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1. INTRODUÇÃO 

 
A religião, suas manifestações, seus agentes, e suas representações constituem objeto 

de estudos e de informação bem como as formas de conhecimento por um longo processo 

histórico. Como a religião lida com a questão das alteridades e das fidelidades, ela sempre 

esteve preocupada com a questão da comunicação, ou seja, a religião, ao estar as voltas da 

questão do vínculo social sempre se viu desafiada pelos processos que poderiam dar conta das 

relações do profano e o sagrado. Estas condições, dos tempos mais clássicos, até os dias de 

hoje, coloca a religião nas reflexões que dizem respeito aos modos comunicativos que 

possibilitem a sua mediação com a sociedade.  

O surgimento de diversas instituições religiosas no final do século XX trouxe para o 

panorama das religiões novas doutrinas e novos discursos que concorrem com as formas 

clássicas de representação do campo religioso. A mídia religiosa vem como exemplo dessa 

nova forma de representação. É um fenômeno contemporâneo iniciado nos Estados Unidos a 

partir do tele-evangelismo, movimento que percebeu nas novas tecnologias uma forma de 

difundir as suas ideologias. O movimento começou com o rádio em 1920, porém foi a 

televisão que popularizou os personagens e sua maneira de utilizar o meio midiático para 

expandir novos preceitos.  

No Brasil, os canais comandados pela Igreja Católica como Canção Nova e Rede 

Vida, além de programas evangélicos como o Show da Fé são exemplos da intersecção dos 

campos midiático e religioso. Esse novo modo de fazer religião se intensificou a partir da 

última década e prega o discurso religioso em horário nobre televisivo, competindo com a 

programação tradicional da televisão, como telejornais e novelas, entre outros.  

Visto que o crescimento da mídia religiosa é um fenômeno que se intensifica no país, 

escolhemos a Revista Graça/Show da Fé editada pela Igreja Internacional da Graça de Deus 

como objeto desse Trabalho Final de Graduação, por esta, exemplificar a problemática central 

do trabalho. A pesquisa busca identificar as marcas de um determinado tipo de discurso 

religioso mediante operações de natureza midiáticas. A ênfase do trabalho será mostrar de que 

forma os diferentes assuntos, como violência e problemas de saúde, são explorados na revista 

seguindo a estrutura jornalística e apresentados a partir de ponto de vista específico, isto é, 

quando usa a doutrina evangélica como fonte, apontando a visão da instituição neopentecostal 

evangélica sobre questões externas do campo religioso. Assim, pretendemos com o trabalho 

responder a pergunta: Como os temas universais são tratados pela mídia evangélica?  

A Revista Graça/Show da Fé é parte de uma estrutura midiática que se apresenta na 
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esfera pública a partir de operações, dispositivos e suportes midiáticos. Fundada em 1980 por 

Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido por missionário R R Soares, a Igreja Internacional 

da Graça de Deus se organiza a partir das lógicas e operações midiáticas.  

A estrutura de ações midiáticas da instituição evangélica conta com programas e 

canais de televisão, um jornal impresso, duas revistas, uma gravadora musical, uma editora e 

um portal. A escolha do meio impresso como espaço do objeto a ser estudado, pareceu-nos 

relevante, pois aborda em suas capas, além dos temas religiosos assuntos não próprios do 

campo religioso como saúde, esporte. Nessa perspectiva, apesar de ter como público alvo a 

família evangélica, a revista pode, a partir da exploração de temas universais, atrair um 

público não evangélico assim, difundindo a visão da instituição para além da comunidade 

evangélica.    

 Contamos com a ajuda de representantes da Igreja Internacional da Graça de Deus das 

cidades de Santa Maria e Porto Alegre. O contato com a instituição foi importante para a 

realização do levantamento quantitativo das capas da publicação. Apesar do apoio de pastores 

e obreiros, a redação da revista não mostrou interesse em colaborar com trabalho, 

respondendo de forma evasiva os questionamentos sobre as formas de produção da revista.  

O nome do trabalho, Astúcias do Discurso Religioso, foi escolhido de forma que 

explicitasse a idéia da pesquisa em refletir as formas que o discurso religioso se apresenta no 

âmbito midiático. O termo “astúcias” representa o jogo discursivo, as artimanhas e as 

estratégias de operação de uma doutrina religiosa no espaço midiático.  

  O estudo é organizado em quatro partes.  A primeira parte traz os conceitos de 

campo, campo sociais bem como o campo midiático e religioso e, consequentemente o 

fenômeno da midiatização. Refletir sobre esses temas parece importante, uma vez que para 

entender o fenômeno das práticas e religiosidades no mundo de hoje, implica em situá-las no 

interior de campo e espaços de contextos, ou seja, a religião não é um fenômeno abstrato 

porque também está articulado, conforme veremos em um âmbito de referências do campo 

midiático. 

Com o intuito de entender como uma instituição evangélica comporta-se no espaço 

midiático, o segundo capítulo apresenta a Igreja Internacional da Graça de Deus e uma 

contextualização desta no cenário evangélico brasileiro. Buscamos ainda, descrever a 

estrutura midiática do Grupo Graça e, mesmo que sucintamente, exemplificar como a 

instituição evangélica se comporta na esfera midiática. 

A terceira parte da monografia trabalha a revista como operador do discurso religioso 

da Igreja Internacional da Graça de Deus. O capítulo tem como objetivo mostrar como a 
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revista se organiza e apresenta seu discurso e a relação desta com seu leitor. Nessa fase da 

pesquisa, apresentamos a publicação e as mudanças gráficas que aconteceram nos nove anos 

da publicação bem como a do nome de Revista Graça para Revista Graça/Show da Fé e o que 

estas transformações representam para o discurso da publicação. 

  No quarto capítulo buscamos a partir de um levantamento dos nove anos da 

publicação, realizar uma sistematização das temáticas não religiosas exploradas nas capas da 

mídia impressa através do discurso religioso. A partir desses dados, os temas externos do 

campo religioso, junto a revista no período de agosto de 1999 a maio de 2008, foram 

categorizados da seguinte forma: violência, saúde, esporte, família, cinema, política, música, 

mídias, meio ambiente e cultura. A segunda parte do capítulo consiste na analise discursiva 

dos enunciados verbais, títulos e subtítulos das chamadas principais das capas da publicação. 

Por uma questão, de tempo e por acreditarmos, não traria danos para a metodologia do 

trabalho, o corpus foi selecionado de forma aleatória, mas que atendesse as doze categorias 

classificadas a partir do levantamento quantitativo.  

 Buscamos nessa monografia, examinar a temática mídia e religião, aceitando esta 

como complexa e trabalhando nas condições de tempo que uma pesquisa de final de 

graduação nos permite ter. Entender de que forma o campo religioso apropria-se do midiático 

é relevante no momento em que identificamos a doutrina evangélica se impondo em um 

determinado modo de falar da revista. 
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2. MIDIATIZAÇÃO DA RELIGIÃO  

 

Para entender o fenômeno da midiatização da religião na contemporaneidade precisa-

se refletir sobre alguns conceitos com os quais o tema está relacionado. Com esta 

preocupação, examinaremos as noções de campos sociais com dimensões e influências, e, 

sobretudo, as suas relações com o fenômeno da midiatização na sociedade contemporânea.  

Para esta reflexão, nos valeremos de autores como Bourdieu, João Pissarra Esteves, Adriano 

Duarte Rodrigues pelo fato desses trazerem as noções de campos e campos sociais pertinentes 

para realização do estudo. 

Para melhor colocar as reflexões sobre o tema, o capítulo apresenta-se em dois 

subitens.  No primeiro, examinaremos conceitos de campo, campo social e campo da mídia a 

fim de entender a especificidade do campo religioso. No segundo subitem procura-se, a partir 

das definições já elaboradas, colocar a questão central do capítulo, ou seja, discorrer sobre a 

questão da midiatização do campo religioso.  

 

1.1 DOS CAMPOS SOCIAIS AO CAMPO RELIGIOSO 

 

 Examinando a organização do conhecimento e suas práticas, Bourdieu (1992) traz a 

noção de campo como espaços especializados assim, interligado ao processo de organização 

da sociedade moderna. Segundo ele, um campo pode ser tratado como um universo autônomo 

de relações específicas. Nessa perspectiva chega-se ao conceito de campo social como um 

espaço, na expressão do autor, um microcosmo, onde são desenvolvidas relações sociais 

estruturadas entre agentes sociais, permitindo interações entre diversos campos, porém, 

respeitando as especificidades de cada um.  

Os campos sociais existem a partir de pressupostos e símbolos legitimados de forma 

autônoma a partir das relações de forças entre os seus membros. Na construção do espaço 

social há relações, de acordo com o autor, entre dominantes e dominados, o que garante uma 

hierarquia social de forças potencializada por estratégias que visam futuras interações com 

diferentes campos sociais. 

Nessa linha de análise, João Pissarra Esteves (1998) relaciona a teoria de campos 

formulada por Bourdieu com a noção estruturação da sociedade, e define campos sociais 

como uma nova unidade social com características internas próprias e, principalmente, espaço 

de interação entre seus membros.  
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O processo de diferenciação das funções é responsável pela constituição de um campo 

social. Segundo Esteves (1998), a identidade de um campo social está diretamente ligada à 

realização de uma função social própria, que nenhum outro campo cumpre, e a consciência 

interiorizada dessa competência (ESTEVES, 1998, pg. 128).  Com a preocupação de trabalhar 

as definições de campos sociais, inclusive o campo religioso, Luís Mauro de Sá Martino 

(2005) examina esses conceitos, ligando-os à noção de campo a de espaço e a uma hierarquia 

entre seus agentes e suas dinâmicas. Martino entende campo como lugar abstrato, onde age o 

pessoal especializado no jogo pela conquista da hegemonia, prerrogativa de determinar as 

práticas legítimas em cada campo (MARTINO, 2005, pg. 33). Posteriormente, quando 

tratamos a noção de campo religioso nos valeremos também de suas reflexões.  

Outro autor que discute sobre a idéia de campo e campo social, inclusive se 

aproximando de uma noção de campo dos mídias é Adriano Rodrigues. Entretanto antes de 

situá-lo com relação ao campo dos mídias, procuramos saber como ele entende a noção de 

campo social. Para ele, um campo social é resultado ou efeito de uma gênese, de um processo 

de autonomização secularizante bem sucedido, graças à aquisição da capacidade de impor, 

com legitimidade, regras que devem ser respeitadas num determinado domínio da experiência 

(RODRIGUES, 1999, pg. 18).  

Rodrigues (1999) atribui aos campos sociais a natureza de instituição, reconhecida 

pelos demais campos, que a partir de uma legitimidade indiscutível é capaz de estabelecer 

uma hierarquia de valores, bem como um conjunto de regras em um determinado domínio da 

experiência. Ele apresenta ainda, as funções desempenhadas por um campo social, funções 

estas expressivas ou discursivas e pragmáticas ou técnicas, em um contexto de competências 

que visam legitimar o campo social.  

Entende-se a partir das reflexões de Rodrigues, que a experiência é formada por um 

conjunto de saberes os quais reunem elementos indiscutíveis fundado a idéia da certeza da 

minha existência, da existência dos outros e da existência dos objetos e dos fenômenos do 

mundo natural. A experiência envolve três domínios, o das experiências de si, dos outro e do 

mundo natural, designadas a partir da categorização nas esferas da subjectualidade, da 

intersubjectualidade e da objectualidade (RODRIGUES, 1999, pg.3) respectivamente, 

fundamentadas no hábito.  

A noção de experiência de Rodrigues (1999) está ligada à idéia do que Bourdieu 

(1992) considera habitus. Entende-se a esse conceito, a absorção contínua de práticas, valores, 

noções, percepções e comportamentos de forma que este seja molde para futuras ações. Para o 
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autor, os agentes sociais tornam-se indivíduos dotados de esquemas inconscientes (ou 

profundamente interiorizados), o qual constitui sua cultura, ou melhor, seu habitus 

(BOURDIEU, 1992, pg. 346). 

O processo de autonomização dos campos sociais está relacionado a diferenciação dos 

domínios e dimensões da experiência. Segundo Rodrigues (1999), a experiência moderna, 

associada ao individualismo, é responsável pela legitimação das ações e discurso de uma 

modernidade pensada a partir de uma racionalidade contrária ao apelo da tradição. Nesse 

sentido, percebe-se, o que o autor chama de deslocalização da experiência. Os quadros da 

experiência deixam de estar concretamente delimitados pelas fronteiras locais, abrindo-se a 

interações que ultrapassam essas fronteiras para se tornarem progressivamente independentes 

da partilha do mesmo lugar (RODRIGUES, 1999, pg. 12).  

O sucesso da autonomização dos domínios da experiência proporciona a capacidade 

do campo de deter uma legitimidade própria, eficaz dentro de sua competência e capaz de 

firmar as especificidades perante aos demais. As especificidades dos campos estão em suas 

manifestações simbólicas próprias. Rodrigues (1999) detalha estas características específicas 

como sendo as simbólicas de cada campo, podendo ser formais e/ou informais. A primeira 

refere-se aos símbolos abstratos, aos rituais próprios que diferem cada campo; já, a segunda, é 

a responsável pelo poder de cada um nas relações com os outros campos. Como exemplos 

têm-se os rituais de celebração das doutrinas religiosas que determinam o calendário nacional 

com feriados em um país, como o Brasil, onde a Constituição é laica. 

No contexto específico da experiência, o campo social desempenha funções 

distinguidas por Rodrigues (1999) como expressivas ou discursivas e pragmáticas.  A 

primeira refere-se ao fazer da competência legítima um instrumento para emitir as regras e 

simbólicas dentro dos limites do campo. Já, a segunda, trata-se do fazer da competência 

legítima um interventor para uma hierarquia de valores. Toma-se como exemplo as ações do 

campo religioso realizadas por seus agentes e que passam por funções discursivas as quais 

fazem funcionar à ideologia da instituição e as pragmáticas instituem as prioridades entre os 

bens do campo. 

A partir dessas definições, situamos a religião como um campo social, com domínio, 

especificidades, atores e dinâmicas próprias. Bourdieu (1992) traz pensamentos como os de 

Marx e Weber com o intuito de refletir sobre a função social da religião. O autor remete a 

religião a uma função de conservação da ordem social, esta, contribuindo para a “legitimação” 

do poder dos “dominantes” e para a “domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 1992, 
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pg.32). Para Martino (2005), a religião trata-se de uma instituição que no contexto de campo 

social pode ser entendida como subsistema social relativamente autônomo, com regras 

próprias e funções determinadas (MARTINO, 2005, pg. 35).  

As preocupações em estudar a religião como fenômeno simbólico datam de tempos 

antigos, como as reflexões de Max Weber. Segundo ele, com a emergência do capitalismo a 

sociedade vai se burocratizando a tal ponto que os bens cognitivos perdem força em função da 

emergência da racionalidade da burocracia, do discurso científico. O desaparecimento da 

riqueza do simbólico é o que Weber chama de desencantamento do mundo. Nesta perspectiva 

a religião perde a influência, o mundo se torna autônomo dos simbolismos e vive a 

emergência de uma nova ordem técnica.  

A racionalidade das simbólicas remete a outro paradigma da sociedade moderna, o da 

secularização. No âmbito de um mundo secularizado há uma dissolução do poder cognitivo da 

religião; assim, configurando a autonomia social e cultural da sociedade. Martín-Barbero 

(1995), em termos contemporâneos, caracteriza essa sociedade secular como plural, 

complexa, não ambígua na sua evolução e que, portanto, não oferece substrato adequado que 

a faça confundir com qualquer religião, qualquer tipo de Igreja (MARTÍN-BARBERO, 1995, 

pg. 73) com suas ordens culturais, ideológicas e sociais.  Martino (2005) explica a 

secularização como processo que apresenta dois aspectos. O primeiro, institucional, referente 

à perda do controle da Igreja perante diferentes campos; o segundo, refere a questão da perda 

da influência cultural da religião em reger, impor e representar comportamentos. Nessa 

perspectiva, o que aconteceu no campo religioso é uma progressiva descaracterização e 

assimilação progressiva de suas práticas pelos outros campos sociais.   

