experiência religiosa midiatizada e, como vimos 

nas entrevistas, também um processo de recepção individualizada, não de forma pacífica pelo 

receptor, mas retrabalhada pela sua bagagem cultural. 

Tentou-se fundamentar as questões à luz de autores que discutem o papel da 

midiatização e recepção da experiência religiosa. Ao atravessar a vida das instituições e, de 

modo especial, da Igreja Católica, observamos que alguns autores com quem se dialoga 

mostram, por exemplo, que as práticas dos campos sociais, hoje, mesmo não perdendo suas 

finalidades, são permeadas por interações entre o emissor e o receptor. Isso significa que não 

se pode abstrair as operações feitas pelo campo religioso junto ao campo da mídia para, daí, 

resultar novas formas de religiosidade. Reconhecer esse fenômeno não quer dizer que as 

mídias seriam o único caminho para se fazer religião, pois há outras possibilidades, que não 

necessariamente promovem a individualização, como a teologia da libertação e outras mais e 

que hoje passam à margem da complexidade midiática.  

Obviamente não se pode menosprezar a estratégia da TVCN de mostrar as 

modalidades celebrativas dessa magia, em que os fiéis/receptores fazem questão do aqui e do 

agora. Nesse projeto destaca-se o deslocamento do fenômeno de cunho litúrgico para a sua 

dimensão emocional, como é o caso das missas de cura, PHN, dos terços de libertação, dos 

dias de retiro, etc.  

Dois pontos devem ser destacados. Primeiro, o projeto da TVCN cooptou esse 

sentimento da magia do religioso e transportou-o para sua programação, legitimando a venda 

de um projeto de Igreja e a utilização do “produto” chamado religião, para gerar ingresso 
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econômico pela comercialização de objetos simbólicos religiosos. Segundo, os 

fiéis/receptores, aos assistirem à TVCN, acreditam que estão ligados ao sagrado, à divindade 

e que é possível chegar a Deus através da proposta da TVCN.  

Pensando em questionamentos gerados ao longo do estudo do tema, uma questão deve 

ser analisada: quais as causas que nos levam a pensar que a existência da TV Canção Nova 

somente seria possível no momento presente e não em décadas passadas? Pode-se dizer que, 

talvez, uma das respostas a essa pergunta seja que a cultura hipermoderna (Lipovetsky, 2007) 

incorporou uma religiosidade do “novo e do reencantamento”, através dessas novas 

modalidades da religião midiática. Neste “novo e reeencantamento” proposto pelos 

movimentos pentecostais – e no caso a Canção Nova – está garantida a promessa de se 

resolverem os problemas individuais pelo simples “ato de fé”. Essas experiências midiáticas, 

na frente da TV, não exigem negociações ou concessões; para vivenciá-las basta 

simplesmente comungar os mesmos propósitos e estar conectado à mesma programação. Esse 

tipo de projeto enfraquece o sentimento de dedicação a uma causa comum, pois os 

sentimentos aqui aderem a causas com as quais as pessoas se identificam, o que não significa 

dizer que sejam compromissos sociais.  

As práticas analisadas mostram os diversos formatos reveladores dos cenários da 

Igreja institucional, da Igreja da pregação e da Igreja carismática, menos da Igreja da 

transformação ligada aos movimentos sociais e das comunidades eclesiais de base. Em suma, 

prevalece uma Igreja que mantém o status quo e que não questiona as causas da exclusão 

social da grande maioria do povo brasileiro. É o projeto da Igreja da “manutenção”, cujo 

intuito é dar uma resposta imediata às necessidades das pessoas, mas não questiona as causas 

geradoras de tais problemas, numa contraposição à religião de “transformação” inspirada no 

Concílio Vaticano II, que procurou promover a inculturação das pessoas nas pequenas 

comunidades, na luta por um modelo comunicacional democrático, participativo, segundo a 

perspectiva de um Deus social que toma partido ao lado dos marginalizados. A comunicação 

do Vaticano II teve seus reflexos na América Latina, com Medellín estimulando a comunhão 

a partir dos pobres das CEBs; e em Puebla, valorizando a participação nos grupos de reflexão. 

