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RESUMO 

 

Esse estudo procura mostrar que o rádio é um dispositivo de comunicação amplamente 
utilizado pela Assembléia de Deus de Santa Maria, desde 21 de fevereiro de 1932, como 
forma de evangelismo, em função de suas características próprias como velocidade, 
simplicidade, instantaneidade, popularidade e abrangência. Todavia, na década de 90 sua 
utilização adquiriu uma nova concepção, midiática, voltada para outros públicos e com outros 
formatos. Em função desta experiência, o objetivo desse trabalho é de entender os conceitos 
de campo, campo social e da midiatização do campo religioso e enunciar as características do 
programa “A Voz da Assembléia de Deus” transmitido pela Rádio Universidade AM e suas 
estratégias para conseguir mais fiéis. O trabalho, portanto, procura mostrar sua pertinência na 
medida em que delimita a função do rádio na Assembléia de Deus de Santa Maria e algumas 
características dessa Instituição Religiosa, tais como a identificação com as camadas 
populares, o pentecostalismo e o Espírito de Missão. Descreve ainda, os contratos de leitura 
do campo religioso no âmbito dessa experiência, na maior e mais antiga denominação 
evangélica do país, assim como, o surgimento do Departamento de Comunicação da 
Assembléia de Deus de Santa Maria, constituído por jornal impresso, página na internet, rádio 
online e o programa “A Voz da Assembléia de Deus”.  
 

Palavras-chave: Midiatização. Rádio. Religião. Assembléia de Deus. Pentecostalismo.  
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ABSTRACT  
 
 
This study attempts to show that radio is a broadcast media strongly used by the “Assembléia 
de Deus”  in Santa Maria, since February 21st, 1932, as a form of evangelism, according to 
radio’s own characteristics in news as speed, simplicity, popularity and coverage. However, in 
the 90’s the usage of the radio has acquired a new concept, the media concept, turned to other 
public and other formats. Based on this experience, the objective of this research is to 
understand the social and religious concepts and, also, the mediatization describing  the 
features of the program “A Voz da Assembléia de Deus”  broadcasted by the Rádio 
Universidade AM and its strategies to achieve more believers. The paper, therefore, tries to 
show its relevance as defines the role of radio in the Assembléia de Deus in Santa Maria and 
some characteristics of this religious institution, such as identification with the masses, 
Pentecostalism and the Espírito de Missão. It still describes, the commitment in reading of the 
religious field in this experiment, the largest and oldest evangelical denomination in the 
country, as well as the appearance of the Communication Department in the Assembléia de 
Deus in Santa Maria, consisting of newspaper, website, online radio and radio show “A Voz 
da Assembléia de Deus”.   
 
Keywords: Mediatization. Radio. Religion. Assembléia de Deus. Pentecostalism 
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Martinho Lutero ,  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A larga utilização pelas Igrejas Evangélicas das mídias com o objetivo de assegurar o 

seu crescimento não é um fenômeno novo. Foi a partir da década de 50 que o protestantismo 

se tornou parte das culturas de massas, valendo-se de estratégias midiáticas para o consumo 

de seus bens. A Assembléia de Deus reconhece o rádio como um dispositivo indispensável à 

propagação do Evangelho, se identifica com ele, a partir de algumas de suas características, 

como a linguagem direta e simples que “fala” para várias camadas da sociedade. Contudo, 

essas relações não são puras, mas atravessadas por interesses da Igreja e da mídia que se 

fundem numa nova ambiência.  

O advento de novos dispositivos de evangelismo precisa ser entendido a partir de 

alguns conceitos da comunicação que elucidam essas tensões e os novos contratos 

estabelecidos entre os campos em questão. Esse trabalho trata do estudo de experiência na 

qual chamo a função da midiatização da experiência religiosa via rádio, não se trata de um 

estudo de caso porque isso requereria um olhar mais profundo sob ângulos que aqui são 

destacados. Trata-se de um mapeamento de aspectos de uma experiência pelo qual se 

descreve o funcionamento de uma modalidade de midiatização. Sabe-se que muitas questões 

são observadas de modo rápido. 

Tem-se consciência dos limites que a pesquisa breve representa e cujo motivo tem 

razões na recuperação de materiais da Igreja, esses nem sempre disponíveis para serem 

analisados conforme o desejo do pesquisador. Segue-se uma breve descrição sobre a estrutura 

do trabalho. 

Este trabalho pretende tratar, nos capítulos seguintes sobre essas relações midiatizadas 

na qual a Igreja está inserida no afã de conquistarem mais fiéis e proclamar o Plano da 

Salvação de Deus para o homem através do rádio-evangelismo. No capítulo dois, trato do 

fenômeno da midiatização do campo religioso e algumas noções sobre campo. No capítulo 

três, destaco elementos conceituais da Assembléia de Deus de Santa Maria na era da 

midiatização, suas características e dispositivos utilizados na comunicação estratégica do 

Evangelho. No capítulo quatro, apresento a experiência propriamente dita e a análise do 

programa “A Voz da Assembléia de Deus”. 
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2 MIDIATIZAÇÃO DO CAMPO RELIGIOSO  

 

Neste capítulo são desenvolvidos alguns conceitos importantes para a compreensão 

das novas formas de se fazer religião na atualidade, através de estratégias midiáticas, bem 

como, são desenvolvidos conceitos sobre Campos, Campos Sociais, Campo Midiático e a 

Midiatização do Campo Religioso. 

  

2.1 NOÇÕES DE CAMPOS SOCIAIS 

 

Entende-se que campo é a denotação de um espaço, de um terreno extenso, uma área 

social de entraves onde os agentes que ocupam esse espaço concentram estratégias especificas 

de atuação, o que lhes permite habitar num “Lócus” com uma determinada independência de 

poder e possibilidades de autonomia.  Uma definição mais detalhada será apresentada a 

seguir. 

O campo social é um local complexo, que possui seus dispositivos próprios de 

regulação que oferecem prismas de visão de mundo, influenciando nossas capacidades de 

decodificação. 

Essas ofertas emergentes lutam por uma utopia. “De resolver os problemas endêmicos 

do subdesenvolvimento, disparidades econômicas e sociais” (RODRIGUES, 1999, p. 12) e 

promovem a participação e inclusão de cidadãos na vida pública, no que chamamos de 

exercício da democracia. Todavia, a visão positivista de soluções às desigualdades sociais 

deflagra uma disputa de interesses dominantes de experiências de si próprio, dos outros e do 

mundo atual. Nesse contexto afloram maturações derivadas da experiência de fazer algo, 

consistentes na forma de como fazê-lo, ou seja, um conjunto de saberes reflexivos e 

necessariamente não fundamentado racionalmente, uma “autonomização dos domínios da 

experiência” (RODRIGUES, 1999, p. 13), que se caracteriza em crenças e convicções 

fortalecidas no hábito.  

A autonomização está ligada aos deslocamentos das relações sociais que desenvolvem 

interações instantâneas em todos os sentidos, através das redes telemáticas, nomeado por 

alguns autores como globalização. Para Rodrigues (1999), essas mutações individuais ao 

nível da experiência não representam necessariamente uma libertação. Considera-se nesse 

processo o advento de novas formas e estratégias de coação que apelam para modalidades 

morais jogando com a interiorização individual das normas da autonomia, contando mais com 
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a cumplicidade dos indivíduos na sua imposição, em nome da eficácia dessa imposição, do 

que com as modalidades dolorosas da coação física.  

Alves (1999) trata dessa autonomização a partir de uma perspectiva teológico-

psicanalista, referindo-se de maneira peculiar aos símbolos que de tanto serem repetidos e 

compartilhados, de tanto serem usados, com sucesso, a guisa de receitas, passamos a tratá-los 

como se fossem coisas. Todos os símbolos que são usados com sucesso experimentam essa 

metamorfose, deixando de ser hipóteses da imaginação e passam a ser tratados como 

manifestações da realidade.  

Cada indivíduo é único e estimulado em toda a sua existência a viver em segurança, e 

assim, todos buscam locais onde não existe o erro e a dúvida e que ofereça abrigo. O homem 

é um ser constituído pela razão, emoção, fé, fantasias e rumos, mas isso não nos isenta de 

fazermos uso de instrumentos, dispositivos, técnicas e procedimentos de um determinado 

lócus por nós habitado; para facilitar nossa vida social. 

Para Rodrigues (1999, p. 8): 

 

Todos os seres vivos possuem quadros delimitadores do seu meio ambiente ou do 
ecossistema dentro do qual a sua sobrevivência é possível e fora do qual não 
poderiam sobreviver, dentro do qual interagem e do qual recebem toda espécie de 
estímulos conectados com os dispositivos naturais de que estão apetrechados ou 
equipados. 

 

O campo social é um ambiente simbólico onde se produzem e circulam signos que 

através do uso contínuo assumem outro papel, em que os detentores de legitimidade 

fundamentam-se em normas e doutrinas que de acordo com Rodrigues (1999), possuem 

funcionalidade dupla: para dar visibilidade e por outro também para restringir o domínio aos 

iguais, ou seja, os que se identificam com este determinado campo.  

Esse processo no campo filosófico-sociológico recebe o nome de reificação, ou como 

poderia ser simplificar para coisificação (ALVES, 1999, p. 39). Já que deriva do latim res, rei, 

que quer dizer “coisa”. 

 Cada campo agrega uma série de experiências que refletem em uma luta mobilizada, 

demonstrando a tênue racionalidade dos campos sociais. Ele delimita suas fronteiras ou regras 

que devem ser seguidas, concomitantemente, esse modus torna-se bem sucedido quando as 

hipóteses passam a ser tratadas como manifestações do real, estabelecendo uma hierarquia de 

valores, seguidas por regras que os legitimam.  
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O autor concebe que o próprio campo na sua sistemática cria regras e valida os atos 

dos participantes, com definições pré-existentes que não ferem as regras, mas, as consolidam 

lenta ou rapidamente. 

Segundo Rodrigues (1999, p. 21): 

 
Uma das características fundamentais de um campo social é o fato de deter uma 
legitimidade exclusiva, tanto para enunciar as regras que devem ser observadas por 
todos, como para intervir com eficácia no domínio da experiência sobre o qual 
detêm competência.  

 

Traz-se também o conceito desenvolvido por Bourdieu, Fiegenbaum (2007), 

resumindo afirma que o campo é tencionado pelos interesses dos atores que desejam 

apropriar-se de um determinado bem simbólico, não regido por uma lógica social única. 

Contudo, essas relações de disputa de sentidos ocorrem em torno de interesses específicos que 

caracterizam a área em questão. 

Definindo-se o objeto de cada campo social, busca-se assim, um conhecimento para 

sua apropriação, ou os meios e ações que levam a um controle dos mesmos, gerando 

estratégias específicas de disputa. 

Nesse ambiente, expõe-se o modo de executar uma técnica ou método, de articulações 

que se observam na produção, circulação e no consumo das mensagens carregadas de 

complexidades e significados que constituem um encadeamento seqüencial-coerente, 

formatando uma maneira diferente de mediação. Existem regras que se aplicam nesse campo 

marcado por tensões e conquistas. Primeiramente, do reconhecimento de um objeto de luta 

comum, agentes que estejam predispostos a participarem do jogo e, por último, as leis 

interiores que mantêm o campo em unidade, respeitando-se suas regras e disputando contra os 

opositores.  

Cada campo social possui características específicas e formatações próprias que 

definem sua dinâmica de funcionamento e traduzem sua natureza, sobre o qual é competente e 

na qual exerce legitimidade a partir do domínio da experiência. 

A modernidade é responsável por desencadear-nos diferentes campos sociais, um 

processo contínuo de “autonomização” que refletem a experiência própria, um saber novo que 

tenta explicar fenômenos, regras de funcionalidade e de organização com competências 

ímpares de interferência. 

Os atores, espécie de peritos, especialistas dos campos sociais detêm legitimidades 

simbólicas, ou seja, um domínio da experiência contemplado através de “uma disciplina, no 

duplo sentido do termo, o saber discursivamente formulado, e o de uma hexis ou um ethos, 
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espécie de hábito adquirido” (RODRIGUES, 1999, p. 17), que promove aos detentores a 

habilidade de agir no seu locus com eficiência necessária à sua autopoiese epistêmica.  

Há vários modos de descrever o funcionamento dos campos sociais, que destacam os 

seus bens simbólicos e fazem emergir as suas condições e possibilidade de interação uns com 

os outros. 

 Um belo exemplo ainda que metafórico, são as estrelas que são formadas de plasma e 

por pressões internas que produzem sua energia vital. Elas nascem em nuvens moleculares, 

grandes regiões de matérias de alta densidade. Durante sua existência, gastam 90% de suas 

vidas realizando fusões nucleares para se manterem vivas e brilhantes, mediante a alta pressão 

próxima do seu núcleo. Dessa forma pode-se concatenar essa definição com os campos 

sociais, com suas pressões e deslocamentos internos que são fatores de energias funcionais e 

existenciais mantenedoras de sua vida, suas fusões nucleares internas e externas que gastam 

sua energia e que concomitantemente, os mantêm vivos.  

Essas noções nos permitem entender um campo social, seus valores e suas regras 

funcionais, normativas e ações pertencentes a sua autarquia expressiva ou pragmática. 

Continuando na analogia das estrelas, observamos que tais corpos celestes possuem 

existência própria através de suas explosões nucleares e por outro lado, uma existência 

atribuída por cientistas, ufólogos e físicos que as estudam e reconhecem sua existência dentro 

de um macro universo.  

Semelhantemente, os campos sociais possuem suas dinâmicas e legitimidades 

próprias, isto é, dentro do seu sistema e um reconhecimento externo vicário que não lhe é 

próprio, mas atribuído ou delegado por outros campos sociais que formam a sociedade em que 

se vive atualmente. 

De acordo com Rodrigues (1999, p. 21): “Esta distinção revela-se muito importante 

quando consideramos as relações que os diferentes campos sociais estabelecem entre si, 

relações que dão origem aquilo a que daremos o nome de dimensões dos campos sociais”. 

Nessa dimensão ou o Universo Social em que se vive, o equilíbrio de cada campo 

social é alterado e dinamizado por fatores internos e externos e, na sua velocidade de 

funcionamento, demonstra o seu poder de mobilização para promover a neguentropia do seu 

sistema. Conseqüentemente, cada campo social impõe suas sanções aos agentes promotores 

da entropia, que podem variar de uma simples repreensão e da ironia até a interdição de 

utilização dos recursos que o campo social põe a disposição da sociedade e a freqüentação dos 

seus espaços públicos (RODRIGUES, 1999, p. 21). 
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Há toda uma metodologia que movimenta os campos sociais, que dita os seus bens 

simbólicos e faz emergir os entraves internos e externos; dotados de uma simbólica legítima. 

Essa autonomia característica dos campos instiga-os a se sobreporem sobre os demais campos 

a sua lógica de funcionamento interno, ao qual reflete movimentos e tentativas de dominação, 

é a dimensão pública que caracteriza a relação entre os campos, Rodrigues (1999, p. 21) que 

gera a interface de relação dos campos sociais. 

O conceito de campo social na comunicação é entendido, segundo Fiegenbaum 

(2007), a partir da dimensão técnica-tecnológica, que altera não só as práticas sociais como 

também as práticas discursivas, configurando novas formas de interação que atravessam as 

formas convencionais de organização, de disputa e de interação no interior do campo e nas 

relações dos campos entre si.  

Na realidade, qualquer campo social está intimamente ligado ao avanço técnico e 

também na técnica de produção dos seus bens, com a intenção de inserir-se no que chamamos 

de globalização, uma nova forma de distribuição de coisas e pessoas. Por conseguinte, torna-

se necessário entender as características de um dos mais importantes campos sociais, que 

através de suas técnicas ocupa lugar privilegiado em relação aos demais campos sociais, o 

Campo Midiático.   

 

2.2 NOÇÕES DE CAMPO MIDIÁTICO 

 

Nesse capítulo será tratado o papel estratégico do Campo Midiático frente aos demais 

campos do tecido social, características e desdobramentos em sua posição estratégica diante 

dos demais campos sociais. 

Um campo social possui a tendência de criar, alimentar, ampliar e difundir seus bens, 

na tentativa de articular e às vezes subordinar outros campos, e isso se dá através da utilização 

da centralidade do campo midiático e de seus dispositivos, conforme se percebe, pela 

presença e estratégias adotadas.  

Tais movimentos de sobrevivência fomentam o advento de novos laços sociais e 

simbólicos onde o campo midiático obtém espaço privilegiado nesse processo que interfere 

nos demais campos. A mídia, enquanto campo, passa a promover uma (re) configuração de 

um novo habitat global, criando “comunidades globais de consumidores” (CANCLINI, 1998). 

Nesse meandro de globalização os campos reconhecem que o diferencial está na aceleração 
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distributiva dos processos, onde se torna necessário abandonarem a ilusão de uma 

originalidade substancialista e trabalhá-la no viés da velocidade e fluidez das conexões. 

O campo midiático possui como uma de suas características, exercer legitimidade 

através de seus dispositivos de mediação que vão de encontro a percepção e as sensações que 

integram os demais campos sociais.  

É no midiático que os dispositivos autonomizam-se e são carregados de legitimidade 

para supervisionar a experiência de mediação (RODRIGUES, 1999).  

O diferencial é a aceleração distributiva dos processos onde se torna necessário 

abandonarem a ilusão de uma originalidade substancialista e trabalhá-la sob o prisma da 

velocidade e fluidez das conexões.  

É o advento de uma ordem sócio-técnica, nova forma de viver a realidade que (re) cria 

uma nova forma de pensamento, percepção e contabilização do real que garante a reprodução 

das estruturas de ação e de compreensão de um determinado campo. É uma construção 

progressiva de entendimento entre a adaptação contínua ao espaço social e a manutenção das 

estruturas existentes.  

Cada indivíduo e instituição colaboram segundo Martino (2005), na formação de um 

determinado campo social. 

Para Martino (2005, p. 21): 

 
Não é fácil precisar os contornos de uma instituição. Como qualquer espaço de 
relações sociais, a instituição vai muito além de seus membros. A diversidade dos 
mecanismos de objetivação dessas relações faz da especificidade de cada instituição 
um obstáculo, quase intransponível, de conceituação. 

 

Cada campo social como é o caso do midiático possui uma identidade, uma marca ou 

sinais que permitem reconhecê-lo, uma cultura própria, formatando para si uma imagem 

coerente e funcional; contudo, os elementos que constituem um campo social, são mutáveis, 

passíveis de modificações mais ou menos profundas, daí a dificuldade, segundo Martino 

(2005, p. 21), de discernir claramente as fronteiras de uma instituição e seus inúmeros 

objetivos. Uma instituição é atravessada por outras que a retiram de um estado de inércia e 

promovem movimentos de autodefesa e adaptações fundamentais a sua existência. 

 De um modo geral no sistema dos campos sociais existem movimentos internos e 

externos, são trocas entre suas práticas que pressupõe a mobilização de meios ou dispositivos 

específicos de transmissão. Existem fatores que determinam essa mobilização como as 

expressões de um sujeito e para um sujeito(s), sendo construídas, produzidas ou empregadas 

com a finalidade de alcançarem objetivos ou expressar-se (PUNTEL, 2005).  
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Outro aspecto é uma estrutura articulada que pode ser entendida através de exemplos 

reais de expressão em linguagem verbal real ou textos que são signos, ou seja, representam 

algo, mas não o são, refere-se a alguma coisa, a sua forma de dizê-lo. 

No caso do campo midiático este exerce uma função reguladora ou gestora entre os 

diferentes campos sociais ou a de um superintendente que aplica sanções a partir de seu 

regime de funcionamento. Ele é um sujeito complexo que possui autonomia reguladora da 

dinâmica e, ao mesmo tempo, um tematizador, uma espécie de “janela” onde os campos 

sociais se vêem através de suas ações.  

Sua atividade não é meramente instrumental (meio), ele age, faz surgir novos 

horizontes entre os campos e promove o advento de novas questões, privilegiando sua 

competência tecno-discursiva. Apesar disso,  

De acordo com Rodrigues (1999, p. 24): 

 

Nenhum dos campos detém legitimidade indiscutível nem consegue encontrar 
soluções consensuais e impô-las ao conjunto da sociedade. São doravante estas 
novas questões que irão mobilizar o debate publico que o campo dos mídias se 
encarrega de promover e publicitar.  

 

É, contudo no campo midiático que afloram novas questões que demonstram os 

limites de cada campo social, suas disparidades e visões diferenciadas, assim, o midiático atua 

como regulador de opiniões e comportamentos ocupando sua centralidade de agente-

pensante-ativo. 

 Ele estabelece diante do confronto com outros campos estratégias para que os 

discursos divergentes gerem uma espécie de desacreditação desses campos, 

conseqüentemente, o efeito é de um destaque do campo midiático. “É por isso que dizemos 

que o campo midiático possui uma legitimidade de natureza delegada ou vicária” 

(RODRIGUES, 1999, p. 24). Não deixa de ser uma estratégica lógica onde o campo midiático 

movimenta indivíduos e a sociedade em torno de valores comuns, contrariando a tendência de 

fragmentação da modernidade que a autonomização dos campos sociais imputa.  

O campo midiático surge como agente poderoso da mobilização dos demais campos, 

mas nem tudo é o que parece, pois o campo midiático através de suas estratégias próprias 

assume a função gerencial dos dispositivos que nos dão a percepção da realidade, constituindo 

de maneira mais ou menos notável sua experiência e marcas próprias da sua natureza 

enquanto campo. Quanto a sua competência e centralidade, Rodrigues (1999) afirma que o 

campo midiático “possui a competência legitima para criar, impor, sancionar e restabelecer a 
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hierarquia de valores assim como o conjunto de regras adequadas ao respeito desses valores” 

(RODRIGUES, 1999, p. 26). 

É o campo midiático que surge nestas condições como gestor dos dispositivos de 

mediação através do domínio da experiência, principalmente em meados dos anos 80, em que 

o planeta fica coberto por satélites de telecomunicações e em que são implantados os 

dispositivos técnicos da telemática. A partir daí efetivamente, o campo midiático exerce o 

papel estratégico destinado à criação dos dispositivos da informação.  

Segundo Fausto Neto (1995), os últimos anos demonstram o movimento gestor do 

campo midiático, suas adequações, entraves e situações de relacionamento com outros 

campos. 

Para Fausto Neto (2006, p. 4):  

 

   A pesquisa do campo da comunicação vem mostrando, nos últimos anos, a 
importância que tomam as novas formas de interação entre os campos sociais, 
notadamente o papel estratégico das linguagens e dispositivos de comunicação como 
instância organizadora de novas relações sociais, e na constituição da visibilidade 
pública de práticas dos diferentes campos. Na mesma direção, ressalta-se a 
importância que toma a economia discursiva dos media na estruturação de novos 
processos de sentido, circunstância em que as realidades são tecidas e resultantes de 
complexos e híbridos processos enunciativos.  

 

Entende-se que o campo midiático é um estruturador de discursos e, por conseguinte, 

promove novos sentidos ao expressar suas competências na medida em que sua prática 

dominante consiste num complexo “caldo” de enunciações. Essas enunciações são resultantes 

do funcionamento dos dispositivos de mediação, chamado por Rodrigues (1999) de “Efeito da 

Realidade”, capacitado para antecipar, modelar e substituir o real; com dispositivos que atuam 

cirurgicamente no funcionamento da recepção, daquilo que se entende por mundo. 

O campo midiático é um mobilizador técnico-discursivo “interessado” nos demais 

campos sociais, isso se dá através de mecanismos reguladores que são indispensáveis ao bom 

funcionamento das relações entre eles. Portanto, as estratégias de mobilidades sociais são 

permeadas e desenvolvidas por configurações que têm na mídia seu agente propagador.  

Outra característica latente que o campo midiático possui é a de uma espécie de 

“Espírito de Missão” que alicia os seus membros para os objetivos do campo, para fortalecer 

o seu trabalho como agentes sociais, é esta força performativa da linguagem e o valor 

pragmático das funções expressivas que tornam o campo midiático um objeto tão apetitoso 

por outros campos sociais (ESTEVES, 1998). 
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Contudo, quando sua hegemonia é posta em risco há um movimento de autopoiese, ou 

seja, de auto-regulação acionado quando suas regras de funcionamento são ameaçadas ou 

quando a tensão com outros campos sociais se exalta1. 

Outra característica do campo midiático é a sua capacidade de tematização pública e 

de publicização do confronto entre os discursos especializados em torno das questões 

suscitadas por estes domínios (RODRIGUES, 1999). 

O campo midiático garante aos demais campos sociais visibilidade e legitimação, 

facilitando o relacionamento, homogeneizando a autonomização existente através dos 

dispositivos discursivos.  

Nessa posição central, o campo midiático promove o intercambio entre os demais 

campos sociais e, ao mesmo tempo, fortalece a sua função para prosseguir com seus objetivos 

e interesses próprios de natureza tecno-discursiva. 

Uma das vantagens do campo midiático é a necessidade de mediação dos demais 

campos sociais, e isso só é possível graças ao seu bem simbólico que lhe é característico: “A 

palavra pública” (ESTEVES, 1998), e é com base nela que o campo midiático se consolida, 

através da legitimidade delegada pelos demais campos sociais (que pode ser vista como uma 

ameaça por outros campos), do potencial técnico e do saber específico e especializado.  

Isso disponibiliza ao midiático a aplicação de sanções e privações da publicidade aos 

“rebeldes” que não se “sujeitam à suas ordens e regras discursivas”; desencadeando o 

enfraquecimento da identidade social de suas “vítimas”. 

Ao contrário da maioria dos campos sociais, o midiático possui uma funcionalidade 

contínua, que oscila na sua velocidade quando de alguma forma sua ordem é ameaçada, 

tornando-se auto-regulador de seu sistema, deixando claro sua capacidade de adaptação-

resposta às inferências de outros campos. 

Conforme Rodrigues (1999), o campo midiático destinado a assegurar mediação entre 

os campos sociais determina a natureza informal da sua simbólica, e igualmente uma 

ambivalência nos campos sociais que possuem uma simbólica formal. Essa ambivalência é 

encarada como um enfraquecimento identidário em alguns campos sociais, por outro lado, 

uma necessidade legítima em tempos de globalização. 

Há ainda campos sociais específicos que não vêem com bons olhos essa 

“interferência” do midiático em suas naturezas, com consecutivas incursões e publicizações.   

