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RESUMO 

 

À medida que supera jornais e revistas de grande circulação na preferência dos brasileiros, a 
televisão vem sendo alvo da atuação das igrejas evangélicas, que fazem da midiatização 
televisiva uma estratégia para atingirem suas metas de captação de fiéis. No Brasil, a Igreja 
Internacional da Graça Divina leva ao ar, desde dezembro de 1997, o Programa Show da Fé, 
tendo à frente o missionário R.R. Soares. Além de promover pretensas curas milagrosas, de 
prometer o enriquecimento de seus fiéis e toda a sorte de bênçãos, o programa apresenta seu 
líder como o próprio representante de Deus; aquele que está autorizado a proferir as palavras 
de Deus. Este estudo trata o tema da midiatização das igrejas pentecostais, e tem como 
objetivo geral descrever e avaliar a estratégia de captação e manutenção de fiéis, utilizada pela 
Igreja Internacional da Graça de Deus. Tomando por base proposições teóricas de Marcondes 
Filho (1991), Sodré (1994), Fonseca Junior (2005), Fausto Neto (2006) e Gasparetto (2009), 
para quem a TV produz e reproduz sentidos, e cria sistemas simbólicos e de linguagem que 
transformam a realidade em produto, o estudo demonstra que a Igreja Internacional da Graça 
Divina busca divinizar seu apresentador, criando situações que o assemelham ao próprio 
Criador.  
 
Palavras-chave: Midiatização. Mídia televisiva. Show da Fé. 
 

 

ABSTRACT 
 

As surpasses newspapers and general circulation magazines in the brazilian´s preference, 
television has been the target of action of evangelical churches, which make television media 
coverage a strategy to achieve their faithful funding goals. In Brazil, the International Church 
of Divine Grace takes to the air, since december 1997, the Show of Faith program, led the 
missionary RR Soares. Besides promoting alleged miracle cures, promising enrichment of the 
faithful and all sorts of blessings, the program displays its leader as its representative of God; 
one who is authorized to speak God's words. This study addresses the issue of media coverage 
of Pentecostal churches, and has the general objective to describe and evaluate the strategy of 
raising and maintaining faithful, used by the International Church of the Grace of God. Based 
on theoretical propositions of Marcondes Filho (1991), Sodré (1994), Fonseca Junior (2005), 
Fausto Neto (2006) and Gasparetto (2009), for whom the TV produces and reproduces senses, 
and creates symbolic systems and language that transform reality into product, the study 
demonstrates that the International Church of Divine Grace search deify his presenter, 
creating situations that resemble the Creator himself. 
 
Keywords: Mediazation. Television media. Show of Faith. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Junto com as grandes revoluções que tiveram lugar no mundo, percebe-se a 

emergência das formas de comunicação, com linguagens próprias e significados atrelados às 

mudanças culturais de suas épocas.  

De acordo com Castells (2011), vivemos num mundo onde, agora, a linguagem 

comunicacional em voga é digitalizada, instantânea e de alto poder de penetração. Com tal 

poder, esta linguagem passou a, inclusive, formar opiniões. Vive-se uma nova cultura de 

comunicação, na qual a televisão exerce um papel significativo e relevante. Na sociedade, as 

igrejas também adotaram um novo padrão cultural comunicacional. De maneira crescente, a 

religião não mais espera ser buscada nos templos; ela passou a  adentrar os lares, por meio da 

televisão, para a comodidade da comunidade religiosa.  

Este trabalho trata o tema da midiatização televisiva da Igreja Internacional da Graça 

Divina, delimitando-se pelas estratégias discursivas de suas atividades litúrgicas. Apresenta 

como problema de pesquisa o seguinte: como são colocadas em prática as categorias 

discursivas constituintes da estratégia de captação e manutenção de fiéis, utilizada pelo 

programa tele-evangélico Show da Fé?  

 Parte-se da premissa que, enquanto produção televisiva, o Show da Fé estrutura-se de 

maneira a buscar alcançar objetivos, obedecendo a um planejamento ou roteiro, por mínimo 

que seja, recorrendo, para isso, a alguma estratégia. Como hipótese, elege-se a afirmação que 

a Igreja Internacional da Graça Divina tem na divinização do apresentador R.R. Soares sua 

principal estratégia de captação e manutenção de fiéis. 