O campo religioso apresenta em seu diversificado domínio, pressupostos e rituais 

definidos pela relação, níveis de submissão e de comprometimento de seus membros com as 

simbólicas do campo social. O amplo microcosmo (BOURDIEU, 1992) vai além das religiões 

clássicas e tradicionais e engloba novas formas de perceber os princípios do crer, pensar, fazer 

e ser do campo social. Nesta perspectiva, a autonomia do campo da religião afirma-se na 

tendência dos especialistas em monopolizar os bens e produções simbólicas, bem como 

administrar a relação dos agentes sociais no domínio do campo.  

A legitimidade de um campo corresponde a existência e aceitação de suas simbólicas e 

princípios por seus agentes sociais bem como o reconhecimento destas por não membros de 

seu universo social. A religião se constitui campo através de uma legitimidade institucional 

esta, proporcionada a partir de uma relação de benefícios, vantagens de pertencer ao universo 

social. O valor social do ingresso, isto é, a capacidade de distinção social, é sempre 
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proporcional à dificuldade de acesso ao grupo, à raridade e a distinção de seus membros 

(MARTINO, 2005, pg. 23). A distinção proposta por Martino (2005), se dá a partir de 

mecanismos vinculados à questão do sagrado e da sacralização de seus rituais.  

O entendimento do sagrado é conexo à geração das práticas sociais do campo, isto é, 

ao habitus do domínio institucional bem como torna-se responsável pela especificidade do 

campo da religião.  

“A imagem do sagrado cresceu vinculada a idéia de poder, perfeição, 
transcendência, imprevisibilidade e mistério perigoso, mas com o diálogo entre 
poder e a artificialidade da “cidade humana”, a lógica do sagrado clama por um 
retorno à “comunidade originária” e a humildade para o serviço. Tornam-se 
símbolos do sagrado a simplicidade, a pobreza, a existência sublime, a imperfeição, 
o quebramento e o nada.” 
 (WHITE, 1997, pg. 44). 

 

A reflexão sobre o sagrado proposto por White (1997) remete a mudanças deste 

conceito no domínio institucional religioso. Na sociedade medieval, a religião era símbolo do 

poder sobre os homens e o conhecimento. Era responsável por explicar as indagações da 

época, determinar as leis e promover o cumprimento destas. Na sociedade contemporânea 

ocidental vive-se, como foi explicitado anteriormente, um processo de secularização, isto é, 

percebe-se a perda de influências das instituições religiosas em outras competências.  

No contexto da sociedade secular, Martín-Barbero (1995) identifica um novo 

fenômeno, o do reencantamento do mundo.  Trata-se de um processo causado pela 

experiência do desaparecimento da distância, a experiência da abolição do tempo, é um 

fenômeno de um extremo ao misterioso, mágico, excitante, reencantador (MARTÍN-

BARBERO, 1995, pg. 77). O autor atribui a esse processo o desenvolvimento tecnológico dos 

meios de comunicação estes, chamados pelo autor de reencantadores do mundo. Para ele, 

estes são usados para diminuir a distância entre os símbolos da religião e seus agentes assim, 

recolocando as simbólicas no cotidiano da sociedade moderna.   

“La manera cómo la magia tecnológica reencanta el lavar, el fregar, el limpiar, el 
planchar, todo aquello que justamente no muestra la zona más opaca, más 
humillante, de la vida cotidiana. Y digo - atención porque ese reencantamiento es 
cada vez más el efecto de la magia tecnológica de la capacidad del dispositivo 
tecnológico de transcendente lo que aparentemente es inocuo, es tonto, es repetitivo”  
(MARTÍN-BARBERO, 1995, pg. 77). 

 

Nessa perspectiva, Martín-Barbero (1995) apresenta um fenômeno que chama de 

igreja eletrônica, isto é, o uso dos meios de comunicação de massa como televisão e rádio, 

pelas instituições religiosas para difundir suas simbólicas. Para ele, os meios de comunicação 

se tornam uma mediação fundamental da experiência religiosa. Assim, a igreja eletrônica se 
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torna responsável pela retomada da magia, traz para a esfera pública a religião, possibilita a 

volta da experiência religiosa ao cotidiano da sociedade. As reflexões de Martín-Barbero 

(1995) precedem a midiatização, pois estão situadas apenas no limiar das discussões do uso 

dos meios por uma igreja eletrônica.  

A revitalização do domínio do campo religioso abre espaço para novas formas de se 

“fazer a religião”. O crescente movimento evangélico é prova da reformulação de símbolos, 

crenças, dogmas e práticas de um novo grupo dentro do campo religioso. A função discursiva 

desse novo movimento simbólico integrante do campo religioso remete à reflexão da antiga 

doutrina cristã buscando a volta dos preceitos centrados na família e nas manifestações 

públicas de fé (WHITE, 1997).  

A eficácia no desenvolvimento das funções discursivas e pragmáticas (RODRIGUES, 

1999) é fator responsável pelo processo de autonomização do campo religioso. Entretanto, a 

autonomia dos campos não pode transformar-se em afastamento e clausura de cada um sobre 

si mesmo (ESTEVES, 1998, pg. 143) na medida em que um campo social, como o religioso, 

precisaria de instâncias que fizessem sua mediação com a sociedade. É no contexto da 

transformação da experiência pela presença da técnica na forma de meios que o campo 

religioso faz empréstimo disso a fim de se colocar em contato com outros campos sociais. 

Nessas condições, o campo religioso se apresenta e se publiciza, pela mediação do campo do 

mídias, e posteriormente, da midiatização.  Neste contexto, o campo religioso acompanha as 

transformações da sociedade contemporânea, colocando-se na fronteira porosa entre seu 

domínio e a dinâmica com diferentes campos sociais.  

É preciso neste momento definir o conceito de campos dos mídias para depois 

demonstrar a relação com o campo religioso.  Segundo Rodrigues (1999), a natureza do 

campo da mídia está associada a relação entre os diferentes campos sociais; é uma instituição 

que possui a competência legítima de criar, impor, manter, sancionar e restabelecer a 

hierarquia de valores (RODRIGUES, 1999, pg.25). Para ele, a autonomização do campo das 

mídias se dá a partir do desenvolvimento dos dispositivos de mediação, conseqüente da 

emergência da cibernética assim, conferindo a ele, o estatuto de objeto de questionamento 

científico ao considerá-lo objeto de intervenção técnica (RODRIGUES, 1999, pg. 25). 

Apesar de cada campo social ser responsável pela busca da interação com campos 

distintos, o campo das mídias se constitui a partir da sua função primordial de mediação, o 

que garante não só a visibilidade como também a legitimidade aos demais campos. Rodrigues 

(1999) atribui a esta característica a natureza vicária, isto é, a legitimidade delegada a partir da 
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relação com campos sociais. Para ele, apesar da função discursiva prevalecer sobre as 

pragmáticas, a função do campo das mídias vai além da função de mediação sendo 

responsável por trazer novos temas a esfera pública, incitar o debate e moldar percepções 

sobre questionamentos.  

Nas reflexões sobre a categoria de campo da mídia de Esteves (1998), o campo 

midiático aparece dotado de uma natureza simbólica, que segundo o autor se deve ao fato de o 

maior bem do campo social em questão ser a palavra pública. A autonomia do campo 

também, segundo ele, é consolidada de forma progressiva a partir dessa especificidade. A 

legitimidade se dá com o reconhecimento da competência própria do campo em atribuir aos 

discursos a natureza caráter público.  

“O campo dos media constitui-se (e reforça-se) como instância fundamental de 
moderação social, garantindo uma certa homogeneidade do tecido social - 
contrapondo, por conseguinte, à progressiva diferenciação e autonomização das 
unidades funcionais da sociedade e das correspondentes imagens do mundo.” 
(ESTEVES, 1998, pg. 144). 

 

Nessa perspectiva, a publitização da religião a partir do campo da mídia pode ser 

percebida em dois momentos. O primeiro é pela mediação das ações do campo midiático em 

si. O campo da mídia está a serviço com suas técnicas e estratégias, trata-se de um momento 

em que a questão midiática é desenvolvida ainda em um ambiente específico, os meios. 

Entretanto, o modo da religião se fazer pública, muda substancialmente para o segundo 

momento este, quando atingimos um tipo de sociedade chamada a sociedade midiatizada. A 

visão de uma religião mediada pelos meios muda para uma religião midiática. O campo 

religioso utiliza os espaços midiáticos como instância de realizações atualização da questão da 

fé (GOMES, 2002, pg. 343), isto é, as instituições religiosas percebem os meios não como 

instrumento, organizam-se a partir das lógicas dos meios, isto é, vivem a sócio interação, 

apropriam-se dos meios para assim tornarem-se agentes midiáticos.   

A relação da mídia e da religião se torna importante quando se pensa nas suas 

influências para a sociedade moderna. As noções de campo, campo social bem como o 

midiático e religioso, são base para uma reflexão do que seria o fenômeno da midiatização e 

como ele se dá no caso de um discurso evangélico. Partimos para a segunda parte do capítulo, 

no qual examinaremos como se comporta o campo religioso em processos midiáticos.  

 

2.2 A MIDIATIZACAO DO CAMPO RELIGIOSO 

 

No contexto de uma sociedade que segundo Sodré (2002) é regida pela sócio-interação 
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de natureza técnica, percebemos um novo tipo de relação entre os campos da mídia e o 

religioso. Como já foi explicitado, o discurso religioso “aparece” na esfera pública graças a 

característica do campo midiático em produzir visibilidade aos demais campos.  

O fenômeno da midiatização é discutido por Verón (1997) a partir da concepção de 

que as transformações da tecnologia em forma de meios, gera um processo técnico discursivo 

não linear de trocas entre instituições, meios e atores individuais. Segundo ele, os meios são 

considerados como o ponto central da interação entre as instituições e seus atores. Assim, 

entende-se o processo de midiatização como situação em que instituições tomam para si, a 

responsabilidade pelo funcionamento de suas práticas bem como o modo de existência dos 

meios.  

Segundo Muniz Sodré (2002), a sociedade é regida pela midiatização, isto é, a 

presença de uma nova ordem, - de tecno interação- de mediação nas relações humanas. Para 

esclarecer o fenômeno estudado, o autor distingue os termos mediação e midiatização. Para 

ele, mediação tem o sentido de ponte, intermediação entre partes já a midiatização remete a 

mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação (SODRÉ, 2002, pg. 21). Essa 

mediação denota o termo tecno interação, mediação feita por dispositivos tecnológicos. Nessa 

perspectiva, a midiatização pode ser interpretada como um novo modo de presença do sujeito 

no mundo.  

A idéia de uma nova forma de representação de Sodré recorre as reflexões sobre as 

existência humana desenvolvida por Aristóteles.  O filósofo concebe a experiência humana 

enquanto três bios, o bios theoretikos, vida contemplativa, bios politikos, vida política e bios 

apolaustikos, vida prazerosa.  Sodré (2002) agrega a essa tríade uma quarta bios que é a bios 

midiática. Nesse contexto, o autor concebe, portanto a midiatização enquanto a quarta bios, 

um novo ambiente existencial.  

“É a tecnocultura - essa constituída por mercado e meios de comunicação, a do 
quarto bios - implica uma transformação das formas tradicionais de sociabilizarão, 
além de uma nova tecnologia perceptiva e mental. Implica, portanto, um novo tipo 
de relacionamento do individuo com referências concretas ou o que se tem 
convencionado designar como verdade, ou seja, uma outra condição antropológica.” 
(SODRÉ, 2002, pg. 27). 

 
Outro pesquisador que trabalha com essa problemática dos processos midiáticos e 

remete ao conceito de bios é Pedro Gilberto Gomes (2006), que define a midiatização como 

uma reconfiguração do ambiente comunicacional, um novo bios midiático, isto é, um novo 

modo de ser no mundo (GOMES, 2006, pg. 113) que é representado para a sociedade que 

vive a tecno-interação.  

José Luis Braga (2006) percebe na sociedade de hoje uma crescente midiatização 
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baseada na tecnologia. No primeiro momento, o autor credita ao desenvolvimento da 

midiatização a criação de novas tecnologias para suprir a necessidades sociais e interacionais 

de uma sociedade que chama de “pré-mediática”. Entre os objetivos dessa nova tecnologia 

está a busca por maior abrangência geográfica e populacional de envolvimento, maior 

diversidade de captura, observação, transformação, transmissão e circulação de tipos de 

informação e a maior agilidade e rapidez na captação de informações e de comportamentos 

sociais (BRAGA, 2006, pg. 5,6). Em um segundo momento, Braga coloca a midiatização 

como processo social gerador de tecnologia bem como dependente desta.   

Assim, podemos dizer que, em processo de mediatização, há uma “necessidade de 
tecnologia” por si mesma. A demanda de apriorística por “mais tecnologia” se faz já 
dentro da mediatização, que por sua vez se põe dentro de da tecnologização 
crescente da sociedade. Isso significa que temos um processo em andamento (e já 
não mais “inicial”) na “mediatização” (BRAGA, 2006, pg. 6). 
 

Nessa perspectiva, Braga (2006) entende a midiatização como novo processo 

interacional crescente na sociedade atual que, a partir dos processos tecnológicos e 

operacionais de interação torna-se responsável, não somente pela produção e transmissão de 

discursos, mas também pela construção de vínculos e padrões para “ver as coisas, para 

“articular pessoas” (BRAGA, 2006, pg. 7). 

As novas tecnologias referidas pelos autores, remete ao conceito de dispositivo 

tecnológico. No contexto dos usos sociais, Verón (1997) trata os dispositivos como meio de 

comunicação social responsável pela produção e reprodução de mensagens e condicionados 

por determinadas práticas de recepção. Nesse sentido, diz que as trocas promovidas no âmbito 

da comunicação midiatizada estão relacionadas com a evolução dos dispositivos e a 

emergência das tecnologias. Para ele, a comunicação midiática é uma configuração de meios 

de comunicação resultantes da articulação entre dispositivos tecnológicos e condições 

específicas de produção e de recepção, configuração que estrutura o mercado discursivo 

(VERÓN, 1997, pg.12). 

Na busca por uma reflexão crítica sobre a mídia, Braga (2006) reflete sobre 

dispositivos na forma de dispositivos sociais desenvolvidos a partir da organização da 

sociedade para tratar a mídia. Para ele, os diferentes graus de institucionalização dos 

dispositivos, que dão consciência, perfil e continuidade a determinado modos no contexto 

social (BRAGA, 2006, pg. 36) isto é, os dispositivos são desenvolvidos para organizar 

discursos e ações.   

Nesse contexto, o fenômeno da midiatização traz, a partir de dispositivos, para a esfera 

pública, uma nova forma de representação. As interações e práticas sociais são influenciadas 
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por esse processo de mediação que organiza um novo habitat para a sociedade. Assim, 

entende-se que o campo religioso também é afetado por essa lógica e operações midiáticas. 

Hoje, percebe-se que as instituições religiosas não apenas utilizam os meios, mas são 

pensadas a partir dessa nova reconfiguração social.   