Enquanto isso, a TVCN propõe um modelo de Igreja radicalmente diferente daquela que a 

precedeu, um modelo em que “evangelizar” é praticar o marketing bem-sucedido. Neste 

sentido, é bom lembrar que o “discurso” desvinculado “da prática da justiça, segundo Jesus, é 

letra que mata, é fazer o homem para o sábado e não o sábado para o homem”, Ou seja, é, 
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simplesmente, uma busca da religião da satisfação, por meio de celebrações embaladas pelo 

clima da emoção, que possam apresentar-se como uma solução mágica para todos os 

problemas.  

Não é tão simples discutir o que seja a emergência da “Canção Nova”.  No entanto, a 

questão que se coloca é se, mesmo considerando que o objetivo que move a Canção Nova seja 

“levar Deus” a todos os continentes da Terra através da mídia, esta modalidade de Igreja 

midiática faz uma interpretação correta do Evangelho ou se a prática, seu modo de interpretá-

lo, dá origem a outras leituras e consequentemente a outros efeitos. Junto a essa, outras 

questões se levantam: o que significa uma TV católica construir uma prática religiosa 

midiática na qual o resultado é a religião como um produto? E qual é realmente a diferença 

entre uma “palestra de cura” do padre Jonas e um investimento de marketing de um sabonete, 

que promete acabar com todas as rugas faciais? O marketing não pode ser um fim em si, mas 

um instrumento para alcançar certos objetivos. O que se percebe na TVCN é que o marketing 

se resume somente em vender, fazer publicidade por meio das melhores técnicas de 

vendagem. Assim, chegaríamos à conclusão de que a religião individualizada seria uma nova 

forma pela qual as pessoas se veem espelhadas nos “shopping religiosos” que prometem a 

solução mágica de todos os problemas e demandas.     

Conclui-se também que existe um processo de afirmação desse cenário “mágico” do 

religioso que passa pelo investimento massivo nas operações telemidiáticas. No caso 

particular do Brasil, empresários da mídia televisiva acordaram para os lucros que a religião 

pode trazer, seja em pontos de audiência, como também em boas somas nas contas bancárias, 

com adesão a projetos e vendas de produtos. Sem duvidar das intenções que move o projeto 

da TVCN, que é o de “evangelizar por meio da mídia”, devemos, porém, constatar que, 

segundo as estratégias aqui estudadas, nada disso seria possível sem uma compreensão de 

religião como um “objeto de consumo”, vendido mediante a exploração do imaginário 

religioso devocional, segundo as operações telemidiáticas. Os “garotos-propaganda” são os 

padres pop star, que se tornam referencial para um modelo de Igreja igualmente virtual, onde 

não se vende apenas uma promessa de salvação, mas se compra um estilo de “vida 

alternativo”. Ou seja, o acesso se dá sob certas condições de consumo, orientadas por um 

corpo de especialistas religiosos, produtores e difusores de um “saber religioso” cada vez 

mais elaborado por meio das estratégias midiáticas.  
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Também se conclui que a relação da TV Canção Nova com seus fiéis, chamados de 

“sócios-telespectadores”, configura-se como a de uma empresa, na medida em que essa 

relação é de compra e venda do “produto religioso”. De um lado a emissora oferece ao 

público, por meio de seus produtos, uma nova maneira de encontrar o sagrado e, por outro, 

esse público garante, pela compra de “mercadorias”, a possibilidade de a empresa continuar 

presente na sociedade. Trata-se, assim, de um projeto empresarial, mas que é visto e 

justificado como um “projeto de Deus”. 