                                                 
1 Bourdieu (1984, p. 113) trata desse assunto de uma maneira mais profunda: “Em todo o campo encontraremos 
uma luta, da qual é necessário a cada momento procurar as formas específicas, entre aquele que entra de novo, 
que procura retirar os ferrolhos do direito de entrada, e o dominante, que procura defender o monopólio e excluir 
a concorrência”.  
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Nesta direção, deve ser lembrado que: “O corpo social do campo midiático tende 

assim a ser considerado com desconfiança por parte dos corpos dos campos sociais 

especializados, que o acusam de atraiçoar a especificidade do seu saber sempre que os 

publicitam” (RODRIGUES, 1999, p. 29). 

Porém, isso não é uma unanimidade, há aqueles que acreditam que a legitimidade do 

seu campo social está atrelada a visibilidade conferida pelo midiático. Profeticamente, o papel 

mais importante do campo midiático será a sua capacidade de tematizar e publicitar 

manejando confrontos e tensões específicas no universo dos campos sociais. 

Segundo Esteves (1998, p. 144): “O campo das mídias como dispositivo por 

excelência de realização da discursividade nas sociedades modernas garante a mediação social 

generalizada, do próprio campo com os demais campos sociais e de todos entre si”. 

Essa é uma necessidade crescente que é suprida pelo campo midiático, consolidando-o 

como agente de moderação social. 

O campo midiático na sua simbólica possui objetos de ritualização que também atuam 

na experiência humana, uma vez que, produz sensações padronizadas e rotineiras que se nos 

espelham outros campos sociais. É assim, difícil compreender esse “poder invisível” e a força 

dos seus símbolos tão cobiçados. 

Peço licença para usar uma parábola da obra de Antonie de Saint-Exúpery, O Pequeno 

Príncipe, com a qual se deseja traçar algumas considerações. O Pequeno Príncipe encontrou-

se com um bichinho que ele nunca havia visto antes, uma raposa. 

E ela disse (SAINT-EXÚPERY, 1943, p. 36 apud ALVES, 1999): 

 

- Você quer me cativar? 
- O que é isso? –perguntou o menino. 
- Cativar é assim: eu me assento aqui, você se assenta lá, bem longe. Amanhã a 
gente se assenta mais perto. E assim, aos poucos, cada vez mais perto... 
O tempo passou, o principezinho cativou a raposa e chegou a hora da partida. 
- Eu vou chorar-disse a raposa. 
- Não é minha culpa - desculpou-se a criança  
- Eu lhe disse, eu não queria cativá-la... não valeu a pena. Você percebe? Agora vai 
chorar! 
- Valeu a pena sim- respondeu a raposa- quer saber por quê? Sou uma raposa. Não 
como trigo. Só como galinhas. O trigo não significa absolutamente nada para mim, 
mas você me cativou. Seu cabelo é louro. E agora, na sua ausência quando o vento 
fizer balançar o campo de trigo, eu ficarei feliz, pensando em você... 

 

E o trigo antes sem sentido, passou a carregar em si um símbolo, que fazia a raposa 

sorrir. O curioso é que dentro de um mundo encantado de fantasias, elas sempre se 

apresentam com a solidez das montanhas. Da mesma forma, o campo midiático, cativa os 
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demais campos sociais através dos seus dispositivos internos ou seus “cabelos louros” 

lembrados pela raposa sempre que andava no trigal.  

Da mesma forma, o campo midiático é lembrado pelos demais campos sociais sempre 

que se faz necessário a utilização de seus dispositivos reguladores nos entraves com os demais 

campos sociais. Há ainda, na mesma obra a seguinte citação: “Se tu me cativas, minha vida 

será como que cheia de sol” (SAINT-EXÚPERY, 1943 apud ALVES 1999). Esse “cativar” 

está diretamente relacionado com a funcionalidade do campo midiático que ficaria convidado 

a introduzir os demais campos em locais de centralidade ou proeminência, ou seja, em lócus 

privilegiado, ensinando-os a manejarem os seus dispositivos. Quanto ao “cheia de sol”, seria a 

delegação das funções do midiático para os outros campos sociais que desejam ocupar seu 

lugar tão disputado no tecido social. 

Parece-me que o campo midiático, de alguma forma, deseja fazer com as coisas: 

transformá-las em portadores de sentido a ponto de fazerem parte da sociedade como 

extensões de nós mesmos, desacralizando, ampliando a visibilidade e nos levando a uma 

posição de maior perplexidade e inércia como meros espectadores do “visível” (ESTEVES, 

1998, p. 162), nem sempre notório aos atores sociais que se encontram envolvidos emocional 

e subjetivamente a um campo social. 

Com tantas ofertas, o campo midiático é espreitado pelos demais campos no afã dele 

se apropriar, porém, o midiático incorpora no seu discurso a voz de outros campos sociais, 

aproveitando-se do que possui de melhor e reforçando sua autonomia. 

Diante de deslocamentos e subordinações sociais para a centralidade do midiático, o 

campo religioso também se viu obrigado a se adaptar as novas formas de relações entre os 

campos sociais e o midiático. Contudo, não desenvolverei esta questão de modo histórico, 

apenas me deterei a fenômenos mais recentes. 

Especificamente, nos anos de 1980, identifica-se um fenômeno que pode ser chamado 

de “Igreja Eletrônica”2  , onde diferentes mídias são apropriadas pelo campo religioso.  

No plano internacional, várias instituições e diferentes confissões integram as mídias e 

as rotinas de seus ministérios.  

                                                 
2 Um termo adotado para análise da presença dos grupos religiosos nos meios de comunicação.  
Nomenclatura com maior uso para refletir a espetacularidade da televisão, incluindo também o uso do rádio. 
Atribuído geralmente as Igrejas Neopentecostais, cujos lideres são adaptados à modernidade comunicacional 
adotando muitas vezes práticas de marketing e gerenciamento modernos, utilizando-se de valores comerciais, 
teologias experimentais e formatos semelhantes aos de programas convencionais de TV e rádio. Atribui-se a 
Reginald Fessenden o pioneirismo na difusão da religião via rádio, em 1909, que fez leitura de passagens 
bíblicas no rádio. 
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As mídias nos seus mais variados formatos são tomadas como referências, a pelo 

menos três décadas pelo campo religioso como novas possibilidades de desenvolvimento de 

“se fazer religião”, hoje, é a igreja eletrônica um fenômeno internacional e ao mesmo tempo 

multireligioso.  

Mas, sobretudo nos anos 90 esse movimento se fez mais notório, houve o 

desenvolvimento das tecnologias a cabo pelas fibras óticas e digitalização (PUNTEL, 2005). 

E na segunda metade dos anos 90 um novo sistema eletrônico começa a se materializar 

caracterizado pelo potencial interativo e conhecido como multimídia3. 

Entretanto, nem todas as denominações evangélicas andam de mãos dadas com a 

mídia, exemplo disso é a Congregação Cristã no Brasil, a mais antiga no país, que procura 

distância do campo midiático por sua doutrina baseada em um padrão calvinista que resulta da 

passagem de seu fundador italiano, Luigi Francescon, no Brasil. O proselitismo é realizado 

dentro dos templos e nos contatos pessoais, acreditando que Deus predestina pessoas para a 

salvação, liberando-a da pressão de adaptar-se constantemente aos métodos do campo 

midiático. A doutrina da Congregação Cristã age como um amortecedor permitindo que ela se 

contente com os velhos métodos independentemente dos resultados, seguindo um modelo 

iluminista de parentesco (FRESTON, 1994 apud ANTONIAZZI, 1994). Existe um forte 

sentimento de “afastamento do mundo” e de seus meios seculares de comunicação, reforçado 

pelo modelo de uma imensa família, a Igreja é conhecida como “Irmandade”. O ethos da 

Congregação Cristã a “protege” da ânsia de status social, e dos meios de comunicação.  

Por outro lado, existem instituições que há muito tempo se articulam com o campo 

midiático, aumentando consideravelmente seu número de membros.  

Esse deslocamento será mais compreendido no capítulo seguinte, que aborda as 

interações da mídia e da religião.  

 

2.3 MIDIATIZAÇÃO DO CAMPO RELIGIOSO: ADVENTO DE NOVAS ESTRATÉGIAS 

 

Esse capítulo tratará das novas formas de religiosidades ou de se fazer religião através 

da presença da mídia no campo religioso e nas implicações desses emaranhamentos entre os 

dois campos em questão, que através da midiatização geram uma nova ambiência. 

2.3.1 Conceitos de midiatização 

                                                 
3 Joana Terezinha Puntel descreve essa nova ambiência representando novas maneiras de penetrabilidade da 
comunicação na esfera da vida, do lar ao trabalho, de escolas a hospitais, do entretenimento às viagens através 
das mídias integradas tais como: cinema, televisão, vídeo, foto, rádio, música, livro, jornal, revista.  



 
 

22

 

Para se entender este novo modo de “fazer religião” hoje, é preciso discutir o conceito 

de midiatização.  

Como qualquer acontecimento, a midiatização também está inserida no tempo, e 

necessita ser compreendida como parte integrante do desenvolvimento das técnicas de 

comunicação e das novas tendências sociais. 

O fenômeno midiatização representa organização de mediações (técnicas e 

discursivas) utilizadas pelas mídias para sua construção da realidade, transformando-se em 

um poderoso canal de sociabilização. Nesse contexto, existem pontos de referência que 

formatam a identidade e o sentido de vida para as pessoas, uma nova realidade estruturada e 

dinâmica “que não só instituem como faz funcionar um novo tipo de real, e cuja base das 

interações sociais não mais se tecem e se estabelecem através de laços sociais, mas de 

ligações sócio-técnicas” (FAUSTO NETO, 2005, p. 4).  

A midiatização atua nos moldes da articulação das instituições e dos campos sociais, 

modificando as práticas cotidianas ou o ethos das pessoas, recriando um novo espaço de 

sociabilização. Ela desmistifica antigas mediações através das tecno-interações ocupando o 

seu lugar e, ao mesmo tempo, fortalecendo-se.  

Em função disso, Verón (1997) desenvolveu um esquema de representação que 

demonstra as interações do espaço técnico-simbólico decorrentes do fenômeno de 

midiatização, seus processos não lineares, classificados como um “circuito emaranhado” de 

feedback. 

 Entende-se que as mídias em função de sua centralidade, ocupam um espaço de 

organização da conversação da linguagem na sociedade, garantem a abertura dos campos 

sociais e certa hegemonia do tecido social (figura 1). 

 

 

 

 

 

            
          
                Figura 1 - Esquema para a análise da mediatização 
                   Fonte: Felafacs. Diálogos nº 48. Lima (1997) 
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Nesse esquema os atores individuais são aqueles membros de uma sociedade de 

interconexões complexas, distante de ser uma lógica social homogênea. As letras “Cs”, que 

aparecem entre os campos com duas flechas, designam os coletivos enquanto construções que 

se produzem na comunicação, ou seja, a dupla circulação dos bens simbólicos entre os atores, 

instituições e mídias. Nesse aspecto, as mídias ocupam uma posição de articulação das 

interconexões (capaz de responder a uma solicitação) dos atores individuais e das instituições. 

Notamos na flecha C1 que as mídias e as instituições relacionam-se estabelecendo um 

jogo de influências que modificam os dois campos. Entre eles existe um emaranhado de 

intenções e agendamentos, novos tipos de relações sociais configuradas num sistema de ação 

e reação.  

Na situação C2, observam-se as estratégias dos atores individuais em relação ao 

consumo dos bens simbólicos das mídias. É o espaço onde os atores percebem e assimilam os 

conhecimentos simbólicos, que os afeta no seu modo de pensar, agir e falar. Em C3, está 

colocada a problemática da transformação da cultura interna das instituições por obra da 

midiatização, onde os atores e as instituições se alteram para dar conta de lógicas midiáticas. 

Em relação à situação da flecha C4, esta esclarece o processo que afeta os atores 

individuais e as instituições que se relacionam entre si, a partir da presença central das mídias. 

Assim, cada campo opera no seu interior as suas próprias regulações, restrições, sentidos, 

supressões, exclusões e interdições. Assim, as mídias assumem o papel de conectar tais 

instancias e suas relações, através de suas lógicas e processos de afetamento. 

As relações dos atores individuais e das instituições são atravessadas pelos 

dispositivos midiáticos assim, sujeitas a uma decodificação da linguagem, que têm 

especificidades próprias que ampliam as interconexões dos bens sócio-simbólicos e culturais 

dos atores individuais e das instituições.  

São articulações das mídias através do seu bem tecno-simbólico e de mercado que 

influenciam determinada esfera social, midiatizada geradora de uma nova ambiência ou ethos 

midiatizado. 

Essas relações não são puras, elas são transformadas pela centralidade do campo das 

mídias que detêm a tecno-linguagem e assumem a mediação dos campos sociais segundo 

lógica e ordem próprias.  

A midiatização deve ser compreendida num espaço temporal, dentro do qual, existem 

movimentos e situações históricas que ultrapassam modificações puras. Existe um 

emaranhado de técnicas e tendências sociais que se estruturam na multiplicidade da formação 

e geração de sentido. 
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Caracterizado por mudanças em seu ambiente, a mídia recria novos costumes e 

condutas nas formas antes tradicionais de vida. As tecnologias e as relações sociais sintetizam 

um fetiche da realidade, cria uma nova ambiência de habilitação, com novos contratos de 

leitura e percepção.  

A virtualização das relações humanas se intensifica decorrente da multiplicação da 

tecnointeração social, mas que também precisam ser entendidas nas condições históricas e 

culturais específicas de seu desenvolvimento, difusão e uso (PUNTEL, 2005, p. 73). A 

midiatização é um fenômeno atual que remete à complexidade do seu interior e nos 

mecanismos internos de funcionamento. 

Nesse novo ethos, as mídias fazem circular conteúdos carregados de simbólicos onde 

temas, sujeitos e campos são afetados, não agindo de forma isolada, mas conectados em um 

grande tecido, a uma nova ambiência social. 

A midiatização é geradora de uma nova ambiência articulada a partir das 

funcionalidades da vida, entre os atores individuais e os campos, o que cristalizam muito mais 

que “um novo modo de ser no mundo” (GOMES, 2006), mas, a gênese de um novo mundo 

morfológico, com suas próprias leis, regras e formas. 

O conceito de midiatização é amplamente discutido por vários autores e segundo 

Fausto Neto (2005) é pouco problematizado na esfera das teorias da comunicação que 

insistem em uma visão dominante das questões midiáticas concatenadas a uma questão 

instrumental, ou por perspectivas hegemônicas. Na proposta do autor esse fenômeno deve ser 

entendido a partir de uma prática social e de sentido, não desfazendo de questões propostas, 

mas se valendo das mesmas e reconhecendo a midiatização como algo que está em constante 

construção, envolvida num processo dinâmico. 

 A midiatização recria cenários da vida social com delegação de organização e 

funcionamento de ambientes e lugares, a partir dela advêm questões que estão inseridas nos 

campos e que modificam sua dinâmica de funcionamento. 

Durante muito tempo prevalecia um paradigma de que as novas tecnologias nos 

levariam para uma sociedade mais igualitária e homogênea, onde diferenças sociais seriam 

minimizadas, contudo, o que se percebe é a oferta de discursos de forças heterogêneas 

voltadas para grandes formas de complexidade na sociedade em que se vive.  

Para Fausto Neto (2005, p. 3):  

 

A nova vida tecno-social é origem e meio de um novo ambiente, no qual institui-se 
um novo tipo de real que está diretamente associado a novos mecanismos de 
produção de sentido, nos quais nada escaparia às suas operações de inteligibilidade. 
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Nesse novo ambiente gerador de sentidos culmina o funcionamento de uma sociedade 

produtiva ligada às lógicas de fluxos e operações que mediante a tecnologia, dispositivos e 

linguagens produzem outros conceitos de comunicação, transpondo fronteiras de espaço e 

tempo. Assim, o tecido social é amplamente afetado e, conseqüentemente o campo religioso 

que adapta e apóia na midiatização novas formas de religiosidade com o objetivo de se 

fortalecer e sobreviver.  

A midiatização pode ser tanto uma explicação da sociedade atual, mas também um 

fenômeno com mecanismos próprios de funcionamento, diz Fausto Neto (2005), ou seja, os 

meios atuam como sujeitos interacionais e dinâmicos adquirindo uma nova identidade de 

atores midiáticos. 

 Esses atores deixam de ser apenas mediadores e se convertem em um “novo coletivo” 

estabelecendo uma nova ambiência que incide diretamente nas práticas sociais e nos 

diferentes processos de interação da sociedade. 

 Segundo Fausto Neto (2005, p. 9): 

 

A midiatização da sociedade seria combinatória de conhecimentos e operações 
estruturadas nas formas de tecnologias de informação que criam novos ambientes e 
nos quais se produzem novas formas de interações, que tem como referências 
lógicas e processos discursivos voltados para a produção de mensagens. 

 

A partir dessa reflexão pode-se afirmar que a midiatização precisa ser compreendida 

como “além de” um meio, mas da gênese de um novo lócus em que a religião, principalmente 

nos anos 90, viu-se “convidada” a participar para constituir um maior número de fiéis e 

garantir o seu espaço enquanto instituição religiosa.  

Mídia e religião “fundem-se” e formam um todo complexo ligado pela dependência 

que pode passar despercebidos no cotidiano, numa dialética na qual a compreensão de uma 

das partes necessita o conhecimento da outra..  

Essa incursão das mídias no funcionamento da Igreja remete a abertura de caminhos 

para a secularização da instituição outrora puramente religiosa, hoje, afetada4 em seus atos 

pelo laico ou mundano. Entretanto, a midiatização nas igrejas não é vista como um problema, 

mas como uma solução de possibilidades e implementações (GOMES, 2007), contudo, não 

desprezando aqueles que defendem uma Igreja sem contaminações midiáticas, voltadas aos 

                                                 
4 Expressa no sentido de que a midiatização é um fenômeno que transcende os meios e as mediações, ocupando 
uma centralidade no interior das processualidades e cujas dinâmicas tecno-discursivas seriam desferidas a partir 
de suas próprias lógicas, operações “saberes” e estratégias na direção de outros campos sociais (FAUSTO 
NETO, 2005). Esse cenário de organização social e discursiva age na construção de novas realidades visando a 
operação de sentido além das fronteiras demarcadas. 
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conteúdos próprios e aos rituais internos de comunicação, direcionados pessoalmente aos 

membros da Igreja. 

“Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas”5 foi o mandamento 

de Jesus Cristo antes de ser elevado aos céus, a última ordem dada aos discípulos 

comissionando os mesmos para pregarem o Evangelho a todos os povos tribos e nações. 

Nessa ordem o campo religioso tornou-se um “imigrante”, que ocupa espaços também no 

midiático para o cumprimento do “IDE” imperativo de Jesus Cristo, entendendo que através 

do rádio (nesse caso) a Palavra de Deus pode alcançar mais pessoas nos lugares mais 

longínquos (BÍBLIA SAGRADA, 2000).   

A generalização da midiatização no Brasil engloba os mais diferentes campos sociais e 

não obstante, o religioso engrossa esse engodo tornando essa estrutura social mais complexa 

em torno de estratégias meticulosamente pensadas. 

De acordo com Fausto Neto (1995, p. 4): 

 

A indústria cultural religiosa se constitui numa estrutura que, embora voltada para 
fins institucionais específicos, opera no mercado da comunicação com os mesmos 
instrumentos e lógicas da indústria cultural convencional, uma vez que, para que a 
religião se faça consumível e visível, se torna necessário que seja produzida segundo 
a lógica vigente, com seus objetos nos formatos das mercadorias em oferta, e tenha 
seus processos de consumo organizados. 

 

E não poderia ser diferente, existe uma lógica de mercado na qual a Igreja necessita se 

adequar para tornar público o seu bem, tornando-o consumível e conhecido dos seus clientes 

potenciais.  

A midiatização reterritorializa ou age como uma repatriadora do espaço religioso, 

como também as novas condições pela qual este pede autonomia, credibilidade e oferece os 

enquadres para o reconhecimento por parte daqueles que o demandam (FAUSTO NETO, 

1995).  

A sociedade cada vez mais depende da midiatização e, por conseguinte a religião se 

insere nesse novo bios para garantir o fortalecimento de suas estruturas.  

Pode-se compreender, com base em Hoover  e Lundbuy (1997), que a mídia e a 

religião devem ser estudadas através dos processos e padrões da cultura. Caberia a mídia a 

função de inserir a religião nos processos simbólicos de produção até porque a mídia é 

imaginada como detentora do poder de repassar a mensagem religiosa, fornecendo o material 

                                                 
5 Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 (BIBLIA SAGRADA, 2000).  
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Mídia Religião 

Cultura 

bruto para a construção intencional ou voluntária entre pessoas de vários contextos, ou seja, 

diferentes culturas. 

Conforme o diagrama abaixo, a partir de uma leitura de Hoover e Lundby (1997), 

pode-se entender as inter-relações entre a mídia, religião e a cultura (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - inter-relações entre a mídia, religião e a cultura 
                    Fonte: Hoover e Lundby, 1997 
 

 

As duplas flechas nas três esferas sociais demonstram as relações complexas e que são 

atravessadas pela midiatização, representada pela figura central multi-setas, que influencia a 

mídia, a religião e a cultura. Nesse meandro há uma disputa de interesses entre mídia, religião 

e cultura. 

Para Hoover e Lundby (1997), a religião atua como universo simbólico de valores de 

conhecimento final, a mídia atua como mediadora da comunicação, constituindo dimensões 

fundamentais de cultura na sua própria visão, tornando-se um espaço de troca entre mídia e 

religião. A mídia através dos seus símbolos, ícones, signos e valores de significação religiosa 

concebem novas concepções da verdade e de religião, já que, está enraizada na imaginação e 

na prática humana ontológica aprimorando-se como “quase uma religião da vida cotidiana”, 

onde a midiatização da religião e da cultura tornou-se explícita, segundo (HOOVER; 

LUNDBY, 1997, p. 6). A tendência emergente da religião é de embate entre o secular e o 

sagrado, ou o sagrado e o “mundano”, entre a religião pública amplamente difundida através 

de dispositivos midiáticos e, por outro lado, uma religião voltada para o indivíduo como ser 

importante e único pertencente a uma instituição. Em função disso, “teólogos e retóricos estão 

constantemente monitorando os discursos públicos para garantir as regras de senso e de não – 
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senso, ou seja, racionais e irracionais, adaptando-se a novas regras e situações” (HOOVER; 

LUNDBY, 1997, p.14). 

Essa adaptação é concebida em discursos religiosos que trabalham numa ordem entre 

o sagrado e o profano em que o significado de realidade repele invasões de sentido, 

combatidas através de mitos ou símbolos próprios da religião que dão significado ao que a 

razão não explica, abrindo o caminho para a vivência da fé. O sagrado e o secular são 

amplamente explorados e contrariamente, o secular é associado como uma construção 

humana, artificial e representante de rupturas sociais; enquanto o sagrado restaura e promove 

a harmonia na existência humana. 

A midiatização promove novas narrativas simbólicas que projetam significados 

ditando acontecimentos, isso se dá através da capacidade dos atores de articular o sagrado 

transformando objetos e atividades em símbolos de valor com os quais as pessoas se 

assemelham e incorporam na sua vida.  

Tais afirmações vêm ao encontro ao texto que recria vínculos com o receptor e 

concomitantemente, “novas linguagens culturais, arquétipos simbólicos nos textos religiosos 

tradicionais, assim a audiência pode incluir em diálogos, essas referências do sagrado 

primitivo com a presente secularização da cultura” (HOOVER; LUNDBY, 1997, p. 20).  

Na realidade o “sagrado” adquire um simbolismo de agente com o profano, que o 

convida a um diálogo reformador que gera novos símbolos do sagrado e do profano. A 

questão central não está simplesmente nisso, porém em saber ou discutir se o sagrado e o 

secular estão inseridos dentro das sociedades e como são seus movimentos. Se as nossas 

sociedades estão se tornando mais ou menos sagradas ou seculares, muito menos se as 

atividades episcopais estão aumentando ou diminuindo, mas como os discursos do sagrado e 

do secular estão se afirmando nesse momento (HOOVER; LUNDBY, 1997, p. 22). 

Uma nova consciência religiosa gerou-se a partir dos movimentos de contracultura6 

nos anos de 60 e 70, marcando novos rituais e surgindo novos símbolos do sagrado, 

conhecidos e bem próximos da realidade, tais como: a pequena comunidade interativa, 

expressiva e participativa, a natureza e a família multicultural.  

Para Hoover e Lundby (1997, p. 22): “Esta justaposição de símbolos e discursos 

constantes estabelece uma atmosfera de reflexão, de liberdade para repensar molduras 

mitológicas, e a sua distância para com a vida cotidiana comum”. 

                                                 
6 O movimento contracultura foi chamado para reformular os símbolos seculares centrais, vistos como sagrados 
pela modernidade, tais como: o nacionalismo, a organização burocrática racional da modernização industrial, o 
mito da evolução linear, a epistemologia da racionalidade instrumental, a socialização estruturada pelos sistemas 
educacionais graduados e a mídia escrita (HOOVER; LUNDBY, 1997). 
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Por conseguinte, essa nova atmosfera de reflexão abre o espaço para a reafirmação 

sem, contudo, ignorar o secular, mas através dele reafirmando as bases e convicções do 

sagrado. Nesse mesmo movimento as instituições religiosas sentiram que poderiam recuperar 

seu senso de sagrado deixando o confinamento e migrando para o secular, conhecendo-o e 

reformulando as estratégias de comunicação.  

Desde os anos 50 a tradição evangélica tem mobilizado todo um sistema de símbolos 

sagrados, compartilhados através da imutável Palavra de Deus, ou da Bíblia Sagrada, que 

contêm a mente de Deus e que constitui a “bússola” do cristão. Há também, o pregador 

ungido por Deus e aprovado pela instituição religiosa, chamado e escolhido para pregar a 

verdade que cura, liberta e batiza com Espírito Santo. 

Segundo Hoover e Lundby (1997, p. 28): 

 
O tempo e a história entendem um sagrado em que o profeta sente um chamado 
irresistível, para anunciar a irresistível vinda do Reino de Deus, em um tempo 
determinado. Acreditando que seja urgente pregar a palavra transformadora para 
todo o mundo, e chamar a todos para responder a palavra imediatamente. 

 

Esse chamado é assumido pelos pregadores que pregam a Palavra de Deus num 

primeiro momento de maneira pessoal, porém em pouco tempo surgiram os evangelistas de 

rádio e de televisão apresentando aos fiéis novos símbolos de sagrado e novas maneiras de 

utilização do secular, antes duramente desprezado. 

Embora a tecnologia do mundo secular faça parte do “mundo”, ela tornou-se sagrada 

ao anunciar o evangelho, carregada de uma forte retórica persuasiva. 