É a partir do momento em que as instituições midiáticas se tornam, de fato em atores 
importantes e no qual a sociedade vai tornando mais dependente da ordem da 
midiatização, que, de fato, as articulações entre o campo religioso e midiático, 
circunstância em que os medias não atuam apenas como mediadores dos processos 
de interação entre religião e sociedade, mas também como próprios dispositivos nos 
quais diferentes processos midiáticos instituem as novas religiosidades. (FAUSTO 
NETO, 2004, pg.2) 

 

O processo de midiatização das instituições religiosas se dá também a partir da 

decadência da influência cultural que o discurso tradicional das religiões mantinha com a 

sociedade até a metade do século XX. Movimentos de renovação e até quebra de preceitos 

clássicos perceberam as potencialidades do campo midiático não só como disseminador de 

suas doutrinas, mas também como um lócus estratégico de construção de novos vínculos com 

seus fiéis e não fiéis. 

A mídia religiosa é um fenômeno contemporâneo iniciado nos Estados Unidos a partir 

do tele-evangelismo, movimento que percebeu nas novas tecnologias uma forma de difundir 

as suas ideologias. O movimento começou com o rádio em 1920, porém foi a televisão que 

popularizou os personagens e sua forma de utilizar o meio midiático para expandir novas 

doutrinas. No Brasil, os canais comandados pela Igreja Católica, como Canção Nova e Rede 

Vida, além de programas evangélicos como o Show da Fé são exemplos da intersecção dos 

campos midiático e religioso. Esse novo modo de fazer religião se intensificou a partir da 

última década e serve como disseminador de novas práticas e discursos religiosos em horário 

nobre televisivo, competindo com a programação tradicional da televisão como telejornais, 

novelas, entre outros.  

A apropriação do âmbito midiático pelas formas de religiosidade caracteriza-se pelo 

fato das simbólicas transcenderem o domínio específico do campo religioso.  O fenômeno 

religioso se desloca dos templos e de suas lógicas, automatiza-se pela expansão e força da 

técnica midiática para transformar em “marcas” e objetos semantizados (FAUSTO NETO, 

2004, pg.29). Nesse sentido, percebe-se a reformulação de discursos e prática para atender 

uma sociedade midiatizada.  

 Fausto Neto (2006) descreve dois resultados do fenômeno da midiatização da religião. 

O primeiro é tornar as igrejas consumíveis e visíveis; e o segundo, é o aumento do espaço da 

religião na esfera pública. Nessa mesma linha de pensamento, Fiegenbaumn (2006) atribui a 
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presença das instituições religiosas na mídia a busca por visibilidade, valor e vínculo, ou seja, 

usa dos dispositivos midiáticos para obter visibilidade na esfera pública, consolidar valores e 

estabelecer vínculos com seus públicos (FIEGENBAUM, 2006, pg.55) .  

Gomes (2002) ressalta o desafio da apropriação do campo midiático pelo religioso 

com o intuito de evangelizar. O autor observa três possibilidades dessa prática: a 

evangelização dos meios, com os meios e através dos meios (GOMES, 2002, pg.347). O 

primeiro, é a utilização dos meios a partir de profissionais que fazem parte do campo 

midiático; o segundo caso remete ao aproveitamento das ações da mídia para mostrar práticas 

religiosas e no terceiro, percebe-se o uso dos meios como disseminador da doutrina a partir de 

agentes já inseridos nas lógicas do campo.  

Com a midiatização, as instituições religiosas buscam construir um novo vínculo de 

interação, entre seu discurso e seus atores sociais. Os discursos e simbólicas devem se adaptar 

ao novo ambiente. A mensagem religiosa é ajustada as características midiáticas para que 

cumpra sua função doutrinaria com eficiência. Nessa perspectiva, Gomes ressalta que 

religiosidade através da mídia deve buscar atingir as pessoas de forma que a emoção tome o 

lugar da razão (GOMES, 2002, pg. 341). 

As novas formas de operação do campo religioso se dão a partir de estratégias 

midiáticas. Percebe-se que as ações estratégicas das igrejas históricas e as novas 

religiosidades na utilização do espaço midiático apresentam diferenças. Fiegenbaumn (2006) 

demonstra as diferenças na midiatização dessas, a partir das lógicas de operação. Segundo o 

autor, as igrejas históricas prezam por uma estratégia de “contrato”, isso é, privilegia o 

conteúdo, o engajamento a partir de um discurso linear, lógico e racional. Já as novas 

religiosidades operam pela lógica do “contato”, ou seja, com ênfase na forma, buscam um 

discurso que se aproxime do fiel, fazendo que este se identifique com a doutrina apresentada.  

Nessa perspectiva, as novas religiosidades se apresentam na esfera pública para um 

novo consumidor de uma nova forma de fazer religião. 

A religião deixa de ser uma abstração, e pelo trabalho dela em construir os novos 
coletivos, colocando-se no lugar de contato, os horizontes de salvação deixam de ter 
como parâmetros a vida depois da morte, e uma série de novas “prática terapêuticas” 
é acionada como respostas à problemática do “aqui e agora”.   (FAUSTO NETO, 
2004, pg. 147). 

 

É nesse contexto que a Igreja Internacional da Graça de Deus constitui-se em uma 

instituição gerada e constituída estrategicamente a partir de características midiáticas. Em 

decorrência disso, toda sua produção discursiva é pensada, dirigida e elaborada através de um 

ambiente midiático.  
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A relação entre os campos faz com que a mídia torne-se um espaço e um ator central 

na construção de uma nova identidade cultural de um fiel evangélico: a religião não se faz 

mais de forma direta, no interior dos templos, mas por meio de complexos processos 

midiáticos que se materializam através de distintos dispositivos. Assim, a Revista 

Graça/Show da Fé é exemplo de uma manifestação discursiva mergulhada na relação entre a 

religião e a mídia e que, por esse motivo, apresenta intercessões e ambigüidades em seus 

modos de agir e de apresentar-se no espaço público. 

 A partir dessa contextualização sobre a relação da mídia com a religião bem como os 

conceitos pertinentes a temática, partimos para o exame das estratégias do caso da Igreja 

Internacional da Graça de Deus, via prática discursiva da Revista Graça/Show da Fé. 

Examinaremos esta como um modelo de midiatização de uma instituição evangélica e suas 

práticas no âmbito midiático.  
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3. UM MODELO DE MIDIATIZAÇÃO EVANGÉLICA: A IGREJA 

INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS 

 

 O capítulo presente pretende apresentar uma descrição de algumas características da 

Igreja Internacional da Graça de Deus no âmbito midiático, no qual se insere o objeto do 

estudo, a Revista Graça/Show da Fé. Percebemos que para entender o objeto se torna 

importante contextualizá-lo na organização que faz parte, por ser elo da estrutura midiática da 

instituição evangélica.  

 

3.1 HISTÓRIA DA IGREJA  

 

A história da IIDG1 está interligada a trajetória de seu fundador, Romildo Ribeiro 

Soares, conhecido como missionário R.R Soares. Nascido em Muniz Freire, no Espírito 

Santo, é filho de mãe católica e pai batista. Apesar de ser neto do fundador da primeira Igreja 

Batista de sua cidade natal, R R Soares diz ter aceitado Jesus aos seis anos de idade quando 

participou de um culto na Igreja Presbiteriana (Revista da Graça Show da Fé, ano5, n°64). 

Advogado, casado com Maria Madalena Bezerra Ribeiro Soares, irmã de Edir Macedo, é pai 

de cinco filhos, David, André, Daniel, Marcos e Filipe se denomina como missionário por 

acreditar que sua missão é propagar a palavra de Deus para todos os brasileiros.  

Em 1964, aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como 

vendedor de roupas. Aos 20 anos, integrou a Igreja Pentecostal Nova Vida do missionário 

canadense Walter Robert MacAlister. Foi nessa época que o missionário decidiu abandonar o 

desejo de estudar Medicina, na Universidade da Amizade dos Povos em Moscou para se 

dedicar a evangelização. R R Soares foi consagrado pastor pelo missionário Cecílio Carvalho 

da igreja da Casa da Bênção onde também participou de pregações.  

Na Igreja Pentecostal Nova Vida o missionário conheceu os irmãos Samuel e Fidélis 

Coutinho, Roberto Augusto Lopes e Edir Macedo; juntos eles criam, em 1975, a Igreja A 

Cruzada do Caminho Eterno. Depois de dois anos, Edir Macedo, Lopes e R R Soares deixam 

a igreja para fundar,  a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi nesta época que o missionário 

começou a evangelizar pela televisão, na extinta TV Tupi.  

Após divergências com o cunhado Edir Macedo, R R Soares deixou a Igreja Universal 

do Reino de Deus para fundar, em 1980, a Igreja Internacional da Graça de Deus.  A primeira 

                                                 
1 Daqui em diante, o nome Igreja Internacional da Graça de Deus será indicado pela sigla IIGD. 
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iniciativa para conquistar fiéis foi feita através de panfletos. O material convidava os 

moradores de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro para conhecer a doutrina do 

missionário e participar das reuniões. Os primeiros encontros eram realizados em cinemas e 

depósitos alugados, até a estruturação do primeiro templo em um depósito reformado. Já 

nessa época, R R comandava programas no rádio e na televisão ( Rede Record, 30 minutos no 

período da manhã). 

A IIGD segue o movimento neopentecostal. Segundo o material da Academia 

Teológica da Graça de Deus, a doutrina da igreja é voltada para o ensinamento da palavra, fé 

e determinação. Para definir essa linha de pensamento, R.R Soares baseou-se nos 

ensinamentos de evangelistas americanos como T.L. Osborn e Kenneth Hagin.  

As primeiras ações de pregação da instituição evangélica, em nível nacional, foram 

realizadas por produtos impressos pela Graça Artes Gráficas e Editora Ltda, de 1983, hoje, 

com mais de 100 livros publicados. Entretanto, foi pela televisão que a igreja e seu líder 

ficaram conhecidos. O Programa Show da Fé, antigo Igreja da Graça no seu Lar, transmitido, 

desde 1997, colocou a IIGD no horário nobre, competindo com novelas e telejornais 

tradicionais da programação.  Apesar da pouca audiência, o programa se mantém na TV 

aberta em dois canais, pela Rede Bandeirantes, de segunda-feira a sábado das 21h10min às 

22h, e pela Rede TV, de segunda-feira a sexta-feira das 17hs às 18hs e todas as noites a partir 

da 2hs, somando 180 horas mensais na grade de programação da televisão aberta brasileira. 

A instituição evangélica buscou uma representação na política com a candidatura de R 

R Soares a deputado federal em 1986 e 1990. O missionário não teve sucesso nas duas 

tentativas. 

A igreja se mantém através da contribuição dos fiéis, chamados de patrocinadores. Os 

gastos para com a estrutura midiática da Igreja são justificativas para o pedido de, no mínimo, 

R$ 30,00 (R$1,00 por dia), que pode ser pago por boleto bancário ou home banking. O 

número de féis colaboradores, bem como o valor arrecadado não é divulgado pela instituição 

evangélica. Percebemos que a questão financeira é a principal diferença entre a IIGD e a 

IURD. Ambas são sustentadas com o dinheiro arrecadado de fiéis, entretanto as formas de 

solicitar a contribuição financeira por parte da IURD é mais direta e, muitas vezes, hostil. O 

fiel é levado a pensar que se não colaborar não terá o sucesso esperado. Na IIGD é feita a 

solicitação de dinheiro, mas nenhuma “pena” é atribuída ao fiel que não colabora.  

Na década de 90, a sede da Igreja é transferida do Rio de Janeiro para São Paulo. Em 

Santa Maria, o primeiro templo foi estruturado em 1993, pelo Pastor Carlos Braga. 

Atualmente, são quatro igrejas nos bairros Centro, Camobi, Tancredo Neves e Salgado Filho.   
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É visível o crescimento da IIGD. Hoje, são 1.748 Igrejas espalhadas pelo Brasil, e 

mais templos nos EUA, Portugal, Espanha, México, Peru e Uruguai. O número é expressivo, 

porém, está longe dos 13 mil templos da Igreja de Edir Macedo, dona de um canal de 

televisão aberto e presente em 170 países.  

 

3.2 A IGREJA NO CONTEXTO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS 

 

 A doutrina protestante chegou ao Brasil com os imigrantes europeus. O primeiro culto 

evangélico realizado no país aconteceu em 1557 na baía da Guanabara, com a tentativa dos 

franceses calvinistas em implantar a França Antártica no Rio de Janeiro. O grupo foi 

executado em 1558 pelos portugueses. Uma segunda tentativa aconteceu um século depois 

com a colonização holandesa. Entretanto, a realização de cultos protestantes só foi permitida 

após o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra, em 1810. Desde então, a doutrina 

evangélica entrou no mosaico de práticas religiosas do Brasil.   

Em estudo recente sobre a Matriz Religiosa Brasileira, José Bitencourt Filho (2003) 

distingue quatro grupos de denominações no Protestantismo Brasileiro. O autor chama os 

grupos de famílias confessionais reunidas pelas origens históricas. O primeiro, são as igrejas 

do protestantismo clássico ou de missão estas, igrejas norte-americanas apegadas as tradições 

da reforma do século XVI. Compõe este grupo as igrejas Congregacional, Presbiteriana, 

Batista, Metodista, Episcolpal, Evangélica Luterana (de origem norte-americana) estas, as 

primeiras a serem implantadas no Brasil.  A segunda família são as igrejas dos movimentos de 

imigração do século XIX. As denominações que compõem este grupo são as igrejas 

Anglicana, Confissão Luterana e outras Igrejas Reformadas como a da Holanda, Suíça, 

Armênia e Hungria. No terceiro grupo, o autor reúne as igrejas Assembléia de Deus, 

Congregação Cristã no Brasil e a Igreja do Evangelho Quadrangular estas, ligadas ao 

movimento de origem da doutrina pentecostal e pioneiras do movimento no país. Por ser 

originaria de cisão na Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de 

Deus pode ser incluída no quarto grupo da sistematização de Bitencourt (2003). Nesta família, 

estão reunidas as igrejas pentecostais, bases para o movimento neopentecostal brasileiro como 

a Casa da Bênção, a Nova Vida e Deus é o Amor e, as maiores expressões evangélicas como 

IURD, Renascer em Cristo e Sara Nossa Terra. 

Devemos, ainda, colocar as denominações que Bitencourt não classificou como 

famílias confessionais, mas são de expressão no panorama das práticas religiosas brasileiras. 

Estas as igrejas, Batista Renovada, Metodista Wesleyana, Presbiteriana Renovada, 
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Presbiteriana Independente Renovada, Congregacional Independente e as que o autor 

considera seitas como Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Santos dos Últimos 

Dias e Ciência Cristã.  

Dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística-IBGE provam o crescimento do 

número de adeptos a doutrina evangélica no país. No primeiro estudo, em 1950, os 

evangélicos representavam apenas 3,4% da população, passando para 9,1% em 1991 e 

atingindo 15,4%, em 2000. Apesar de o estudo englobar todas as denominações protestantes 

no termo evangélico, percebe-se que o movimento neopentecostal e suas ações midiáticas são 

o principal responsável por esse crescimento da população evangélica brasileira. A IURD, a 

maior entre as neopentecostal, foi criada em 1977, a IIGD em 1980, a Renascer em Cristo em 

1986 e a Sara Nossa Terra em 1992.  

As formas de evangelizar através de uma estrutura organizada a partir das lógicas 

midiáticas coloca a IIGD como importante difusora da doutrina neopentecostal no Brasil. Nas 

reflexões de Alexandre Brasil, (2003) sobre as estratégias midiáticas das igrejas evangélicas, a 

instituição é apresentada como exemplo da eficácia do uso da mídia por doutrinas 

evangélicas. Segundo o autor, a IIGD trabalha para ser “igreja para onde não tem igreja” sem 

esquecer a importância de uma pregação presencial.  