No fundo de tudo, o que devemos nos perguntar é se os fins realmente justificam os 

meios, ou se essa “vulgarização” da religião pela forma midiática vai fazer desaparecer ou 

prevalecer o religioso. Talvez os grandes mestres do pensamento comunicacional e religioso 

possam continuar dando pistas para mostrar o que realmente importa neste debate. Uma coisa 

é certa: a religião do futuro dificilmente sobreviverá sem a midiatização. A técnica e as novas 

enunciações do “contato” da esfera midiática continuarão fazendo com que Deus não seja um 

personagem distante e indiferente aos problemas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, 

mas um Deus “presente”, que deixa os braços da velha Igreja para adequar-se às exigências 

dos novos santuários midiáticos.    

 É verdade que a religião não existe sem indivíduos. É impossível pensar um futuro 

para a Igreja Católica fora da dimensão comunitária. Mas, por outro lado, também é bem 

verdade que o consumo não basta para formar uma comunidade; por exemplo, os 

consumidores que compram no mesmo supermercado não formam comunidade, pois suas 

relações são efêmeras. No entanto, cedendo às lógicas do espetáculo e do mercado, uma parte 

significativa da Igreja Católica também passou a adotar esse modelo mercadológico. A TV 

Canção Nova transformou-se em agência de consumo de bens religiosos. Uma mesa posta em 

que os pratos mais cobiçados, saúde, emprego, prosperidade, objetos religiosos, a salvação da 

alma, são oferecidos à escolha do cliente.  

É cedo para descrever o futuro das estratégias midiáticas neodevocionais. As 

tendências acima destacadas indicam uma mudança capital que obriga a Igreja Católica a 

pensar o lugar que deve ocupar no mundo atual midiatizado. Seja qual for o caminho tomado, 

a religião como fenômeno sociológico dificilmente conseguirá desenvolver a sua permanência 

na sociedade contemporânea sem a mídia. Entretanto, deixamos aqui questionamentos: em 

que medida os processos de midiatização da religião podem reunir outras possibilidades, além 

das que estamos aqui estudando?  O projeto litúrgico da Igreja Católica reduz-se aos termos 
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apresentados nesta dissertação ou existem outras possibilidades? Como fazer “vibrar” o 

Evangelho de Jesus de modo que ele pareça uma contraproposta atraente diante das diversas 

proposições de natureza religiosa que nos invadem por todos os lados? 

A longo prazo, acreditamos que a Igreja possa encontrar uma solução para escapar da 

tirania, do “ou... ou...” que requer apenas duas posições diante das novas tecnologias de 

comunicação: ou seguir a estratégia de fazer com que o mundo se torne “cristão” pelos 

métodos do marketing ou simplesmente adotar uma atitude de condenação diante da 

realidade, dizendo que tudo isso a que assistimos por meio da mídia não passa de uma 

banalização do religioso.  

Em tal situação, os sinais indicam que, por enquanto, a caminhada se dará para uma 

sociedade midiática mais religiosa, carismática, de cunho neodevocional e de uma 

espiritualidade individualista descomprometida com as causas sociais. A mídia vai desafiar a 

Igreja Católica a buscar nela um instrumento de evangelização, mas, em vez disso, serão os 

movimentos religiosos bem diversificados no interior da instituição que continuarão dando o 

“tom” da linha midiática já descrita, de uma religião do contato, mágica, privatizada, para 

todos os gostos, cores e amores. Em certo sentido, a Igreja perdeu o contato com as pessoas às 

quais ela tem a obrigação de servir. A classe média vai para os movimentos carismáticos, que, 

no contexto atual, cumprem a função de dar a “formação” aos fiéis, e as classes populares 

aderem aos neopentecostais, e não há marketing que possa reverter a situação. 

  No espaço desta dissertação, sistematizamos processos concretos em que a TVCN 

realiza práticas religiosas a partir de operações midiáticas. O que se percebe é que existem 

reflexões concretas, tanto dessa emissora analisada, quanto das outras quatro redes 

confessionais que atuam em âmbito nacional, um embasamento que se dá por meio de 

documentos relacionados com a estratégia de produção, mas que não conta com um estudo de 

recepção sobre o fenômeno das novas emissoras de cunho restritamente confessional. Quem 

sabe estejamos fazendo projeções do ponto de vista de um fenômeno das instituições 

produzindo as estratégias. 