Segundo Hoover e Lundby (1997) é necessário analisarmos a mídia além de um 

espaço e uma técnica, mas através de um novo conceito, no qual existem negociações 

religiosas, culturais e midiáticas que permanecem juntos, inter-relacionados a fim de criar 

uma nova ambiência de “negociação cultural”.  

Em uma visão brasileiro-católica, Gasparetto (2007), retoma a definição de 

midiatização redesenhada a partir da própria sociedade secularizada, perdida ou apressada 

diante das imposições do tempo, que anda depressa mesmo sem uma direção norteadora, na 

qual a religião assume outras funções sociais. Uma delas é a de resgatar a identidade do 

homem, seu status de vencedor, permitindo ao fiel encontrar-se novamente, adquirindo forças 

para retomar a vida ao fluxo normal, superando intempéries e adversidades. 

De acordo com Gasparetto (2007, p. 7): “As crises da história afetam, naturalmente, as 

pessoas e as instituições que nelas se situam, pois os homens e as instituições se nutrem da 

atmosfera sociocultural que os envolve”. 
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Certamente, a religião possui a prerrogativa de fornecer justificativas coerentes para os 

problemas humanos, sendo um importante instrumento produtor e divulgador de uma 

ideologia de classe.  

Nesse novo ambiente emerge uma técnica organizacional e que se converte em um 

ambiente classificado por “comunidade de pertencimento” (GASPARETTO, 2007). Dessas 

acepções, ressalta-se que a midiatização está mudando a religião, transformando-a em um 

fenômeno cultural e institucional específico, organizando-a como empresa e utilizando-se 

largamente dos dispositivos midiáticos para garantir a sua sobrevivência.  

Segundo Martino (2003, p. 51): 

 
[...] mas nada garante que novas formas de compreensão e prática da religião não 
possam surgir e se firmar. A religião acompanha as sociedades em mudança 
modificando-se concomitantemente e adaptando-se às necessidades onde quer que 
estejam.  

 

Daí a necessidade das Igrejas desenvolverem um pensamento comunicacional mais 

avançado, por meio dos projetos para algumas práticas de comunicação alternativas, diz 

Gasparetto (2007), rápidas, fáceis e com resultados comprováveis adaptada, a realidade da 

sociedade. Tal situação de aproximação das Igrejas com os seus fiéis através dos dispositivos 

midiáticos implica em uma “dependência” da mídia, para que esta assegure a instituição 

religiosa um lócus no mundo contemporâneo. “É isso que faz com que ela tenha os seus 

próprios meios e comece a pensar a comunicação a partir da perspectiva de políticas e 

estratégias” (GASPARETTO, 2007), englobando em si uma gama de acontecimentos 

explicáveis a luz da religião. 

Na compreensão da midiatização da religião estamos trabalhando na intersecção de 

questões distintas, articuladas entre o sagrado e o mundano, entre o uso de novos dispositivos 

na propagação do evangelho ou nas investidas particulares e pessoais, entre adequar-se a 

sociedade ou fazê-la se adequar a doutrina e prática da Igreja. Nesse meandro, surgem 

religiões híbridas, que aderem as estratégias da indústria cultural religiosa e de alguma forma 

a espetacularização da religião.  

A midiatização afeta as diferentes práticas de religiosidade, como afirma Gasparetto 

(2007), “no sentido de que a mídia se oferece para estruturar e articular o mercado simbólico 

dos bens religiosos”, suscitando discussões entre os fiéis sobre temas exclusivos do grupo ou 

que sejam expostos exaustivamente pela mídia. 

 Dessa forma, o uso dos dispositivos de comunicação para a veiculação de discursos 

religiosos representa a combinação de instâncias de sociabilização e de construção de 
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universos que pautariam à ótica que terá o “fiel-receptor” da realidade. Nesse sentido: 

“Ambas lidam com o imaginário, criando mitos, santos e heróis de novela, na medida em que 

estes personagens se mostram como ideais, difundindo conceitos e perspectivas de 

comportamento” (MARTINO, 2003, p. 59). Da midiatização advém uma nova racionalidade 

técnica que desenvolve a sensibilidade e rechaça a racionalidade moderna, cartesiana e 

fragmentária como único suporte da verdade. Atua sob novas lógicas ao passo que aloca 

mecanismos da comunicação para estabelecer sua posição no campo religioso, 

concomitantemente tenta expandir-se para adaptarem-se as exigências da modernidade 

(GASPARETTO, 2007). 

Para Gasparetto (2007, p. 26): 

 

A midiatização, portanto, opera sob novas lógicas ou, antes, sob novas 
sensibilidades. Isso tem implicações para o processo que ela realiza de 
desmistificação das tradições e dos costumes e o surgimento de uma nova 
sensibilidade marcada pelo abandono das totalizações ideológicas, a dessacralização 
dos princípios políticos e a ressificação da utopia em termos de negociação como 
forma de construção coletiva da ordem. 

 

Essa nova “construção coletiva da ordem”, específica na qual a midiatização atua sob 

as sensibilidades das pessoas oferece uma metamorfose de um sentimento interno e subjetivo 

em uma hipótese acerca do universo, discriminando objetos, tempos e espaços, construindo, 

com a religião uma abóbada sagrada com que recobrem seu mundo. Para Gasparetto (2007, p. 

36): “Assim sendo, a religião e a midiatização não podem ser tratados com entidades 

autônomas e independentes, mas como cenário múltiplo de recíprocas interconexões e 

transformações, de fronteiras híbridas constitutivas da cultura contemporânea”. 

Dessa maneira, a vida em sociedade se debruça na tríade da midiatização: produção, 

circulação e recepção, na qual idéias e valores são constantemente interiorizados pelo 

indivíduo, como maneira de agir corretamente.  

As ações sociais tendem a se reproduzir em situações análogas, uma reprodução 

menos consciente, criando um senso prático, na construção coletiva da ordem social.  

Prevalecem laços sociais baseados no contato e vivência emocional, na autoproteção, 

gerando assim novas comunidades de referencia marcadas pela fragilidade, fluidez, 

instabilidade e efemeridade (GASPARETTO, 2007). 



 
 

32

A midiatização é responsável pela construção de novas “comunidades de 

pertencimento” 7, no âmbito do campo religioso onde a influência de suas instâncias de 

sociabilização, seus ritos e simbólicas dão legitimidade a sua doutrina, sendo decisivo na 

estruturação desse espaço, onde, nota-se com clareza a modelagem de atuação e 

comportamento de seus membros definidos segundo os interesses coletivos da própria 

instituição religiosa, a partir disso. 

Segundo Gasparetto (2007, p. 30): 

 
Geram-se novos tipos de interação. Uma compreensão da mídia como constitutivo 
estratégico da interseção da produção e do consumo cultural, e no deslocamento, na 
esfera das práticas sociais, de uma lógica de representação para uma lógica de 
apropriação e reconhecimento dos produtos midiáticos.  

 

Se valida o que a midiatização oferta ao campo religioso, nesse caso de estudo o rádio, 

os dispositivos de propagação do Evangelho de Jesus Cristo, tornando público dogmas e 

doutrinas de Instituições religiosas, exteriorizando através do secular o sagrado, a pregação da 

Palavra que alcança o crente e o mundano, contidos em esferas de diferentes ordens religiosas 

e sociais. 

 A midiatização também é compreendida por Gasparetto, como uma produtora e 

organizadora de sentidos; como uma prática a mais entre as que são transformadas 

diariamente e carregadas de significados tornando-se práticas naturais.  

De acordo com Martino (2003, p. 76): 

 
O estabelecimento das práticas cotidianas é um complexo fenômeno influenciado 
por matrizes diversas de ação reguladas por uma conjunção de fatores que escapam 
tanto a redução do comportamento à atitude da vontade do sujeito quanto de sua 
submissão a um contexto espaço-temporal determinado.  

 

A presença da midiatização nos diferentes “setores” da sociedade nos remete a uma 

compreensão de que sujeitos estão inseridos nos processos midiáticos que afetam a relação 

dos meios com as instituições da sociedade, a relação dos meios com os atores individuais; a 

relação das instituições com os atores individuais e a maneira como os meios afetam a relação 

entre as instituições e os atores (GASPARETTO, 2007). A “religião midiatizada” promove 

desde o ingresso do indivíduo a instituição, uma educação em diferentes níveis para garantir a 

sociabilização ou pertencimento desse indivíduo que interiorizou-se de tal modo a ordem 

coletiva, que sua atuação é validada pela instituição religiosa a qual pertence.  

                                                 
7 Não me deterei no conceito de comunidade de pertencimento, contudo tal estudo é mais explorado por 
Gasparetto (2007).  
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Quando são pensadas as complexas relações da religião e da mídia, logo se associam 

contratos que tendem a mesclar, destacar ou até mesmo apagar as marcas discursivas de 

outros campos (GASPARETTO, 2007).  

A partir dessas idéias, cabe apresentar a contribuição de Rocha  (2006) sobre das novas 

formas de propagação do discurso religioso, baseados nos evangelhos bíblicos e na moral 

cristã, “adicionados ao processo tecno-interativo dos meios de comunicação de massa”. 

Essa nova relação estratégica de discurso da religião baseado num sistema neoliberal, 

“prolonga a idéia do ‘bem ético’ cristão, pelo ‘aqui e agora’ do estar individualista”, 

associando salvação e consumo (ROCHA, 2006, p. 32). 

Nesse modelo, a midiatização se encaixa como ferramenta de domínio ou influencia a 

Palavra de Deus, através dos pregadores que pregam aos fiéis e infiéis mensagens de cunho 

emocional, de consolo, de atenção ou de um novo modo de ser no mundo. 

Na sociedade globalizada, adaptar-se é uma regra de sobrevivência para qualquer 

grupo ou instituição social, dessa forma, a religião tenta se adaptar aos novos tempos através 

de formulas de marketing e comunicação. Vive-se uma metamorfose da religião que 

englobam crenças antigas e ajustamentos a novos dispositivos de comunicação decorrentes da 

heterogeneidade da sociedade atual. “Nesse ‘mercado’ religioso ou de pluralismo religioso, a 

religião está tão diversificada quanto qualquer outro setor” (ROCHA, 2006). 

São as mazelas da sociedade e todos os pontos de dúvida ou falha humana que 

fortalecem a busca por explicações que somente a fé está autorizada para explicar e conceder 

ao homem respostas plausíveis. 

Para Rocha (2006, p. 42): 

 
Por conta da combinação dessa insegurança, dessa perplexidade, com a cultura de 
consumo globalizado, hoje muitas pessoas recorrem a Deus como se estivessem 
adquirindo uma mercadoria qualquer, valendo-se do que o sagrado pode oferecer, 
pagando por isso. É o que chamamos de consumidores religiosos. 

 

Há para esses consumidores uma mega oferta de bênçãos mesmo estando em casa, 

basta ligar o rádio, a TV ou a Internet e escolher “do que eu desejo me alimentar” e tudo isso 

no conforto da minha casa e sob o meu controle. Existem duas vertentes na religião, uma que 

diz respeito à salvação e cura; e outra a resolução de problemas de outras ordens, financeiras, 

familiares ou espirituais. 

Diante da ação da religião através da televisão e do rádio surgiu um novo tipo de fé, a 

fé eletrônica que é parte de uma aldeia global, que “propõe uma abertura maior da 
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consciência às informações que não só têm origem na família, ou na fé, como as experiências 

vividas com a religião midiática” (ROCHA, 2006, p. 42).  

Aí se encontra um ritmo veloz e se aceita a postura de que “evangelizar é preciso”, 

utilizando os modernos meios de comunicação e admitindo que a tecnologia da reprodução 

eletrônica possa ampliar a penetração da mensagem de Deus (PUNTEL, 2005). Obviamente 

que o sucesso de evangelismo via rádio ou televisão depende, em parte, do televangelista que 

tenha intimidade com o veículo sabendo cativar espectadores, ouvintes e futuros cristãos. 

A religião depende também das leis de mercado e para adaptar-se a essa nova 

realidade lança mão dos dispositivos midiáticos, enfim, nasce da necessidade da crença da 

massa e do preenchimento do vazio individual, transformando-se, desta forma, em mais um 

elemento de poder midiatizado (ROCHA, 2006). 

Pode-se compreender com base em Rocha (2006), que a religião da globalização é 

midiatizada de modo que não atinge a todos igualmente, nem ao mesmo tempo, nem com o 

mesmo sentido. Há um pluralismo religioso, uma oferta de religiões que chega pelas ondas da 

televisão ou do rádio tão diversificado quanto qualquer outro setor da sociedade.  

Coaduna-se com essas reflexões, Fiegenbaum (2007)  , que entende a midiatização 

como resultante de dispositivos tecnológicos e pela discursividade do campo midiático que 

opera sentidos na circulação, na produção ao consumo, reconfigurando os modos de 

percepção do mundo. Para Fiegenbaum (2007), o processo de midiatização estabelece 

primeiramente uma ação linear, devido a nossa herança cartesiana, contudo, essa analogia nos 

afasta da real interpretação do que representa o movimento de midiatização.  

De acordo com Fiegenbaum (2007, p.3): 

 

Ou seja, os processos midiáticos são operações dinâmicas ou determinadas práticas 
comunicacionais do campo das mídias que fazem uso de diferentes linguagens e 
circulam por meio de dispositivos comunicacionais, cuja condição de existência e 
desenvolvimento está associada a bases tecnológicas. 

 

Assim, os processos midiáticos são entendidos de uma forma menos linear e estão 

associados a um sistema circular que remete a uma espiral, que possui a sua própria força 

motriz e que da mesma forma sofre intervenções de forças exteriores. Esse sistema 

representativo da midiatização helicoidal em movimentos circulares, segundo leitura de 

Fiegenbaum (2007), representa uma contínua movimentação da midiatização sempre à frente 

e em circularidade. 
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As variações da tonalidade das cores representam os embates internos e externos, nos 

quais tal sistema está sujeito provocando movimentos de autodefesa, na tentativa de controle 

de tais entraves para a sua continua movimentação, como demonstra o gráfico abaixo (figura 

3). 

 

 
    Figura 3 - Sistema circular dos processos midiáticos8 
                              Fonte: Fiegenbaum, 2007 
 

Para Fiegenbaum (2007, p. 3): 

 

Processos midiáticos, portanto, tratam de uma complexidade, porque articulam 
relações, conexões e interconexões que se dão no processo de produção, circulação e 
consumo de produtos midiáticos, configurando um mercado discursivo de bens 
simbólicos.  

  

Esse complexo sistema de midiatização configura-se como um novo bios que insere na 

sua realidade o indivíduo e se organiza de forma heterogênea na expressão da mídia que opera 

interações sociais, publicitações que se dão diante de conflitos e tensões. Envolvem-se na 

sociedade modificando a cultura que se interconecta com a tecnologia, com o indivíduo e 

promove o advento de uma nova ambiência.  

Contudo, ressalta Fiegenbaum (2007, p. 3), que “é necessário observar que também as 

tecnologias de comunicação jogam um papel fundamental nos processos de produção, 

circulação e consumo dos discursos”, assim o processo de midiatização da sociedade torna-se 

acentuado em movimentos helicoidais e progressivos, concomitantemente. 

Para Fiegenbaum (2007, p. 8): 

 

A desmistificação das tradições e dos costumes e o surgimento de uma nova 
sensibilidade marcada pelo abandono das totalizações ideológicas, a dessacralização 
dos princípios políticos e a ressificação da utopia em termos de negociação como 
forma de construção coletiva da ordem.  

 

                                                 
8 Desenvolvido à partir de uma leitura de Ricardo Fiegenbaum. Paper: Estamos “condenados” à midiatização? 
Articulações conceituais em torno do processos midiáticos. Doutorando do PPG-Com Unisinos. São 
Leopoldo-RS, 2007. 
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Assim, as identidades para Fiegenbaum (2007), são constituídas e reconhecidas como 

tal nesse processo de midiatização operado pelos dispositivos tecnológicos de comunicação, 

influenciando diretamente nas relações entre a cultura, tecnologia e linguagem; parafraseando 

com Puntel (2005), a comunicação estabelece trocas de interações simbólicas diante das quais 

relações humanas se desenvolvem sugerindo a pertença a um determinado corpo, conjunto ou 

campo enquanto transferências de entidades psíquicas, pensamentos ou significados, 

assumindo o papel de protagonista das novas formas de interação da sociedade. 

O organograma abaixo, desenvolvido a partir de uma leitura de Fiegenbaum (2007), 

simboliza as articulações da midiatização influenciando ou modificando a cultura, tecnologia 

e linguagem e que, concomitantemente se inter-relacionam (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Articulações da midiatização influenciando  
ou modificando a cultura, tecnologia e linguagem                             
Fonte: Fiegenbaum, 2007 

 

Essas ligações deflagram um “produto da tecnologia aplicada a processos de 

interação”, da mesma forma, a tecnologia é “um produto social, resultante de uma interação 

social”, peculiar de discursividade, ou seja, por um modo de dizer que é um modo de fazer 

com a tecnologia, reconfigurando os modos de interação do ser humano com a tecnologia e 

com a comunicação. Propositalmente, adequou-se a midiatização acima dos demais com o 

objetivo de demonstrar que a midiatização ocupa um lugar privilegiado, central e que 

influencia as demais estruturas e instâncias que formam a sociedade. 

Pode-se compreender, com base em Fiegenbaum (2007), que o surgimento de novas 

tecnologias de comunicação articuladas a processos de interação social promove o advento de 

novos modus operandi de dizer, de fazer e de relacionar-se, por sua vez reconfigurando a 

tecnologia que é influenciada com o discurso e com a experiência social de comunhão dos 

agentes sociais.  
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A mídia deixa de ser um instrumento e passa a ocupar um lócus de centralidade cuja 

operação é midiatizada e que influencia instituições, campos e pessoas; fundando um novo 

modo de ser e pensar a religião e a própria vida.  

De acordo com Fiegenbaum (2007, p. 11): 

 

Não se pode focar na tecnologia somente, nem nos discursos, nem nas interações, ou 
nos meios, na linguagem ou nos sujeitos, mas nos processos midiáticos. E os 
processos midiáticos são dinâmicos, [...] colocam em disputa hegemonias e contra-
hegemonias, disciplinas e resistências, subordinação e insubordinação, acoplamentos 
e desacoplamentos por meio da produção, circulação e consumo de sentidos, onde o 
indivíduo, sociedade e discurso se encontram.  

 

Nesse sentido, a partir de Fiegenbaum (2007), conclui-se que os processos de 

interação social que se dão através da midiatização reconfiguram as relações de poder e 

fundam um modo de ser no mundo e um jeito de pensá-lo, uma cultura modificada pela lógica 

da mídia que dita o modus vivendi, ou seja, um modo midiatizado.  

Os estudos desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de cooperar 

no entendimento da midiatização da religião. 

 É necessário evocar as pesquisas de Borelli (2006); que investiga o assunto, onde os 

cultos religiosos em tempo real modificam-se quando transmitidos através dos dispositivos 

midiáticos que possuem sua própria lógica. O resultante disso é um “produto final” alterado, 

reconfigurado conforme o sentido da mídia. 

Existem ajustes de percurso, técnicos e factuais que são elaborados para que o 

“espetáculo religioso” possa se adequar à agenda midiática, afinal perpassa o ritual religioso 

ou sócio-cultural, “mas é também um fenômeno de comunicação midiática que é 

compreendido a partir de algumas referências teóricas, especialmente dos conceitos de 

midiatização, campos sociais e construção do cerimonial midiático” (BORELLI, 2006, p. 38).  

A noção de midiatização, segundo Borelli (2006), refere-se à articulação hibridizante 

das múltiplas instituições com as várias organizações de mídias, representada no esquema 

abaixo, que demonstra a relação entre as instituições com os vários tipos de mídias que 

acontecem dentro de um universo midiatizado, heterogêneo e híbrido, demonstrando as 

complexas relações que, nesse caso permeiam a mídia e a religião.  

A partir de Borelli (2006), na forma de animação gráfica demonstra-se a maneira de 

pensar essa questão. Nota-se no gráfico abaixo, que a midiatização engloba todo um sistema 

de articulações técnicas e discursivas entre as várias instituições que o compõe (figura 5).  
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     Figura 5 – A midiatização engloba todo um sistema de articulações 
     Fonte: Borelli, 2006 

 

Essas instituições são as mais variadas da sociedade, tais como: Política, Esportes, 

Religião, etc. Observamos que a midiatização está posicionada na fronteira do universo dessas 

articulações híbridas das instituições e das organizações de mídia, para representar que ela 

está inserida dentro desse universo e, ao mesmo tempo, contribui para a estruturação do 

mesmo. 

A partir dessas concepções, pode-se ressaltar que: “A mídia não é concebida apenas 

como um suporte material, um meio técnico, mas como um dispositivo, um lugar complexo 

constituído de materialidades e subjetividades, que orienta, hierarquiza e co-determina os 

sentidos a partir das estratégias” (BORELLI, 2006, p. 35). Contudo, Barbero (1995) ressalta 

que a religião está se modernizando, está se apropriando da modernidade e de alguma maneira 

transformando-a em alimento e elemento de seu próprio projeto.  

Assim assistimos um enfrentamento entre religião e modernidade, ligados aos meios 

de comunicação e as novas tecnologias comunicacionais.  
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É o caso do programa de rádio da Assembléia de Deus de Santa Maria que constrói 

uma outra assembléia9, com significados múltiplos, dotada de aparatos técnicos e denominada 

“A Voz da Assembléia de Deus”, que será ampliada nos capítulos seguintes; em que os 

sentidos tradicionais sobre a religião-presencial, num espaço físico, denominado Templo, 

Tabernáculo ou Igreja, é deslocado para outra ordem, a das mídias, o rádio, o jornal e a 

internet. 10 

Com base em Borelli (2006), ressalta-se que ao midiatizar um acontecimento 

religioso, a pregação de uma Palavra, o ensinamento de uma doutrina, o programa de rádio 

mesmo sendo gerenciado por pessoas pertencentes à Assembléia de Deus, não está somente 

reproduzindo as simbólicas do campo religioso, como também, “re-construindo, 

redimensionando e ressemantizando esses sentidos primeiros a partir de estratégias muito 

específicas” (BORELLI, 2006).  

Existem regras na midiatização que envolvem todo o sistema, mesmo os que são parte 

da Assembléia de Deus que estão envolvidos na produção ou co-produção do programa, 

acabam consciente ou inconscientemente formando uma outra Assembléia, uma outra forma 

de cultuar a Deus e de incluir os ouvintes, aos quais chamamos de fiéis ou radiofiéis. 

Esses radiofiéis sentem-se amparados, inseridos na Igreja e acolhidos entre os irmãos, 

mesmo em casa, no trabalho ou no trânsito, todo o momento é ideal para estar em contato com 

os ensinamentos da Palavra de Deus.  

Uma característica interessante é que o programa evangélico é transmitido em uma 

emissora do Governo Federal, uma Autarquia, pertencente à Universidade Federal de Santa 

Maria, o único de cunho religioso, mas esse fator será mais explanado nos capítulos seguintes. 

 Nesse meandro de lógicas, existem representações características do campo religioso 

e ordens midiáticas que devem ser observadas: “a temporalidade, a atualidade, os valores-

notícia, as rotinas produtivas, o ‘estar junto’ mesmo que não presencialmente, a construção de 

um cerimonial próprio a partir de doutrinas religiosas” (BORELLI, 2006). 

                                                 
9 Reunião de pessoas para determinado fim, congresso, junta. 
10 Apesar de todas essas mídias apresentarem-se como interessantes objetos de estudos, me deterei apenas 
naquela que foi a “gênese” das demais e que acompanha a Assembléia de Deus de Santa Maria desde a sua 
fundação, o rádio, que também esta inserido na página da Igreja, sendo possível escutá-lo via web no endereço 
www.adsantamaria.org.br. Cabe ressaltar que, através dele as demais mídias foram se incorporando na Igreja até 
fundarem o Departamento de Comunicação (DECOM), que atualmente, possui projeto de implantação de TV 
digital, com o objetivo de transmitir os cultos em tempo real através da internet na página eletrônica da Igreja.  
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O culto já não é apenas um ato in loco, ou seja, dentro de um templo e suas fronteiras 

se ampliaram na mesma medida das ondas Hertzianas11, ampliando a “Voz” da Igreja para 

fora do seu nicho habitual. Contudo, Borelli (2006), suscita que tal prática, “Seria a 

‘dissolução do religioso’, em que a religião estaria sendo gerida por outros âmbitos que não 

apenas aquele limitado ao seu lugar original, demarcado pelas vestes, ritos e símbolos, mas 

também por outras instâncias, como a midiática”. O dispositivo midiático age no ritual do 

culto que recebe outro formato, midiatizado, criando novos sentidos, ações, conceitos de 

religião e abrindo uma infinidade de diferentes interpretações.  

Esse tipo de disputa entre os dispositivos midiáticos e a religião pode ser 

compreendido a partir de um modelo desenvolvido por Westley e MacLean12, baseado na 

experiência de comunicações pessoais que demonstram o sentido das mensagens através das 

instituições, nesse caso a mídia e a religião, ressemantizando e gerando uma forma muito 

singular de mostrar, nomear, dizer, evidenciar e destacar ou neutralizar dissonantes discursos.  

Conforme segue abaixo o modelo para o estudo da comunicação institucional, 

considerando nesse caso, a Igreja (figura 6). 

Onde: 

        A - Meio de comunicação de massa, rádio (A Voz da Assembléia de Deus). 

        B - Receptor (Ouvinte, fiel ou não) 

               X1, X2, X3, X4 – Mensagens possíveis 

               Xn – Mensagem estabelecida por A 

 

 
  Figura 6 - Modelo de Westley e MacLean para o estudo da comunicação institucional 
  Fonte: Westley e MacLean 
 

                                                 
11 Derivado de Hertz (Hz) é a unidade de medida para a freqüência, a qual é expressa em termos de oscilações 
(vibrações) por segundo. A unidade é nomeada em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, que fez 
importantes descobertas para a ciência no campo do eletromagnetismo. 
12 WILLETS, G.  La communication modélisée.  (apud MARTINO, 2003, p. 177). 
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Existindo um assunto em X constituído em tantas mensagens quantas forem possíveis 

de serem entendidas por B, será do interesse de A (A Voz da Assembléia de Deus), evitar que 

alguns elementos de informação escapem ao seu controle, como a mensagem X4 do modelo. 

Dentro desse tema o fiel está exposto à N mensagens não apenas no ambiente institucional, 

mas também na anterioridade formativa de seus grupos primários. 