Atualmente, a instituição tem representantes em todos os estados do país.  No total são 

1.748 templos destes, 158 no estado do Rio Grande do Sul. Como já explicitado, os números 

são expressivos para uma instituição com 28 anos de pregação e que concorre com outras 

denominações que também tem inserções na mídia. Entretanto, os dados mostram que a IIGD 

está longe da principal concorrente.  A igreja evangélica também fundada por R R Soares e 

comandada por seu cunhado Edir Macedo,  a IURD com 31 anos de pregação, tem 13 mil 

templos e  atualmente está presente em 170 países.   

 Para melhor explicitar o crescimento e o espaço que a IIGD tem entre as instituições 

evangélicas no Brasil apontado nessa parte do capítulo, partimos para a apresentação de seus 

suportes e produtos midiáticos organizado em uma estrutura midiática, que consideramos 

nesse trabalho como uma espécie de ambiência. Mostraremos como a instituição se comporta 

na nova ambiência midiática explicada no primeiro capítulo do trabalho. 

 

3.3 A ESTRUTURA MIDIÁTICA DA IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS 

 

 A IIGD bem como as demais igrejas neopentecostais, apresenta-se na esfera pública a 

partir de operações, dispositivos e suportes midiáticos. A instituição cresce a partir de uma 
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estrutura midiática organizada com o intuito de difundir a doutrina da igreja, entreter, 

informar e atender o fiel evangélico. Entendemos o termo estrutura como a coordenação das 

acões midiáticas de forma que estes trabalhem em conjunto para uma igreja midiatizada.  

Comandada pelo missionário RR Soares, a IIGD tem uma estrutura organizacional, de 

fundo empresarial, ao mesmo tempo midiática, conforme veremos nesse capítulo. O Grupo 

Graça, denominação da empresa, tem sua central administrativa no bairro Taquara, zona oeste 

do Rio de Janeiro, onde concentram-se as atividades financeiras da igreja, a central da Nossa 

TV, a Graça Editorial, o Call Center, entre outras departamentos. As ações midiáticas da 

instituição conta com diversos suportes que desenvolvem atividades como programas e canais 

de televisão, um jornal impresso, duas revistas, uma gravadora musical, uma editora e site. 

Nesse sentido, percebemos a IIGD organizada a partir das lógicas midiáticas, tornando a 

mídia um espaço para uma nova forma de apresentar a religiosidade. 

A televisão foi responsável pela difusão da doutrina da igreja no país assim, o 

Programa Show da Fé é principal produto do Grupo Graça. Apresentado pelo missionário R R 

Soares, o programa é inspirado nos programas televengelistas americanos. Segundo dados 

apresentados por Alexandre Brasil (2003), o custo estimado do programa é de 2 milhões de 

reais. Em 1998, um ano depois da estréia do Show da Fé na Rede Bandeirantes, a IIGD 

contava com 317 templos no país, 11 anos depois da inserção na grade de programação da TV 

aberta se totaliza 1.748 templos com representantes em todos os estados brasileiros.  O 

programa tem uma hora de duração, com a pregação através de leitura de trechos da Bíblia e 

relatos dos patrocinadores (como são chamados os dizimistas da IIGD).  Apesar da pouca 

audiência, menos de 1% no Rio de Janeiro, o programa se mantém no horário nobre dos 

canais abertos Rede Bandeirantes e Rede TV, e ainda pode ser visto pela Rede Internacional 

de Televisão, RIT e pelo portal www.ongrace.com.   

A televisão é o meio de maior investimento da organização midiática. Além da 

programação em TV aberta, o grupo conta com a Rede Internacional de Televisão, RIT, 

veiculada em sistema UHF com programação 24hs sem horário comercial. A novidade é a TV 

por assinatura, Nossa TV, nela o fiel tem acesso a 36 canais selecionados de maneira que a 

programação siga a moral da família evangélica. O sistema a cabo de televisão, abriga os 

outros canais evangélicos como a RIT Notícias, Canal Cristão, SOS Espiritual, Canal Jovem e 

Enlace.  

Outro importante braço da estrutura midiática da IIGD é o portal www.ongrace.com. 

O portal, em português “nagraça.com”, apresenta-se com o nome em inglês, remetendo assim, 

a intenção instituição em divulgar sua doutrina para o exterior. O site foi lançado no ano 
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2000, está disponível nos idiomas português, inglês, espanhol, francês, holandês e árabe, 

permitindo assim um alcance para aproximadamente 22 países.  

A iniciativa digital representa a IIGD inserida na nova ambiência midiática que 

trabalhamos no primeiro capítulo da pesquisa. O portal opera como lugar estratégico para a 

divulgação da doutrina evangélica bem como seus produtos. Como demonstrado na figura 1 a 

seguir, o website reúne as produções da instituição evangélica para a televisão, rádio e mídia 

impressa.  

 

 

Figura 1: Portal On Grace  
 

Identificamos a partir do ongrace.com uma nova concepção de práticas de 

comunicação. A IIGD ocupa-se do digital, tornando-o um espaço de articulação das mídias e 

seus discursos. O website organiza e reúne os produtos da instituição evangélica levando-a 

para além dos limites da pregação presencial. Nessa perspectiva, o digital realiza a intenção 

que o nome da igreja denota, tornando-a de fato internacional.  

A possibilidade de interação com o fiel é outra finalidade dessa forma comunicação. 

O portal dá ao fiel a oportunidade de fazer pedidos de oração, ler mensagens da bíblia, 

mandar perguntas para R.R Soares, assistir o canal de televisão RIT, ouvir a rádio Nossa 



 30 

Rádio  e ler notícias atualizadas a partir da central de Jornalismo da RIT. Assim, o 

ongrace.com viabiliza o exercer da religiosidade em uma nova ambiência midiática.  

A importância do Programa Show da Fé bem como sua marca para estrutura 

midiática fica evidente devido o espaço que este tem no portal (figura 2). A partir de uma 

convergência de meios, o programa da televisão muda-se para o meio digital para atender seu 

público. A página traz as seções programa, que permite o download dos programas; eventos, 

com a agenda das gravações externas; contate-nos, espaço para o consumidor enviar 

mensagem para equipe do programa e lista dos artistas, com a relação dos artistas que se 

apresentam no programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Portal On Grace. Página Show da Fé 

 

A convergência de meio que vemos com o programa de televisão não acontece com 

o objeto da pesquisa. A Revista Graça/Show da Fé aparece no portal somente para assinaturas 

on line. Segundo o atual editor da mídia impressa, Cleber Nadalutti, a revista não tem espaço 

exclusivo no website por uma decisão editorial, o que não ocorre em relação ao jornal 

impresso, Jornal Show da Fé. Como mostra a figura a seguir (figura 3), o fiel tem acesso ao 

conteúdo do jornal a partir de uma ferramenta que permite ao leitor folhear as páginas, assim, 

interagindo com o conteúdo apresentado. Nessa perspectiva, percebemos que o meio digital 

traz novas ferramentas que tornam o consumidor parte das operações midiáticas.   
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Figura 3: Portal On Grace. Página Jornal Show da Fé 

 

O portal conta ainda com um espaço comercial que disponibiliza, produtos do tipo, 

livros, CDs, DVDs, camisetas,  da igreja através dos links Loja Virtual Graça Editorial e 

Graça Music. O missionário R R Soares é o principal artista, com 55 livro a venda, com 

títulos como “ O direito de desfrutar saúde” e “Agarra-se a Jesus para vencer” e quatro CDs 

de louvores.  As lojas virtuais, como as páginas, são categorizadas, possibilitando aos 

consumidores através de um cadastro receber via e-mail as promoções e os lançamentos 

oferecidos pela página. Os pagamentos podem ser feitos através de boleto, depósito bancário e 

cartão de crédito. Para facilitar a compra é oferecida a seção “ajuda”  que explica todos os 

passos para realizar a compra on line e esclarece possíveis dúvidas do consumidor como 

segurança, entrega e devoluções dos produtos, cancelamento de compra e pagamento.  

A Graça Editorial é outro braço importante dessa estrutura. A editora é responsável 

pelo lançamento de livros evangélicos, do Jornal Show da Fé, com periodicidade mensal e 

tiragem não informada, da Revista Graça/Show da Fé, objeto desse estudo, e a revista mensal 

Turminha da Graça, para o público infantil.  Na parte musical, a IIGD tem uma produtora 
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musical, a Graça Music, que representa 20 artistas do cenário gospel, entre eles a cantora 

Carmem Silva e o cantor francês Chris Duran. O número de cds lançados não é divulgado 

pela gravadora.  

Outro meio relevante de pregação é o rádio. A IIGD conta com 10 emissoras no país a 

partir da emissora Nossa Rádio. As emissoras atingem capitais como Belo Horizonte 

(97,3FM), Vitória (96,5FM), Teresina (101,3), Recife (106,9), Maceió (89,3FM), Porto 

Alegre (106,7) e São Paulo (91,3FM) e nas regiões de Cantagalo (890AM), Franca 

(107,7FM), Vale do Paraíba (91,5FM). A programação pode ser ouvida ainda pelo portal no 

link Nossa Rádio.  

No estudo da estrutura midiática da IIGD identificamos que a instituição busca exaltar 

o nome Show da Fé em todos os produtos. A Revista Graça/Show da Fé agregou o nome do 

programa de TV, bem como o jornal impresso, Jornal Show da Fé. A partir dessa observação 

percebe-se uma tentativa em articular a estrutura midiática em torno de uma marca única que 

represente a identidade da instituição. A expressão remete a idéia de que a IIGD é um “show 

de fé”, mostrando assim que as práticas da instituição evangélica têm características, pensadas 

e geradas para e pelo campo dos mídias.  

Para entender como se dá a relação da mídia e da religião nos produtos evangélicos, 

escolhemos a Revista Graça/Show da Fé como objeto de análise por crer que esta exemplifica 

as ambigüidades das operações midiáticas da instituição evangélica. Nessa perspectiva, 

mostraremos o funcionamento de uma estratégia de discurso religioso a partir do discurso da 

revista.  
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4. A REVISTA COMO OPERADOR DO DISCURSO RELIGIOSO 

 

O capítulo visa apresentar a Revista Graça/Show da Fé como parte da estrutura 

midiática da IIGD. Examinaremos a seguir as mudanças gráficas que aconteceram nos nove 

anos da publicação bem como a do nome da revista de Revista Graça para Revista 

Graça/Show da Fé.   No contexto dos objetivos da pesquisa, trataremos do contrato de leitura 

firmado na mídia impressa e as estratégias que perpassam em seu discurso.  

 

4.1 A REVISTA 

 

 Produto da estrutura midiática da IIGD, a Revista Graça/Show Fé é construída com a 

finalidade de ser um veículo de informação para as famílias evangélicas. Apesar de ser 

divulgada somente entre os fiéis IIGD, ela também aborda conteúdos não próprios do campo 

religioso, podendo assim atingir também um público não evangélico. Produzida através das 

normas jornalísticas, a revista é uma publicação mensal da Graça Artes Gráficas e Editora 

Ltda, com uma tiragem de 180 mil exemplares e com CD brinde em todas as edições. Há nove 

anos, é vendida nos templos aos fiéis evangélicos e, atualmente, o preço é de R$ 12,90.  

 O custo mensal com a publicação não é divulgado pela IIGD. As páginas publicitárias 

no interior da revista são referentes aos produtos da estrutura midiática da igreja evangélica. 

Fato este que nos faz pensar que a revista se mantém com o dinheiro de sua vendagem 

mensal. Segundo o atual diretor Eder Nadalutti, a revista não é vendida em bancas e chega a 

todos os estados brasileiros na forma de assinaturas e da venda nos templos. Na tentativa de 

conquistar novos adeptos à doutrina, a revista é doada pelos fiéis à igreja e repassada para 

pregação nas ruas.  

 A primeira edição da revista é de agosto de 1999. Nos primeiros quatro anos, a 

publicação se chamava Revista Graça. A partir da edição de número 46, em 2003, passou a se 

chamar Revista Graça Show da Fé, unindo a mídia impressa com o principal produto da 

instituição: o programa transmitido na televisão aberta “Show da Fé”. A introdução do nome 

do programa de televisão na denominação da revista apresenta a contaminação midiática na 

construção do discurso da publicação.  

A revista comporta-se de forma estratégica a partir de um contrato com seu leitor. 

Entendemos o contrato de leitura como, conjunto de regras e de instruções construídas pelo 

campo da emissão para serem seguidas pelo campo da recepção, condição com que ele se 

insere no sistema interativo proposto e pelo qual é reconhecido e, consequentemente se 



 34 

reconhece como tal (Fausto Neto, 1995, pg.199). Nesse sentido, a Revista Graça/Show da Fé 

trabalha como um suporte para a operação discursiva da igreja com seu público. 

 Identificamos a partir disso, que o jogo proposto na revista caracteriza-se pela busca 

da IIGD em criar vínculo com seu público, ou seja, a mídia opera para que o fiel sinta-se parte 

do lhe é apresentado. Em decorrência disso, o discurso evangélico se apresenta na esfera 

midiática através de marcas discursivas. Para a análise posterior, privilegiaremos os 

enunciados que abordam temas externos do campo religioso nas capas da publicação.   

 Nos primeiros anos da publicação, as capas eram, na maioria, ilustradas por artes 

gráficas e apresentavam na parte superior, na horizontal, a relação de colunista da revista. A 

capa tinha, na maioria dos exemplares, uma chamada principal e mais três secundárias 

dispostas na parte direita, na vertical, com recurso ilustrativo.  

As mudanças no planejamento gráfico discursivo da capa da revista foram feitas de 

forma gradual. Na edição de número 38, no ano de 2002, foram excluídos os nomes dos 

colunistas da parte superior da capa, para dar espaço a mais uma chamada secundária.  A 

partir da edição número 91, no ano de 2007, as capas passaram apresentar apenas duas 

chamadas, uma principal, com fotografia ou ilustração gráfica, e outra secundária, disposta na 

parte inferior na horizontal. Identificamos nessa mudança discursiva e gráfica a tentativa de 

“despoluir” a capa, tematizando-a em um enunciado principal e consequentemente, deixando 

evidente a fala da igreja no produto midiático. Essa relação pode ser vista nas figura 4 e 5 

abaixo.   

 

               

                     Figura 4: Revista Graça, nº27.         Figura 5: Revista Graça/Show da Fé, nº105. 
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A logomarca da mídia evangélica foi o item da capa que mais passou por modificações 

gráficas. Nos primeiros dois anos da revista, como indica a figura 4, as capas variavam as 

cores conforme as usadas nas ilustrações e na tipografia. Na edição de número 46, foi 

acrescentada a logomarca original o nome Show da Fé. Na edição seguinte, número 47, o 

nome “Show da Fé” foi colocado em destaque, ficando assim evidente a troca de nome da 

revista. Na edição de número 48, pela primeira vez, o item apresentou-se com as cores e a 

tipografia atual. O tamanho da logomarca foi reduzido a partir da edição 72, o qual permanece 

até a edição analisada, em maio de 2008. Entendemos as mudanças na logomarca como forma 

da revista se adaptar as transformações da estrutura midiática da instituição. Como já foi dito 

no capítulo anterior, a igreja evangélica busca evidenciar o nome Show da Fé em seus 

produtos na tentativa de montar uma marca para a IIGD. 

Atualmente, a Revista Graça Show da Fé é produzida por uma equipe de três 

repórteres, todos jornalistas formados, dois fotógrafos, quatro revisores, quatro 

diagramadores, um diretor de arte, um editor (Cleber Nadalutti), e um conselheiro editorial 

(Rev. Eber Cocareli), responsável pela avaliação dos aspectos teológicos abordados no 

produto. O editorial é assinado por R.R. Soares que também é o diretor-executivo da mídia 

impressa. A redação é localizada no Rio de Janeiro com colaboradores em São Paulo.  