É imperativo, portanto, para a Igreja Católica, pesquisar como criar uma “nova 

expressão” que seja reflexo do Evangelho nessa cultura da informação midiática, uma Igreja 

que não só utilize as mídias, mas torne-se ela mesma um “médium” dentro de uma sociedade 

midiática pluralista. Diante da investida da midiatização e dos seus processos, talvez a Igreja 

Católica devesse instaurar processo reflexivo sobre o papel das mídias na presença da religião 
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no espaço público, hoje, diante de pontos de vista, percepções e experiências midiáticas tão 

diversas levadas a cabo pelo campo religioso.   

Diante das análises feitas é preciso amarrar três pontos que foram explanados ao longo 

da pesquisa de recepção da TVCN: as raízes protestantes e pentecostais que proporcionaram o 

desenvolvimento da “religião do espírito”, base da Renovação Carismática Católica; a história 

e a estrutura do movimento Canção Nova, bem como sua ligação com os meios de 

comunicação; e, por fim, as experiências de mediação e recepção que vivenciam os 

fiéis/receptores.  

Assim, quanto ao primeiro ponto, ficou claro, na pesquisa realizada, que esse modelo 

de movimento religioso está muito próximo do pentecostalismo. O primeiro marco 

antecedente, a raiz, o nascedouro, é o chamado pentecostalismo norte-americano, que 

significa a afirmação da experiência individual perante um mundo em evolução moderna. A 

raiz desse marco é o metodismo em oposição ao formalismo anglicano ou à religião de estado 

inglesa. O que se afirma é a experiência do espírito. Tudo isso, dentro da modernidade. É 

dentro dessa modernidade plural que se proporciona o surgimento da experiência individual: 

esse primeiro marco externo ao movimento RCC, que acontece dentro do mundo protestante 

anglicano, é o acelerador que vai caminhar com os movimentos pentecostais. Ligado a esse 

fato está o Concílio Vaticano II, o qual abriu a possibilidade de novas experiências e novos 

movimentos; abriu a possibilidade de troca de experiências com os protestantes. Nesse 

momento, padres norte-americanos começaram a buscar novas experiências no 

pentecostalismo protestante e a trazê-las para dentro da Igreja Católica, “catolizando” a 

experiência pentecostal. Nesse marco podemos encontrar a origem da RCC.  

Outro marco ligado ao movimento da RCC é a midiatização do cristianismo. Com a 

abertura ao mundo industrializado e às tecnologias, a Igreja passou a utilizar os meios de 

comunicação para evangelizar. Os conteúdos religiosos, ligados à telemídia, passaram a ser 

veiculados pelos meios de comunicação no âmbito do privado, referindo-se à existência 

individual, à história de vida e ao testemunho. Alguns movimentos religiosos, dentro do 

projeto de por em prática o “ Aggiornamento” proposto pelo Concílio Vaticano II, ligados à 

telemídia, encontram um campo de atuação emergente, visto que têm como principal 

característica satisfazer às necessidades e aos desejos individuais, dentro de uma sociedade 

fragmentada, individualista. Neste presente estudo, o movimento religioso Canção Nova 

apresenta-se como essa ligação entre o fenômeno religioso e a sociedade. Este é um 
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movimento dissidente da Renovação Carismática Católica, que, por sua vez, é proveniente do 

neopentecostalismo brasileiro. Dentro dessa visão, a técnica usada pela telemídia deixa de ser 

uma questão de meio para passar decididamente a uma instância de organização da ordem 

social, do estabelecimento da mundovisão e da instauração de sentidos voltados para uma 

nova sociabilidade. Gera novos tipos de interação. A TVCN estrutura-se para fazer essa 

ligação entre um modelo de evangelização pentecostal e o receptor. 