O interesse de A (Assembléia de Deus) é canalizar todas as informações X1, X2, X3, 

em um único sentido Xn (“Crente ouve rádio cristã”, “Não ouvimos músicas mundanas”) e 

evitar ou pelo menos minimizar que as informações oriundas de fontes diferentes (X4) 

ganhem espaço na mente do fiel (MARTINO, 2003).  

Os estudos desses autores vêm concatenar com as observações de Borelli (2006), a 

cerca das mutações que envolvem o ritual religioso: 

Para Borelli (2006, p. 11): 

 
O ritual religioso é mudado e adaptado às características do dispositivo midiático. A 
midiatização da Romaria vai impondo novos modos e regras de funcionamento da 
festa, em que se observa neste processo uma Romaria que vai sofrendo 
historicamente alterações em função da presença do dispositivo. 

  

A partir dessas afirmações, entende-se que a religião se transforma em uma cerimônia 

midiatizada, obedecendo a novas funcionalidades, já que anteriormente a mensagem do 

Evangelho era pregada de forma pessoal, no templo ou através de folhetos em movimentos 

externos de evangelização (pessoais). Contudo, hoje tendo de adequar-se à linguagem 

radiofônica que é popular, intima, regional, veloz, acessível e simples. 

Pode-se inferir, com Barbero (1995), que estes fenômenos produzem identidade, 

reconstroem sujeitos, atores sociais, concluindo que os meios de comunicação são espaços de 

construção de identidades. As pessoas no mundo necessitam se reencontrar com o sagrado, já 

que os indivíduos estão sendo regidos por uma racionalidade instrumental fria, pragmática e 

funcional de uma fé politizada. 

A religião é um reflexo cultural da sociedade onde a secularização teria a tendência de 

dissolver essa religiosidade a favor das institucionalidades funcionais das igrejas. “Todavia 

hay países donde el Estado se encuentra fuertemente amarrado a la Iglesia, donde todavía a 

Iglesia se siente con derecho a imponer, a manejar, a manipular el campo de la educación, a 

chantajear al campo de la cultura” (BARBERO, 1995).  

Nesse sentido, entende-se que para alguns autores uma sociedade mais moderna é 

aquela mais livre do sagrado, que afirma o sujeito pessoal, livre e de consciência, com 

convicções próprias. 
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Barbero (1995, p. 73) afirma que: 

 

Un mundo que conquista progressivamente su autonomia cultural, ideológica, 
cognitiva, de lãs creencias, de los credos y de lãs instituiciones religiosas de 
cualquier tipo. Dito en otras palabras: una socieda moderna, secular, es aquella 
que es plural, compleja, no unívoca en su evolución y que por tanto ya no oferece un 
substrato idóneo que la haga confundirse con cualquier tipo de religión, con 
cualquier tipo de iglesia.  

 

Dessas acepções, pode-se levantar questões tais como: A religião está perdendo seu 

espaço no mundo secular? A Igreja já não é tão influente quanto foi na Idade Média? O que 

pode-se afirmar é que existem novos modos de se fazer religião hoje, novas igrejas que 

surgem e que agrupam em sua doutrina interna ações de marketing e se utilizam dos 

dispositivos midiáticos para sobreviverem e conquistarem fiéis. Tais igrejas são chamadas de 

Igrejas Eletrônicas.  

Para Barbero (1995, p. 76): 

 

Unas iglesias que no se limitan a utilizar los medios de comunicación para hacer 
más amplia la audiencia de su sermones, no se limitan a usar los medios para hacer  
más ancho el espectro de público al que llegan. No a mi ver las iglesias electrónicas 
son iglesias que se han convertido especialmente al medio radio y al medio TV, 
haciendo de la TV y de la radio una mediación fundamental de la experiencia 
religiosa.  

 

Observada essa importância dos dispositivos midiáticos a apropriação dos mesmos 

torna a Igreja midiatizada conduzindo-a para outro espaço de habitação. 

Assim, a Igreja se instala no mundo secular e apresenta o seu bem de consumo a uma 

multiplicidade de fiéis, ao mesmo tempo em que continua com os cultos em seus templos, 

agrega fiéis e propaga o Evangelho fazendo o “sagrado” participar do cotidiano, da vida e do 

mundo do crente e do não-crente. Com isso, a distância Igreja e fiel é diminuída através dos 

dispositivos midiáticos que modificam a prática religiosa, mas que se encarregam.  

Segundo Barbero (1995, p. 77):  

 

Do una eliminación de la distancia entre lo sagrado y lo profano. Aquella distancia 
que durante tiempos las religiones mantuvieron, los medios han desplazado, han 
desarticulado la separación y han metido magia donde antes no habia sino 
profanidad, y han metido profanidad donde antes no habia sino magia. Han 
desarticulado el universo de la separación, de las dictomias, para arrojarnos a un 
mundo en el cual sin duda alguna, lo sagrado está llegando a penetrar cualquiera 
de las esferas de la vida cotidiana.  
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Associando-se com essas reflexões, Mata (1998) aponta que os meios chegam aonde a 

interação pessoal e a influência institucional não chegam, superando a visão reducionista dos 

canais e instâncias transportadoras de significados.  

Nesse sentido, “a midiatização da sociedade formula a necessidade de reconhecer que 

é o processo coletivo de produção de significações através do qual uma ordem social é 

compreendida, comunicada, reproduzida e transformada” (MATA, 1998, p. 82).  E isso se dá 

a partir da existência das tecnologias e meios de produção e transmissão da informação e da 

necessidade de reconhecer que essa transformação não é uniforme, são dispositivos 

modeladores, antecipadores de tendências e de potencialidades. 

Hoje, o sagrado situa-se perante a mídia e esta perante ele, espelhadamente. Ao se 

mirarem, o sagrado revela algo à mídia e com ela aprende (RIBEIRO, 2000).  

A midiatização na sociedade é uma realidade onipresente como qualquer outro insumo 

e a presença do sagrado, incorpora tal onipresença midiática em seu modo de fazer religião 

hoje.  

Através da midiatização da religião fatos de âmbito pessoal ou grupal são iluminados, 

tornam-se significativos e exemplares. Segundo, Ribeiro (2000), “a midiatização exerce 

funções atribuídas às religiões ao ‘pôr em relação’, com regularidade quase litúrgica, 

indivíduos e sociedade e vice-versa”. 

Nesse sentido, o conceito de Evangelizar se confunde ou se enlaça com o de 

midiatização, visto que, para a Igreja levar as “Boas Novas” a todos os confins da Terra é uma 

tarefa suprema e difícil, efetivada através dos dispositivos midiáticos. 

Nesse sentido Cortés (1998, p. 9) ressalta que:  

 

Evangelizar significa para la iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de 
la humanidad y, com su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma 
humanidad[...] la iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del Mensaje 
que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva 
de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y 
ambiente concretos.  

 

 Partindo desse pressuposto, faz-se necessário entender a ambiência midiatizada da 

Assembléia de Deus de Santa Maria-RS, que penetrou inicialmente nas várias esferas da 

sociedade através do rádio, depois jornal e internet, na qual o rádio migrou tornando-se 

possível escutá-lo na página da Igreja. Daí a necessidade de “mergulharmos” nos próximos 

capítulos, na Assembléia de Deus, a maior Igreja pentecostal do Brasil e que mais agrega 

adeptos em Santa Maria-RS, para entendermos as ligações com os dispositivos midiáticos. A 
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maneira como é proclamado o Evangelho e como se fortaleceu via rádio, através do programa 

“Jesus é o Caminho”, e a posteriori com o programa “ A Voz da Assembléia de Deus”.  
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3 A ASSEMBLÉIA DE DEUS NA ERA DA MIDIATIZAÇÃO 

 

A proposta desse capítulo é analisar o advento de novos modos de fazer religião pela 

Assembléia de Deus de Santa Maria, suas características iniciais enquanto instituição religiosa 

no Brasil, o conceito de pentecoste e algumas estratégias de comunicação utilizadas na 

propagação do Evangelho. Concomitantemente, demonstrar o nicho midiatizado na qual a AD 

está inserida.  

 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A ASSEMBLÉIA DE DEUS 

 

A Assembléia de Deus (AD) no Brasil teve com precursores os missionários suecos 

Daniel Berg e Gunnar Vingren, que vieram de um país religioso, social e culturalmente 

homogêneo, no qual eram marginalizados.  

Os pentecostais suecos tinham uma postura de sofrimento, martírio e marginalização 

cultural, e isso, contribuiu para a maior liberdade da Assembléia de Deus, em relação a igrejas 

históricas, de se desenvolver. Os missionários tinham a sua vida marcada pela simplicidade, 

um exemplo que ajudou os primeiros líderes brasileiros evangélicos a ligar pouco para a 

ascensão econômica. 

Nesse contexto, entende-se a história dos dois pioneiros da Assembléia de Deus no 

Brasil, os dois se completavam: Berg, o robusto operário qualificado que fazia longas viagens 

pelo interior; Vingren, o intelectual proletário (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7 - Daniel Berg e Gunnar Vingren 
                                                         Fonte: Assembléia de Deus (2008) 

 

Quando chegaram a Belém (PA) em 18 de junho de 1911, Berg foi trabalhar como 

fundidor para sustentar os dois e pagar as aulas de português de Vingren.  

 

Daniel Berg e Gunnar Vingren 
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Gunnar Vingren nasceu numa região agrícola do sudeste da Suécia, em 1879, filho de 

um jardineiro batista, interrompeu a educação com 11 anos de idade.  

Trabalhou como jardineiro até 1903, quando seguiu o rumo de parentes para os 

Estados Unidos, exercendo várias funções manuais e freqüentou uma Igreja Batista sueca. 

Possivelmente com a ajuda financeira desta, Vingren estudou no seminário da denominação 

em Chicago.  

Em seguida, pastoreou em igrejas Batistas onde se tornou pentecostal e potencializou a 

igreja em que pastoreava. Foi nesse tempo, que conheceu Daniel Berg que era do sudoeste da 

Suécia, filho de um líder Batista, que havia emigrado com 18 anos. 

Vingren e Berg vieram para o Brasil sem sustento garantido e sem apoio 

denominacional. O dinheiro para a viagem fora doado por uma igreja sueca de Chicago. No 

Brasil, Berg trabalhou por um tempo numa fundição, venderam Bíblias e sobreviviam de 

doações esporádicas de amigos no exterior.  

O nome Assembléia de Deus foi adotado em 1917, contudo sua expansão nos 

primeiros 15 anos limitou-se praticamente ao Norte e Nordeste, onde a oposição católica e a 

dependência social não eram favoráveis à mudança de religião. O primeiro Templo da AD no 

Brasil foi inaugurado em 08/11/1914 (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 8 - 1º Templo da AD no Brasil 
                                        Fonte: Nossa história (2008) 
 

 

Após sete meses em Belém (PA), congregando na igreja Batista, ocorreu um cisma a 

respeito da sua mensagem pentecostal. Dezenove pessoas foram excluídas da Igreja Batista e 
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formaram uma nova Igreja, a qual foi denominada de “Missão de Fé Apostólica”, inspirada no 

nome dado a igrejas que surgiram nos Estados Unidos.  

A Assembléia de Deus se espalhou, bem como sua doutrina pentecostal, não só como 

ação planejada dos líderes, mas também pela influência de leigos, geralmente pessoas simples 

que eram evangelizadas por Berg ao longo da Estrada de Ferro Belém-Bragança e na Ilha de 

Marajó, enquanto Vingren pastoreava a Igreja em Belém. A Assembléia de Deus possui um 

ethos sueco-nordestino, iniciando com os nórdicos e passou para nordestinos. Os missionários 

suecos que a fundaram vieram de um país religioso, social e culturalmente homogêneo, no 

qual eram marginalizados, Antoniazzi (1994). Assim, desde a Reforma Protestante 

comandada por Martim Lutero (1483-1546), onde o “Sermão é a maior graça de Deus, e a 

Igreja é a casa da boca e não da pena”, muita coisa mudou na Assembléia de Deus, 

principalmente na sua forma de evangelizar que, segundo Antoniazzi (1994, p. 79): 

 

Foi produto do esforço missionário de um grupo pequeno e marginalizado de um 
país relativamente pobre. Outro fator é que o modelo sueco rejeitava a ênfase no 
aprendizado formal que reforçava o status do missionário frente aos adeptos 
nacionais. [...] Assumiam que estavam formando uma comunidade de gente 
socialmente excluída (seja na Suécia luterana ou no Brasil católico) que não 
precisava de um clero diferenciado.  

 

 

3.1.2 A propósito: o que é Pentecoste? 

 

A grande força motriz da Assembléia de Deus desde os seus primórdios está baseada 

no que se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos13, que fala sobre a vinda do Espírito Santo 

no dia de Pentecoste14.  

Pentecostalismo é como se chama a doutrina de determinados grupos originários no 

seio do protestantismo, que se baseia na crença do poder de Deus, na vida do crente após o 

Batismo do Espírito Santo, através dos Dons do Espírito, começando com o “Dom de 

Línguas” 15. 

                                                 
13 Bíblia Sagrada - Nova Versão Internacional ©1993, 2000, de International Bible Society. Atos dos Apóstolos 
capítulo 2, versículo 1ao 13, página 870. .A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. 
14 Do grego pentecoste, festa do qüinquagésimo dia ou das semanas, festa da colheita, dias das primícias. 
Realizada no fim da colheita do trigo, provavelmente no mês de julho cinqüenta dias após a oferta do primeiro 
molho da colheita. 
15 Nesse caso, Glossalalia, do grego glosso, língua + lalia, falar. Dom sobrenatural concedido pelo Espírito 
Santo, que capacita o crente a fazer enunciados proféticos em línguas que lhe são desconhecidas. O objetivo da 
glossalalia é falar das grandezas evangélicas aos estrangeiros, levar o crente a consolar-se no Espírito, e a 
proclamar, com o auxilio do dom da interpretação, o conhecimento e a vontade de Deus. ANDRADE, 
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Para alguns o pentecostalismo moderno teve início em 1901, no Colégio Bíblico Betel, 

em Topeka, no Estado do Kansas, quando a fiel Agnes Ozman recebeu o carisma das línguas 

pela imposição de mãos do Pastor Charles Fox Parham. A dúvida inicialmente pairava se 

aquelas línguas eram línguas existentes (xenoglossia) ou desconhecidas (glossolalia). Mas foi 

em Los Angeles, na Rua Azuza, no ano de 1906 que se atribui o início do pentecostalismo.  

No começo as reuniões aconteciam informalmente, pois eram apenas alguns fiéis que 

se reuniam num galpão, liderados por William Seymouur (1870-1922). Devido à projeção que 

ganhou na mídia, o movimento na Rua Azuza cresceu e agregou pessoas de todos os lugares 

do mundo. 

Em 1914, uma convenção realizada em Hot Springs, Arcansas, uniu e organizou o 

trabalho missionário e resultou na criação da General Council of the Assemblies of God 

(Concílio Geral das Assembléias de Deus). 

O movimento pentecostal pode ser dividido em três ondas: 

1ª) Pentecostalismo Clássico: 

 Abrangeu o período de 1910 a 1950 e iniciou-se com sua implantação no país, 

decorrente da fundação da Assembléia de Deus e da Congregação Cristã no Brasil até sua 

difusão pelo território nacional.  

Desde o início, ambas as igrejas caracterizaram-se pelo anticatolicismo, pela ênfase na 

crença no batismo no Espírito Santo e por um ascetismo que rejeita os valores do mundo e 

defende a plenitude da vida moral e espiritual. 

Em 1932, foi organizada a Igreja de Cristo no Brasil em Mossoró (Rio Grande do 

Norte). 

2ª) A Deutero-Pentecostalismo: 

Começou a surgir na década de 1950, quando chegaram a São Paulo dois missionários 

norte-americanos da International Church of The Foursquare Gospel. Na capital paulista, eles 

criaram a Cruzada Nacional de Evangelização e, centrados na cura divina, iniciaram a 

evangelização das massas, principalmente pelo rádio, contribuindo bastante para a expansão 

do pentecostalismo no Brasil. Em seguida, fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular. No 

seu rastro, surgiram Igreja Pentecostal Unida do Brasil, O Brasil para Cristo, Igreja 

Pentecostal Deus é Amor, Casa da Bênção, Igreja Unida, Igreja de Nova Vida e diversas 

outras igrejas pentecostais.  

 

                                                                                                                                                         
Claudionor Corrêa de. Dicionário Teológico - Com definições etimológicas e locuções latinas. Rio de Janeiro: 
Casa Publicadora das Assembléias de Deus, 1996. p.140. 
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3ª) Neopentecostalismo: 

Teve início na segunda metade dos anos 70. Fundadas por brasileiros, a Igreja 

Universal do Reino de Deus (Rio de Janeiro - liderada pelo bispo Edir Macedo -, 1977), a 

Igreja Internacional da Graça de Deus- Rio de Janeiro - liderada e fundada pelo missionário 

R. R. Soares ambas presentes na área televisiva com seus  tele-evangelistas.  

Em 1978 a Renascer em Cristo (São Paulo, 1986) e a Comunidade Evangélica Sara 

Nossa Terra (Brasília, 1992) estão entre as principais.  

Utilizam intensamente a mídia eletrônica e aplicam técnicas de administração 

empresarial, com uso de marketing, planejamento estatístico, análise de resultados etc. 

Algumas delas pregam a Teologia da Prosperidade, pela qual o cristão está destinado à 

prosperidade terrena, rejeitando os tradicionais usos e costumes pentecostais.  

O neopentecostalismo constitui a vertente pentecostal mais influente e a que mais 

cresce. Também são mais liberais em questões de costumes. 

Além das grandes denominações pentecostais, existem hoje centenas de "ministérios 

independentes" ou novas denominações surgindo anualmente no Brasil e no mundo.  

Paralelamente ao Pentecostalismo, várias denominações protestantes que eram 

tradicionais experimentaram movimentos internos, com manifestações pentecostais. Assim 

foram denominados "Renovados", como a Igreja Presbiteriana Renovada (originária da IPB), 

Convenção Batista Nacional (originária da Convenção Batista Brasileira|CBB), Igreja do 

Avivamento Bíblico (originária da Igreja Metodista do Brasil|IMB), Igreja Cristã Maranata 

(originária também da IPB) e a Igreja Adventista da Promessa (originária da IASD). 

Nos anos mais recentes a doutrina de renovação do Pentecostalismo ultrapassou até 

mesmo as fronteiras do Protestantismo, surgindo movimentos de renovação pentecostal 

Católica Romana e Ortodoxa Oriental, como a Renovação Carismática Católica que teve sua 

origem por Padres influenciados por Pastores e literaturas pentecostais.  

Antoniazzi (1994, p. 22), ensina que: 

 

O pentecostalismo surgiu no século XX com a motivação explícita de recuperar a 
atualidade da experiência cristã. Diante da modernidade que questiona a tradição, o 
pentecostalismo quer oferecer uma experiência indiscutível e acessível. No lema 
pentecostal ‘Jesus Cristo é o mesmo: ontem, hoje e sempre’ (Hb 13,8), o acento cai 
sobre o hoje.  
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3.2 O MOVIMENTO PENTECOSTAL: A TODOS OS CONFINS DA TERRA 

 

No Brasil, o pentecostalismo chegou em 1910, com a vinda do missionário Louis 

Francescon, que dedicou seu trabalho entre as colônias italianas no Sul e Sudeste do Brasil, 

realizando em 1910, o primeiro batismo de orientação pentecostal em solo brasileiro com a 

conversão de 11 almas. Deu origem a Congregação Cristã no Brasil, em Santo Antônio da 

Platina - Paraná.  

Quase sempre o trabalho se iniciava nas capitais e a expansão alcançou as seguintes 

regiões: 

1915- 3 Estados (1 do Norte e 2 do Nordeste). 

1920- 9 Estados (3 do Norte e 6 do Nordeste). 

1925- 15 Estados (4 do Norte, 6 do Nordeste, 3 do Sudeste, 2 do Sul). 

1930- 20 Estados (4 do Norte, 9 do Nordeste, 4 do Sudeste e 3 do Sul). 

 

Atualmente, os evangélicos no Brasil (segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística feita entre 1940 e 2000) somam mais de 340 milhões de fiéis, uma 

porcentagem que passou de 2,6% para 15,4%, o que representa mais de 26 milhões de 

pessoas, enquanto a proporção de católicos caiu de 95% para 73,62%. O Brasil é o 8º país 

protestante e o maior do mundo em pentecostais com um crescimento anual de 8,1% 

(RELIGIOUSTOLERANCE, 2008). 

Há muitos que pensam que o protestantismo no Brasil é um fenômeno novo, contudo, 

ele já está com quase 200 anos de história.  

Até a década de 50 a história dos protestantes no país foi marcada pela ação de grupos 

missionários ligados a diversas tendências e concepções teológicas do protestantismo 

americano. Durante o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passava por profundas 

transformações, havia uma intensa mobilidade social, urbanização, proletarização, migração 

de nordestinos para a região Sudeste, redemocratização e nacionalismo. 

Essa vertente do protestantismo havia chegado ao país em 1910, concomitantemente, 

se espalhava pela Escandinava, Inglaterra, África do Sul e Rússia. Entretanto, foi a partir da 

década de 50 que o protestantismo se tornou parte da cultura de massas, adotando o uso 

intensivo da mídia (rádio e TV) anexado a variadas estratégias de propaganda.   

O pentecostalismo no Brasil afetou todas as denominações religiosas protestantes, 

principalmente nas décadas de 60 e 70, e influenciou um determinado estilo de culto marcado 
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por muitos cânticos de louvor, instrumentos musicais e informalidade, seguidos por 

testemunhos, crença na batalha espiritual e na cura. 

O crescimento das Igrejas Evangélicas e pentecostais no Brasil, principalmente nas 

últimas décadas do século XX foi acompanhado pela expansão de crenças fundamentalistas 

divulgadas por meio de livros traduzidos e programas de rádio e televisão que difundem as 

mensagens cristãs.  

Nas últimas décadas, o protestantismo cresceu e como efeito promoveu a quebra do 

monopólio religioso da Igreja Católica Romana. 

Uma das grandes demonstrações de força evangélica é a Marcha para Jesus16 (figura 

9) realizada em São Paulo no ano de 2007, reunindo mais de 3 milhões de evangélicos 

(SILVA, 2008 ) e em março de 2008 o número subiu para 5 milhões (MARCHA PARA 

JESUS, 2008). 

 

 

 
            Figura 9 - Marcha para Jesus 
            Fonte: Marcha para Jesus (2008) 
 

A entrada dos protestantes trouxe diversidade ao campo religioso, quebrando a 

máxima de que, ser brasileiro equivale a ser católico. Dentre os evangélicos, os pentecostais 

constituem uma faixa etária mais jovem, em média de 24 anos de idade. 

No Rio Grande do Sul o movimento pentecostal iniciou em 1924, com a chegada dos 

missionários suecos Gustavd Nordlund e sua esposa Elisabeth Nordlund, em Porto Alegre. 

                                                 
16 A Marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional. Ocorre em várias cidades do mundo 
com o objetivo de mostrar que as Igrejas são abertas a toda a sociedade e não mais restritas a templos.  
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 No interior do Estado, o primeiro culto foi registrado na localidade de Arroio do Só, 

no dia 1° de dezembro de 1929, sendo fundada em 21 de fevereiro de 1921, por Gustav 

Nordlund a Assembléia de Deus em Santa Maria-RS. 

Assim dentro do conceito de evangelização hoje, torna-se necessário entender essas 

novas formas de evangelismo adotadas pela AD de Santa Maria-RS, como forma de 

“adequar-se ao mundo, ainda que não pertença a ele”. Isso implica em entender os processos 

de midiatização no qual a religião está inserida e se faz valer para manter a sua missão: Pregar 

o Evangelho a toda à criatura, que será tratado no capítulo que segue. 

 

3.3 A MIDIATIZAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DE DEUS: SÁBIOS CONCEITOS, NOVAS 

ESTRATÉGIAS  

 

Hoje, o crescimento da Assembléia de Deus em Santa Maria – RS ganhou proporções 

gigantescas, tanto em número de fiéis, quanto em templos que estão espalhados pelos bairros 

e vilas de Santa Maria, denominados de congregações que estão divididas nos setores: 

 

NORTE SUL LESTE OESTE 

Bela União Duque de Caxias Camobi Alto da Boa Vista 

Oliveira Passo das Tropas Farroupilha Caramelo 

Salgado Filho Tomazeti Garibaldi Catarina 

Vitória Urlândia Parque Serrano Lídia 

  Schirmer Tancredo Neves 

Quadro 1 – Templos da Assembléia de Deus nos bairros de Santa Maria – RS 

 

Importa salientar, que as congregações são administradas por uma “Igreja Mãe”, 

comumente chamada de “Sede”, ou “Matriz” (com 11 departamentos administrativos), que 

agrega 9 mil membros, reunidos em 40 congregações, 50 pontos de pregação, abrangendo 9 

cidades jurisdicionadas e com missionários na África. 

Na ambiência da Assembléia de Deus em Santa Maria realizam-se 40 cultos diários, 

60 cultos dominicais resultando em 220 cultos semanais. E todos os cultos e ensinamentos 

acontecem dentro de uma estrutura composta por: Templo Sede Climatizado, Centro de 

Eventos, cursos teológicos, web site, jornal e rádio. 
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Nesse sentido, a Assembléia de Deus é uma complexa teia de redes compostas de 

igrejas-mães e igrejas congregações dependentes.  

Cada rede não habita necessariamente uma área geográfica contígua, o que dá margem 

a controvérsias constantes sobre “invasão de campo”.  

O sistema de governo da AD pode ser caracterizado como oligárquico e caudilhesco. 

Surgiu para facilitar o controle pelos missionários e depois foi reforçado pelo coronelismo 

nordestino (ANTONIAZZI, 1994, p. 86). 

De acordo com o Jornal da Assembléia de Deus (2008, p. 01): 

 

Embora, aos humanos pareça difícil entender o crescimento da Igreja, podemos dizer 
que Jesus apenas cumpriu o que prometeu: curou, salvou e batizou no Espírito Santo 
milhares de pessoas, muitas das quais não tomamos conhecimento. Ainda hoje 
continua operando prodígios e maravilhas em número incalculável. A Obra não 
pára, e Deus prossegue executando seus planos. Hoje, 75 anos depois, colhemos o 
que os pioneiros plantaram - e não somente isso - a AD em Santa Maria conquistou 
seu espaço na região central do Estado, bem como leva a preciosa semente do 
Evangelho através da Obra missionária no Continente Africano e também pela 
Rádio On-line ADSANTAMARIA. 