De modo a responder ao problema de pesquisa proposto, a pesquisa estabelece o 

seguinte objetivo geral: descrever e avaliar a estratégia de captação e manutenção de fiéis 

utilizada pela Igreja Internacional da Graça de Deus. As etapas subjacentes que compõem os 

objetivos específicos desta pesquisa são: i) identificar e descrever proposições teóricas que 

explicitam os fundamentos e o contexto da midiatização religiosa; ii) descrever o objeto de 

estudo, em seu contexto social e doutrinário iii) identificar as categorias discursivas que 

servem de base à estratégia de comunicação do programa Show da Fé, veiculado através da 

televisão.  

 A investigação reveste-se de importância à medida que viabiliza a compreensão das 

práticas e articulações comunicacionais realizadas para reter a atenção dos expectadores, e em 

última análise, da sociedade, imbricando numa mesma dimensão a técnica e seus artifícios, e a 



 8

fé e sua liderança, seja legítima ou não. Do ponto de vista de seu caminho metodológico, o 

estudo constitui uma investigação exploratória e descritiva.   

 Além desta introdução, o trabalho estrutura-se em mais seis capítulos, sendo o 

segundo um apanhado teórico sobre midiatização e televisão. O terceiro capítulo demonstra 

como a televisão vem tornando-se um espaço onde, cada vez mais, as igrejas evangélicas 

comunicam. No quarto capítulo são apresentadas características do pentecostalismo e do 

surgimento da Igreja Internacional da Graça Divina, bem como se descorre sobre aspectos 

bibliográficos do missionário R.R. Soares, o líder da igreja. O quinto capítulo traz os detalhes 

da abordagem metodológica do estudo, e no sexto capítulo apresenta-se a análise das 

estratégias telemidiáticas do Show da Fé. Finalmente, são apresentadas as considerações 

finais, a partir das inferências possíveis, quanto aos construtos aqui edificados. 
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2 MIDIATIZAÇÃO 
 

 Nesta etapa do trabalho, são apresentados os elementos teóricos que oferecem base às 

análises a serem formuladas nesta pesquisa, e descritas distintas proposições e autores que já 

analisaram o tema, para efeito de suporte lógico dos construtos a serem formulados. 

 Este capítulo constitui um mapeamento de estudos sobre mídia, mídia televisiva e tele-

religião, de alguma forma vinculados ao problema de pesquisa. São estudados conceitos e 

caracterizações acerca de estratégias midiáticas e discursivas das instituições religiosas que 

adotam as práticas evangelizadoras e disseminadoras dos ditames da fé cristã, através da 

televisão. Em particular, debruçamo-nos sobre as estratégias utilizadas pela Igreja 

Internacional da Graça Divina. Diferentes abordagens sobre o assunto estão expostas ao longo 

do capítulo.  

 

2.1 Mídiatização e TV 
 

O conceito de midiatização, de acordo com Sodré (2009), relaciona a articulação que 

existe entre as instituições sociais e a mídia, resultante da evolução das tecnologias da 

informação e comunicação, tornadas objeto de interesse dos agentes do mercado capitalista.  

Na perspectiva de Araújo Neto (2009), no processo de midiatização as formas 

simbólicas recebem determinados valores sociais, que vão direcionar e definir o seu grau de 

importância para o meio social, bem como sua inserção dentro do contexto da sociedade de 

consumo, e maneira a preservar o status quo vigente. Esse status quo é determinado, 

ideologicamente, pelos detentores da propriedade dos meios, com a finalidade de persuadir 

e/ou convencer os diversos públicos. 

Colocado de outra forma, a mídia tem o privilégio de ditar a realidade; de especificar o 

que é normal, e normatizar o que está em voga, e como. 

De um outro modo, Sgorla (2009) define a midiatização como um processo no qual as 

tecnologias midiáticas, técnicas, lógicas, estratégias, linguagens, operações sociotécnicas e 

demais protocolos das mídias, imbricam-se no interior das dinâmicas de funcionamento do 

tecido social. Essas tecnologias variáveis foram, até certo tempo, exclusivos do campo das 

mídias, mas passaram a permear e serem permeadas por instituições, pessoas e governos. 