A revista é produzida com a finalidade de divulgar as ações da IIGD e apresentar a 

visão da igreja sobre temas do cotidiano dos fiéis. Nos nove anos, de um total de 106 capas 

analisadas da revista 42,76% das capas abordaram temas religiosos e 57,24% temas não-

religiosos. Estes dados mostram a preocupação da IIGD em aproximar-se ao fiel através de 

temas universais como violência, saúde, esporte.  

As manchetes principais das capas da publicação são tematizadas e construídas 

segunda a estrutura jornalística.  Porém, ela apresenta um ponto de vista específico quando 

usa a Bíblia como fonte, mostrando mesmo assim, que o discurso é perpassado pelo viés 

religioso, mesmo quando enuncia outros temas habituais e que estão na agenda das mídias.  A 

edição número 100 da revista ressalta esta característica. “A cada edição, o público é brindado 

com um jornalismo de qualidade, que informa e, ao mesmo tempo, contribua para sua 

edificação espiritual” (RGSF, nº100, pg. 44). Para a analise posterior, consideraremos as 

temáticas não religiosas exploradas nas manchetes das capas (matéria principal) da revista.    

No próximo item do capítulo, examinaremos a estrutura discursiva da Revista Graça 

bem como a mudança do título para Revista Graça/Show da Fé. A partir disso, perceberemos 

a organização discursiva da publicação que nos dará base para entender as marcas carregadas 

pelos enunciados e de que forma a revista opera essas “contaminações”. 
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4.2 ESTRUTURA DA REVISTA (1): REVISTA GRAÇA 

 

Como já explicitado na primeira parte do capítulo, nos primeiros quatro anos da 

publicação a revista era chamada Revista Graça. As edições tinham aproximadamente 80 

páginas e apresentavam um sumário diversificado com matérias tanto sobre o universo 

evangélico como assuntos da agenda midiática da época.  

 O sumário base da revista contava com colunas de assuntos universais como esporte e 

saúde. Os colunistas tinham um perfil eclético e ganhavam destaque nas capas da publicação, 

com a apresentação de seus nomes na parte superior da revista. No seu interior, na assinatura 

da página, era colocado de qual instituição evangélica o escritor era membro. A coluna 

Medicina e Saúde, era assinada por Eliana Ovalle, médica e membro da Igreja Metodista 

Livre; trazia casos de saúde com abordagem sem nenhuma motivação religiosa para explicar o 

assunto; a De Mulher para Mulher, assinada por Rachel Winter, jornalista membro da IIGD 

em Curitiba, buscava relacionar o universo feminino com a doutrina evangélica. Falando de 

História, de Abraão de Almeida, pastor da Igreja Evangélica Brasileira em Coconut Creek- 

EUA, comentava os fatos históricos expostos na Bíblia. A coluna Fé e Esporte, de Jorginho, 

atual auxiliar técnico da seleção brasileira e membro do ministério Atletas de Cristo de São 

Paulo, relacionava fatos esportivos com trechos da Bíblia. A coluna de música era assinada 

pelo pastor e produtor da Graça Music, Alceu Damico Alves, que trazia novidades do cenário 

musical gospel.  

 O missionário assinava, além do editorial, mais duas partes da publicação. As seções, 

Carta Viva, artigo baseado na doutrina evangélica, e Minha Resposta, página onde o R R 

Soares esclarece dúvidas e aconselhava os fiéis. A participação do leitor acontecia justamente 

a partir dessa coluna. Os questionamentos eram, na maioria das vezes, dúvidas sobre os 

preceitos da doutrina e buscavam conselhos do missionário. O leitor era visto também a partir 

da seção Cartas, onde comentavam as edições anteriores.  

 As edições traziam entrevistas com pessoas do meio evangélico sempre nas primeiras 

paginas da revista. As ações da IIGD eram divulgadas a partir da seção Missões, nela traziam 

relatos de pregação. O debate sobre a doutrina acontecia na seção Fórum, que trazia uma 

pergunta, como por exemplo, O Cristão pode assistir novela? (nº. 35) e O cristão pode comer 

carne de porco? (nº13) e duas respostas, argumentadas por membros de instituições 

evangélicas.  

 A publicação contava ainda com as seções Frases, com frases importantes ditas no 

mês, semelhante a de revistas semanais,  a Crentes e Famosos, com o testemunho de fiéis de 
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diversas denominações evangélicas conhecidos nacionalmente, e  Telescópio, assinada pelo 

editor Cleber Nadalutti, com notas informativas sobre o mundo evangélico.  

 

4.3 ESTRUTURA DA REVISTA (2): REVISTA DA GRAÇA/SHOW DA FÉ 

 

 Conforme explicitado, a partir da edição nº 46 foi adicionado a revista o nome Show 

da Fé. Tal fato, mostra a tentativa da IIGD em articular as ações midiáticas e criar uma 

identidade para a instituição evangélica. A troca do nome foi anunciado no editorial 

anunciado por R R Soares na edição nº 46. 

 “Vamos fundir os nomes Graça e Show da Fé, o programa de TV que o Senhor 
Deus nos comissionou realizar e que, hoje, alcança com a fé pura do evangelho de 
nosso Senhor Jesus Cristo milhões de pessoas. Já que a fé faz um show -
demonstração - na TV, assim como em todos os lugares onde a Palavra é pregada, 
por que não fará o mesmo nas páginas de nossa revista? Louvamos ao Senhor por 
todos os leitores. É por meio da venda dessa revista que continuamos a públicas 
Graça/Show da Fé.” (RGSF, n°46, pg. 4).  

 

Apesar de o título apresentar modificações na referência do seu nome, a linha editorial 

da revista continua sendo a doutrina neopentecostal. O editorial continua sendo assinado pelo 

missionário R R Soares bem como a seção Carta Viva e Minha resposta, a qual aconselha os 

fiéis. Nas três seções, a opinião de R R Soares, consequentemente a da IIGD, é colocada de 

forma explícita pois o texto é trabalhado na primeira pessoa, trazendo a interpretação pessoal 

do missionário sobre a questão abordada. 

 As mudanças na estrutura de seções não foram significativas. Além das páginas 

assinadas pelo missionário, mantiverem-se as seções Cartas, Frases, Missões e Telescópio, 

Falando de História e Medicina e Saúde. A seção Crentes e Famosos foi extinta, mas pode-se 

considerar a seção Gente Crente como substituta, pois traz testemunho de fiéis que, segundo a 

revista, alcançaram o sucesso.  

A participação dos leitores ganhou mais um espaço com a seção Palavra dos 

Patrocinadores, com relado de dizimistas da IIGD e Jornal das Boas Novas, com relato de 

bênçãos, curas, vitórias e milagres a partir do programa show da fé da televisão. Com as 

mudanças a revista ganhou mais as seções, Na prateleira, com dicas de livros da Graça 

Editorial, Giro pelo mundo, David Soares, com a história e contexto atual de diversos países e 

Novela da Vida Real, parte do programa Show da Fé da TV que traz o testemunho de fiéis da 

IIGD.  Nessa perspectiva, identificamos a mídia impressa dialogando com os outros produtos 

midiáticos da IIGD quando traz uma parte do programa de televisão para o interior da revista. 

Percebemos que com a nova denominação, a assinatura dos colunistas, não traz mais a 
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referência de qual instituição evangélica o autor é membro. Por exemplo, na coluna Medicina 

e Saúde atualmente de responsabilidade do Dr. Jorge Manaia, apresenta o colunista como 

médico e professor universitário sem colocar a denominação evangélica a que ele pertence. 

Esse fato nos mostra a preocupação da IIGD em profissionalizar seus produtos midiáticos, na 

tentativa de formar novos vínculos com os não fiéis à instituição, ou seja, é uma estratégia que 

procura mostrar o status dos colunistas como referência de legitimação do suporte. Assim, é 

usada a fala de especialistas, não militantes religiosos, para promover uma credibilidade ao 

conteúdo exposto na revista.  

Identificamos que apesar das mudanças, a organização discursiva da publicação 

permanece sem muitas alterações nesses nove anos da mídia impressa. O contrato de leitura 

da igreja via-revista, articula, ao mesmo tempo, o religioso e o midiático com o propósito de 

fazer com que o leitor se sinta parte do discurso. Podemos dizer ainda que a Revista 

Graça/Show da Fé se comporta de forma pedagógica, ou seja, o discurso visa produzir uma 

forma de ensinar o leitor a pensar os temas na revista apresentados a partir da visão 

apresentada pela revista.  

Após a apresentação da estrutura revista, bem como o contrato discursivo via revista e 

as estratégias desse produto da IIGD, passamos para a problemática central do trabalho. No 

próximo capítulo, nos valeremos dos conceitos e reflexões trabalhados nos capítulos 

anteriores para realizar a análise das estratégias do discurso religioso nas capas da Revista 

Graça/Show da Fé.  
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5. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DO DISCURSO RELIGIOSO DA I IGD - SOBRE O 

TRATAMENTO DE TEMAS NÃO RELIGIOSOS   

 

O capítulo traz, no primeiro momento, um levantamento de natureza quantitativa das 

capas dos nove anos da Revista Graça/ Show da Fé. A partir disso, apresentamos uma 

sistematização dos temas não religiosos abordados neste período nas capas da publicação 

evangélica. No segundo momento, o capítulo apresenta uma análise do discurso a partir dos 

enunciados que compõem os títulos de capas de números por nós escolhidos, dentre 

exemplares da revista. 

 

5.1 MAPEANDO A TEMATIZAÇÃO 

 

 Para viabilizar uma análise discursiva dos enunciados, buscamos a partir de um 

levantamento dos nove anos da publicação, realizar uma sistematização das temáticas não 

religiosas exploradas pela mídia impressa através do discurso religioso. O levantamento das 

106 edições mostrou que 42,76% das capas abordaram temas religiosos e 57,24% temas não-

religiosos. A partir desses dados, pode-se dizer que a revista traz temas universais 

“contaminados”, mas que conforme nossa hipótese são permeados por construções 

interpretativas de natureza religiosa e evangélica.  

O ano de 1999 e o ano de 2008 foram analisados com cinco edições cada ano, porque 

a revista começou a circular em agosto daquele ano e porque a análise abrange até a última 

edição (maio de 2008). Em 1999, das cinco edições publicadas, uma trouxe a temática não 

religiosa: “Entre quatro paredes: o que é permitido ou não no relacionamento sexual” (nº4, 

ano 1999). 

Para melhor explicitar a exploração de temas não religiosos pela publicação 

evangélica, trazemos no gráfico 1, o percentual de capas que abordam assuntos externos do 

campo religioso. 
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Gráfico 1: Percentual das Temáticas não religiosas  
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Conforme ilustrado no gráfico, percebemos a tentativa da mídia, a partir de 2004, em 

manter uma equivalência entre as capas tematizadas a partir de assuntos religiosos e não 

religiosos.  Entre os anos de 1999 e 2001, há um acréscimo de 3,24% das capas que 

tematizam assuntos externos do campo religioso. Em 2003, observa-se um decréscimo de 

3,76% das capas com abordagem externa do campo religioso em relação a 2002. Neste 

período, a mídia religiosa destacou a inserção da IIGD na televisão, publicando quatro edições 

onde a matéria principal focalizava a pregação do missionário R.R Soares. 

 Os temas externos do campo religioso, junto a revista no período de agosto de 1999 a 

maio de 2008, foram categorizados da seguinte forma : violência, saúde, esporte, família, 

cinema, política, música, mídias, meio ambiente e cultura. A classificação foi definida a partir 

do que se considerou como temática central e mais geral da capa. Como por exemplo, o 

enunciado da edição nº95, Aborto: podem os legisladores autorizar a extinção de uma 

vida?”. Neste caso, a capa poderia ser classificada na temática família, violência/crime ou 

política, entretanto, por sugerir que o tema será discutido a partir da ótica política, a capa foi 

categorizada como política. .  

 O tema violência/crime inclui matérias que abordam, na sua maioria, questões 

sexuais, como pedofilia, agressões contra a mulher, pornografia e prostituição. Já família 

refere-se a temas publicados acerca da relação pais e filhos e sobre as relações entre casais, 

matrimônio, etc. A categoria política abrange reflexões sobre a política nacional e 

internacional. Na ciência, incluem-se especialmente matérias sobre as afirmativas científicas 

perante uma religiosidade. A temática cinema traz capas sobre a produção de filmes norte-

americanos. A categoria gênero inclui capas com matérias sobre homossexualidade e 
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mulheres. A classificação saúde abrange matérias sobre depressão, obesidade e drogas. A 

música refere-se às capas relacionadas a discussões sobre música gospel e exemplos de 

artistas convertidos.  

 A temática do meio ambiente abrange matérias sobre fenômenos da natureza, como a 

escassez de água e debates sobre o futuro do planeta. A categoria cultura refere-se a temas que 

trataram da questão do índio e do carnaval. O tema mídia inclui matérias sobre a televisão e a 

internet.  

 Ressalta-se que alguns enunciados foram mais explícitos quanto à temática; outros, 

porém, poderiam ser abrangidos por mais de um aspecto, o que dificultou no momento da 

categorização. Entretanto, buscou-se sempre dividir o tema de acordo com a questão mais 

abrangente. Abaixo, o quadro mostra, na segunda coluna, o detalhamento das temáticas; na 

terceira coluna, os respectivos registros de quantas vezes o tema foi explorado pela revista e 

seu percentual no universo de 106 capas analisadas. 

 

Tabela 1: Temas trabalhados nas manchetes principais nas capas da revista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período: de agosto de 1999 a maio de 2008 

 

A temática mais explorada pela mídia religiosa é violência/ crime com nove edições: 

três em 2000, uma em 2002, uma em 2003, duas em 2006, uma em 2007 e uma em 2008. . A 

 Temáticas Registros Participação 

1 Violência/Crime 9 Registros 16,67% 

2 Família 7 Registros 12,96% 

3 Esporte 6 Registros 11,12% 

4 Ciência 6 Registros 11,12% 

5 Política 5 Registros 9,26% 

6 Meio Ambiente 4 Registros 7,40% 

7 Música  4 Registros 7,40% 

8 Saúde 3 Registros 5,56% 

9 Gênero 3 Registros 5,56% 

10 Cinema 3 Registros 5,56% 

11 Cultura 2 Registros 3,70% 

12 Mídias 2 Registro 3,70% 
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maioria das capas com essa abordagem é relacionada a crimes sexuais, “Infância sob risco – 

exploração sexual é desafio para sociedade e a Igreja evangélica” (nº32, ano 2002), 

“Mulheres espancadas – histórias de quem sofreu essa covardia” (nº82, ano 2006). No ano 

de 2000, a violência foi capa em duas edições, nº6 e nº12, a primeira, “Violência de quem é a 

culpa?”, o tema é desenvolvido de forma geral e a segunda, “O seqüestro do 174: oração faz 

refém evangélico escapar do ônibus da morte no Rio”, é um exemplo da forma como 

assuntos da agenda midiática são apropriados pelo discurso religioso.  

Como já explicitado, o tema família abrange capas que tratam de assuntos como 

relacionamento amoroso: “Namoro segundo a vontade de Deus” (nº24, ano 2001) e “Eles 

quebraram a lei do divórcio” edição nº64, e criação dos filhos, “Bruxaria invade quadrinhos 

infantis” edição (nº66, ano 2005). A temática foi abordada em sete edições da mídia religiosa, 

uma vez em 1999, duas no ano de 2001, duas no ano de 2004, uma no ano de 2005 e uma vez 

no ano de 2007.  