 

Haja vista, a declaração do Presidente da Convenção Geral das Assembléias de Deus 

no Brasil (CGADB), Pastor José Wellington Bezerra da Costa, no jornal Mensageiro da Paz, 

órgão oficial das Assembléia de Deus no Brasil: 

 

Costumo enfatizar que a aplicação da estratégia de Paulo para nossos dias pode-se 
resumir da seguinte maneira: Todos os métodos pedagógicos, todos os meios de 
comunicação, todos os equipamentos tecnológicos disponíveis, investir todo o 
dinheiro, em todos os lugares, a qualquer hora, com todo o pessoal, com todas as 
forças, com todo o ânimo, com todos os instrumentos e grupos musicais 
recomendáveis etc. (grifo nosso) 

 

Nessa declaração, do Presidente da CGADB, José Wellington Bezerra, entende-se que 

a Assembléia de Deus é uma Igreja midiatizada que se vale dos dispositivos midiáticos para 

Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a qualquer custo, quando ele afirma: “Sigamos o 

exemplo apostólico e nos dediquemos fortemente à evangelização”.  

O exemplo apostólico era o de pregar a toda criatura, a todos os confins da terra, a 

gregos, romanos e aos gentios17, todos que tivessem ouvidos. “E nos dediquemos fortemente à 

evangelização”, convida os crentes a evangelizarem e para isso, os dispositivos midiáticos 

contribuem nessa tarefa, divulgando a um maior número de pessoas em menor tempo. 
                                                 
17 Do hebraico goy; do latim gentivus. Todo aquele nascido fora da comunidade de Israel, e estranho às alianças 
que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo. Sobre este prisma, até mesmo os hebreus incrédulos são tidos 
como gentios, e os gentios convertidos podem ser considerados hebreus. Porque, conforme explicou Paulo, judeu 
é o que aceita os termos dos concertos propostos por Deus. 
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Impresso oficial das Assembléias de Deus, fundado por Gunnar Vingren (figura 10). 

 

 

 

 

                               Figura 10 - Jornal Mensageiro da Paz 
                               Fonte: Mensageiro da Paz (2008) 

  

A Assembléia de Deus em Santa Maria–RS, possui um ethos midiatizado que segue a 

ordem imperativa de Jesus Cristo: “Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as 

pessoas” 18.  

Dentre os dispositivos utilizados estão os Folhetos que, desde os primórdios da Igreja 

faziam parte do evangelismo pessoal, ou boca-a-boca. Eles possibilitam uma série de opções 

para estar presente na Igreja, ainda que fisicamente nos cultos, ou na escuta dos programas na 

rádio ou na web.  

 O folheto apresentado a seguir, apresenta a missão da Igreja em seus 75 anos de 

existência, ou seja: “Cumprir a missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a 

Criatura”, cujas provas estão apresentadas em uma seqüência de seis fotografias. 

A primeira foto traz o batismo de fiéis, comprova que mais pessoas estão se voltando 

para o Evangelho e através do Batismo por imersão confessam publicamente sua fé (figura 

11). 

A 2ª fotografia (mesmo sentido) apresenta o Pastor Presidente, Elói Rocha de Andrade 

(falecido), distribuindo o pão da Santa Ceia cerimônia deixada para os “Membros do Corpo 

de Cristo”, ou seja, quem já é batizado e segue a doutrina da Igreja. 

A 3ª fotografia apresenta o coral das Irmãs do Circulo de oração, responsáveis por orar 

pela Igreja e pela evangelização, nessa situação em apresentação de louvores. 

                                                 
18  Marcos capítulo 16, versículo 15. 
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A 4ª fotografia nos mostra um lugar onde as crianças possuem seu espaço separado 

dos adultos, onde são ensinados conforme sua faixa etária a respeito da Bíblia. 

A 5ª fotografia nos apresenta novamente as Irmãs do Círculo de Oração 

A 6ª fotografia é o estúdio do programa “A Voz da Assembléia de Deus”, na Sede da 

Igreja, construído para realizar os programas na própria AD Santa Maria, já que a equipe 

precisava se deslocar até os estúdios da Rádio Universidade AM, distante do Templo Sede.  

 

 

 

 

 
Figura 11 – Folheto da Igreja 
Fonte: Assembléia de Deus (2008) 
 
 
 

A outra parte do folheto apresenta informações sobre a Igreja, bem como horários de 

cultos (figura 12).  
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Figura 12 – Folheto da Igreja 
Fonte: Assembléia de Deus (2008) 
 
 
 

Em destaque outras informações sobre a Igreja Assembléia de Deus de Santa Maria 
(figura 13).  

 
 “Uma igreja que, há 75 anos, cumpre a missão de levar Evangelho de Jesus Cristo 

a toda à criatura”. E ainda demonstra os dispositivos utilizados para o cumprimento da 

missão (abaixo da foto do templo Sede): Cultos no templo Sede, Assistência Espiritual, web 

site Oficial, Programa “A Voz da Assembléia de Deus”.  E ainda oferece a localização de uma 

igreja mais perto, do leitor do folheto, que possa acessar o site: 

 

 

       

       Figura 13 – Parte do folheto da Igreja Assembléia de Deus 
   Fonte: Assembléia de Deus (2008) 

 

Para localizar a Assembléia de Deus mais perto de você, acesse 
www.adsantamaria.org.br  ou entre em contato pelo telefone (55) 32215863. 
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Essa opção de interação, presente no folheto distribuído entre os fiéis da Igreja busca 

reforçar a participação do crente no Bios da AD Santa Maria.  Destacado em vermelho, as 

informações do programa, seus horários e a rádio na qual é veiculado para que o fiel esteja 

“ligado” na Voz da Assembléia de Deus, via rádio ou web.  

Há também o endereço do site da Igreja e do telefone de contato para que o fiel possa 

ter acesso às informações a respeito da Obra de Deus, como horários de cultos, programações 

e escalas de obreiros, que demonstra um convite de contato via web ou por telefone. 

A outra parte que constitui o Folheto está demonstrando os louvores entoados na 

Igreja e as fotografias dos fundadores da Assembléia de Deus, bem como os Pastores que os 

sucederam na presidência da AD, conforme figura 14 abaixo:  

 

 

 Figura 14 – Parte do folheto da Igreja Assembléia de Deus 
 Fonte: Assembléia de Deus (2008) 
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É importante salientar a título de estudo desse trabalho, o último parágrafo no folheto 

(ASSEMBLÉIA DE DEUS, 2008): 

 

As obras de remodelação do templo central foram concluídas e foi adquirido um 
prédio ao lado do templo matriz que abriga a área administrativa da Igreja. A área da 
comunicação ganhou impulso especial na gestão do Pastor Elói. ‘Programações 
radiofônicas diversificadas, impressão de jornais e outras publicações, além da 
implantação de um Web Site com rádio on-line fazem parte de um grande 
projeto de evangelismo de massa implantado em sua administração’ (grifo 
nosso). 

 

Esse trecho grifado nos remete a pistas de uma Igreja midiatizada, inserida em uma 

nova ambiência - a da midiatização do campo religioso - que a partir do Pastor presidente 

entende a importância dos dispositivos midiáticos na difusão do Evangelho e na instalação do 

nicho midiático.  

Existem outros folhetos, FL1 e FL2, que reforçam a missão da AD de divulgar sua 

doutrina que Jesus salva, cura, batiza com Espírito Santo e em breve voltará; reforçando sua 

missão evangelística (FL1). Concatenado com o específico, que informa sobre o programa “A 

Voz da Assembléia de Deus”, a emissora, freqüência, horário e dias; informando o endereço 

eletrônico para ouvir e como contatar o programa (FL2) (figuras 15 e 16).  

 

Figuras 15 e 16 – Folhetos da Igreja Assembléia de Deus 
 Fonte: Assembléia de Deus (2008) 
 

Esses Folhetos19 acima são distribuídos para os membros da Igreja que repassam para 

familiares, conhecidos, amigos; geralmente não-crentes.  

No site da Igreja20 apresenta o nicho da midiatização da AD, desenvolvido com o 

objetivo de possibilitar aos fiéis o acesso as informações da Igreja que formam uma nova 

ambiência; como mostra a reprodução a seguir (figura 17): 

                                                 
19 Direcionados aos membros da Igreja que distribuem para ao não-crentes. A tiragem mensal gira em torno de 
1000 cópias, produzidas pela AD Santa Maria. 
20 Site da Igreja: www.adsantamaria.org.br 
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Figura 17 – Layout do site da Igreja Assembléia de Deus 
Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 

 

 

O site apresenta todo um ambiente midiático da AD com vários links de interação para 

o internauta que acessar a página da Igreja, os da esquerda são de aspectos gerais e 

informativos, enquanto o espaço central traz os anúncios da Igreja. Galerias de fotos e links 

informativos sobre horários de cultos e eventos da AD Santa Maria. 
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Alguns links do Site são de grande importância para este trabalho, que demonstram a 

midiatização presente na evangelização da AD. Dessa forma, apontam-se alguns links e o seu 

conteúdo quando acessados: 

a) Aconselhamento – O internauta recebe orientação espiritual através da 

apresentação de alguns versículos bíblicos, referentes a alguns problemas. No fim da página, 

remete ao link Fale Conosco, caso o problema necessite de mais atenção. 

 

b) Fale Conosco – Apresenta-se dessa forma:  

Sua opinião é muito importante para nós. Escolha sua área de interesse e preencha o 

formulário abaixo ou envie um e-mail para depcom@adsantamaria.org.br (figura 18) 

 

Nome  

 

E-mail  

 

Cidade  

 

Estado  Nenhum
 

Área de 

Interesse  
A Bblia Responde

 

Assunto 

do contato   

Mensagem 

 

         
Enviar Limpar

  
                      Figura 18 – Layout do site da Igreja Assembléia de Deus 
                             Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 

 

 c) Indique este site! – abre de imediato o Mural de recados, um canal de 

comunicação entre os fiéis da Igreja21, que podem deixar recados e pedidos de orações.  

 

 

 

 
                                                 
21 A título de preservar a identidade das pessoas que deixam seus recados no Site da AD, optamos por não 
divulgar os nomes e os recados deixados, sem prévio consentimento. Todavia, ao nosso modo de ver tais 
informações não atrapalham a compreensão do trabalho.  
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Nome: 

Recado: 

 

                                                                         

 

 
 

Figura 19 – Layout do site da Igreja Assembléia de Deus 
Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 

 

Link: Livro de Oração – é o espaço de manifestação de pedidos de orações dos fiéis, 

para que a Igreja “como um corpo, constituído por vários membros”, ore pelos irmãos. Os 

pedidos geralmente encontrados dizem respeito a necessidades de curas, conversão de amigos 

ou parentes e de necessidades particulares dos fiéis. Há fiéis responsáveis por intercederem, 

cada pedido é repassado ao Circulo de Oração das irmãs, responsáveis pela oração de todos os 

pedidos da Igreja, que se reúnem semanalmente na Sede. 

  

 

Nome: 

Recado: 

 

 

 

Figura 19 – Livro de recados do site da Igreja Assembléia de Deus 
Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 

 

 

São várias informações contidas nos links do Site da Assembléia de Deus de Santa 

Maria, é um local onde o fiel pode obter escalas, informações da estrutura da Igreja, 

atividades, agenda, previsão do tempo, Bíblia Online, Jornal da AD, Momento de reflexão, 
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contatos, galerias de áudio, galerias de fotos, Coral Betel, UMADESMA (União da Mocidade 

da Assembléia de Deus de Santa Maria), Rádio Online e informações do programa “A Voz da 

Assembléia de Deus”, basta apenas clicar no link Rádio ADSANTAMARIA (figura 19) para 

obter a grade de programação (figura 20).  

 

  
Figura 19 – Link para a Rádio ADSANTAMARIA 

    Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Grade de programação da ADSANTAMARIA 
                                           Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 

 

 

O folheto com a programação é distribuído para todos na Igreja (fiéis) como uma 

forma de divulgação da Rádio Online ADSANTAMARIA. Destacando-se: 

CULTO NO AR  (reflete a mídia), MUSICAL ADSANTAMARIA, 

INSTRUMENTAL ADSANTAMARIA, NOITE ADSANTAMARIA.  

 E convida o internauta (caracterização do público) a ouvir o programa A Voz da 

Assembléia de Deus, programas segmentados com foco em interatividade, atualidade, 

músicas sacras e edificação espiritual.  

 No endereço www.adsantamaria.org.br 

Ícone da Rádio Online. 
Basta clicar para ouvir. 
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Além da distribuição do folheto durante os cultos, os fiéis são lembrados de ouvir o 

programa A Voz da Assembléia de Deus e instigados a acessar o site da Igreja, incorporando 

no cotidiano práticas religiosas através de meios seculares que, objetiva ou subjetivamente, 

constituem os fatos da vida. 

De acordo com Alves (1999, p. 13): 

 
É fácil identificar, isolar e estudar a religião como comportamento exótico de grupos 
sociais restritos e distantes. Mas é necessário reconhecê-la como presença invisível, 
sutil, disfarçada, que se constitui num dos fios com que se tece o acontecer do nosso 
cotidiano. A religião está mais próxima, portanto, longe de ser uma janela que se 
abre apenas para panoramas externos, é como um espelho em que nos vemos.   

 

A partir dessa afirmação de Alves (1999), entende-se que a religião reflete o modus 

vivendi de um determinado grupo que identifica nas práticas midiatizadas parte de suas ações 

enquanto fiéis. Durante muito tempo pensou-se que o rádio acabaria com o advento da 

internet, contudo, ele mudou e permanece como dispositivo da AD de Santa Maria. 

Para Barbeiro e Lima (2003, p. 4): 

 

O avanço tecnológico não deixa outra saída para o rádio senão a internet, o que 
proporcionará um salto de qualidade tanto em propagação como em conteúdo e, com 
isso, pulará a etapa do rádio digital propagado tradicionalmente por transmissor ou 
antena. É preciso separar a idéia de rádio como aquele aparelhinho quadrado, com 
botões, e que retransmite emissoras de áudio. 

 

No link, Programa Radiofônico apresenta-se no site ao lado direito, informando os 

dias do programa “A Voz da Assembléia de Deus”, representado por um microfone 

sobreposto no Planeta Terra; dando-nos a “pista” de que o evangelho deve alcançar todo o 

mundo através do rádio; e outras informações como segue abaixo representado (figura 21): 

 

Programa Radiofônico 

Sábado - 13h 

 

Domingo - 12h 

 

Outras informações 

 

Programa de Rádio "A Voz da Assembléia de Deus" 

 

  

Figura 21 – Link do programa “A Voz da Assembléia de Deus” 
                                 Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 
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Quando o link Outras Informações é acessado, mostra a programação de sábado, no 

horário das 13h às 14h. São nomeados os apresentadores que também são responsáveis pelas 

reportagens e a apresentação dos quadros que compõe o programa e seus respectivos 

responsáveis.  

Pode-se compreender, a partir das conceituações de Martino (2003), que a eficácia de 

um projeto é proporcional aos cuidados na gestão desses bens simbólicos pelos dispositivos 

de comunicação que circulam no ethos da AD Santa Maria, conforme diz Bourdieu, ainda: 

 “Apenas essa circulação constante de capital garante a reprodução das estruturas 

institucionais e, portanto, da própria instituição” (BOURDIEU apud MARTINO, 2003).  

 

3.4 IDE E PREGAI: O PENTECOSTALISMO E O RÁDIO 

 

Os Estados Unidos constituem o berço mundial do pentecostalismo e também da 

popularização radiofônica religiosa. A primeira transmissão desse tipo ocorreu em Pittsburgh, 

em 2 de janeiro de 1921, quando uma estação local veiculou as orações vespertinas da Igreja 

Episcopal do Calvário. Em 1924, a fundadora da Igreja Internacional do Evangelho 

Quadrangular, Aimee Semple McPherson, deu início em Los Angeles às transmissões da 

primeira emissora de sua denominação, a KFSG. 

 Logo as emissoras evangélicas se difundiram por todos os EUA, com veiculação de 

programas radiofônicos. 

No Brasil, a radiodifusão religiosa começou com os católicos em 1941, quando foi 

constituída uma emissora na arquidiocese baiana de Salvador. Mas foram os evangélicos 

quem mais se utilizaram do rádio para propagar sua mensagem e conquistar fiéis. 

A história do rádio no Estado começou em 1924, quando um grupo de radioamadores 

trouxe de Buenos Aires a Porto Alegre um aparelho transmissor e inaugurou a Rádio 

Sociedade Riograndense. As galenas semelhantes aos fones de ouvido que eram ligadas a 

baterias chamavam a atenção e alguns aparelhos continham cornetas acopladas para 

amplificar o áudio.  

Para compreender como o rádio e a Assembléia de Deus se relacionam é necessário 

retornarmos a origem da AD.  

Os missionários suecos que fundaram e influenciaram a Assembléia de Deus no 

Brasil, vieram de um país religioso, social e culturalmente homogêneo, no qual eram 

marginalizados (ANTONIAZZI, 1994), produto de um país relativamente pobre, esse fator os 
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aproximava muito dos brasileiros. Em vez de esboçarem uma postura de ousadia 

conquistadora eles tinham uma postura de sofrimento e martírio. As condições econômicas 

também ajudaram a AD, não tinham muito dinheiro o que evitava o seu aburguesamento, 

assim, o ethos da AD contribui para as camadas mais simples se identificasse com sua 

doutrina. Outro fator importante é que o modelo sueco rejeitava a ênfase no aprendizado 

formal que reforçava o status do missionário frente aos adeptos nacionais (ANTONIAZZI, 

1994). 

 Nas últimas décadas o maior contato internacional da AD tem sido com os Estados 

Unidos, absorvendo algumas práticas de marketing religioso desse país. Nesse contexto, 

entende-se que a Assembléia de Deus possui uma forte identificação com as camadas 

populares e que incorporou, aos cultos, metodologias de marketing da igreja eletrônica 

americana. 

Uma dessas práticas foi a publicação do jornal “Boa Semente”, criado em 1919, e em 

1930, o jornal oficial da AD o “Mensageiro da Paz” que começou a ser vendido em bancas e 

jornais, chegando na década seguinte a 300.000 exemplares mensais. 

 No ano de 1937 foi fundada a Casa Publicadora das Assembléias de Deus (CPAD), 

com um catalogo de aproximadamente 160 títulos de autoria nacional (CPAD, 2008). 

Reconhecendo a necessidade de expansão a AD na sua missão do “Ide e fazei 

discípulos”, até então difundida pela ação planejada de líderes e por leigos através de 

evangelismo no corpo-a-corpo; compreende que o rádio é uma mídia de baixo custo e de 

grande alcance, em função de suas características próprias como velocidade, simplicidade, 

instantaneidade e popularidade (BARBOSA FILHO, 2003). Essas características do rádio se 

confundem com as características da AD, voltada para as camadas mais simples da sociedade, 

daí o uso do rádio que atende aos anseios de evangelizar, ao mesmo tempo em que é uma 

mídia com baixo custo e que possui grande abrangência. 

Inicialmente, os programas eram transmissões de cultos nas ondas radiofônicas, com 

sermões, hinos, recados, avisos e informações sobre a Igreja.  

Contudo, os pregadores do rádio entenderam os novos símbolos de adaptação da 

sociedade urbana e criaram o gênero do rádio-evangelismo.  

 

3.4.1 Pioneiros do rádio-evangelismo 

 

O ex-pregador da Assembléia de Deus, Manoel de Mello e Silva, foi um grande 

inovador e comunicador do evangelismo brasileiro. Ele fez a primeira apresentação 
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radiofônica evangélica no país, em 1955, com o programa “A Voz do Brasil para Cristo”, que 

começou na Rádio América, passou para a Rádio Tupi e com grande repercussão levou o 

apresentador a fundar no ano seguinte a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. 

Outro ex-adepto da Assembléia de Deus e radialista a fundar uma igreja evangélica foi David 

Martins de Miranda, que desde o inicio da sua Igreja Pentecostal Deus é Amor, em 1962, vem 

apresentando o programa “A Voz da Libertação”, produzido nos estúdios da própria Igreja e 

transmitido para 140 emissoras brasileiras, abrangendo também alguns países, via satélite e 

através da Internet .  

Várias emissoras foram adquiridas pela Assembléia de Deus no Brasil, abrindo 

espaços de difusão da doutrina para uma grande parte da sociedade, ou ocupando horários 

nobres nas emissoras leigas. 

 Um exemplo do crescimento da AD via rádio são as ações do Pastor Samuel Câmara 

que pretendia adquirir uma rádio FM já no final dos anos 80, para tanto, montou um órgão 

destinado a esse fim, A Fundação Boas Novas.  

Em 1993, havia disponível em Manaus uma emissora AM, que foi comprada junto 

com toda a rede de comunicação a que estava ligado e abrangia uma FM e duas estações em 

Porto Velho, Rondônia, além de 35 retransmissoras no interior amazonense. No mesmo ano, 

aquela fundação adquiriu uma Escola de Ensino Superior, passando a ser detentora da 

Faculdade Boas Novas e da Rede Boas Novas de Rádio e Televisão.  

Na AD de Santa Maria, o rádio teve uma função importantíssima na propagação do 

evangelho e através dele nasceu o Departamento de Comunicação da Assembléia de Deus de 

Santa Maria (DECOM) 22, inicialmente com o programa “Jesus é o Caminho”, solidificando-

se posteriormente com o programa “A Voz da Assembléia de Deus”, fundado no dia 6 de 

julho de 1997, que será detalhado no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Iniciado com o rádio e ampliado para mídia impressa (jornal), internet, rádio online e em breve TV digital. 
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4 A VOZ DA ASSEMBLÉIA DE DEUS: ESTRATÉGIAS MIDIÁTIC AS 

 

O ano de 1997, especificamente o dia 6 de julho, foi o marco de profundas 

transformações no programa de rádio da AD de Santa Maria.  

Com a ruptura da Assembléia de Deus de Santa Maria em dois grupos ou 

denominações diferentes em função de questões de administração pastoral, continuaram no ar 

dois programas com o mesmo nome “Jesus é o Caminho” durante dez anos. Com o tempo um 

dos programas passou a se chamar “A voz da Assembléia de Deus”, nome sugerido pelo 

Pastor João Rodrigues Pacheco.  

O programa da AD de Santa Maria diferencia-se do “Jesus é o Caminho” não somente 

no nome, mas assume outro formato23 e outros objetivos, já que inicialmente o rádio era 

apenas um canal estrito de propagação da doutrina religiosa, mas a partir daí tem se 

constituído, a exemplo de outras mídias, em um meio estratégico de contato com os fiéis. 

Essa mudança está relacionada ao Pastor Presidente da AD Santa Maria, Elói Rocha 

de Andrade24 que queria um programa diferente do grupo dissidente que formou a 1ª Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus Universal de Santa Maria, assim, depois de conversa com o 

Diácono Paulo Muceneki, o mesmo assume o programa, com o nome “A Voz da Assembléia 

de Deus”.  

Para compreendermos melhor a nova ambiência do programa faz-se necessário relatar 

as experiências de Muceneki nos programas radiofônicos, pois, a partir de sua coordenação á 

frente do programa, a Igreja se insere no ambiente das mídias, em função de suas atribuições e 

competências.  

Os avós de Muceneki vieram de Riga, capital da Letônia, e se estabeleceram em São 

Paulo. Eles deixaram a Letônia em função de uma profecia25 que haviam recebido dizendo 

que estavam por vir tempos difíceis para aquele país e que deveriam vir para o Brasil.   

Quando estavam no Brasil receberam notícias que os países Bálticos tinham sido 

invadidos pela URSS (União da República Socialista Soviética). 

 Paulo Muceneki nasceu em Santa Maria, filho de pais crentes da Igreja Batista que 

posteriormente foram para a Assembléia de Deus. Desde pequeno Muceneki possuía o contato 

                                                 
23 Será retomado nos capítulos seguintes de forma mais minuciosa. 
24 Falecido no dia 15/05/2008. Em cerimônia realizada no dia 25 de maio de 2008, assume a presidência da 
Igreja Assembléia de Deus de Santa Maria e o campo jurisdicionado o Pastor João Oliveira de Souza.  
25 Do latim prophetia. Revelação do conhecimento e da vontade de Deus. A profecia bíblica tem dois objetivos 
básicos: Manifestar fatos concernentes a Deus e as suas relações com a humanidade; Declarar os decretos de 
Deus em momentos de crise espiritual, visando a preservar as alianças e concertos estabelecidos entre Deus e o 
seu povo. 
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com a AD e se mostrava apaixonado pela comunicação. Em uma entrevista concedida26 por 

Paulo Muceneki, um trecho dela relata suas participações no rádio: 

 

Nós tínhamos o programa ‘Jesus é o Caminho’, na rádio Santamariense, eu fazia o 
quadro ‘Panorama Evangélico’ com duração de 10 min, sempre aos domingos, que 
eram notícias da Obra de Deus acontecidas na semana. Depois eu atendi por muito 
tempo um programa dentro do ‘Jesus é o Caminho’, chamado de ‘Momento 
Musical’, que eram os pedidos de hinos dos ouvintes durante a semana.     

 

 A partir dessas participações no rádio, Muceneki começou a chamar a atenção das 

pessoas em função da sua dicção e fez um teste na Rádio Santamariense AM (630 kHz), tendo 

sido contratado em 13 de março de 1971 como locutor fazendo noticiários, locuções de 

caixinha e de estúdio.  

Enquanto acadêmico do curso de Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), Muceneki estagiou na TV Campus e na Rádio Universidade AM (800 kHz) até o 

ano de 1977. Criou o programa “Panorama Agropecuário” e o conduziu por um período de 25 

anos, que permanece no ar até hoje. 

Com pós-graduação em comunicação pela UNB, Paulo Muceneki, escutava os 

programas da Igreja, com uma visão mais crítica e não participava por não concordar com o 

formato e a maneira de como era elaborado. Após a divisão da Assembléia de Deus em dois 

Ministérios diferentes, Muceneki é convidado a assumir o programa da AD de Santa Maria 

pelo então Pastor Elói Rocha. 

O objetivo era de reestruturar o programa através de técnicas de jornalismo a fim de 

propagar o Evangelho ao maior número de pessoas27.  

Esse novo modo de radioevangelismo foi apresentado ao Ministério da Igreja 

(Pastores, Evangelistas, Presbíteros) e aos membros para apreciação.  

“O objetivo era de alcançar maior audiência do programa, maior número de membros, 

aumentarem a credibilidade da Igreja com a sociedade e uma nova percepção de programas 

religiosos diferente dos iniciais”, afirma Muceneki.  

Contudo, o antecessor do programa “A Voz da Assembléia de Deus”, foi o programa 

“Jesus é o Caminho”, que será mencionado no próximo item.   