Em sua última parte, esta pesquisa direcionou-se para a análise de algumas pessoas 

que assistem à TVCN, ou seja, os receptores. Entre os vários focos que poderiam ser 

abordados a partir desse estudo, destacam-se três. O primeiro conclui que algumas pessoas 

que assistem à TVCN experienciam uma religião individualizante; há um movimento do 

coletivo para o individual.  Outra característica encontrada nessas pessoas está ligada à 

emotividade. Entre as motivações que levam as pessoas a seguirem e assistirem à TVCN, está 

a dimensão emotiva. A magia, o fetiche e a emoção encantam os receptores, fazendo com que 

desenvolvam uma forte ligação emotiva com o movimento. E por fim, percebe-se o encanto 

pelo espetáculo e pelo show. Os receptores, “cansados” de um modelo de Igreja tradicional, 

são atraídos pelos encantos dos meios de comunicação.  

O individualismo, a emotividade e o espetáculo são características de uma sociedade 

de consumo e vai além da dimensão religiosa. Como vimos acima, a partir de Lipovetsky e 

Bauman, a individualização é uma tendência contemporânea e, no seu desenvolvimento, 

atinge a experiência religiosa.   

Poderíamos ter analisado outros fatores ligados à recepção religiosa a partir dos meios 

de comunicação, como, por exemplo, o surgimento de novas comunidades de pertencimento 

ou, ainda, o neodevocionismo, mas, devido ao tempo restrito para esta pesquisa, não foi 

possível desenvolver tal análise. Existe, sim, a necessidade do desenvolvimento de pesquisas 

sobre a leitura que a sociedade e os próprios fiéis da Igreja fazem do conteúdo midiático 

religioso veiculado pelas televisões de cunho confessional. Assim sendo, fica aberta a 

possibilidade de este autor continuar contribuindo para essa linha de investigação com estudos 

posteriores. 

 

 

 

 
 



 

 
153 

Referências bibliográficas 
 

ABIB, Jonas. Canção Nova: Uma Obra de Deus. São Paulo: Loyola e Canção Nova, 2004. 
 
ALVES, Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo: Atual, 1979. 
 
______. O enigma da Religião. Campinas: Papirus, 1984. 
 
AMARAL, Stella Guimarães Ferraretto do. O Futuro de uma Ilusão Capitalista: Padre Marcelo Rossi 
e a Renovação Carismática. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) - Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Social. PUCSP, São Paulo, 2004. 

 
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2004. 

 
______. Vida Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
 
______. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
______. Comunidade a busca por segurança no mundo Atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
2003. 
 
______. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
 
BOANERGES, Ribeiro. Protestantismo no Brasil monárquico. São Paulo, Pioneira, 1973. 
 
BORELLI, Silvia Helena Simões e FREITAS, Ricardo Ferreira. (org) Comunicação, 
narrativas e culturas urbanas. São Paulo: EDUC; Rio de Janeiro: UERJ, 2009. 
 
BORELLI, Silvia Helena Simões e FREIRE FILHO, João (org) Culturas juvenis no século 
XXI. São Paulo: EDUC, 2008. 
 
BENEDETTI, Luiz Roberto. “Pós-Modernidade: Abordagem Sociológica”. In: TRASFERETTI, José 
(org). Teologia na Pós- Modernidade – abordagens epistemológica, sistemática e teórico-prática. São 
Paulo: Paulinas, 2003. 
 
BERGER, Peter. O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulus, 2004. 
 
BINGEMER, Maria Clara. Teologia em Diálogo. São Paulo: Paulinas, 2002. 
 
BOFF, Leonardo. Teologia do cativeiro e da libertação. Petrópolis, Vozes, 1980. 
 
______. Jesus Cristo libertador. Petrópolis, RJ: Vozes, 1972. 
 
BORELLI, S. H. S.; LOPES, M. I. V.; RESENDE, V. R. Vivendo com a telenovela: mediaçôes, 
recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Summus, 2002.  
 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
 



 

 
154 

BRAGA, Antônio. TV Católica Canção Nova: providência e compromisso” X “mercado. 
Religião e Sociedade. Rio de Janeiro, 2004. 
 