A temática do esporte foi trabalhada a partir de exemplos de fiéis da doutrina 

evangélica, “Georg Foreman, campeão no ring e no púlpito” (nº54, ano 2004), “O 

Evangelho é o prêmio: atletas evangélicos vão a Sidney com a maior das medalhas: a certeza 

da salvação” (nº13, ano 2000). O esporte teve seis registros nos nove anos da revista: uma 

vez no ano de 2000, três em 2003, uma em 2004, uma em 2005 e uma em 2006.  

A ciência foi tema de cinco edições da mídia evangélica, por exemplo: “Ciência 

comprova os efeitos da oração” (nº62, ano 2004) e “ Fé e ciência quebrando barreiras” 

(nº21, ano 2001) mostrando que apesar de enunciar temas habitualmente ‘externos’ ao campo 

religioso, os discursos produzidos carregam marcas da doutrina evangélica.  

A política aparece na revista com reflexões sobre a realidade nacional, como em 2001: 

”Senadora Marina, do PT: um milagre de Jesus” (nº22) e “Corrupção: como a Igreja pode 

quebrar essa cadeia” (nº23) e também, internacional, “Bush, o destemido que ora e age” 

(nº55, ano, 2004).  O tema foi abordado através de personagens (senadora Marina e presidente 

dos EUA, George Bush) que têm relações com a fé evangélica ou através da inserção da igreja 

numa problemática social (‘corrupção’).  

O meio ambiente foi temática de capa da revista em quatro edições. Em 2005, duas 

capas abordaram temas a partir de um acontecimento inesperado que ocupou espaço em 

praticamente todas as mídias (nacionais e internacionais): “Tsunami – sinal da volta de 

Jesus?” (nº67), “Nova Orleans: acaso ou maldição?” (nº75). Além disso, em duas edições os 

temas buscavam promover reflexões: “A agonia do planeta” (nº90, ano 2007) e Água: 

questão de vida ou morte” (nº105, ano 2008).  
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As formas de entretenimento como música e cinema foram explorados sete vezes pela 

revista. O cinema, em três edições no total, abordou o de natureza norte-americana na forma 

geral: “Invasão infernal: cineastas americanos apelam para temas diabólicos” (nº7, ano 

2000) e seguindo a agenda midiática: “Fraude: o código de Da Vinci desmascarado” (nº81, 

ano 2006).  No tema música, foram quatro edições, uma no ano de 2001 e três em 2002 e a 

abordagem central foi os artistas convertidos: “Fenômeno – Os artistas se convertem. 

Wanderlei Cardoso: o bom moço se entrega a Jesus” (nº41, ano 2002) e “Fenômeno 

nacional, os VIPs se convertem” (nº27, ano 2001).  

Nos nove anos da revista, apenas em três capas foi abordada a temática da saúde: 

”Depressão: como vencer o “Mal do século”” (nº26, ano 2001), “Obesidade: doença 

moderna ou calamidade social” (nº77, ano 2005) e “Drogas, o que a Igreja tem feito?” 

(nº101, ano 2007). 

A categoria gênero inclui duas capas que tratam da homossexualidade: “Gay, nunca 

mais: ex homossexual e ex lésbica contam como se encontraram com Cristo” edição (nº49, 

ano 2003) e apenas, uma capa, relacionada às mulheres em nove anos de revista: “Mulheres 

líderes: elas também estão no púlpito” edição (nº8, ano 2000).  

Na temática cultura, foram enquadradas a questão da possível culturalização do índio, 

“Índios: civilizá-los ou deixá-los primitivos” (nº76, 2005) e o carnaval: ”A decadência do 

carnaval” (nº79, 2006).  

A categoria mídias abrange as capas relacionadas à televisão: “O mal e o bem da 

televisão- evangélicos criticam nível de programas e propõem mudanças” (nº34, ano 2002) e 

a internet: “Escravos do mundo virtual” (nº68, ano 2005). A temática foi explorada somente 

nesses dois exemplos. 

O levantamento nos permite construir pistas e conjecturas que proporcionarão a 

análise discursiva propriamente dita, ou seja, a revista enfatiza em suas capas diversos temas, 

que como já explicitados, não são religiosos - assemelhando-se ao trabalho da mídia 

informativa, especialmente periódicos semanais. Entretanto, segundo a hipótese que aqui 

apresentamos, esses temas aparecem “contaminados” por diferentes aspectos do discurso 

religioso evangélico, isto é, uma das estratégias pela qual a igreja tenta capturar pessoas ao 

universo dos seus fiéis, ou então mostrar para sua comunidade de fiés como tratar de questões 

“universais” atravessadas pelo eixo do discurso religioso. 
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5.2 ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DISCURSIVO  

 

 Como mostramos no levantamento quantitativo da Revista Graça/Show da Fé trata, 

além dos assuntos religiosos habituais, de temas universais em suas capas. No momento em 

que a publicação tematiza assuntos não próprios do campo religioso, o discurso opera de 

forma estratégica. Nesse caso, percebemos que o campo religioso apropria-se do midiático no 

momento em que se impõe no modo de falar da revista.  

  Para encontrar a contaminação do discurso midiático pelo religioso, privilegiaremos os 

enunciados verbais, títulos e subtítulos que aparecem nas capas da publicação. Evidente, que 

se observássemos a relação de textos e imagens, encontraríamos muitos outros exemplos das 

contaminações do discurso. Entretanto, resolvemos abordar somente os enunciados por uma 

questão de tempo e por achar que, sem desmerecer o estatuto das imagens, grande parte dos 

processos interpretativos destas, se dá a partir da força dos enunciados verbais. Esta questão 

implicaria outras discussões que reconhecemos como importantes, mas evitaremos fazê-las 

nesse estudo por não ser o foco do trabalho.  

  Por uma questão de tempo e por acreditar que não traria danos ao desenvolvimento do 

trabalho, a escolha do corpus para análise discursiva foi feita de forma aleatória, mas que 

atendesse, com um exemplar cada, os doze temas categorizados anteriormente. De um total de 

106 capas, de agosto de 1999 a maio de 2008, serão analisadas as edições número 07 

(fevereiro, 2000), nº12 (julho, 2000), nº30 (janeiro, 2002), nº34 (maio, 2002), nº49 (agosto, 

2003), n°51(outubro, 2003), nº55 (fevereiro, 2004), nº62(setembro, 2004), nº67(fevereiro, 

2005), n° 79 (fevereiro, 2006), nº91 (fevereiro, 2007), nº101 (dezembro, 2007).  

Identificamos na Revista Graça/Show da Fé o funcionamento de uma modalidade de 

discurso construída a partir de uma enunciação de caráter jornalístico. Ancorados nas 

reflexões sobre discurso de Dominique Maingueneau (2002), adotamos a idéia de que pelo 

fato do leitor comprar o produto jornalístico, este credita ao discurso da revista, o sentido de 

verdade. Nessa perspectiva os enunciados da publicação que abordam temas não religiosos, 

ao apresentarem marcas de um discurso religioso, legitimam assim, a doutrina evangélica. 

Sobre o domínio de leis e gêneros do discurso, Maingueneau (2002) aponta como 

importantes partes da competência comunicativa. Segundo o autor essa competência refere-se 

a nossa aptidão para produzir e interpretar os enunciados de maneira adequada às múltiplas 

situações de nossa existência (MAINGUENEAU, 2002, pg.41). Para produzir valor aos 

enunciados, a competência comunicativa interage com outras, como por exemplo a 

competência lingüística, domínio da língua, e a competência enciclopédia, domínio de 
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conhecimento. Nesse sentido, o leitor apto para participar do jogo discursivo é aquele que 

compreende a linguagem e tem um conhecimento básico do que é abordado no enunciado.  

Verificamos essa afirmação na figura 6, edição nº91, de fevereiro de 2007, o qual a 

chamada principal da temática família questiona, “A herança do senhor em risco?”. Nesse 

caso, o jogo discursivo fica comprometido pois o enunciado possibilita diversas interpretações 

sobre  o conteúdo da matéria principal da revista.  

 

Figura 6: Revista Graça/Show da Fé, edição nº91. 
 

Considerando o elemento icônico da capa, o leitor não familiarizado com as questões 

religiosas pode relacionar a palavra “senhor” a figura do idoso no centro da capa. Podemos 

perceber ainda, a produção de sentido ambíguo nesta capa coma palavra “herança”. O termo 

pode remeter um sentido financeiro e, ou de continuidade genética.  Identificamos também 
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nesse caso, que a figura e o enunciado transmitem duas idéias divergentes ao leitor, traz como 

ilustração, uma família completa, com descendentes; e o enunciado remete a um risco na 

herança do senhor. Recorrendo a matéria completa no interior da revista, entendemos que a 

capa busca mostrar que os valores espirituais estão em risco devido a uma tendência das 

famílias em ter somente um herdeiro. 

Na figura 7 abaixo, edição nº30, não identificamos a relação de ambigüidade do 

exemplo anterior. O título “Louvor nota 10”, mesmo não esclarecendo ao leitor não 

familiarizado a assuntos religiosos, traz um subtítulo que complementa a idéia. “Nunca a 

música gospel foi tão ouvida”, articula com o título e evoca a idéia do louvor a partir da 

música gospel. A capa abaixo, é classificada como da temática música. 

 

Figura 7: Revista Graça, edição nº30.  
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Neste caso, observamos a fala da igreja evangélica de forma explícita. Como uma 

manifestação de auto referência, a capa representa a característica da mídia impressa em 

operar como vitrine dos produtos da estrutura midiática da IIGD.  

Na capa da temática ciência, abaixo, figura 8, percebemos o uso do discurso científico 

pelo enunciador na tentativa de legitimar as simbólicas evangélicas. O enunciado “A ciência 

comprova os efeitos da oração”, edição nº 62, opera para validar uma questão mística como o 

poder da oração. Nessa perspectiva, a doutrina evangélica apropria-se do discurso da ciência 

para legitimar seus rituais. 

 

Figura 8: Revista Graça/Show da Fé, edição nº62 

 

Temas da agenda midiática sobre a atualidade aparecem na revista contaminados com 
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o discurso religioso, como é o caso da figura 9, edição nº67. A capa, da categoria meio 

ambiente, traz o enunciado, “Tsunami,  Sinal da volta de Jesus?” remetendo ao desastre na 

Ásia que tomou a agenda da mídia em 2004. O enunciado aborda a questão na tentativa de 

inserir o discurso da revista, nas reflexões sobre o tema feita pelos demais veículos de 

informação.  Considerando o conteúdo da matéria, identificamos a intenção da revista em 

colocar a religião como solução para os problemas do mundo. O verbo “voltar” remete a idéia 

de que se a humanidade não “se voltar” para uma religiosidade, os desastres naturais 

aconteceram cada vez mais e que somente Jesus é capaz de salvar o mundo. Não percebemos 

no interior da revista o uso do discurso técnico para explicar o fenômeno.  

 

Figura 9: Revista Graça/Show da Fé, edição nº67. 
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Na figura 10, edição nº12, a baixo, o discurso opera de forma semelhante a capa 

anterior. O enunciado “O seqüestro do 174.”, edição nº12, traz a problemática da violência 

assemelhando-se a tematização da mídia informativa da época. Nesse caso, identificamos o 

viés religioso a partir da articulação do título com o subtítulo da chamada principal. “Oração 

faz refém evangélico escapar do ônibus da morte no Rio” , trabalha de forma direta, deixando 

explícito que o tema da agenda midiática será refletido a partir do relato de um personagem. A 

marca do discurso religioso aparece nesse enunciado através da fala do personagem que segue 

a doutrina da instituição evangélica.  Considerando os elementos icônicos da capa, 

percebemos que quando a revista coloca a foto do personagem da história, esta personaliza a 

notícia na tentativa de sensibilizar o leitor para o tema trabalhado.  

 

Figura 10: Revista Graça, edição nº12. 
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A capa da temática saúde, abaixo (figura 11) é exemplo do uso de determinada 

retórica nas capas da revista. O enunciado, “Drogas. O que a Igreja tem feito?”, edição 

nº101, provoca o leitor a questionar sobre o papel da igreja evangélica na sociedade. Nesse 

caso, percebemos a intenção da revista em discutir um assunto não próprio do campo religioso 

, dando assim, visibilidade à doutrina da igreja. No enunciado fica claro que será através do 

discurso da IIGD que a pergunta terá uma resposta.  

  

Figura 11: Revista Graça/Show da Fé, edição nº101. 
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A revista opera na tentativa de parecer imparcial sobre os assuntos abordados. O título 

classificado na temática mídias, “O mal e o bem da televisão”, figura 12, edição nº34, remete 

a intenção da revista em ser um espaço de debate. Entretanto, o subtítulo “evangélicos 

criticam nível de programas e propõem mudanças” evoca a idéia de que os aspectos 

negativos sobre a televisão se sobrepõem aos positivos. Nessa perspectiva, a publicação traz, 

mesmo que de forma indireta, a opinião da IIGD sobre o tema.  

 

Figura 12: Revista Graça, edição nº34. 
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Assuntos internacionais são relevantes para a publicação. Na figura 13, edição n°7, a 

temática cinema é explorada no enunciado “Invasão Infernal. Cineastas americanos apelam 

para temas diabólicos”. O termo “invasão” remete a idéia de que estamos sendo agredidos 

por uma presença que, segundo a doutrina, não corresponde aos preceitos da IIGD. O verbo 

“apelam” dá a idéia que “ o mal” está perdendo o espaço, por isso uso do cinema como forma 

“desesperada” de retomar o espaço.  

 

Figura13: Revista Graça, edição nº7. 

 

Na capa da edição nº 49, figura 14, identificamos, como na edição nº12 (figura 10) 

uma personalização da notícia. O uso da fala do fiel mascara a opinião da IIGD sobre a 

homossexualidade. O enunciado “Gay, nunca mais” é construído de forma apelativa e, até 
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mesmo, agressiva com a comunidade homossexual. O subtítulo, “Ex-homossexual e ex-

lésbica contam como se encontraram com Cristo” mascara a partir da fala dos fieis o discurso 

da igreja sobre homossexualidade.   

 

Figura14: Revista Graça/Show da Fé, edição nº49 
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 Como já explicitado na análise quantitativa anterior, a temática esporte é explorada 

pela mídia impressa a partir de exemplos de superação. No enunciado, figura 15, “Popó. 

Nocaute no diabo” percebemos a tentativa da revista em relacionar o esporte do personagem 

da capa com a doutrina da instituição evangélica, referindo-se assim a Popó como o lutador 

pelas causas da igreja. Outra idéia que pode-se ter do enunciado é que o esporte e a religião 

são formas de superação do mal, assim, incentivando os fiéis a praticar o esporte. 

 

Figura15: Revista Graça/Show da Fé, edição nº51. 

 

Na figura 16, edição nº55 observamos a busca da revista em refletir sobre a política 

internacional. O enunciado “Bush, o destemido que ora e age”, traz, de uma forma direta, a 

opinião da IIGD sobre ações do político norte-americano, buscando mostrar que a partir da 
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oração, Deus o orienta para agir pelo bem. Neste caso, a tipografia é uma marca de operação 

enunciativa relevante para a análise do discurso religioso da mídia impressa. O tamanho e cor 

de fonte diferente na palavra “ora” usado na capa deixa evidente a tentativa da igreja em 

relacionar o político às práticas religiosas.   

 

Figura16: Revista Graça/Show da Fé, edição nº55. 
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 A capa escolhida para análise da temática cultura não traz o viés religioso de forma 

explícita. O enunciado, figura 17, “A decadência do carnaval” é exemplo do uso de 

estratégias de contato pela revista. A capa traz um tema próprio da cultura brasileira e 

originalmente, festa religiosa cristã. Assim, o termo “decadência”, remete a queda da 

influência religiosa na festa. O elemento icônico completa essa interpretação por ser foto do 

lixo produzido no Sambódromo do Rio de Janeiro.  