 

 

                                                 
26 Entrevista concedida pelo Diretor do Departamento de Comunicação da Assembléia de Deus de Santa Maria 
(DECOM), Paulo Muceneki, no dia 19/06/2008, na Sede da Igreja em Santa Maria-RS. 
27 Nos anexos, encontra-se o projeto de Rádio da Assembléia de Deus de Santa Maria apresentado à Rádio 
Universidade AM (630 kHz).  
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4.1 JESUS É O CAMINHO: A MENINA DOS OLHOS 

 

Especificamente em Santa Maria, RS, o primeiro programa da Assembléia de Deus foi 

“Jesus é o Caminho”, que tinha como fundador o Pastor Orvalino Lemos (1943-1980), e era 

veiculado inicialmente na rádio Santamariense AM (630 kHz) em seguida na rádio Guarathan 

AM (860 kHz), rádio Imembuí AM (960 kHz), Transmundial (OC). 

 O primeiro dirigente do programa foi o Pastor Eliziário Dorneles Alves, que teve 

indicação direta do Pastor Presidente da AD Orvalino Lemos. 

A expectativa de o primeiro programa ser veiculado era enorme por parte da AD e 

teve grande repercussão em Santa Maria e nas cidades vizinhas, em meados de 1960, por ser 

um programa pioneiro veiculado em uma das primeiras rádios de Santa Maria, a Rádio 

Santamariense. 

  O “Jesus é o Caminho” não tinha preocupação com o formato, nem em reunião de 

pauta, mas em reproduzir a pregação da Palavra de Deus de uma forma mais condensada, 

avisos (Repórter Evangélico) e os hinos evangélicos, com duração de 30 minutos, aos sábados 

às 18h00min.  

Através de entrevista, Ondina de Oliveira Alves, esposa do Pastor Eliziário Dornelles 

Alves, relata sua participação na inauguração do programa: “Nós tínhamos em casa além do 

rádio dois gravadores com os quais gravávamos os programas. Nos sábados toda a família se 

reunia para ouvir o programa, eram temas importantes que muitas vezes eram retransmitidos 

nos cultos da Igreja” 28.  

Existia na AD uma escala dos obreiros (Diáconos29, Presbíteros30, Evangelistas31 e 

Pastores32) cooperadores do rádio que eram imbuídos de tarefas durante a apresentação do 

programa, tais como: Musical, Pregação, Louvores ao vivo, dirigidos pelo Pastor Eliziário. 

Segundo Ondina Alves: “O que mais me chamava à atenção no Jesus é o Caminho era 

a unção da Palavra mesmo sendo transmitida, mas o pregador com a unção do Espírito Santo 

ele conseguia transmitir a Palavra que se tornava viva na vida das pessoas” 33. 

Um único exemplar do programa “Jesus é o Caminho” 34 foi recuperado na Igreja 

Assembléia de Deus Universal, que era veiculado na Rádio Santamariense AM (630 kHz) que 
                                                 
28 Entrevista concedida no dia 04/11/2008, na residência, Rua Silva Jardim, Santa Maria-RS. 
29 Do grego diáconos, servidor. Atuam como administradores da Igreja. 
30 Do grego presbytero, o mais idoso. Às vezes assume função pastoral ou como administrador de uma 
congregação. 
31 O que proclama o Evangelho de Cristo. 
32 Do latim pastor, em termos eclesiásticos, é o supervisor do rebanho. Sua principal função é administrar a 
Igreja de Cristo. 
33 Entrevista concedida no dia 04/11/2008, na residência, Rua Silva Jardim, Santa Maria-RS. 
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estava em fita-rolo, digitalizado na rádio Universidade de Santa Maria. Que é transcrito logo 

abaixo: 

O programa inicia com o jingle musical: “Estou seguindo a Jesus Cristo, desse 

caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Se me 

deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem amigos, atrás não 

volto, não volto mais”. 35 

Este hino, com duração de aproximadamente 48 segundos, foi utilizado durante muitos 

anos para a abertura do programa. 

Depois o locutor informa: “ Pontualmente 18h00min, apresentamos nesse horário o 

programa Jesus é o Caminho”.  

Som vai a BG, e o locutor entra com um versículo bíblico e sobe som. O locutor 

anuncia aos ouvintes do “Jesus é o Caminho” o quadro novo, “Momento Musical”, que ele 

afirma ser o espaço para atender a solicitação de hinos dos ouvintes.  

Tal fato, ao nosso entendimento, possibilita que a Instituição Religiosa abra aos fiéis 

espaços que os abarca ou os regionaliza, estreitando relações e minimizando a distância fiel e 

Igreja. Nesse sentido Meditsch (2005, p.42) ressalta que: 

 

O rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação imaginável na vida pública, um 
fantástico sistema de canalização. Isto é, seria se não somente fosse capaz de emitir, 
como também de receber; portanto, se conseguisse não apenas se fazer escutar pelo 
ouvinte, mas também pôr-se em comunicação com ele.  

 

Prossegue o locutor: 

 

Um programa com espaço para o ouvinte fazer seu pedido de hino através de uma 
cartinha com a música sacra de sua preferência no endereço: Momento Musical de 
Jesus é o Caminho, caixa postal número 7, Santa Maria – RS. Com notas sociais, 
conjuntos, quartetos e duetos para louvarem e bendizerem o nome de Jesus através 
do rádio. 

 

 A partir desses exemplos, pode-se concatenar que (BARBOSA FILHO, 2003, p. 134): 

 

Com discurso quase sempre emocional a até agressivo, os apresentadores-
geralmente padres ou pastores - procuram atrair fiéis para as instituições religiosas a 
que pertencem. O proselitismo exacerbado faz com que os reguladores éticos 
escapem da norma de conduta que deveria reger tais profissionais da fé eletrônica-
como vêm sendo chamados tais programas. 

                                                                                                                                                         
34 Programa transcrito nos anexos. 
35 A única cópia recuperada e existente do programa “Jesus é o Caminho”, nos seus primórdios está na íntegra no 
CD anexado ao trabalho, assim como, cópia do primeiro programa “A Voz da Assembléia de Deus” e o 
programa do dia 25 de outubro de 2008, veiculado na rádio Universidade AM. 
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O discurso emocional do “Jesus é o Caminho” é fortalecido pela presença dos cantores 

que cantavam hinos ao vivo no programa, reforçando a ideologia doutrinária da Assembléia 

de Deus. 

É com imenso prazer que anunciamos a presença em nosso programa de hoje os 
cantores sacros [...] é uma oportunidade sem igual para nós, quando estamos 
lançando o programa ‘Momento Musical’. [...] Nossos irmãos partiram de Curitiba 
no Paraná imbuídos numa campanha sem igual por todo o RS, anunciando a gloriosa 
Palavra de Deus através dos seus maravilhosos hinos.  

 

Pode-se ainda inferir com Barbosa Filho (2003, p. 46) que: 

 

Ao mesmo tempo em que atinge milhares de pessoas, o rádio é voltado para o 
indivíduo em particular. As palavras, a forma de falar, são pensadas para o  ouvinte 
com suas particularidades e expectativas. [...] O tom íntimo das transmissões, 
representado pelas expressões ‘amigo ouvinte’, ‘caro ouvinte’, ‘querido ouvinte’, 
proporciona uma aproximação e uma intimidade únicas, fazendo do rádio um 
veículo companheiro. 

 

Coadunam-se a essas afirmações, as recomendações de Barbeiro e Lima (2003), 

quanto à adjetivação excessiva ou inadequada que enfraquece a qualidade e o impacto da 

informação.  

Reforçadas pela saudação do cantor, Antônio Elizeu dos Passos, quando lhe é dada a 

oportunidade de falar no programa: 

 

Amigos ouvintes muito boa tarde, estamos com o nosso coração grato a Deus por 
poder estar aqui em Santa Maria. Estamos um tanto comovidos e sensibilizados pelo 
histórico de nossa vida, não esperávamos tal acontecimento aqui [...]. Graças a Deus 
os irmãos aqui em Santa Maria tem nos recebido muito bem, não só os irmãos em 
Cristo, mas parece que toda a cidade em todo o canto que se vai. Os nossos gaúchos 
daqui de Santa Maria são pessoas tão boas, tão amáveis que nunca mais podemos 
esquecer. 

  

E por sua esposa, Rosa Machado dos Passos: “A irmã Rosinha também deseja saudar 

os nossos queridos irmãos e ouvintes deste programa Jesus é o Caminho, com a doce paz do 

nosso Senhor Jesus. Estou muito honrada nesse dia em poder estar aqui, cooperando com este 

programa maravilhoso”. 

A partir dessas acepções, ressalta-se que o programa é dirigido ao fiel da Assembléia 

de Deus, um grupo particular e, posteriormente aos demais ouvintes, ou seja, ao não crente. 

Depois de algumas leituras de versículos bíblicos e de hinos cantados ao vivo pela 

dupla, o locutor dá espaço para a Pregação da Palavra com a presença do ex-padre e agora 

evangelista que prega o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Dimitri Crick, juntamente 

encontra-se o seu intérprete o irmão Ynhamim Yassef.  
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Posteriormente o locutor abre a oportunidade de uma saudação por parte do 

Superintendente das Escolas Dominicais de Porto Alegre, Claudionor José de Oliveira: 

 

Eu saúdo os queridos irmãos dessa Igreja da Assembléia de Deus de Santa Maria. 
Nessa Igreja que é a minha igreja Mãe, que a 40 e poucos anos aceitei a Jesus nessa 
Igreja e agora tenho prazer de estar aqui com os irmãos nesse programa radiofônico. 
Que Deus bendiga esse nosso Pastor Orvalino, pela sua atuação apostólica que 
muito tem me ajudado a minha fé também e a todos os irmãos santa-marienses, 
saudando com a paz do Senhor, amém. 

 

Após a declaração, o locutor lê mais um versículo da Bíblia e pede aos cantores para 

cantarem mais um hino para o elevo espiritual dos irmãos. Todas essas práticas semelhantes 

às de um culto evangélico, porém de maneira mais curta em função do tempo do programa de 

30 min. O programa é encerrado por um hino da dupla “Dico e Rosinha” que cantavam no 

estúdio da Rádio Santamariense ao vivo.  

 

4.2 DOIS CAMINHOS: SENTIDOS OPOSTOS 

 

Com a ruptura da Assembléia de Deus de Santa Maria em dois grupos ou 

denominações diferentes, por questões administrativas, em 3 de março de 198136, durante um 

período de aproximadamente 10 anos, o programa Jesus é o Caminho foi veiculado pela 

Assembléia de Deus de Santa Maria e pela 1ª Igreja Evangélica Assembléia de Deus 

Universal, duas denominações evangélicas diferentes com o mesmo nome do programa. Isso 

se explica, porque nenhuma das duas igrejas co-irmãs abria mão da credibilidade do programa 

junto aos fiéis, já que anteriormente eram uma só Igreja e que se dividiram por questões 

doutrinárias e administrativas. 

O formato dos dois programas era semelhante com pequenas alterações de hinos, 

pregação da Palavra e locutores, diferenciados também pelo horário de veiculação e pela 

emissora. Durante esse período os ouvintes assembleianos se dividiam entre “Jesus é o 

Caminho” e “Jesus é o Caminho”, contudo, muitos escutavam os dois programas, um 

veiculado na Rádio Santamariense e outro na rádio Guarathan, nos sábados, mas em horários 

diferenciados. 

 Da parte da Igreja Evangélica Assembléia de Deus Universal assume a direção do 

programa o Pastor Elizeu Dorneles Alves, enquanto, na Igreja Assembléia de Deus de Santa 

Maria o programa Jesus é o caminho fica sob a responsabilidade do Pastor Elói Rocha de 

                                                 
36 Segundo livro Ata do Ministério da 1ª Igreja Evangélica Assembléia de Deus Universal de Santa Maria, p. 64. 
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Andrade. Essa situação muda quando o Pastor Elói Rocha de Andrade decide passar a 

coordenação do programa ao Diácono Paulo Muceneki, já abordado nos capítulos anteriores, 

que reformula o programa dividindo-o em quadros e para cada um desses colocando um 

responsável.  

 

4.3 A VOZ DA ASSEMBLÉIA DE DEUS: DA IGREJA PARA O MUNDO 

 

Esse capítulo sugere a compreensão inicial de um ícone do programa de rádio da 

Assembléia de Deus, presente no site da Igreja: 

 O microfone sobreposto, na foto do Planeta Terra, visto do espaço, sugerindo que a 

“A Voz da Assembléia de Deus” deve atingir todo o mundo, através do radioevangelismo, 

pregando a todas as nações o Evangelho de Jesus Cristo, como mostra a figura 22: 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 22 - Ícone do programa “A Voz da Assembléia de Deus” 
                 Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 

 

O programa “A Voz da Assembléia de Deus” adquiriu um formato híbrido mesclando 

informações da Igreja, hinos, avisos e abrindo espaços para interação com o ouvinte a partir 

do envolvimento do Diácono, Pós-Graduado em comunicação, Paulo Muceneki, que assumiu 

a direção do programa em 6 de julho de 1997, veiculando na rádio Universidade AM. 

Segundo Muceneki, a rádio Universidade AM 800 kHz foi procurada por questões 

técnicas - oferecia mais potência (havia adquirido um transmissor de 10 kW) e também por 

fatores ligados à confiabilidade, pois em outras rádios não havia o cumprimento do contrato 

em relação à veiculação, seu formato e horário.  

 O programa tinha inicialmente trinta minutos de duração sendo veiculado aos 

domingos das 12h30 às 13h.  Contudo, “A voz da Assembléia de Deus” também era 

transmitida pela rádio Guarathan AM, aos sábados e domingos, no formato de cultos, com 

pequenas reformulações até que houve a opção de ficarem transmitindo somente pela rádio 

Universidade AM. 
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A equipe do programa “A Voz da Assembléia de Deus” passou por um treinamento de 

dois meses, ministrado pelo então responsável Paulo Muceneki que ensinava as práticas do 

rádio jornalismo para a equipe do novo programa, com o objetivo de ser mais compreensível 

pelo ouvinte não crente, contudo, com algumas palavras pertencentes ao vocabulário da 

Igreja. Nesse sentido, Martino (2005, p. 138) explica:  

 

Portanto, para as instituições a recepção deve ser linear e clara, o leitor deve 
entender exatamente o que o emissor quer que ele entenda. A Codificação é um 
processo no qual se traduz uma mensagem em um sistema de signos. Tais signos, 
para serem recebidos, devem pertencer a um repertório convencional e devem 
manter uma organização.  

 

Dessas acepções, pode-se inferir que tal procedimento é essencial para que a 

mensagem seja aprendida e decodificada com um mínimo de riscos para a doutrina da Igreja e 

na busca de novos convertidos. 

Para Peruzzo (1998, p. 155): 

 

A comunicação popular assume os meios técnicos e as formas de produção antes 
mantida, mais monopolicamente, nas mãos de uns poucos, devido à estrutura de 
funcionamento dos veículos massivos neste país. É o caso, por exemplo, do rádio ou 
do jornal, com relação aos quais ela se apropria tanto da tecnologia (aparelhagem, 
processos de impressão) quanto da linguagem (técnicas de programação radiofônica, 
de redação de noticias, de diagramação).  

 

Compreende-se que a doutrina da Igreja se fortalece através dos meios técnicos e das 

formas de produção e da circulação dos dispositivos midiáticos utilizados pela 

ADSANTAMARIA, segundo Ortriwano (1985), o produto radiofônico – mensagem – precisa 

respeitar todas as características do meio e as condições de recepção, devendo estar entre as 

preocupações básicas do emissor o fato de a mensagem radiofônica estar destinada a ser 

apenas ouvida. 

Após algum tempo, a programação radiofônica passou a ter uma hora de duração nos 

sábados e domingos e contar com participação ao vivo dos ouvintes, membros da Igreja, nos 

diferentes quadros que atendem as diversas faixas etárias, constituindo um programa com 

características híbridas e pertencentes a um repertório heterogêneo da AD. Essa segmentação 

representa um critério diferente de abordagem de temas religiosos o que justifica, assim, a 

concentração de um esforço de marketing adotada especificamente, nesse caso, no ano de 

1997. 

Para Ferraretto (2001, p. 52):  
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O processo de concentração de uma rádio em um determinado segmento pode 
englobar apenas alguns programas ou a totalidade das transmissões. Significa 
oferecer um serviço com destinatário definido, buscando também anunciantes 
adequados a estes ouvintes específicos. Em qualquer emissora, levam-se em 
consideração, de modo genérico, aspectos demográficos e socioeconômicos. No 
entanto, para segmentar, procuram-se particularidades dentro dessas características 
globais. 

 

A partir de então, uma das dificuldades encontradas foi o deslocamento da equipe do 

programa que para chegar ao estúdio da rádio Universidade – distante 12 quilômetros do 

templo Sede no centro da cidade. Partindo dessa dificuldade, começaram então a pensar em 

projetar um estúdio na própria Igreja.  

Hoje, na Sede da Assembléia de Deus de Santa Maria, há um Departamento de 

Comunicação (DECOM) responsável pelos métodos de comunicação da Igreja, com estúdio 

de rádio, sala de jornal impresso e sala de web que transmite ao vivo no primeiro sábado de 

cada mês o culto de Santa Ceia do templo Sede, bem como os eventos que ocorrem na Igreja 

Matriz da Assembléia de Deus. O DECOM teve como gênese o rádio que impulsionou os 

demais meios de comunicação.  

 

 

 

 

        Figura 23 - Selo do DECOM 
                                    Fonte: Igreja Assembléia de Deus (2008) 
  

 

 

No programa, cada segmento possui um encarregado para escolher as pautas com o 

seu grupo que depois de prontas são inspecionadas pelo diretor antes de ir ao ar.  

Hoje, a equipe do departamento de comunicação é formada por 60 pessoas (todos 

membros da AD) e conta com quatro radialistas que fizeram curso de rádio.  

Durante muito tempo, o único canal de interação com os ouvintes foi através de cartas 

e bilhetes depositados em uma urna na Igreja que funcionam como um correio. 

 Agora o principal canal de interação é através do telefone e da internet no link mural 

de recados, mas a urna no interior do templo ainda não foi descartada.  

Peruzzo (1998, p. 150) explica: 
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Em razão, talvez, de dificuldades financeiras e operacionais e de carência de 
elementos devidamente preparados, os movimentos populares acabam apostando 
mais na comunicação interpessoal e grupal e adotando meios mais cômodos, mais 
ágeis e menos onerosos. Assim, valem-se especialmente de contatos informais, 
reuniões e assembléias. Boletins, panfletos, cartazes e cartas são bastante 
explorados. Os instrumentos que requerem mais elaboração técnica e mais recursos, 
como seqüência de slides, alto-falantes e vídeo, por exemplo, são menos usados 
(grifo nosso).  

 

A priori o público alvo do programa “A voz da Assembléia de Deus” é o não-crente, 

depois o crente, com o objetivo central de propagar o Evangelho de Jesus Cristo ao maior 

número de pessoas. E como veículo de comunicação torna-se órgão oficial de divulgação da 

Igreja enquanto instituição, reproduzindo um discurso familiar dos crentes da AD Santa 

Maria. 

Martino (2005, p. 138) considera:  

 

Sendo assim, o discurso educacional religioso baseia-se em dois fatores principais: o 
exemplo, a situação vivida colocada como notícia, como fato; o código sempre 
acessível, valendo-se de parâmetros léxico-gramaticais compatíveis com o capital 
cultural dos freqüentadores. 

 

Tais afirmações são fortalecidas no testemunho de milagre testificado abaixo: 

 

A sensação era de que eu estava no bloco cirúrgico e já não ouvia mais o que a irmã 
dizia. Comecei a sentir o poder de Deus e a falar línguas estranhas. Sentia os meus 
braços sendo puxados para os lados, o cateter sendo introduzido em minha veia no 
braço esquerdo e o braço direito sendo fixado. Percebi a presença de um ser de 
vestes brancas e uma luz resplandecente. [...] Então pensei, é Deus que está fazendo 
essa cirurgia em mim, Ele está desobstruindo as minhas artérias (JORNAL DA AD, 
2008, p. 14). 

  

Esse depoimento tem como argumento primeiro a situação verídica pela qual passou 

alguém já “salvo”, membro da AD, que vivenciou um milagre em sua vida. 

Atualmente, “A Voz da Assembléia de Deus” se divide nos seguintes quadros: Desafio 

Bíblico (perguntas bíblicas); Para Ouvir de Novo (seleção de músicas sacras); Lições Bíblicas 

(todos na escola dominical); Momento Infantil (música para crianças); Sintonia Já (espaço do 

jovem e do adolescente); Assembléia de Deus em Notícia (institucional da Igreja); Espaço 

Aberto (participação do ouvinte no programa);  

Momento de Reflexão (mensagens bíblicas). Cada um desses quadros tem um tempo 

pré-determinado que se enquadre dentro da duração de uma hora do programa. 
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O primeiro programa “A Voz da Assembléia de Deus” foi ao ar no dia 06/07/1997, 

sob a coordenação do Diácono Paulo Muceneki, bem como a apresentação, que trazem 

algumas “pistas” da midiatização na ADSANTA MARIA que merecem inferência. 

No início do programa o locutor afirma: “Este programa agora um outro estilo, um 

novo conceito em evangelização através do rádio”, com objetivos bem definidos desde a sua 

gênese: “A propagação do Evangelho e a transformação de todos aqueles que se achegarem a 

Deus”.  

Nesse sentido, cabe ressaltar, a proposta de um novo conceito da evangelização com o 

objetivo maior de transformação, ou seja, a conversão dos ouvintes em cristãos. 

Peruzzo (1998, p. 157):  

 

A comunicação popular, ao abordar temas locais ou específicos, tende a despertar o 
interesse por parte da audiência, pelo fato de o conteúdo e os personagens terem 
relação mais direta com as pessoas. Os programas não são espetáculos a que se 
assiste, mas dos quais se participa, o que leva a incrementar o processo de 
construção das identidades e de cultivo dos valores históricos e culturais.  

 

Dessas acepções, pode-se ressaltar a função do programa como um construtor de 

identidades direcionado ao não-crente, ou então, fortalecedor das identidades existentes, os 

fiéis da AD, exemplo disso, o quadro “Entrevista” com “uma abordagem Bíblica de temas 

atuais”, a partir dos fundamentos da AD de Santa Maria e, portanto, numa visão Bíblica com 

a participação de Ministros do Evangelho sobre o tema Arrebatamento. 

 

Para abordar este tema convidamos a participar do programa os seguintes irmãos: 
Pastor Neemias Lemos, vice-presidente da Assembléia de Deus de Santa Maria, o 
Evangelista Joel Rodrigues Pacheco, responsável pela congregação da Caramelo; e 
Levi Malheiros, monitor da Escola de Educação Teológica das Assembléias de 
Deus.  

 

Nesse primeiro programa, entre uma pergunta do locutor (Paulo Muceneki), e as 

respostas dos convidados da Igreja, existe uma chamada gravada pelo próprio integrante da 

rádio Universidade AM, Roberto Montagner: “Rádio Universidade e a Voz da Assembléia de 

Deus” 

O programa possui a particularidade de ser vinculado a uma emissora de autarquia, 

ligada a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), assim pressupõe-se que qualquer que 

seja o regime político em vigor, a informação jamais se constitui em uma atividade pura, antes 

é atravessada, sendo impossível a qualquer empresa, ou programa de radiodifusão 

desvincular-se da “tutela” institucional (ORTRIWANO, 1985). Vale ressaltar que o programa 
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é produzido e apresentado na Sede da AD e elaborado segundo a ideologia da Assembléia de 

Deus, no estúdio próprio, mas que depende da técnica e da liberação do sinal da Rádio 

Universidade AM. 

Peruzzo (1998, p. 156) ressalta que:  

 

A comunicação popular consegue lugar nos meios massivos, para divulgar 
informações dos movimentos e apresentar programas elaborados em seu âmbito. 
Trata-se aqui de uma conquista, porque na realidade os espaços não foram doados, 
mas descobertos e alcançados num processo de luta, a partir da constatação de uma 
necessidade e da possibilidade de sua viabilização. 

  

Nesse sentido, ressaltamos que o DECOM da AD Santa Maria consegue o seu lugar 

numa rádio do Governo Federal, sendo o único programa evangélico na mesma, uma abertura 

de espaço que representa uma conquista alcançada que não é dada, mas criada; não é dádiva, é 

reivindicação; não é concessão, é sobrevivência. Tais afirmações vêm ao encontro da 

declaração do Monitor da Escola de Educação Teológica das Assembléias de Deus, Levi 

Malheiros, no primeiro programa: 

 

Nós somos colaboradores de Deus para a salvação do mundo é isso que o Senhor 
espera de cada um, que cada um cumpra as suas tarefas e que nós devemos estar 
vigiando, esperando a volta de Jesus, e essa tarefa imperativa cumpre-se com o 
programa A Voz da Assembléia de Deus que possui a missão de pregar a Palavra, 
através das ondas hertzerianas, e se “empenhando em ganhar outros para o Senhor e 
evangelizar no sentido de que Jesus em breve voltará. 
 

 

Mata (1999, p. 80) destaca: 

 

Referindo-se às tecnologias e ações institucionais que geram novos processos 
interacionais, chama a atenção para a importância dos meios e a centralidade do seu 
papel na análise cultural, mas já não em seu caráter de transportadores de algum 
sentido [...] ou como espaços de interação entre produtores e receptores, mas como 
marca, modelo matriz, racionalidade produtora e organizadora de sentido.  

 

Com base em Mata (1999) busca-se caminhos que possam explicar esses novos 

processos estabelecidos pelos dispositivos midiáticos, no qual a AD se utiliza, movida pela 

força de Espírito de Missão que demarca outros espaços de interação com o ouvinte do 

programa, crente ou não-crente. 

O programa do dia 25 de outubro de 2008 nos sugere uma análise descritiva e 

qualitativa do seu conteúdo, com duração de uma hora, pois existem características peculiares 

e diferentes do primeiro, apresentado no ano de 1997. 
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Seu formato enquadra-se nas características das Igrejas Eletrônicas (FERRARETTO, 

2001), ou seja, as emissoras postas exclusivamente a serviço de correntes religiosas que 

transmitem cultos, curas, milagres e exorcismos, chamados de Místico-Religioso. O programa 

possui a característica de ser voltado ao evangelismo, principalmente de não-crentes, 

realizado e apresentado por crentes da AD de Santa Maria-RS. Os mesmos alcançam vários 

públicos e a partir daí adquirem peculiaridades próprias e generalizantes, tais como um 

“idioma”, ou seja, uma série de signos ou expressões que são comuns a uma Instituição 

religiosa, nesse caso a AD Santa Maria.  