CAMPOS, Leonildo Silveira. Teatro, Templo e Mercado: Organização e Marketing de um 
Empreendimento Neopentecostal. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. 
 
______. As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: observações sobre uma relação 
ainda pouco avaliada. REVISTA USP, São Paulo, n.67, p. 100-115, setembro/novembro 2005. 
 
CAMURÇA, Marcelo Ayres. Secularização e reencantamento: a emergência dos novos movimentos 
religiosos. São Paulo, BIB, n. 56,  2003.  
 
CAPPARELLI, Sérgio; SANTOS, Suzy dos. Crescei e multiplicai-vos: a explosão religiosa na 
televisão brasileira. Revista Espaço Acadêmico – Nº 79, Ano VII – Dezembro 2007.  
 
CARRANZA, Brenda, CAMURÇA, Marcelo e MARIZ, Cecília (org).  Novas Comunidades 
Católicas: Em Busca do Espaço Pós-moderno. Idéias & Letras. São Paulo. 2009  
 
______. “Renovação Carismática Católica: Origens Mudanças e Tendências”. In: ANJOS, Márcio 
Fabri dos (org). Sob o Fogo do Espírito. São Paulo: SOTER – Paulinas, 1998, pp.39-60. 
 
______. Movimentos do Catolicismo Brasileiro: Cultura, Mídia, Instituição. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
 
______. Renovação Carismática: origens, mudanças, tendências. Aparecida: Editora Santuário, 2000. 
 
______; CAMURÇA, Marcelo; MARIZ, Cecília (org).  Novas Comunidades Católicas: Em Busca do 
Espaço Pós-moderno. Aparecida-SP: Idéias & Letras, 2009. 
 
CARTA CAPITAL. São Paulo: Editora Confiança, ano X - n° 293,  jun., 2004.  
 
CARVALHO, José Jorge. “Características do fenômeno religioso na sociedade 
contemporânea.” In: BINGEMER, Maria Clara (org.). O impacto da Modernidade sobre a 
religião. São Paulo : Loyola, 1998.  
 
CASTIÑEIRA, Angel. A Experiência de Deus na Pós-Modernidade. Petrópolis, Rio de Janeiro:  
Vozes, 1997.  
 
CASTRO, Y. P. Falares africanos na Bahia. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras – 
Topbooks, 2001. 
 
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 1998. 
 
DIAS, Arlindo Pereira. Domingão do cristão: estratégias de comunicação da Igreja Católica. São 
Paulo: Salesiana, 2001. 
 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: Nobel, 1995. 
 



 

 
155 

FRESTON, Paul. Protestantes e Políticos no Brasil. Tese. (Doutorado em Ciências Sociais) 
Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas,1993. 
 
FRIGERIO, Alejandro. Teorias econômicas aplicadas ao estudo da religião: em direção a um 
novo paradigma? : São Paulo, BIB.  n. 50, 2000.  
 
GABRIEL, Eduardo. “Expansão da RCC Brasileira: a chegada da Canção Nova em Fátima-Portugal.” 
In: CARRANZA, Brenda; CAMURÇA, Marcelo; MARIZ, Cecília (org).  Novas Comunidades 
Católicas: Em Busca do Espaço Pós-moderno. São Paulo: Idéias & Letras, 2009. 
 
GASPARETTO, Paulo Roque. Midiatização da religião: processos midiáticos e a construção de 
novas comunidades de pertencimento. Estudo sobre a recepção da TV Canção Nova. Tese (Doutorado 
em Comunicação Social) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2009. 
 
______. TV Canção Nova e a midiatização do neodevocional. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação Social) Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2005.  
  
______. TV Canção Nova e a midiatização do neodevocional. UNIrevista - Vol. 1, n. 3, julho, 2006.  
 
GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. 
 
GIUMBELLI, Emerson. O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França. São 
Paulo: Attar, 2002. 
 
HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 
 
HERVIEU-LÉGER, Danièle. Representam os surtos emocionais contemporâneos o fim da 
secularização ou o fim da religião? Religião e Sociedade, 18/1, 1997.  
 