 

Figura 17: Revista Graça/Show da Fé, edição n°79. 
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A partir dessa análise dos enunciados podemos perceber as estratégias discursivas 

presentes nas capas da Revista Graça/Show da Fé. O discurso apresentado pela publicação 

evangélica aparece “contaminado” pela doutrina da IIGD no momento em trata de temas não 

próprios do campo religioso a partir da fala da instituição evangélica. Essa relação aparece, de 

forma clara, nas capas da revista deixando assim, evidente que a revista é um suporte 

midiático para divulgar a doutrina evangélica.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Os investimentos em mídia destinada a produtos religiosos no Brasil nos levou a 

questionar a relação entre esses dois campos sociais. Identificamos, nesse caso, a religião se 

apropriando do espaço midiático como forma de disseminar doutrinas. A partir dessa 

observação, buscamos desenvolver uma monografia que nos ajudasse a entender de que forma 

o discurso religioso aparece no produto midiático.  

 Procuro depois da análise elucidar com mais propriedade o termo “astúcias” usado no 

título da pesquisa. O termo foi escolhido por representar as artimanhas do jogo discursivo 

usadas na revista e o que interpretamos sobre a forma que a mídia impressa é usada pela 

IIGD. Não cabe a nós julgar os preceitos da instituição, mas sim a forma que esta usa o 

espaço midiático para transmitir a visão da igreja sobre os assuntos universais. Percebemos 

que esta trabalha temas universais nas capas de forma que mascare a principal função da 

publicação que é legitimar a doutrina da IIGD  

Identificamos que a capa da publicação se vale da estratégia de articulação entre o 

título principal e o subtítulo das matérias para fabricar conceitos sobre os temas tratados nas 

capas. A publicação opera a partir de situações “pré-fabricadas” combinadas com a opinião da 

igreja. Assim, a Revista Graça/Show da Fé explora diferentes assuntos através de um discurso 

religioso produzido a partir de um lugar específico e marcado por um ponto de vista forte – a 

da doutrina neopentecostal.  

Retomando a noção de contrato de leitura, percebemos que a partir da exploração de 

assuntos universais, a revista busca fazer com que o leitor se sinta parte do discurso 

apresentado. Identificamos nesse fato, a artimanha principal do discurso astuto da publicação. 

A temática sistematizada nessa pesquisa como violência /crime, por exemplo, foi a mais 

explorada pela capa, pois é um dos problemas sociais que mais preocupam os brasileiros e 

assim, atraem o leitor pra a visão da IIGD sobre o assunto. 

A publicação trata os temas universais e importantes da agenda midiática, como 

desastres naturais e corrupção, de forma reducionista, sem incitar o debate e a critica sobre o 

tema, passando uma idéia simplista de problemas importantes da sociedade. Identificamos que 

apesar de a revista se apresentar como jornalística informativa esta não trabalha de forma 

imparcial, mostrando, muitas vezes de forma direta a visão da IIGD sobre o tema abordado. A 

revista operar de forma que provoque o leitor a responder as questões propostas pela revista 

pelo viés religioso.  

Reitero nessas considerações que, o corpus da análise foi determinado de forma 
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aleatória, mas que atendesse a todas as temáticas categorizadas. As capas analisadas são um 

recorte das edições que abordam assuntos universais, pois todos os temas são tratados de 

forma semelhante. Para melhor explicitar as 106 capas, mostramos os dados do levantamento 

quantitativo no anexo 1.  

 Apesar da análise da pesquisa não considerar os elementos icônicos das capas, 

percebemos que o uso de montagens prevalecem nas capas. Recursos gráficos são usados os 

para articular com os enunciados na construção do sentido que a publicação pretende passar.  

 Com o desenvolvimento da pesquisa podemos perceber como a IIGD trata as demais 

denominações evangélicas. Identificamos que esta busca conviver de forma amigável com as 

demais, trabalhando pela doutrina neopentecostal.  

Vivenciei nesse período, a experiência de lidar com um tema complexo. Procurei tratar 

sempre com muito respeito os preceitos da doutrina da IIGD. O desenvolvimento do trabalho 

dependeu da colaboração de membros da instituição, o que muitas vezes atrasou o processo.           

O trabalho me ensinou a lidar com as diferenças de pensamentos, diversidade de 

credos e respeitar a fé das pessoas.  Levo dessa experiência subsídios para minha carreira de 

jornalista. Aprendi a observar, ouvir, ir atrás e lidar com o deadline.  

 

 

. 
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Anexo 1: Levantamento das edições n°1 a n°106  da Revista Graça/Show da Fé. 
 
 

N0000 1   AGO 99 

Cor predominante azul 

Logomarca amarela 

Tipos em amarelo e branco  

3 CHAMADAS 

* MILAGRES: FENOMENO QUE ESTA 
MUDANDO O BRASIL (pg.10) 
 
arte 

N0000 2   SET 99 

Cor predominante vermelho 

Logomarca branca 

Tipos em vermelho, branco e preto  

2 CHAMADAS 

*SATANISMO: O INIMIGO OCULTO 
DA IGREJA DE JESUS (pg.12) 
 
Arte 

N0000 3  OUT 99 

Cor predominante branco 

Logomarca azul 

Tipos em vermelho, amarelo e azul  

5 CHAMADAS 

*JOÃO PAULO II PEDE PERDAO 
(pg.44) 

foto 
 

N0000 4  NOV 99 

Cor predominante marrom  

Logomarca amarelo claro 

Tipos em branco e amarelo  

3 CHAMADAS 

*ENTRE QUATRO PAREDES: O QUE É 
PERMTIDO OU NÃO NO 
RELACIONAMENTO SEXUAL (pg.12) 
 
Foto 

N0000 5   DEZ 99  

Cor predominante bege 

Logomarca roxa 

Tipos em vermelho e branco  

6 CHAMADAS 

*T.L. OSBORN: O APÓSTOLO DO 
MILAGRE (pg.6) 
 
foto 
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N0000 6   JAN 00 

Cor predominante rosa 

Logomarca azul 

Tipos em amarelo, branco, vermelho e 
preto  

6 CHAMADAS (2 esq. Vert, 3inferior) 

* VIOLÊNCIA DE QUEM EH A CULPA 
(pg.58) 
 
foto 

N0000 7   FEV 00 

Cor predominante laranja 

Logomarca amarela 

Tipos em amarelo branco e preto  

5 CHAMADAS 

*INVASÃO INFERNAL; CINEASTAS 
AMERICANOS APELAM PARA TEMAS 
DIABÓLICOS (pg.16) 
 
Arte 

N0000 8  MAR 00 

Cor predominante amarelo 

Logomarca vermelha 

Tipos em vermelho, amarelo e branco  

4 CHAMADAS 

*MULHERES LÍDERES; ELAS 
TAMBÉM ESTÃO NO PÚLPITO (pg.20) 

foto 

N0000 9 ABR 00 

Cor predominante bege 

Logomarca vermelho (vinho) 

Tipos em amarelo, amarelo e marrom 

4 CHAMADAS 

*O PAPA DE HITLER; JORNALISTA 
CATÓLICO REVELA A VERDADEIRA 
HISTÓRIA DE PIO XII (pg.62) 
 
Foto 

N0000 10  MAI 00 

Cor predominante preto 

Logomarca azul 

Tipos em vermelho, branco e amarelo  

4 CHAMADAS 

*EXTRATERRESTRES: CONTATOS 
IMEDIATOS DIABÓLICOS (pg.32) 
 
arte 

N0000 11   JUN 00 

Cor predominante azul 

Logomarca rosa 

Tipos em vermelho, amarelo e branco  

4 CHAMADAS 

*O CALDEIRAO DAS SEITAS; 
EXPERIÊNCIAS DE QUEM FOI 
ENGANADO POR CRENCAS 
DIABÓLICAS (pg.32)        

 arte 
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N0000 12  JUL 00 

Foto 

Logomarca laranja 

Tipos em amarelo claro e , branco  

4 CHAMADAS  

*  O SEQUESTRO DO 174; ORAÇÃO 
FAZ REFÉM EVANGÉLICO ESCAPAR 
DO ÔNIBUS DA MORTE NO RIO (pg.68) 
 
foto 

N0000 13  AGO 00 

Cor predominante azul 

Logomarca azul claro 

Tipos em azul e branco 

 4 CHAMADAS 

* O EVANGELHO É O PRÊMIO; 
ATLETAS EVANGÉLICOS VÃO A 
SIDNEY COM A MAIOR DAS 
MEDALHAS: A CERTEZA DA 
SALVAÇÃO (pg. 56) 
 
Arte 

N0000 14 SET 00 

Cor predominante preto 

Logomarca amarela 

Tipos em vermelho, amarelo e branco 

3 CHAMADAS 

* PORNOGRAFIA; COMO COMBATER 
ESTE ATAQUE MALIGNO (pg. 44). 

arte 

N0000 15  OUT 00 

Cor predominante vermelho  

Logomarca branca 

Tipos em branco, amarelo  

 4 CHAMADAS 

*  POSSESSÃO DEMONIACA: SÓ 
JESUS PODE VENCE-LA(pg. 44) 
 
Arte 

N0000 16  NOV 00 

Cor predominante branco 

Logomarca azul 

Tipos em azul, branco, amarelo 

4 CHAMADAS 

* HOMOSSEXUALISMO: ELA VOLTA 
A SER ELE (pg. 44) 
 
arte 

N0000 17  DEZ 00 

arte 

Logomarca amarelo  

Tipos em amarelo, branco  

 3 CHAMADAS 

* JESUS – HÁ 2000 ANOS OPERANDO 
MILAGRES (pg. 44)                     
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N0000 18   JAN 01 

Cor predominante verde 

Logomarca verde  

Tipos em amarelo, vermelho, branco 

4 CHAMADAS  

* ALIANÇA BENDITA. NA 
CONSTRUÇÃO DA CULTURA DO 
DIVORCIO, O POVO DE DEUS 
INVESTE EM CASAMENTO  (pg.44) 
 
arte 

N0000 19   FEV 01 

Cor predominante amarelo 

Logomarca amarelo 

Tipos em branco, amarelo 

 4 CHAMADAS 

* A HISTÓRIA DO FIM DO MUNDO. 
POR QUE OS “PROFETAS” DO 
APOCALIPSE ERRARAM (pg.44) 
 
Arte 

N0000 20  MAR 01 

arte  

Logomarca amarelo 

Tipos em branco, amarelo, vermelho e 
preto   

 4 CHAMADAS 

*VIVENDO POR MILAGRES. 
HISTÓRIAS DE QUEM SOBREVIVEU A 
DIFICEIS PROVOCAÇÕES (pg.44) 

 

N0000  21  ABR 01 

Cor predominante branco 

Logomarca vermelho 

Tipos em vermelho e amarelo 

 4 CHAMADAS 

* FÉ E CIÊNCIA. QUEBRANDO 
BARREIRAS (pg.44) 
 
arte 

N0000 22  MAI 01 

Cor predominante roxo  

Logomarca amarelo 

Tipos em amarelo, branco  

 4 CHAMADAS 

*SENADORA MARINA SILVA, DO PT: 
UM MILAGRE DE JESUS(pg.06) 
 
arte 

N0000 23   JUN 01 

arte 

Logomarca amarelo 

Tipos em vermelho, amarelo e branco 

4 CHAMADAS 

* CORRUPÇÃO: COMO A IGREJA 
PODE QUEBRAR ESSA CADEIA(pg. 44)                     
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N0000 24  JUL 01 

FOTO 

Logomarca branco  

Tipos em branco, amarelo  

  4 CHAMADAS  

*  NAMORO SEGUNDO A VONTADE 
DE DEUS (pg. 44) 
 

N0000 25  AGO 01 

Cor predominante vermelho 

Logomarca branco 

Tipos em vermelho, branco 

 4 CHAMADAS 

* PRODIGIO INCONTESTAVEL: 
CORCUNDA É CURADO NA TV(pg.28) 
 
arte 

N0000 26 SET 01 

arte  

Logomarca azul 

Tipos em azul, branco, amarelo 

4 CHAMADAS 

* DEPRESSÃO: COMO VENCER O 
“MAL DO SECULO”(pg. 44) 

N0000 27  OUT 01 

Cor predominante preto 

Logomarca azul 

Tipos em amarelo, azul, branco 

  4CHAMADAS 

* FENÔMENO NACIONAL, OS VIOS SE 
CONVERTEM (pg. 44) 
 
arte 

N0000 28  NOV 01 

arte 

Logomarca amarela  

Tipos em amarelo, azul, branco 

 4 CHAMADAS 

*  ÁRVORE DE NATAL: BELEZA E 
ENGANO (pg.32) 

N0000 29  DEZ 01 

foto 

Logomarca amarela 

Tipos em amarelo, vermelho, preto 

 3 CHAMADAS 

*  21 ANOS: IGREJA INTERNACIONAL 
DA GRAÇA DE DEUS ATINGE A 
MAIORIDADE (pg. 24)                     
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N0000 30   JAN 02 

Cor predominante vermelho 

Logomarca amarelo 

Tipos em amarelo, branco e preto 

3 CHAMADAS  

* LOUVOR NOTA 10 – NUNCA A 
MUSICA GOSPEL FOI  TÃO OUVIDA  
(pg.44) 
 
arte 

N0000 31   FEV 02 

Cor predominante branco 

Logomarca verde 

Tipos em verde, vermelho, preto, amarelo 

 3 CHAMADAS 

* CARMEM SILVA: A VOLTA 
TRIUNFAL DE UMA ROMANTICA 
(pg.6) 
 
foto 

N0000 32  MAR 02 

foto 

Logomarca amarelo  

Tipos em amarelo, branco, preto 

 3 CHAMADAS 

* INFÂNCIA SOB RISCO – 
EXPLORAÇÃO SEXUAL É DESAFIO E 
A IGREJA EVANGELICA (pg. 44) 

 

N0000  33  ABR 02 

arte 

Logomarca amarelo  

Tipos em amarelo, branco 

 3 CHAMADAS 

* VERGONHA. O PAPA RECONHECE 
QUE A IGREJA CATÓLICA ERROU (pg. 
44) 
 

N0000 34  MAI 02 

Cor predominante verde 

Logomarca amarelo 

Tipos em branco, amarelo, preto 

 4 CHAMADAS 

*O MAL E O BEM DA TELEVISÃO – 
EVANGÉLICOS CRITICAM NÍVEL DE 
PROGRAMAS E PROPOEM 
MUDANÇAS (pg.44) 
 
arte 

N0000 35   JUN 02 

arte 

Logomarca amarelo  

Tipos em branco, amarelo 

 3 CHAMADAS 

* SOMOS 26 MILHÕES – O QUE O 
CENSO 2000 DO IBGE NÃO REVELOU 
SOBRE O CRESCIMENTO DOS 
EVENGÉLICOS (pg.44)                      
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N0000 36  JUL 02 

Cor Predomina verde 

Logomarca branca 

Tipos em branca, azul, preto 

 4 CHAMADAS  

*  RIT- UMA NOVA REDE DE 
TELEVISÃO ESTAH NO AR (pg. 44) 
 
arte 

N0000 37   AGO 02 

Cor predominante roxo 

Logomarca amarelo 

Tipos em amarelo, preto, branco 

 3 CHAMADAS 

* IDOLATRIA – UM INIMIGO QUE 
RONDA A IGREJA 
EVANGÉLICA(pg.44) 
 
arte 

N0000 38   SET 02 

foto 

Logomarca amarelo  

Tipos em amarelo, vermelho 

3 CHAMADAS 

* O QUE ESTÁ FAZENDO A CABEÇA 
DO BRASILEIRO MUDAR?(pg.22) 

# não apresenta colunistas na parte superior. 

N0000 39  OUT 02 

arte 

Logomarca veermelho 

Tipos em vermelho, branco e amarelo 

 2 CHAMADAS 

*  PADRE TORNA-SE PASTOR(pg. 08) 
 
 

N0000 40   NOV 02 

Cor predominante bege 

Logomarca roxo 

Tipos em branco 

 3 CHAMADAS 

*  EUTANASIA: A CIÊNCIA PODE 
ACABAR COM A VIDA?(pg. 12) 
 
Arte 
 

N0000 41  DEZ 02 

Cor predominante bege 

Logomarca vermelho 

Tipos em amarelo, branco 

  3 CHAMADAS 

*  FENÔMENO  - OS ARTISTAS E 
CONVERTEM. WANDERLEU 
CARDOSO: O BOM MOÇO SE 
ENTREGA A JESUS (pg.06)                     

arte 
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N0000 42   JAN 03 

foto 

Logomarca vermelho  

Tipos em amarelo, branco 

3 CHAMADAS  

* R.R SOARES NO SHOW DA FÉ – 
NOVO PROGRAMA DA BAND É UM 
MARCO NA HISTÓRIA DO 
EVANGÉLICO NO BRASIL  (pg.10) 
 

N0000 43   FEV 03 

Cor predominante verde 

Logomarca roxo 

Tipos em vermelho, amarelo, branco 

 3 CHAMADAS 

* PENTENCOSTAIS E CARISMÁTICOS: 
SEMELHANTES OU DIFERENTES (pg. 
44). 
 