Ortriwano (1985, p. 91) explica que:  

 

No rádio, a informação vai apresentar características próprias, sem, contudo perder 
sua identificação com o conteúdo a ser informado. A diferenciação deve ser 
entendida unicamente em função do meio específico e da técnica mais adequada a 
ele e não como se existisse uma parcela específica de informação para cada meio. O 
que pode ocorrer é a aparição eventual de acontecimentos que melhor se adaptam 
para serem transmitidos por um ou por outro meio. 

 

A partir dessa reflexão, pode-se afirmar que a identidade da AD no rádio modifica-se 

quanto ao modo de apresentação ao ouvinte, relativamente mais simples e de vocabulário 

coloquial, diferente do leitor do Jornal da AD Santa Maria e do crente freqüentador dos 

cultos; ambos carregam as características assembleianas (anti-intelectualismo, anti-burocracia 

e teatralidade), contudo, se apresentam de maneiras específicas e diferentes conforme o 

dispositivo utilizado.  

No início do programa o locutor A (João Carlos), saúda os ouvintes e informa a data, 

dando início ao programa e apresentando os quadros: 

 

Boa tarde, hoje são 25 de outubro de 2008, estamos iniciando a partir desse horário 
mais um programa ‘A Voz da Assembléia de Deus’, com a participação dos 
quadros: ‘Desafio Bíblico’; ‘Para Ouvir de Novo’; ‘Lições Bíblicas’; ‘Momento 
Infantil’ e ‘Sintonia Já’. Na seqüência ‘AD em Noticia’; ‘Espaço Aberto’ e 
‘Momento de Reflexão’. 

 

O locutor B (Neuzelaine Amaral) cumprimenta ao seu companheiro de apresentação e 

aos ouvintes, logo o locutor A, faz o chamamento aos ouvintes: 

“Acompanhe e participe pelos nossos telefones do Desafio Bíblico do programa”. 

É um convite para participação do quadro, mas também uma forma de fazer com que o 

ouvinte permaneça na audiência do programa, minimizando os riscos de troca de estação ou 

de desligar o aparelho, firmando assim, o contato com o ouvinte.  

Nesse contexto, Ortriwano (1985, p. 80) explica: 
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O rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação de um ‘diálogo 
mental’ com o emissor. Ao mesmo tempo, desperta a imaginação através da 
emocionalidade das palavras e dos recursos de sonoplastia, permitindo que as 
mensagens tenham nuances individuais, de acordo com as expectativas de cada um.  

 

Nessa reflexão, a Igreja utilizou vários protocolos de comunicação ao lado dos atuais 

como web, preservou os mais antigos como telefone e a urna no templo Sede. Amplia o 

acesso dos fiéis através de concursos e prêmios que são produtos religiosos.  

Vale ressaltar, o primeiro comercial do programa, A Voz da Assembléia de Deus, do 

dia 25 de outubro de 2008, que fala sobre as convenções na qual a Igreja participa com 

destaque para a Convenção das Igrejas e Pastores da Assembléia de Deus do RS, realizada em 

Palmeira das Missões, quando entra a entrevista do Pastor José Welligton Bezerra da Costa, 

líder da Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil: 

 

Quero dizer a vocês que estão em Santa Maria servindo ao Senhor Jesus, façam 
firme vossa fé, permaneçam em Jesus Cristo orando, jejuando, pregando e 
trabalhando para o Reino de Deus. Com certeza a recompensa será certa porque o 
Nosso Pai um dia irá galardoar a cada um daqueles que com coração e dedicação 
fizeram algo pelo Reino de Deus.  

 

Essas declarações do Pastor José, concordam com o que é afirmado por Meditsch, 

(2005, p. 116), pois demonstram que: 

 

A linguagem radiofônica tinha que se manifestar necessariamente anticulta, como de 
fato se manifesta. O rádio, como oratória e o teatro, mas sem possuir destes o 
poderoso elemento plástico, é um instrumento de convencer. Dizem-no instrumento 
de educar. Prefiro dizer que ele se utiliza, como atitude educacional, só do elemento 
de convicção. Em sentido muito geral e nada pejorativo, determinado pelas próprias 
circunstancias da sua vida, o rádio é um instrumento de anúncio.   

 

Os estudos desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de mostrar 

que o rádio é um meio, instrumento, fim, ou talvez, mais do que isso, um dispositivo 

indispensável para pregar e trabalhar para o Reino de Deus, constituindo novas práticas 

sociais e de sentidos, redesenhando as interações as tecnologias e instituições destinadas à 

produção de mensagens e no qual se tem incrementado o uso e o consumo dessas tecnologias 

e meios (MATA, 1999). 

Um dos quadros do programa, o Desafio Bíblico é trazido à tona várias vezes, ele 

consiste em uma pergunta que é feita aos ouvintes para participarem da Voz da Assembléia de 

Deus e diversas dicas são dadas. Aqueles que responderem corretamente, concorrerão no final 

ao sorteio de um brinde, normalmente, uma Bíblia com Harpa Cristã.  
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Locutor A:  

 
Vamos dar prosseguimento nesse quadro de perguntas, vamos dando 
prosseguimento de perguntas ao ouvinte.  
Vamos hoje, desafiá-lo para identificar qual foi o homem no Antigo Testamento 
que, apesar de religioso, escolheu morar em um lugar que perdeu sua esposa? Vai 
ficar muito fácil para o nosso ouvinte que está sintonizado com a Voz da 
Assembléia de Deus, com algumas dicas que vamos passar agora aos nossos 
ouvintes. [...] Acertando a resposta o ouvinte concorrerá ao sorteio de uma Bíblia 
sagrada com Harpa Cristã, no final do programa. Portanto, “você que está 
sintonizado pode conferir na sua Bíblia, telefonar e responder a pergunta. 

 

Nessas declarações acima descritas pelo locutor A, são destacados alguns trechos 

considerados importantes e que “refletem” o tipo de ouvinte da Voz da Assembléia de Deus, 

ao passo que em um primeiro momento ele é “desafiado” a identificar algo que está contido 

num bios religioso, ou seja, mediante a consulta da Bíblia. “Nosso ouvinte que está 

sintonizado com a Voz da assembléia de Deus”; demonstra a forma de vida de alguém que 

costuma ler a Bíblia e ouvir o programa, ainda que esporadicamente, portanto, formam um 

novo espaço e modo de interpelação coletiva dos indivíduos, outros parâmetros para a 

constituição das identidades pessoais. Essa forma de experiência permite imbricações nas 

formas tradicionais de vida e articulações hibridizantes das múltiplas Instituições, por 

conseguinte, uma qualificação particular de vida, um novo modo de presença do sujeito no 

mundo, ou nesse caso, na Igreja (SODRÉ, 2002). “Você que está sintonizado pode conferir na 

sua Bíblia, telefonar e responder a pergunta”.  

Sodré (2002, p.26) expõe: 

 

Na verdade, há muito tempo se sabe que a linguagem não é apenas designativa, mas 
principalmente produtora de realidade. [...] Ancora-se nessa convicção a hipótese 
(acadêmica) norte-americana da agenda-setting, em especial no que diz respeito ao 
impresso. A palavra agenda é, em latim, um particípio futuro passivo: ‘(as coisas 
que) devem ser feitas’. Agendar é organizar a pauta de assuntos suscetíveis de serem 
levados em conta individual e coletivamente.  

 

Esse desafio do locutor A, insere-se no conceito de agendamento, uma espécie de 

contrato firmado com o ouvinte que, levando-se em conta que esteja sintonizado, possui o 

“direito” de conferir na Bíblia, telefonar e responder a pergunta proposta pelo Desafio Bíblico, 

o que se destaca aqui, são essas formas de pertencimento de crença e de adesão a campos 

religiosos de pertencimento e de representações simbólicas (PIAULT, 2003). 

Existem algumas formas de contato do ouvinte do “A Voz da Assembléia de Deus”. 

Na apresentação do quadro “Para ouvir de Novo”, o locutor A, lembra a todos os ouvintes 

que os hinos podem ser solicitados através de: “Telefone, por e-mail, ou postado pedido na 
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urna do programa, logo na entrada principal á esquerda do templo Sede, aos cuidados de Zilá 

Oliveira de Andrade”.  

Pode-se compreender que é uma forma de experiência cotidiana carregada de 

sensibilidades e intenções que constroem as religiosidades contemporâneas e seus modos de 

expressão, é o caso de se afirmar, aquilo que antes era “religioso” e que poderia ser designado 

como as “religiosidades” que visam dar conta das atitudes e das expectativas dos féis 

(PIAULT, 2003). 

Sodré (2002, p.26) explica: 

 
É um Bios que implica em transformações das formas tradicionais de sociabilização, 
além de uma nova tecnologia perceptiva e mental. Implica, portanto, um novo tipo 
de relacionamento do indivíduo com referências concretas ou com o que se tem 
convencionado designar como verdade.  

 

O locutor A, informa a hora, freqüência e o título do programa, caracterizando como: 

 

O programa que valoriza a participação do ouvinte. E os nossos telefones, 
Neuzelaine (locutor B), estão recebendo com muita alegria a participação dos nossos 
ouvintes respondendo a pergunta que vamos mais uma vez declinar aos nossos 
ouvintes”. 

 

Esse ato, ao nosso entendimento, caracteriza um sistema de feedback entre ouvintes e 

a Instituição religiosa, envolvendo certos recursos técnicos e institucionais de produção e 

difusão, Puntel (2005), para que o ouvinte sinta-se parte de um espaço, na construção e 

circulação do programa. 

Para Meditsch (2005, p. 264): 

 

A linguagem radiofônica define-se pela enunciação em tempo real, a sincronia entre 
emissão e recepção, mesmo no caso e uma gravação em diferido.  As transmissões 
ao vivo reduzem o distanciamento físico e temporal da mensagem, aproximando o 
locutor e o ouvinte.  

 

Aproximação esta, que deve perdurar do início até o final do programa, efetivada no 

momento da ligação do ouvinte e que “deve” continuar na sintonia do “A Voz da Assembléia 

de Deus”: “Aqueles que responderem corretamente estarão concorrendo ao sorteio de uma 

Bíblia Sagrada com Harpa Cristã, cujo sorteio será no final do programa de hoje”. 

Por isso, ser ouvinte é algo mais do que ser fiel da AD, implica em uma participação 

de um novo Bios sócio-cultural. 

A partir dessa reflexão, pode-se afirmar que será uma condição incorporada pelos 

indivíduos à sua idéia de si mesmos, a partir dos consumos efetivos, mas incluindo, além 
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disso, a partir de certa inscrição do meio e das operações de consumo no conjunto do campo 

cultural (MEDITSCH, 2005), formatando um outro mundo ao ouvinte enquanto os 

acontecimentos estão se desenvolvendo.  

Sobre o quadro Lições Bíblicas, conduzido por Carolina Lemos, tece-se algumas 

observações que se coaduna com Peruzzo (1998), que dizem respeito ao afã de 

“conscientizar” a qualquer custo e rapidamente. Além disso, os textos e as falas costumam ser 

demasiadamente longos, apesar de o quadro ter sido dividido nas seguintes classes, que 

categorizam o público alvo: classe maternal, classe jardim de infância, classe dos primários, 

classe dos juniores, classe pré-adolescentes, classe adolescentes, classe juvenis, classe dos 

jovens e adultos e classe do discipulado. Cada uma dessas classes traz informações da sua 

faixa etária correspondente, produzindo na informação um sentido gerador de práticas e 

representações, ocupando um grande espaço no programa, porém, visando claramente o 

público a ser alcançado, desde as crianças até os adultos, além dos novos convertidos. 

Martino explica (2003, p. 77): 

 

Dessa maneira, o habitus religioso inculado pela instituição religiosa e incorporado 
pelo fiel vincula-se à existência de condições conjunturais objetivas para sua efetiva 
materialização em uma prática qualquer. Aproximamo-nos assim, da interação entre 
a ‘ação social magicamente orientada’ proposta por Weber como um momento 
propício para a reafirmação e o desenvolvimento das condições naturais de atuação 
de um determinado habitus religioso.   

 

Essa prática do fiel de ir à Igreja e participar das referidas classes, torna-se um hábito, 

principalmente da Escola Bíblica Dominical, onde o crente conhece melhor a Bíblia e é 

capacitado para pregar a Palavra de Deus, segundo as palavras de Carolina Lemos: 

 

A Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, tem sido a principal 
responsável pela formação ministerial dos obreiros e obreiras do Senhor. Prosseguir 
em conhecê-lo é o imperativo dirigido a todos os crentes. Participe da Escola 
dominical e fortaleça a sua fé.  

 

As instituições religiosas redefinem continuadamente o comportamento de cada fiel 

formando uma nova ambiência na qual o eixo que atravessa tais formulações é o fato de 

entenderem que as mídias deixaram de ser apenas instrumentos a serviço da organização e se 

converteram numa realidade mais complexa atravessada por novas modalidades do “trabalho 

de sentido” (FAUSTO NETO, 2008).  

Portanto, de acordo com Martino (2003), é necessário que exista uma espécie de voz 

corrente da instituição, não apenas implícita nos símbolos e na sua forma, mas também que 
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possa ser aplicada através de canais de comunicação com os quais as decisões geradoras de 

comportamento possam ser livremente divulgadas, como expressa o locutor A: 

 

Você ouve pela rádio universidade 800AM, rádio Online ADSANTAMARIA a 
transmissão simultânea do programa ‘A Voz da Assembléia de Deus’. O programa 
que valoriza a participação do ouvinte valoriza tanto que, os nossos ouvintes através 
de telefone de participações e orientações estão nos ajudando a fazer, a levar ao ar o 
programa ‘A Voz da Assembléia de Deus’; obrigado também ao coordenador, Paulo 
Muceneki, que está ligadinho com o programa e também nos orientando. 

 

Fausto Neto (2008, p. 93) esclarece que:  

 

A expansão da midiatização como um ambiente, com tecnologias elegendo novas 
formas de vida, com as interações sendo afetadas e/ou configuradas por novas 
estratégias e modos de organização, colocaria todos– produtores e consumidores – 
em uma mesma realidade, aquela de fluxos e que permitiria conhecer e reconhecer, 
ao mesmo tempo.  

 

Essa nova realidade, interativa e que valoriza o fiel-receptor, na qual estão inclusos os 

ouvintes da Voz da Assembléia de Deus, permite-nos compreender as operações midiáticas na 

construção de sentidos, atravessadas por fluxos, operações e relações técnico-discursivas, 

constituídas por fundamentos midiáticos que, ao encerrarem em si mesmos -em suas lógicas e 

operações- as transações de discursos e de interações entre os atores e instituições, 

redesenham os vínculos sociais que passam a se reger por novas “formas de contatos” 

(FAUSTO NETO, 2008), como deflagra a afirmação do locutor A: 

 

A resposta e o sorteio ainda no programa de hoje. Ao ligar  o nosso ouvinte que pode 
fazer a sua homenagem, a sua dedicatória, enfim, deixar as suas recomendações 
aquela pessoa querida e especificamente que tenha uma data feliz para ser lembrada. 
[...] Não deixe então de participar respondendo ao Desafio Bíblico. 

 

Essas novas formas de contato são fortalecidas no quadro Momento Infantil, quando a 

responsável faz o convite para as crianças participarem do “Clubinho Infantil”, procurando a 

“tia Aline” na Igreja Sede, passando o nome completo, data de aniversário e qual a 

congregação a que pertence. Contudo, há também espaço para aquelas crianças que não são 

da Igreja e que, se porventura, estiverem ouvindo podem participar: “E você amiguinho que 

não faz parte da nossa Igreja também pode ser um integrante do Clubinho Infantil. Mande 

uma cartinha com os seus dados para a caixa postal 32, colocando bem grande no envelope: 

Quero participar do Clubinho Infantil”. 
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Em várias vezes durante o programa, a pergunta do Desafio Bíblico é retomada e traz 

consigo alguma dica para que o ouvinte encontre a resposta, e dessa forma, possa participar 

do sorteio, no final do programa, segundo o locutor A:“Pronto! Está aí a última e decisiva 

orientação, ajuda vamos dizer assim, para que os nossos ouvintes possam estar cientes e 

perfeitamente inteirados da resposta”.  

É uma realidade nova de comunicação que envolve o ouvinte constituindo outras 

formas de contato (FAUSTO NETO, 2008, P. 94): 

 

Não se trata mais da ‘era dos meios’ em si, mas de uma outra estruturada pelas 
próprias noções de uma realidade de comunicação midiática. Nela, são organizados 
e dinamizados processos que reformulam as condições de enunciar a realidade, esta 
não mais como um fenômeno representável pela linguagem, mas que se constitui no 
próprio agenciamento enunciativo dos novos modelos de interação.  

 

Os estudos de Fausto Neto (2008) vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de 

mostrar que a forma de organização hodierna do programa defluiu outras condições de 

realidade, redistribuindo a experiência humana, dando início a um tipo de “civilização” na 

qual se encontram as culturas e os vários modos de pensar, de agir, de sentir: surge, assim, a 

interculturalidade e a interdisciplinaridade (PUNTEL 2005), evidente nos diferentes quadros 

do programa na sua segmentação e hibridização que objetiva ser “um novo conceito”. 37 

Meditsch (2005, p. 130) ressalta que:  

 

O rádio é uma função de originalidade. Não pode se repetir. Deve criar a cada dia. 
Não é simplesmente uma função que transmite verdades, informações. Deve ter vida 
autônoma nessa logosfera, nesse universo da palavra, nessa palavra cósmica que é 
uma nova realidade do homem. É preciso que vá buscar no fundo humano princípios 
de originalidade.  

 

 No, Sintonia Já, a apresentação é feita por duas jovens, chamadas Claudia Soares e 

Letícia Andrade que utilizam uma linguagem voltada ao ouvinte jovem, que os conclama a 

trabalharem para o Senhor, buscando os “irmãos desviados” e que não freqüentam mais a 

Igreja.  

De acordo com as jovens:  

 

Muitas vezes é isso mesmo que fazemos, esperamos que Deus faça o nosso trabalho. 
Queremos que o Senhor faça aquilo que estamos aqui para fazer. Então nos 
preocupamos apenas com nós mesmos. Devemos olhar para os bancos vazios em 
nossa Igreja e sentir a necessidade de preenchê-los. Não apenas com os novos 

                                                 
37 Haja vistas, a declaração do Coordenador do programa A Voz da Assembléia de Deus de Santa Maria, Paulo 
Muceneki, no primeiro programa transmitido no dia 06/07/1997, pela rádio Universidade 800 AM. “Este 
programa agora com outro estilo, um novo conceito em evangelização através do rádio”.  



 
 

86

convertidos, mas com aqueles que um dia serviram ao Senhor e hoje estão afastados 
dos seus caminhos. 

 

Daí a necessidade de entendermos o rádio como um dispositivo midiático que institui 

um novo “feixe de relações”, engendradas em operações sobre as quais se desenvolvem novos 

processos de afetações entre as instituições e os atores sociais (FAUSTO NETO, 2008), 

promovendo expectativas nos atores dentro do Bios no qual pertencem contribuindo também 

na sua construção e elaboração da “teia” comunicacional como um todo. 

Peruzzo (1998, p. 142) sobre o assunto acrescenta: 

 

O simples envolvimento das pessoas, geralmente ocasional, no nível das mensagens, 
ou seja, dando entrevistas, avisos, depoimentos e sugestões ou cantando, pedindo a 
inserção de músicas e aderindo a concursos; elaborar matérias (notícias, poesias, 
desenhos); compartilhar a produção global do jornalzinho, do programa de rádio; 
tomar parte na definição da linha política, do conteúdo, do planejamento, da edição, 
do manejo de equipamentos; compartir o processo de gestão da instituição 
comunicacional como um todo. 

 

Ao tratarmos dessas participações como imbricações construtivas de novas formas de 

interação, admitimos também o advento de práticas midiáticas inseridas, incorporadas e 

presentes na Igreja que reconhece o fiel como protagonista do radioevangelismo. Como segue 

o exemplo no final do quadro Sintonia Já. 

 

O Sintonia Já está terminando, mas convidamos você a entrar em contato conosco. 
Procure o Paulinho Andrade, Claudia Soares ou a mim, Letícia Andrade, ou mande 
um e-mail para: sintoniaja@adsantamaria.org.br, lembrando aos adolescentes que 
todos os sábados às 14:00 horas tem encontro para adolescentes e às 15:00 horas, 
ensaio para o coral Luminares e a noite culto, temos culto de jovens no nosso 
templo Matriz. O culto começa às 19:30 horas, esperamos por você.  

 

Através do e-mail inaugura-se outra forma de pertencimento do fiel para com a Igreja 

(THOMPSON, 2008, p. 19): 

 

O uso do e-mail, por exemplo, é parecido, em alguns aspectos, com o tipo de 
interação mediada que utilizamos ao escrever uma carta, mas se distinguem dele em 
outro s aspectos importantes. Como ao escrever uma carta, um e-mail é dialógico 
tipicamente, sendo orientado para um outro específico, além de envolver a palavra 
escrita ao invés da falada. Mas a compreensão temporal é muito maior e, ainda, as 
instituições mediadoras e as condições de uso (incluindo os recursos culturais e 
materiais) são completamente diferentes.  

 

Esse movimento da Igreja implica em ceder espaços e concessões atravessadas pelas 

lógicas midiáticas que visam abarcar um grande público, ao mesmo tempo, em que fala a um 

único indivíduo de maneira direta, pessoal e com sinais de identificação.  
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Gomes (2006, p. 1) ressalta que: 

 

A conseqüência mais imediata é o deslocamento do espaço tradicional, acanhado e 
restrito dos templos, para um campo aberto e multidimensional. Mais ainda, a lógica 
do templo, direta e dialogal, é substituída pela lógica da mídia moderna que se dirige 
a um público anônimo, heterogêneo e disperso. Desse modo, as táticas dos 
pregadores, sua oratória e performance deixam-se impregnar pelas leis da 
comunicação de massa, principalmente do rádio e da televisão.  

 

Assim, o Evangelho é pregado conforme as lógicas do meio no qual é veiculado 

abrangendo um público heterogêneo. 

No quadro AD em Notícia, a participação do Pastor Presidente João Oliveira de Souza, 

faz-se via telefone, sendo entrevistado pelo locutor A, que informa as notícias da Assembléia 

de Deus de Santa Maria. 

Um dos destaques é a edição extra do Jornal da ADSANTAMARIA que foi 

distribuído na Convenção Geral das Assembléias de Deus, no Estado do rio Grande do Sul, 

realizada em Palmeira das Missões: 

 

Muitos pastores estavam solicitando um exemplar, muitas famílias de pastores que 
viram na manchete do jornal era a foto do Pastor Elói e que muitos no Estado do rio 
Grande do Sul queriam guardar com carinho a foto do Pastor Elói, porque o Pastor 
Elói foi assim, de extraordinária função na Convenção, na questão de hospedagem 
da Convenção aqui no nosso templo na cidade de Itaara. 

  

Nota-se, que o destaque está na capa do jornal38 (ANEXO A) com a fotografia do Pr. 

Elói ocupando grande parte do espaço e voltado para a história de sua vida pastoral, que na 

opinião de Gomes (2006), demonstram o sinal da pertença ao grupo que se expressa no 

consumo. Somente é fiel dessa Igreja aquele que possui capacidade de consumir alguns dos 

produtos por ela vendidos. Dessas afirmações, salientamos que a Igreja opera numa esfera 

mercadológica, que se torna necessário para manter o seu crescimento em números de 

membros e de templos, garantindo assim, no espaço religioso seu lugar e ideologia 

devidamente estabelecida.  

Segundo Fausto Neto (2006, p.1-2):  

  

 Esta se constitui numa estrutura que, opera no mercado da comunicação com a 
mesma lógica da ‘indústria cultural’, uma vez que para que a religião se faça 
consumível e visível, se torna necessário que seja produzida segundo elementos 
desta lógica vigente, nos formatos das mercadorias em oferta, e tenha seus processos 
de consumo organizados segundo as mesmas regras com que se vende iogurte, 

                                                 
38 A capa da edição extra do Jornal da ADSANTAMARIA está presente no CD, onde estão contidos os anexos 
deste trabalho. 
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sabonete e cerveja. Segundo, as estruturas midiáticas ensejam que a presença das 
instituições religiosas no espaço público se dê segundo determinadas modalidades 
discursivas na medida em que a cultura da midiatização promove, não só a 
reterritorialização do chamado espaço religioso, como também as novas condições 
pelas quais possam ser reconhecidos novos mecanismos simbólicos. 

 

Pode-se compreender que a Igreja faz do seu trabalho de evangelização uma busca de 

novos espaços, ou fiéis, que outrora não eram alcançados, mas que agora o são em função da 

midiatização da AD que se utiliza de vários dispositivos, como rádio, internet, jornal e em 

breve a TV Digital, transmitindo os cultos do templo Sede em tempo real aos internautas. 

É importante ressaltar as palavras do Pr. João quando questionado sobre o projeto 

Minha Esperança39: 

 

A nossa igreja está fazendo frente nesse trabalho porque é único de evangelização 
em massa. É um trabalho que vai alcançar um grande número de pessoas 
através dos lares Mateus, que são as casas dos nossos irmãos que vão se abrir para 
receber nossos vizinhos e amigos para esse momento tão importante que será levado 
ao ar através da Rede Bandeirantes de Televisão.  

 

Em função disso, pode-se entender que a AD Santa Maria está inserida numa nova 

ambiência, onde a religião transforma seu habitus em práticas midiáticas. 

Fausto Neto (2006, p. 2) aponta que  

  

A emergência e o avanço das técnicas midiáticas como dispositivos de produção de 
novas formas de vínculo social transformam os horizontes pedagógicos das 
instituições em novas políticas e estratégias de reconhecimento, na medida em que 
esta nova ambiência de fluxos e redes colocam sob sua coordenação, antigas práticas 
com que as instituições religiosas se vinculavam à sociedade. A ‘religião midiática’ 
é muito mais uma conseqüência destas novas estratégias do que daquelas referentes 
às práticas comunicativas centradas em velhos rituais, referidos como ‘braços das 
velhas igrejas’, e seus respectivos habitats. É, no contexto de um novo ambiente 
tecno-midiático que emerge a ‘religião do contato’, ou um modo de ‘fazer religião’, 
circunstância em que os horizontes de sentidos por ela criado requerem 
necessariamente, uma nova economia discursiva.  