Todos, no presente, adotam os padrões simbólicos das mídias, porque isso passou a parecer a 

realidade. 
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Em síntese, pode-se abstrair que como o mundo desfila na mídia, em especial na 

televisão, é natural que adotar uma postura midiática seja aproximar a forma de comunicar 

com a forma de comunicar tradicional, para assim parecer verossímil. 

Baccega (2003) reputa a televisão como o mais influente veiculo de comunicação no 

Brasil, e supera os jornais e as revistas, na preferência dos brasileiros.  

Para Marcondes Filho (1999), a televisão é o mais contundente exemplar de 

midiatização. Ela não é reflexo da sociedade; ela é o mundo real da economia e da sociedade. 

Trata-se de um emissor ideológico, que opera um tempo artificial e manipulado, de 

permanente fluidez, e que opera como em um monólogo auto-referente, e constrói um 

espetáculo, onde se acaba com a separação entre ficção e jornalismo. 

Tem-se, assim, uma repaginação da realidade; uma forma de transformar a realidade 

naquilo que a televisão diz ser realidade. 

Gasparetto (2009, p.87) afirma que a midiatização resulta de operações tecnológicas e 

operações discursivas, e que a mídia transformou-se numa espécie de “sistema regulador”, 

que faz funcionar um novo tipo de registro simbólico, que envolve um tipo de trabalho e uma 

comunidade de pertencimento. Ela afeta as práticas sociais de maneira diversa, não 

homogênea, já que opera de acordo com fatores que estão relacionados com o modo como 

instituições adentram a cultura midiática, e com a demanda que elas fazem do próprio campo 

midiático. 

Na sociedade midiatizada, segundo Tarouco (2012), o objeto de debate nem é tanto a 

realidade que se aborda; mas os discursos que a televisão produz sobre ela. Existe a 

impossibilidade de um acesso ao real, em face do emaranhado de sistemas simbólicos e de 

linguagem. Isso significa que entre a realidade e o que se produz acerca dela há o aparato e a 

técnica que caracterizam a mídia, em especial a televisão, que acabam transformando a 

realidade em um produto; um simulacro.  

A midiatização, segundo Fausto Neto (2006), realiza-se em práticas sociais através das 

relações que proporcionam os meios de comunicação de massa, sendo a televisão o elemento 

que promove o movimento de uma sociedade midiatizada. O que ocorre, nos dias atuais, é que 

a televisão vem, não apenas, retratanto a realidade, mas criando-a; ditando a forma como a 

sociedade deve ser. O autor apontou o diagrama de Verón1 para explicar o funcionamento das 

processualidades midiáticas, destacando as zonas afetadas pelo desempenho da mídia, que são 

                                            
1 Verón propõe a existência de uma negociação entre produção e recepção, gerando a apropriação da 
comunicação, por ângulos de reinterpretação próprios (GASPARETTO, 2009). 
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i) a relação das instituições com as mídias; (ii) a relação das mídias com as pessoas; (iii) a 

relação das instituições com as pessoas; (iv) a influência das mídias sobre a relação das 

instituições com as pessoas.  

Em face da importância da televisão como veiculo de comunicação, passa-se a 

descrever os impactos da ação desse meio de comunicação na sociedade brasileira. 

Para Menezes (2007), a mídia televisiva tem avassaladora influência na formação de 

opinião, e nela faz-se uso do discurso associado à imagem, vinculando-se fatos, pessoas ou 

instituições. Com a publicização da imagem, Ela se torna pública, e assemelha-se à opinião 

pública. Segundo a autora, a interferência da televisão é constante, e ocorre em todas as áreas 

de conhecimento e competência, incluindo-se os espaços destinados à representação política, 

que deve ser exercida pelo povo junto a seus representantes. Trata-se de uma interferência que 

toma como base o processamento da informação através da codificação e decodificação, que 

por sua vez vão definir a relação emissor/receptor, bem como os impactos que a mensagem 

desenvolve, no cotidiano das pessoas. 