Arte 
 

N0000 44  MAR 03 

arte 

Logomarca amarelo 

Tipos em vermelho, branco 

 3 CHAMADAS 

* JESUS É A RESPOSTA – A FÉ QUE 
MOVE BILHÕES DE CRISTÃOS 
SUPERA A DESCRENÇA DE ALGUNS 
(pg.44) 

 

N0000  45  ABR 03 

Cor predominante roxo 

Logomarca amarelo 

Tipos em laranja, branco 

 3 CHAMADAS 

* MULHERES NO MINISTÉRIO: CERTO 
OU ERRADO? (pg. 44) 
 
arte 

N0000 46  MAI 03 

foto 

Logomarca amarelo  

Tipos em amarelo, vermelho, branco 

 3 CHAMADAS 

* PROSTITUIÇÃO, UMA DOENÇA 
SOCIAL (pg.40) 
 
# mudança na logomarca: show da fé Graça 
– a revista da fé cristã 

N0000 47   JUN 03 

arte 

Logomarca vermelho e azul  

Tipos em amarelo e branco 

 3 CHAMADAS 

* EMERSON FITTIPALDI – “O 
EVANGELHO MUDOU MINHA 
VIDA”(pg.06)                      

# Revista Graça Show da Fé 
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N0000 48  JUL 03 

foto 

Logomarca SF grande  

Tipos em branco 

 3 CHAMADAS  

*  R.R SOARES LEVA MULTIDÃO AO 
MARACANAZINHO (pg.16) 
 
#logomarca atual. Chamada secundaria na 
parte inferior 
 

N0000 49   AGO 03 

arte  

Tipos em vermelho, branco  

  3 CHAMADAS 

* “GAY, NUNCA MAIS” EX 
HOMOSSEXUAL E EX LÉSBICAS 
CONTAM COMO SE ENCONTRARM 
COM CRISTO (pg.52) 
 
 

N0000 50   SET 03 

foto   

Tipos em amarelo, branco   

3 CHAMADAS 

* SHOW DA FÉ: UMA REVOLUÇÃO 
NA TV DE SUA CASA (pg.44) 

 

N0000 51 OUT 03 

foto  

Tipos em vermelho, azul,branco 

 3 CHAMADAS 

*  POPÓ – NOCAUTE NO DIABO (pg.44) 
 

N0000 52  NOV 03 

foto   

Tipos em amarelo, branco, preto   

3 CHAMADAS 

* MORUMBI: FESTA DA GRAÇA (pg. 
12) 
 

N0000 53  DEZ 03 

arte   

Tipos em branco, amarelo, vermelho  

  3 CHAMADAS 

*  CHINA: O GRANDE DRAGÃO 
RENDE-SE AOS PÉS DE CRISTO (pg. 
18)                    
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N0000 54  JAN 04 

arte 

Tipos em amarelo, branco, vermelho 

3 CHAMADAS  

* GEORGE FOREMAN, CAMPEÃO NO 
RING E NO PÚLPITO(pg.26) 
 

N0000 55   FEV 04 

arte 

Tipos em vermelho, amarelo, branco 

 3 CHAMADAS 

* BUSH, O DESTEMIDO QUE ORA E 
AGE (pg. 24). 
 

N0000 56  MAR 04 

arte 

Tipos em vermelho, branco, amarelo 

 3 CHAMADAS 

* EVANGELHO, O PRODUTO MAIS 
EXPORTADO PELO BRASIL (pg.72) 

 

N0000  57  ABR 04 

foto 

Tipos em laranja, branco 

 3 CHAMADAS 

* PAIXÃO DE CRISTO, SEGUNDO MEL 
GIBSON (pg. 16) 
 
 

N0000 58  MAI 04 

foto  

Tipos em amarelo 

 3 CHAMADAS 

* AJUSTOU-SE QUASE TODA A 
CIDADE A OUVIR A PALAVRA DE 
DEUS – ATOS 13.44 (pg.68) 
 

N0000 59   JUN 04 

arte  

Tipos em amarelo, vermelho, branco 

 3 CHAMADAS 

* EVANGÉLICOS: CRESCIMENTO QUE 
NÃO PÁRA (pg.56)          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N0000 60  JUL 04 N0000 61  AGO 04 
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foto 

Tipos em branco, vermelho 

 3 CHAMADAS  

*  A LUZ DE JESUS NO MARACANÃ: 
EVENTO DE R.R SOARES LOTA O 
MAIOR ESTÁDIO DO MUNDO (pg.44) 

arte  

Tipos em branco amarelo  

  3 CHAMADAS 

* FILHOS. COMO CRIÁ-LOS (pg.44) 
 
 
 

N0000 62   SET 04 

arte 

Tipos em azul, branco   

3 CHAMADAS 

* CIÊNCIA COMPROVA OS EFEITOS 
AS ORAÇÃO (pg.30) 

N0000 63 OUT 04 

ARTE 

Tipos em  amarelo, azul,branco 

 3 CHAMADAS 

*  O SHOW É DE JESUS! CAMPANHAS 
DO MISSIONÁRIO R.R SOARES 
REÚNEM MULTIDÕES EM BELO 
HORIZONTE, SALVADOR E BRASILIA 
(pg.54) 
 

N0000 64  NOV 04 

ARTE 

Tipos em amarelo, branco, preto   

3 CHAMADAS 

* ELES QUEBRARAM A LEI DO 
DIVORCIO (pg. 44) 
 

N0000 65  DEZ 04 

arte   

Tipos em branco, amarelo, PRETO  

  3 CHAMADAS 

*  “EUVOLTEI...” O RETORNO DOS 
PRÓDIGOS (pg. 20)                     
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N0000 66  JAN 05 

arte 

Tipos em branco e preto 

3 CHAMADAS  

* BRUXARIA INVADE QUADRINHOS 
INFANTIS (pg.44) 
 

N0000 67   FEV 05 

FOTO 

Tipos em vermelho, branco, AZUL 

 3 CHAMADAS 

* TSUNAMI – SINAL DA VOLTA DE 
JESUS? (pg. 44). 
 

N0000 68  MAR 05 

foto 

Tipos em branco, amarelo, preto 

 3 CHAMADAS 

* ESCRAVOS DO MUNDO VIRTUAL 
(pg.44) 

 

N0000  69  ABR 05 

arte 

Tipos em amarelo, branco 

 3 CHAMADAS 

* 30 ANOS DE UNÇÃO – UMA 
TRAJETÓRIA QUE FAZ HISTÓRIA (pg. 
44) 
 

N0000 70  MAI 05 

foto 

Tipos em amarelo, vermelho e branco 

 3 CHAMADAS 

* UM MAR DE GENTE – MAIS DE 
MEIO MILHÃO DE PESSOAS NO RIO 
DE JANEIRO E EM SÃO PAULO (pg.44) 
 

N0000 71   JUN 05 

arte  

Tipos em amarelo,  branco 

 3 CHAMADAS 

* MUDANÇA INEVITÁVEL- 
PESQUISAS MOSTRAM QUE 
EVANGELICOS SERÃO A MAIORIA 
EM POUQUISSIMOS TEMPO(pg.26)          
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N0000 72  JUL 05 

foto 

Tipos em branco, bege 

 4 CHAMADAS  

*  A SOFISTICADA LONDRES VÊ O 
PODER DE DEUS EM AÇÃO(pg.34) 

# logomarca pequena – chamadas 
secundarias na parte superior esquerda 

N0000 73  AGO 05 

arte  

Tipos em branco amarelo  

  4 CHAMADAS 

* DEPOIS A CONQUISTA, NOSSOS 
CAMPEÕES EALTAM JESUS (pg.50) 
 
 
 

N0000 74   SET 05 

foto 

Tipos branco   

4 CHAMADAS 

* T.L OSBORN: AOS 81 ANOS EM 
MISSÕES NA ÁFRICA E ÁSIA (pg.66) 

N0000 75 OUT 05 

foto 

Tipos em  amarelo 

3 CHAMADAS 

* NOVA ORLEANS: ACASO OU 
MALDIÇÃO? (pg.22) 
 

N0000 76  NOV 05 

foto 

Tipos em amarelo   

4 CHAMADAS 

* ÍNDIOS: CIVILIZÁ-LOS OU DEIXÁ-
LOS PRIMITIVOS? (pg. 44) 
 

N0000 77  DEZ 05 

foto 

Tipos em branco, vermelho 

  3 CHAMADAS 

* OBSIDADE: DOENÇA MODERNA OU 
CALAMIDADE SOCIAL? (pg. 24)                    
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N0000  78 JAN 06 

foto 

Tipos em amarelo  

3 CHAMADAS  

* O CASAMENTO DE KAKÁ (pg.44) 
 

N0000 79   FEV 06 

foto 

Tipos em  branco 

 3 CHAMADAS 

* A DECADÊNCIA DO CARNAVAL (pg. 
32). 
 

N0000 80  MAR 06 

foto 

Tipos em amarelo 

 1 CHAMADAS 

* O DIA QUE O RIO PAROU(pg.54) 

 

N0000  81  ABR 06 

arte 

Tipos em  amarelo, vermelho 

 3 CHAMADAS 

* FRAUDE: O CODIGO DE DA VINCI 
DESMASCARADO (pg. 20) 
 

N0000 82  MAI 06 

foto 

Tipos em amarelo e branco 

 3 CHAMADAS 

* MULHERES ESPANCADAS – 
HISTÓRIAS DE QUEM SOFREU ESSA 
COVARDIA (pg.54) 
 

N0000 83   JUN 06 

foto 

Tipos em amarelo,  branco 

 2 CHAMADAS 

* INTERNET: PORNOGRAFIA 
DESTRÓI FAMÍLIAS (pg.44)          
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N0000 84  JUL 07 

foto 

Tipos em branco 

 2 CHAMADAS  

* E A CEGA VOLTOU A ENXERGAR 
(pg.48) 

 

N0000 85  AGO 06 

foto 

Tipos em branco, BEGE  

  2 CHAMADAS 

* ADEUS, BENGALAS!(pg.44) 
 

N0000 86   SET 06 

foto 

Tipos branco, amarelo 

2 CHAMADAS 

* “ESTOU VENDO, ESTOU 
VENDO!”(pg.58) 

N0000 87   OUT 06 

foto 

Tipos em  amarelo, branco, preto 

2 CHAMADAS 

* RIO E SÃO PAULO AOS PÉS DE 
JESUS (pg.44) 
 
 
 

N0000 88  NOV 06 

foto 

Tipos em branco, vermelho  

2 CHAMADAS 

* RUMORES DE GUERRA – POR TODA 
A PARTE, AS PROFECIAS ESTÃO SE 
CUMPRINDO! (pg. 44) 
 

N0000 89 DEZ 06 

foto 

Tipos em branco, amarelo 

  2 CHAMADAS 

* DANÇA NA IGREJA...PODE? (pg. 52)                    
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N0000 90  JAN 07 

foto 

Tipos em amarelo, branco  

1 CHAMADAS  

* A AGONIA DO PLANETA TERRA 
(pg.44) 
 

N0000 91   FEV 07 

foto 

Tipos em  branco, amarelo 

 3 CHAMADAS 

* A HEREANÇA DO SENHOR EM 
RISCO? (pg. 48). 

# chamadas secundarias na parte inferior 
 

N0000 92  MAR 07 

foto 

Tipos em amarelo, branco 

 2 CHAMADAS 

* CIÊNCIA COMPROVA O DOM DE 
LÍNGUAS (pg.54) 

 

N0000  93  ABR 07 

arte 

Tipos em  amarelo e verde 

 3 CHAMADAS 

* COMO PARAR A VIOLÊNCIA? (pg. 
20) 
 

N0000 94  MAI 07 

foto 

Tipos em amarelo e branco 

 2 CHAMADAS 

* SHOW DA FÉ EM BH- UM NOVO 
HORRIZONTE COM JESUS (pg.54) 
 

N0000 95   JUN 07 

foto 

Tipos em amarelo,  branco 

 3 CHAMADAS 

* ABORTO: PODEM OS 
LEGISLADORES AUTORIZAR A 
EXTINÇÃO DE UMA VIDA? (pg.44)          
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N0000 96  JUL 07 

foto 

Tipos em branco, amarelo 

 2 CHAMADAS  

*  MARACANÃ: DIA DA SEMENTE OU 
DA COLHEITA? (pg.48) 

 

N0000 97  AGO 07 

foto 

Tipos em branco, azul  

  2 CHAMADAS 

* A SEMENTE DO EVANGÉLHO 
GERMINA EM SÃO PAULO  (pg.44) 
 

N0000 98   SET 07 

foto 

Tipos branco, amarelo 

2 CHAMADAS 

* SITE EM ÁRABA ABRE JANELA 
PARA A PALAVRA DE DEUS NO 
ORIENTE MÉDIO (pg.58) 

N0000 99    OUT 07 

arte 

Tipos em  amarelo, branco, preto 

2 CHAMADAS 

* NOSSA TV ESTÁ NO AR (pg.44) 
 
 
 

N0000 100  NOV 07 

arte 

Tipos em branco, amarelo  

2 CHAMADAS 

* 100 MOTIVOS PARA CELEBRAR (pg. 
44) 
 

N0000 101  DEZ 07 

foto 

Tipos em branco, amarelo, vermelho 

  2 CHAMADAS 

* DROGAS O QUE A IGREJA TEM 
FEITO? 

(pg. 52)                     
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N0000 102 JAN 08 

foto 

Tipos em amarelo, branco  

2 CHAMADAS  

* PEDOFILIA DOMESTICA – UM 
CRIME QUE ENOJA (pg.14) 
 

N0000 103FEV 07 

arte 

Tipos em  branco, amarelo 

 2 CHAMADAS 

* AO INIMIGO, O FOGO( pg. 36) 
 

N0000 104  MAR 08 

foto 

Tipos em branco 

 2 CHAMADAS 

*  A DECISÃO QUE VALEU (pg.54) 

 

N0000  105  ABR 08 

FOTO 

Tipos em  BRANCO, VERDE 

 2 CHAMADAS 

* ÁGUA: QUESTÃO DE VIDA OU 
MORTE (pg. 20) 
 

N0000 106  MAI 08 

ARTE 

Tipos em branco 

 2 CHAMADAS 

* NOSSA TV – A ATUAL E FUTURA 
RESPOSTA DA FÉ (pg.54) 
 

N0000 107   JUN 08 
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