______. “La religion pour memoire”. Paris : Cerf, 1993. In: PORTELLA, Rodrigo. Religião, 
Sensibilidades Religiosas e Pós-Modernidade: da ciranda entre religião e secularização. Revista de 
Estudos da Religião N. 2, 2006. pp. 71-87. 
 
HOOVER, S. Religião, Mídia e o Centro da Gravidade Cultural. PAPER USA: Nashiville, 2002. 
 
LASCH, Chistopher. O Mínimo Eu, sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo. 
Brasiliense, 1987. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
LIBANIO, João Batista. A Religião no Início do Milênio. São Paulo: Loyola, 2002. 
 
______. Cenários da Igreja. São Paulo: Loyola, 1999. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade Paradoxal, Ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. 
São Paulo : Companhia das Letras, 2007. 
 
______. A sociedade da decepção. Barueri-SP: Manole, 2007. 



 

 
156 

 
______. Os Tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004. 
 
______. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003.  
 
LOPES, Immacolata Vassallo de Lopes, BORELLI, Silvia Helena Simões ; RESENDE, Vera 
da Rocha. Vivendo com a telenovela: mediaçôes, recepção, teleficcionalidade. São Paulo: 
Summus, 2002.  
 
LYOTARD, Jean-François. Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 
 
MACEDO, Emílio Unzes. Pentecostalismo e religiosidade brasileira. Tese (Doutorado em 
História) Departamento de Pós-Graduação em Histórias FFLCH da USP, São Paulo, 2005. 
 
MARDONES, José Maria. Postmodernidad y Cristianismo: el desafio del fragmento. Espanha: Sal 
térrea, 1988. 
 
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 
 
______. Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal. Estudos. 
Avançados. vol.18, n.52. São Paulo, Sept./Dec. 2004. 
 
______.  Neopentecostalismo; sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 
1999. 
 
MARQUES, Luís Henrique. Análise da proposta de marketing católico à luz da crítica à indústria 
cultural: estudo de caso. Revista de Estudos da Comunicação, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 43-48, mar.2001. 
 
______. A Renovação Carismática Católica e o simbólico. Razão e Fé, Pelotas, v. 3, n. 2, pp. 69-74, 
jul./dez.2001. 
 
MARTELLI, Stefano. A religião na Sociedade Pós-Moderna – Entre a secularização e a 
dessecularização.  São Paulo: Paulinas, 1995. 
 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las Mediaciones. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés  
Bello, 1998. 
 
______. “Globalização comunicacional e transformação cultural”. In: ORAES, Dênis de (org). Por 
uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. São Paulo & Rio de Janeiro: Record, 
2003. pp. 57-102. 
 
______. Dos Meios às Mediações: Comunicacão, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 
 
______. Globalização comunicacional e transformação cultural. In: ORAES, Dênis de (org). 
Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. São Paulo & Rio de 
Janeiro: Record 2003.  
 
______. Televisión y Melodrama: géneros y lecturas de la telenovela em Colombia. Bogotá: Tercer 
Mundo Editores, 1992. 
 



 

 
157 

MARIZ, Cecília; MACHADO, Maria das Dores. Sincretismo e trânsito religioso: 
comparando carismáticos e pentecostais. In: Comunicações do ISER, n. 45, ano 13, 1994.  
 
______. Católicos da Libertação, Católicos Renovados e Neopentecostais. Cadernos CERIS. 
Loyola, 2001. 
 
MARQUES, Luís Henrique. Análise da proposta de marketing católico à luz da crítica à 
indústria cultural: estudo de caso. Revista de Estudos da Comunicação, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 
43-48, mar.2001. 
 
______. A Renovação Carismática Católica e o simbólico. Revista Razão e Fé. Pelotas, v. 3, 
n. 2, pp. 69-74, jul./dez.2001. 
 