 Marcondes Filho (1999, p.27) descreve a televisão como uma poderosa ferramenta de 

recriação da realidade, e por isso, de criação de domínio: 

 

Quando se fala de televisão, pensa-se em algo que transcende o aparelho em si, a 
relação e mesmo a materialidade dos sistemas de transmissão. A televisão é muito 
mais do que a simples transmissão em cadeias locais, regionais ou nacionais de 
programas de jornalismo e entretenimento para uma sociedade. Ela faz parte de um 
"gigantesco e exteriorizado sistema nervoso eletrônico, amplificando 
tecnologicamente todos os nossos sentidos e desenvolvendo funções sensóreas em 
forma processada de imagens e sons mutantes 

 

Menezes (2007) afirma que a mídia pode ser consumida de diversas formas, 

interferindo nas reflexões que as pessoas desenvolvem, nos mais variados aspectos de suas 

vidas. Ela faz uso de mecanismos cognitivos que fazem do cotidiano um elemento que define 

a condução, incorporação e repertório que alimentam suas programações diárias. Isso faz com 

que o telespectador se identifique com seu conteúdo, ao mesmo tempo que domina-o. 

A partir dos anos 60, a televisão passou a predominar como forma de comunicação, 

destacando-se em relação às demais, passando, inclusive, a dominá-las e a submetê-las. As 

outras formas de comunicação, a partir do predomínio da TV, entram em declínio, em 

prejuízo de sua identidade (MARCONDES FILHO, 1991).  

Para Barreto (2009), a mídia televisiva empresta suas características a diferentes 

processos cotidianos, entre os quais a sonoridade, a visualidade e a tecnicidade, que são 

elementos que realizam a modulagem da veiculação e da cognição. Dessa forma, a televisão é 
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responsável por processos de interações sociais, que a circulação e o consumo de seus 

produtos geram. A televisão, no entanto, configura-se num meio de ilusionismo, voltado para 

o entretenimento, e com finalidades estritamente comerciais. 

 De acordo com Tarouco (2012), a comunicação televisiva é parte da midiatização à 

qual a sociedade se expõe. A televisão, no entanto, exerce um fascínio tal que sua tela é palco 

de um espetáculo do qual todos querem fazer parte. A televisão tem o poder de redefinir 

espaços e reelaborar os sentidos, agindo como uma espécie de agenciadora das diferentes 

esferas da sociedade, fazendo uso de linguagens que evoluem, merecendo atenção, enquanto 

processos de comunicação. 

Para Marcondes Filho (1991), a televisão é uma fábrica de fantasias, mas apesar disso 

ela não é o espelho da sociedade; ao contrário, a sociedade é que reflete a televisão, já que ela, 

a TV, constitui a realidade da economia e da sociedade.   

 Sodré (1994) destaca o poder que a televisão possui de criar um sistema de simulacros, 

no qual ela projeta o “eu ideal”, ou mesmo o que deverá ser o “nós ideal”, isto é, ela impõe 

significados, valores e realidade. Assim, o homem passa a ter que fazer-se à imagem e 

semelhança do homem idealizado na TV, e com isso “ser” já não é tão importante quanto 

“parecer”. Esse é um contexto no qual o homem perde suas características individuais, e as 

aparências passam a ser mais importantes. Além disso, consumir passa a ser o marco 

regulatório da importância do indivíduo. O indivíduo que consome, aparece, e se aparece é 

ideal; é real. 

Essas proposições denotam a importância social da televisão, que expande sua 

capacidade de dominar o telespectador, fazendo-o, por vezes, crer que ambos pensam da 

mesma forma, quando na verdade as pessoas são levadas a pensar da forma como os 

operadores/controladores da TV desejam. 
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3 MÍDIA TELEVISIVA COMO PÚLPITO DA FÉ 
 

 Neste capítulo vamos como a televisão tornou-se um instrumento de comunicação; e 

mais do que isso, tornou-se uma estratégia das igrejas evangélicas para captar e reter novos 

públicos.  