 

Salienta-se, que nessa nova economia discursiva, em meio a essa transmissão em 

massa via televisão, existem cópias em DVDs para as localidades que não recebem o sinal da 

Rede Bandeirantes de Televisão. 

 

Além disso, o Pastor Ibaré que está como um dos coordenadores, juntamente com o 
Pastor Silomar e o Evangelista João Batista, para a região Centro-Oeste do Estado 

                                                 
39 Realizado em nível nacional pela Associação Billy Graham, nos dias 6, 7 e 8 de novembro na Rede 
Bandeirantes de Televisão, com duração de 30min em horário nobre. O objetivo é de reunir pessoas em casas de 
crentes para assistirem aos programas nos três dias e entenderem o “Plano da Salvação”, posteriormente 
migrando para alguma igreja Evangélica do Brasil, participante do projeto. 
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do Rio Grande do Sul, tem consigo uma quantidade recomendável de DVDs onde 
não entra o sinal da Rede Bandeirantes. Então nós teremos a produção do trabalho e 
realização através de DVDs. [...] nesses dias nós tenhamos uma grande colheita de 
almas e no domingo seguinte, nós vamos estar com nossos templos de portas 
abertas para receber todas as decisões que ocorreram durante os dias da 
transmissão.  

 

A partir dessa declaração, pode-se compreender as práticas de permanência do campo 

religioso através de técnicas midiáticas que, com base em Fausto Neto (2006, p. 3-4), 

representam: 

 

O deslocamento do fenômeno religioso da esfera do templo para o âmbito dos media 
tem a ver com fatores extra e intra midiáticos: a busca de alternativas que possam 
constituir as trincheiras de defesa e da permanência do religioso; a procura de 
soluções e de modelos para se viver (ainda que na ‘multidão solitária’) as formas de 
permanências e atualização de vidas comunitárias; o processo concorrencial imposta 
às religiões pelo mercado religioso, que as obriga a saírem em busca da captura dos 
fiéis; a ausência de respostas por parte da ‘profecia da certeza’ ao ‘exército de 
indivíduos’, colocados mais e mais nos espaços dos grandes aglomerados urbanos; a 
busca de ‘políticas de reconhecimentos’, especialmente das minorias; a circunstância 
em que se coloca os media como possibilidade de instituir sob novas condições as 
interações entre as instituições e os fiéis; e a capacidade das operações midiáticas 
para organizar, o atual discurso religioso-midiático, seriam algumas características 
destes cenários sobre tal deslocamento.  

 

Pode-se inferir sobre o dito acima, com base em  Martino (2003), que a mídia religiosa 

faz a seleção temática do que deve ser o imaginário de sua comunidade enquanto grupo 

reunido em torno de idéias comuns, onde o receptor religioso geralmente é o fiel, que já 

participa e conhece os dogmas e práticas doutrinárias de sua denominação religiosa. Contudo, 

há que se reconhecer que nem por isso seus objetivos de evangelismo não sejam alcançados 

com os não-crentes, já que os esforços estão concentrados naqueles que ainda “não conhecem 

a Jesus”. 

Depois das palavras do Pastor Presidente, sua esposa, Eunice de Souza é entrevistada 

pelo locutor B (Neuzelaine Amaral) a respeito de uma confraternização da União feminina. 

Cabe ressaltar a pergunta do locutor B: “Então fica o convite para que todas as irmãs se 

preparem né?“.  

No primeiro momento o ouvinte não-crente pode pensar que a reunião é voltada 

apenas aos fiéis da Igreja, contudo, na resposta de Eunice de Souza, outro público nos é 

apresentado: “Isso. Estamos esperando as irmãs dos nossos campos jurisdicionados, estamos 

convidando as nossas amigas que já fizeram parte de outras reuniões que estejam conosco 

nesse dia, porque será uma grande festa”.  
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Cabe perguntar que tipo de festa será essa? Um culto festivo, educativo, uma festa 

entre as irmãs e as amigas? E o que será celebrado? Qual campo jurisdicionado? A partir 

desses questionamentos podem ser levantadas algumas hipóteses: 

A festa é a palestra de uma médica, irmã pertencente à Igreja, que falará dentre outros 

assuntos, sobre a saúde da mulher num âmbito orgânico, terreno e também espiritual. 

Entende-se que o convite foi estendido ao não-crente, como um atrativo, “grande festa” que 

na verdade o motivo será a pregação da Palavra de Deus, aquelas amigas que já participaram 

de outras reuniões e que por motivos alheios não permaneceram na Igreja. Essa informação 

contribui para a difusão de simbólicas e de conteúdos doutrinários da AD, perfeitamente 

compreensíveis, se tratando de um programa de ordem religiosa que promove o 

desenvolvimento de questões referentes à doutrina da AD de Santa Maria, através do rádio, 

nos campos jurisdicionados que são as Igrejas de responsabilidade da Matriz de Santa Maria, 

localizadas em outras cidades. 

Desse momento do programa em diante, os locutores demonstram que estão atrasados 

e começam a acelerar as entrevistas, como declara o locutor A: “Nosso tempos está escasso 

Neuzelaine, mas vamos ainda ceder a oportunidade a professora Ondina Alves trazendo aí, 

rapidamente, as informações sobre o Departamento da Escola Bíblica Dominical”. 

Locutor B: “Boa tarde professora Ondina, (momento de silêncio), pois bem, então 

antes de falarmos com a professora Ondina, João Carlos vamos lá com a Congregação de 

“Camovi” (sic) (Camobi), então né? 

A participação da professora Ondina Alves é feita via telefone que no momento em 

que o locutor B fez a chamada e não houve retorno ficou durante algum tempo em silêncio e 

passou a palavra ao seu colega, contudo, nesse momento demonstrou certo nervosismo que se 

evidencia na pronuncia errada da Congregação de Camobi, lida como “Camovi” (sic). O 

locutor A entra fazendo as correções: 

Locutor A: “Tivemos um problema na linha, vamos trazer da congregação de Camobi 

[...]”  nos agradecimentos após as informações do auxiliar de Camobi, Joanes Guzato, o 

locutor A diz: 

“[...] E que a Obra do Senhor seja de uma maneira muito especial abençoada e 

multiplicada nesse setor de Camobi”. Essa “multiplicação” está diretamente ligada às formas 

que a AD têm se utilizado dos dispositivos midiáticos para evangelização em massa. 

 As igrejas voltaram-se para os meios de comunicação eletrônicos como uma forma de 

ampliar o espaço e o alcance de suas pregações, segundo Gomes (2006), o importante é 
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atingir o maior número de ouvintes e telespectadores. E todos esses esforços estão ancorados 

na passagem bíblica de São Marcos 16:15. 

“Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas”. Em outras 

traduções da Bíblia o texto apresenta-se da seguinte forma: 

“Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda a criatura”. Esses mandamentos 

que Jesus Cristo deu aos seus discípulos são cumpridos pela Igreja, por se entender que o 

“Ide” é imperativo e que se estende até os dias de hoje. 

Martino (2003, p. 38) ressalta que: 

 

A instituição religiosa, enquanto espaço de relações sociais, transcende seu espaço 
físico de culto. Pela elaboração de representações legítimas e ilegítimas do mundo 
social, de um universo simbólico de referencias estruturantes de uma certa visão do 
mundo, a instituição, com maior ou menor intensidade, é fator determinante da 
definição da temática privada de seus membros.  

 

Assim, com base em Martino, e na doutrina da AD, evangelizar é preciso, necessário e 

representa uma ordem deixada por Jesus Cristo a sua Igreja. 

 Contudo, com base em Borelli (2006), os processos midiáticos levam a 

reconfigurações das formas habituais de mediação, face a face, de forma direta e presencial, 

sem intermediários ou outros mecanismos presentes.  

Um outro culto se estabelece nas ondas hertzianas, não está repassando e/ou 

reproduzindo as simbólicas constitutivas do campo religioso, mas está re-construindo, 

redimensionando e ressemantizando esses sentidos primeiros a partir de estratégias muito 

específicas (BORELLI, 2006).  

Na midiatização, há regras implícitas e explícitas, entendidas por Martino (2003) 

como elaborações de representações legítimas e ilegítimas do mundo social; que são seguidas 

pelos envolvidos nesse processo, ou seja, a instituição religiosa que detém o domínio maior 

sobre a gestão do acontecimento, determinando a temática privada de seus membros, através 

da protagonização de uma realidade sócio-técnico-discursiva diferente e que explica a 

funcionalidade da Instituição religiosa.  

Segundo Fausto Neto (2005, p.1) 40: 

 
Há uma nova realidade - a de uma cultura de natureza midiática - que cuida gerir, de 
constituir e gerar os processos e os elementos que dão conformidade e níveis de 
explicação à sua existência e ao seu funcionamento. Esta realidade sócio-técnico-
discursiva que se impondo, ou sendo apropriada pelas instituições, converte-se num 

                                                 
40 Processos Midiáticos e a construção de novas religiosidades: dimensões discursivas. Antonio Fausto Neto. 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Processo nº 522401/1995-3, 
subconjunto 1. Programa de Pós-Graduação Centro de Ciências da Comunicação - Unisinos- São Leopoldo-RS. 
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lugar de protagonização, seja na tarefa de organizar as interações entre campos 
sociais, seja ainda pelo fato das estratégias de sentidos dos diferentes campos 
passarem cada vez mais por operações que têm na realidade midiática, suas 
principais referências. 

 

Esse novo culto esta baseado na realidade sócio-técnica-discursiva apropriada pela AD 

convertendo-se em um espaço de interações com os ouvintes sejam eles crentes ou não, 

permeados pela realidade midiática que legitima a doutrina da Igreja de maneiras implícitas 

ou explícitas.   

Enquanto isso, o tempo continua correndo contra os apresentadores que deixam de 

trazer a participação da Congregação da Caramelo: 

Locutor A:  
 
Muito bem, da desigualdade do tempo, pedimos as escusas de nossos irmãos de 
Caramelo, mas vamos lembrando que está acontecendo à partir de hoje o encontro 
de jovens. [...] Nós queremos convidar todo o público em geral para se fazer 
presente e receber as bênçãos de Deus.  

 

Todos os quadros do programa possuem tempo pré-determinados, ajustados dentro do 

tempo de duração de uma hora, assim, quando um quadro atrasa gera atrasos nos demais 

quadros que o seguem. Todavia, o convite ao público em geral foi feito para estarem presentes 

no culto para receberem as bênçãos de Deus.  

Segundo Thompson (2008), essa transmissão de informação via rádio inaugura novas 

formas de ação e interação considerando suas propriedades distintivas específicas. É garantia 

de quem estiver presente na Igreja será abençoado, e isso não se aplica somente ao crente, 

mas ao público em geral.  

Thompson (2008, p. 17):  

 

Ao utilizar as mídias comunicacionais podemos interagir com pessoas que não 
compartilham do mesmo referencial espaço-temporal que nós e a natureza de nossa 
interação será moldada pela diversidade das características espaciais e temporais, e 
pela diversidade das características do meio empregado.  

 

 

A Voz da Assembléia de Deus, também “interage” com o coordenador do programa, 

Paulo Muceneki, que escuta e liga para o programa passando instruções, felicitações de 

aniversário à sua esposa e avisos. 

Locutor B:  

Temos aqui um aviso do Paulo Muceneki sobre o jornal:  Paulo Muceneki e Lucas 
Muceneki estão parabenizando a Cláudia Muceneki que estará aniversariando no dia 
29 corrente e também nós os componentes do Departamento de Comunicação 
estamos parabenizando a Cláudia, que Deus a abençoe grandemente. 
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São interações da AD com diferentes ouvintes direcionados a crentes, não-crentes, 

membros da Assembléia de Deus, de outras denominações evangélicas, simpatizantes ou não 

do evangelho, que produz informações para vários indivíduos.  

Thompson (2008, p. 17) esclarece:  

 
Considerando que a quase-interação mediada é, tipicamente, altamente monológica e 
que envolve a produção de formas simbólicas direcionadas a um espectro indefinido 
de receptores em potencial, pode ser vista como um tipo de quase-interação. Ela não 
tem o mesmo nível de reciprocidade e de especificidade interpessoal de outras 
formas de interação, seja mediada ou face-a-face.  Mas a quase-interação mediada é, 
de qualquer modo, uma forma de interação.  Ela cria um certo tipo de situação social 
em que os indivíduos se conectam num processo de comunicação e troca simbólica. 
Ela cria também diversos tipos de relacionamentos interpessoais, vínculos sociais e 
intimidade (o que chamo de ‘intimidade não-recíproca à distância.  

 

Essa interação, estabelecida através do “A Voz da Assembléia de Deus” deflagra 

segundo Thompson (2008), uma quase-interação mediada41 que (re)cria novos tipos de 

relacionamentos socais de ordem coletiva e/ou individual, denominada de “intimidade não-

recíproca à distância”. 

Depois de divulgadas as notas e atividades da Igreja, o locutor A chama o comercial 

institucional, sobre assuntos da Igreja e anuncia o quadro “Espaço Aberto” com a 

participação do ouvinte.  

Inicia-se o comercial da Igreja e o som do estúdio “vaza” demonstrando a conversa 

dos locutores A e B que estão com atraso no programa e preocupados com o horário. 

A participação se limita a oferecimentos de hinos e felicitações de aniversariantes, 

logo o locutor A, anuncia o quadro Momento de Reflexão e depois a resposta do desafio 

Bíblico e a divulgação do ganhador do brinde do programa. 

No Momento de Reflexão, o Evangelista Claudinei Zucler, prega a Palavra de Deus 

(gravado) de uma maneira coloquial e de fácil compreensão utilizando-se de comparações do 

cotidiano das pessoas como comparativo da mensagem que deseja esclarecer. Ao final faz 

uma oração intercedendo para os ouvintes. 

Locutor A:  

 

Vamos trazer agora a resposta do Desafio Bíblico de hoje e a pergunta foi a 
seguinte: ‘Qual foi o homem que apesar de religioso escolheu morar em um lugar 

                                                 
41 Considerando que a quase-interação mediada é, tipicamente, altamente monológica e que envolve a produção 
de formas simbólicas direcionadas a um espectro indefinido de receptores em potencial, pode ser vista como um 
tipo de quase-interação. Ela não tem o mesmo nível de reciprocidade e de especificidade interpessoal de outras 
formas de interação, seja mediada ou face-a-face. 
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onde perdeu a sua esposa?’. Nós deixamos aí, Neuzelaine várias dicas que ajudaram 
nossos ouvintes, vamos trazer a resposta e quem foi o ganhador ou a ganhadora. 

 

Locutor B:  

 

Pois bem, a resposta é Ló. Então, quem respondeu Ló, acertou e a sorteada que está 
levando o brinde do programa que é uma Bíblia com Harpa Cristã edição letra 
grande é a Márcia, lá da congregação da Schirmer. Nós, João Carlos, tentamos entrar 
em contato com ela novamente, mas não foi possível. O ouvinte contemplado com o 
brinde do programa é entrevistado ao vivo pelo telefone, mas nesse programa não 
conseguiram falar com a ouvinte Márcia, membro da Assembléia de Deus, que 
participa na congregação da Schirmer. 

 

Locutor A:  

 

Mas ta aí os nossos votos de parabéns ao nosso ouvinte que faça bom uso desse 
brinde que acabou ganhando no programa de hoje. Pode receber na quinta-feira no 
nosso culto de Assembléia Geral e também de estudo da Palavra de Deus sobre a 
família. Pode receber esse brinde pelas mãos do coordenador Paulo Muceneki, então 
este brinde que fez jus pela sua valorosa participação do qual nós agradecemos, bem 
como todos os nossos ouvintes também. 

 

Mesmo não conseguindo a ligação com a ouvinte, ela é uma pessoa “visível”, já que é 

membro da AD, na congregação da Schirmer e foi convidada a retirar seu brinde num culto 

realizado no templo Sede, e que veio a participar do programa ligando para um dos três 

números de telefone da Igreja. Isso implica muito mais do que um ato de pegar o aparelho e 

efetuar uma ligação, implica em ter um determinado conhecimento da Bíblia para pesquisar a 

questão proposta pelo programa e em outros atos, tais como, ligar o aparelho de rádio e 

acompanhar o programa e as dicas divulgadas durante sua veiculação na rádio Universidade. 

É uma forma de pertença a um grupo religioso moldado pela participação por telefone, 

inaugurando outras formas de visibilidade e de participação.  

Para Thompson (2008, p.21): 

 

O desenvolvimento das mídias comunicacionais trouxe, desse modo, uma nova 
forma de visibilidade – ou, para ser mais preciso, novas formas de visibilidade cujas 
características específicas variam de um meio para outro – que se diferencia em 
aspectos essenciais da visibilidade situada da co-presença. Nessa nova forma de 
visibilidade mediada, o campo da visão não está mais restrito às características 
espaciais e temporais do aqui e agora, ao invés disso molda-se pelas propriedades 
distintivas das mídias comunicacionais, por uma gama de aspectos sociais e técnicos 
(como angulações de câmera, processos de edição e pelos interesses e prioridades 
organizacionais) e por novas formas de interação tornadas possíveis pelas mídias.  
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Assim, entende-se que essas novas formas de visibilidade desenvolvidas através do 

programa A Voz da Assembléia de Deus, desentranham outras formas de relacionamento do 

fiel para com a Igreja e, concomitantemente, atravessado pela midiatização do religioso no 

dispositivo rádio. Segundo Thompson (2008), o rádio criou a audição mediada, possibilitando 

a codificação e transmissão da propriedade oral da voz humana para uma grande quantidade 

de pessoas distantes. Esse novo Bios midiático recria novos costumes e condutas nas formas 

tradicionais de vida, consolidando novos contratos de leitura e de pertencimento do 

assembleiano com a Instituição na qual freqüenta. 

Por fim, o locutor A encerra o programa, com o slogan apresentado em negrito: 

Locutor A:  

 

O programa A Voz da Assembléia de Deus teve na apresentação o auxílio de 
Neuzelaine Amaral, telefonistas Sandro Melo e Estifânia Ferreira, trabalhos técnicos 
no estúdio da Assembléia de Deus de Mizael Fagundes, na rádio Universidade, 
Renato Molina, radialista responsável, Paulo Muceneki, direção geral Pastor João 
Oliveira de Souza. A Voz da Assembléia de Deus o programa que valoriza a 
participação do ouvinte. Que a graça do senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 

  

A midiatização na Assembléia de Deus explica as profundas mudanças na qual a 

Igreja vem passando remetendo à complexidade do seu interior e aos dispositivos de 

funcionamento da evangelização, onde o rádio foi o “desbravador” de um imenso complexo 

comunicacional que atualmente fazem da AD de Santa Maria uma Igreja midiatizada.  

O rádio, outrora, profano maldito e diabólico, se fortalece como sagrado, 

especializando-se e migrando para a internet tornando-se indispensável na propagação do 

Evangelho e dos ensinamentos da Assembléia de Deus de Santa Maria com o slogan: A Voz 

da Assembléia de Deus o programa que valoriza a participação do ouvinte, ouvinte esse, 

crente, não-crente, fiel ou simpatizante da doutrina da AD Santa Maria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, em 18 de 

junho de 1911, no Brasil, a Assembléia de Deus passou por várias transformações. Sobretudo, 

no âmbito de evangelismo e missões quando investem nos meios de comunicação de massa 

para conquistar mais fiéis. O rádio surge como o primeiro dispositivo que se assemelha com 

as características da Assembléia de Deus e é largamente utilizado pela Igreja concedendo 

força aos ideais cristãos e ideológicos dessa Instituição. 

Esse trabalho analisa a emergência de novas formas de propagação da religião via 

rádio, pela Assembléia de Deus de Santa Maria-RS, como ele está sendo utilizado, hoje, e se 

atende às expectativas e objetivos da Igreja.  

Os estudos religiosos na sua maioria estão centrados na utilização de outros 

dispositivos de comunicação, contudo, o rádio foi o primeiro a ser utilizado pela Assembléia 

de Deus, todavia, pouco se sabe sobre a sua utilização nos primórdios da Igreja no Brasil.  

O rádio fortalece, cristaliza e legitima os ensinamentos da AD Santa Maria, seja 

através das entrevistas, hinos, testemunhos ou na pregação da Palavra, que desde a sua origem 

evidenciam a produção de significações que conferem sentido aos ouvintes convidando-os a 

participação de um novo espaço, diferente do ordinário, onde se pode vivenciar outra forma 

de religião.  

A especificidade do processo de midiatização da Assembléia de Deus de Santa Maria 

tem a sua gênese no rádio e através dele, faz surgir o Departamento de Comunicação da AD 

de Santa Maria, com o impresso, a web e em breve a TV digital. Todos esses dispositivos são 

de uma mesma Instituição religiosa, porém, cada um deles possui características próprias de 

funcionamento e de linguagem, atravessados pelos mídias.  

Surge nesse meandro, um novo tipo de evangelismo, o radioevangelismo, que 

promoveu o fortalecimento das relações de pertencimento dos fiéis da Assembléia de Deus e 

o alcance da Palavra aos não-crentes. O programa A Voz da Assembléia de Deus, inaugura 

uma forma de presença moldada pela midiatização, vista como necessária às adaptações ao 

século em que se vive, promovendo o advento de novas formas de sociabilidade entre a Igreja 

e o mundo. 

 À medida que o trabalho foi sendo realizado, os dados obtidos comprovaram a 

midiatização da Igreja, que adquire características utilizadas por igrejas neopentecostais, que 

utilizam largamente os meios de comunicação na propagação do Evangelho e as técnicas de 
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marketing. Seria a midiatização, o fator de inclusão da mais antiga Instituição religiosa do 

país, tida como pentecostal da primeira onda, no conceito de Neopentecostalismo? Talvez 

essa pergunta possa ser uma proposta de pesquisa futura. 

Destaca-se ao final, que não foi objetivo deste estudo analisar a recepção dos citados 

programas junto aos fiéis ou infiéis, mas, a estratégia de utilização do rádio, em um programa 

da década de 1960, “Jesus é o Caminho”, o primeiro programa veiculado da A Voz da 

Assembléia de Deus e por último, um atual.       

Nesse sentido, é importante ressaltar a divisão que sofreu a Assembléia de Deus em 

Santa Maria, por questões administrativas e que formou uma outra “Assembléia”: A 1ª Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus Universal de Santa Maria, ambas mantendo o programa 

radiofônico no ar com o mesmo nome: Jesus é o Caminho por um período de dez anos que na 

nossa avaliação fez-se em função da credibilidade que representava o programa diante dos 

fiéis da Igreja, sendo um dos primeiros programas evangélicos a ser veiculado em rádio na 

cidade. 

Para compreendermos o processo de midiatização da Assembléia de Deus de Santa 

Maria, deve-se observar a gestão do Pastor Elói Rocha de Andrade que no ano de 1997, 

passou a coordenação do programa Jesus é o caminho ao Diácono, p8ós-graduado em 

Comunicação, Paulo Muceneki. O nome do programa passou a ser A Voz da Assembléia de 

Deus, deixando implícito que Jesus é o Caminho, mas através da “Voz” da Assembléia de 

Deus. Chamo a atenção, que através de um Departamento de Comunicação a Assembléia de 

Deus adere ao processo de midiatização da sociedade globalizada e reproduz os conflitos 

entre o campo midiático e o campo religioso. 

Ao passo que o programa A Voz da Assembléia de Deus abre canais de interação e de 

divulgação junto ao ouvinte (nesse instante não somente o fiel), demonstra uma estratégia de 

articulação da religião para manter-se ganhando fiéis e propagando suas convicções 

doutrinárias.  

A importância desse trabalho está no mapeamento dos antigos métodos de 

evangelismo da Assembléia de Deus que eram pessoais e nas novas formas que a Igreja 

incorpora nesse século, a partir de outras ordens, agora midiáticas. Através do estudo do 

rádio, como dispositivo “sagrado” pode-se entender as interações sócio-técnico-discursiva que 

a Igreja adota para se fortalecer num “mercado” religioso ditado por embates que determinam 

e afetam os campos em questão.  

A midiatização da Igreja via rádio é um fenômeno atual que desperta e envolve os fiéis 

e infiéis num bios midiático novo, de alistamento e cumprimento da Palavra de Deus.  
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A partir desse trabalho, surgem outros títulos de estudos que possam analisar a 

recepção desse programa junto ao ouvinte (fiel ou não), a apresentação no estúdio e a sua 

formação nas reuniões mensais de pauta. Além disso, pensamos no estudo da rádio Online 

ADSANTAMARIA que está inserida na página da Igreja na web. 

Outra sugestão de estudo seria a midiatização da Assembléia de Deus via TV digital, 

que será em pouco tempo, a primeira no interior do Estado a transmitir os cultos da Matriz em 

tempo real, na internet.  

Diferentemente de outros trabalhos realizados no âmbito da religião e da midiatização, 

esse trabalho se propôs em delimitar as ações do campo religioso no rádio, desmistificando 

que esse meio é apenas uma voz produtora de sentidos e com isso de pouca relevância na 

comunicação.  

O que se observa é que o rádio se adaptou a internet, migrou para a mesma, e continua 

exercendo papel importante na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina da 

Assembléia de Deus de Santa Maria. 

No contexto da apuração de informações do programa, as dificuldades se 

concentraram em zonas de desconfiança por parte das Igrejas em permitir o acesso aos seus 

documentos, atas e na recuperação das fitas-rolo do programa Jesus é o Caminho.  

Nas entrevistas, visando obter informações sobre os programas antigos, encontraram-

se dificuldades para que os entrevistados falassem sobre os programas, tendo sido recebidas 

várias negativas para falar sobre o assunto. Outro problema enfrentado foi o fato do programa 

Jesus é o Caminho não possuir arquivos gravados, tendo sido possível recuperar apenas um 

programa da década de 1960, que foi identificado por uma fonte entrevistada.  

A construção deste trabalho produziu o entendimento que a midiatização é um 

complexo que afeta os diferentes campos da sociedade, instituições e indivíduos, prova disso, 

são os autores que discordam em determinados pontos quando questionados sobre o 

fenômeno da midiatização. Esse exemplo prova que a midiatização do rádio não compreende 

o afetamento de um meio, mas de um dispositivo que se auto-estrutura no bios da Igreja e da 

mídia, formando uma nova ambiência na construção de outras formas de se fazer religião. 

Existe na Harpa Cristã, livro de cânticos da Assembléia de Deus o hino de número 

241, cujo estribilho diz: 

“Sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu 

também minha cruz até por uma coroa trocar”. Até morrer eu a vou proclamar, implica em 

pregar a Mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sendo Ele o único caminho que 
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conduz a Deus e essa missão, hoje, é realizada através da midiatização dos “meios” de 

comunicação. 
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