MENDONÇA, Antônio Gouvêa. “Um panorama do protestantismo brasileiro atual”. In: 
LANDIN, Leilah (org) Sinais do tempos: tradições religiosas no Brasil. Rio de Janeiro: 
ISE,1989. 
 
MIRANDA, Mário França de. Igreja e pluralismo religioso no Brasil. São Paulo: Ed. 
Paulinas, 1999. 
 
MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 
 
______. Novas correntes no estudo das comunicações de massa. Cultura e Comunicação de 
Massa. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas/ Serviço de Publicações, 1972. 
 
______. Cultura de Massas no Século Vinte: o Espírito do tempo. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1967. 
 
OLIVEIRA, Manfredo. “Pós-modernidade: Abordagem Filosófica”. In: TRASFERETTI, José (org). 
Teologia na Pós- Modernidade – abordagens epistemológica, sistemática e teórico-prática. São 
Paulo: Paulinas, 2003. 
 
ORO, Ari Pedro. Avanço Pentecostal e Reação Católica. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
______. O Neopentecostalismo Macumbeiro. Um estudo acerca do embate entre a Igreja Universal e 
as Religiões Afro-Brasileiras. In: Fórum Especial de Pesquisa. XXV reunião de Antropologia do 
Brasil. Recife: 12 a 15 jun.2004.  
 
______. Religião e Política nas Eleições de 2000 em Porto Alegre. Debates do Núcleo de Estudos da 
Religião (NER), Porto Alegre: UFRGS, set.2001. Ano II, nº 03. p. 9-70. 
 
______. Avanço Pentecostal e Reação Católica. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
______; CORTEN, André; DOZON, Jean-Pierre (orgs). Igreja Universal do Reino de Deus: os novos 
conquistadores da fé. São Paulo: Paulinas, 2003. 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. Reencantamento e dessecularização: A propósito do autoengano em 
sociologia da religião. Novos Estudos Cebrap, n. 49, nov., 1997. pp. 99-117.  
 
PRANDI, Reginaldo. Um sopro do Espírito. São Paulo: Edusp, 1998. 



 

 
158 

 
______. Referências sociais das religiões afro-brasileiras. Rio de Janeiro: Pallas –Ceao, 1999. 
 
REHBEIN, F. C. Candomblé e salvação. A salvação na religião nagô à luz da teologia cristã. São 
Paulo: Loyola, 1985. 
 
RIVERA, Paulo Barreta. Tradições e emoção religiosa. São Paulo: Olho d`Água, 2001. 
 
RODRIGUES, Adriano Duarte. Experiência, modernidade e o campo dos media: reflexões sobre o 
mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Piauí, Revan, 2000. 
 
IEPIERSKI, Carlos Tadeu. De bem com a vida: O sagrado num mundo em transformação. Tese 
(Doutorado em Antropologia Social) Departamento de Antropologia Social da FFLCH da USP, São 
Paulo, 2001. 
 
SOUSA, Ronaldo José de. Carisma e Instituição: Relações de poder na Renovação Carismática 
Católica do Brasil.  Aparecida: Editora Santuário, 2005. 
 
SOUZA, André Ricardo de. Igreja In Concert: Padres Cantores, Mídia e Marketing. São Paulo: 
Annablume; Fapesp, 2005. 
 
TARNAS, Richard. A Epopeia do Pensamento Ocidental: para compreender as ideias que moldaram 
a nossa visão de mundo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
 
THOMPSON, Edward Palmer. “A formação da classe operária inglesa. 1987”. In: MACEDO, 
Emílio Unzes. Pentecostalismo e religiosidade brasileira. Tese (Doutorado em História) 
Departamento de Pós-Graduação em Historias FFLCH da USP, São Paulo, 2005. 
 
VATTIMO, Gianni. O Fim da Modernidade: niilismo e hermenêutica pós-moderna. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
 
VEJA. São Paulo: Editora Abril, ano 38, n 35, dez., 2004  
    
WEBER, Max. Ensaio de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
 
______. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 2001  
 
______. Tipos de comunidad religiosas: sociología de la religión. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