Costa (2013) afirma que a presença dos evangélicos nas mídias brasileiras deu-se, 

inicialmente, por meio de literatura, e por reuniões ao ar livre, onde se buscava tornar o 

evangelho acessível para todos. Posteriormente os evangélicos conquistaram espaços nas 

rádios, em especial nos anos 60 e 70. Mas somente a partir da década de 1990 as instituições 

evangélicas conquistaram grades de horários mais extensas, em diversas emissoras.  

 Budke (2005, p.52) destaca que quatro momentos foram importantes no surgimento da 

relação entre os evangélicos e a TV brasileira: O aparecimento da Igreja Universal do Reino 

de Deus - IURD, na década de 1980, e sua posterior compra da Rede Record de Televisão; a 

participação de deputados da bancada evangélica na Assembléia Constituinte de 1988; a 

expansão do crescimento de políticos evangélicos no país, e sua conseqüente importância no 

sistema político brasileiro; a diminuição dos contingentes católicos no Brasil, aumento do 

número de emissoras que abriram espaços em horários nobres a grupos religiosos. 

Costa (2013, p.62) faz referências a igrejas eletronizadas, que nasceram nos Estados 

Unidos, e influenciaram, posteriormente, a América Latina. Ele as denomina desta forma por 

associá-las a um foco de “espetacularidade televisiva”, dotadas de sentido ideológico e de 

técnicas publicitárias. Surgidas na década de 50 e 60, emergiram em um momento em que o 

país vivia um período de forte transnacionalização do capital, lutas internas pela ampliação 

dos direitos civis, revoltas da juventude, e a tomada de consciência de não ser uma nação 

unicamente constituída de etnia anglo-saxã. 

 Segundo Fonteles (2010, p.5), é durante o regime militar que se iniciam as pequenas 

incursões de programas das organizações religiosas, através da compra de espaços em 

emissoras de TV. Limitando-se às suas cidades ou estados, as instituições começaram a criar 

produções e, com elas, alugar espaços mais baratos nas emissoras. Inicialmente, ocupavam os 

horários de menor importância e valorização, e garantiam receitas para as emissoras, que “não 

tinham gastos com produção, pessoal e aparelhagem”. Com isso, tornavam-se clientes 

interessantes e lucrativos para as empresas emissoras de televisão. 

 Este crescimento, prossegue o autor, tornou-se mais acentuado com o fim do período 

da ditadura militar, com o processo de redemocratização do país e a maior abertura 

econômica, influenciando a expansão e a visibilidade da imagem da fé evangélica na 



 14

televisão. Trata-se de um grupo social que assegurou sua inserção política no contexto social 

mais visível e reconhecido da época, facilitada pela aquisição de concessão de rádio e TV por 

parte de seus representantes no Congresso Nacional (FONTELES, 2010). 

Fonseca (2002, p.62) afirma que até 1994 as concessões de emissoras eram “atribuição 

exclusiva do Presidente da República”, que distribuía tais concessões como benesses aos 

“amigos do poder’. Mesmo após a criação da ANATEL, agência reguladora responsável por 

criar e fiscalizar as regras através das quais os candidatos à concessão de rádio e televisão 

deveriam se adequar a um esquema de concorrência pública, a concessão de emissoras de 

televisão no Brasil continuou a ser uma seara dos favores políticos, lobby’s e contatos 

pessoais, utilizados para barganhas, tendo à frente o ex-ministro das telecomunicações, 

Antonio Carlos Magalhães. 

Os grupos religiosos que mais cresceram no Brasil, segundo Cunha et al. (2008), são 

os pentecostais, que tem maior presença na mídia religiosa no país, e realizam altos 

investimentos em espaços midiáticos, além de deterem elevada participação nas bancadas 

políticas evangélicas, desde a Assembléia Constituinte de 1988. 

Fonteles (2010) afirma que ao atender os requisitos impostos pelo regime militar, e por 

não representar riscos à ideologia de Estado, a mídia evangélica gozava de liberdade para 

crescer, e assim desenvolveu uma estrutura própria para atender suas demandas. As editoras 

religiosas de cada denominação religiosa produziam e circulavam mídias que atendiam os 

anseios dos fiéis por livros e material de apoio para as escolas dominicais, o que incluía 

bíblias, revistas, Lp’s de grupos músicas e cantores evangélicos, ao mesmo tempo em que 

tornava-se crescente a participação em rádios.  

Segundo Patriota (2009), com o surgimento, nos anos 1970, do tele-evangelismo, que 

caracteriza o que hoje se denomina Igreja Eletrônica, no Brasil passou-se a reproduzir a 

produção televisiva religiosa norteamericana, onde os tele-evangelistas autônomos, sem 

ligação direta com nenhuma denominação religiosa, alugavam horários e proferiam suas 

mensagens evangélicas. Tais igrejas seguem a uma fórmula de atuação que se fundamenta em 

três pilares: reza, cura e salvação, ao mesmo tempo em que utilizam a mídia para a divulgação 

desses pilares. 

Ainda conforme a referida autora: 
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A televisão nesse caso, com seu potencial de sedução, agrada às massas porque as 
diverte, com muitas imagens e muitas histórias. Semelhantemente, as igrejas 
eletrônicas da atualidade ao usarem a comunicação de massa, em especial a TV, 
adequaram o conteúdo à forma e também agradam às massas, alicerçadas no mesmo 
princípio: o do entretenimento. Por isso, tantos shows. Tantos eventos. Tantos 
artistas (PATRIOTA, 2009:188). 

 
 

Para Schmidt (2008), a Igreja Eletrônica é uma realidade concreta, própria do contexto 

pós-moderno, que é permeado pela contemplação de imagens, dentro do cenário globalizado, 

técnico e espetacular. Trata-se de um fenômeno imagético e de comunicação, que faz com que 

a TV brasileira se torne palco e púlpito de novos atores religiosos, com destaque para os 

pastores neopentecostais, que vêem nela um eficaz instrumento de conquista de um novo 

rebanho virtual.  

 Gasparetto (2009, p.45) afirma que “as mídias entram em cena e passam a fazer o que 

antes era papel da religião - contar histórias, alimentar o imaginário, oferecer promessas de 

felicidade”. Por esse canal, entabula-se uma nova dimensão do sentido, através do qual a pós-

modernidade recorre à matriz do sagrado. Nesse contexto, o sistema midiático religioso 

transforma-se num manancial capaz de atender as demandas do público pró-religião, e embora 

o desenvolvimento da técnica tenha contribuído para o desencantamento do mundo, ele acaba 

servindo à edificação de novas formas de reencantamento na sociedade atual, por meio de 

operações midiáticas. 

Dessa forma, Deus, agora, incorporou-se á sociedade do espetáculo, aquela na qual a 

televisão não apenas produz fatos jornalísticos, mas também fatos culturais, econômicos, 

políticos e, até mesmo, históricos. A televisão, ao gerenciar um grande processo publicitário 

em que funcionam frases de impacto e jogadas espetaculares, necessários para “levar o 

público ao êxtase e à fascinação, num jogo em que devem ser tão ou mais espetaculares que 

os próprios homens de televisão (MARCONDES FILHO, 1999), serve ao propósito grandioso 

e deslumbrante de veicular ninguém menos do que o próprio Deus.  

Segundo Patriota (2009), existe um deslumbramento pelo o que é espetacular, que é 

cada vez mais evidente na contemporaneidade, e esse fenômeno faz com que as massas nunca 

absorvam Deus como uma idéia concreta, resultante de uma elaboração teológica, mas 

convertam sua percepção em imagem. Assim, Deus passa a ser uma imagem, e através dela as 

massas são mais mobilizadas pelo espetáculo da igreja, acrescentando-se alguns elementos de 

teatralidade. Adicionalmente, com os recursos eletrônicos, o espetáculo torna-se ainda mais 

eficaz. 
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Essa teatralidade é, justamente, o que vai resultar no deslumbramento, e que vai 

estimular os fiéis a participarem, como protagonistas, dos feitos do ente divino. Do 

espetáculo, todos querem fazer parte. 

Fausto Neto (2004) afirma que o êxito da midiatização da religião no Brasil, via TV, 

dá-se em função de três principais fatores: primeiro porque a TV reúne as condições 

peculiares para representar o papel de indústria cultural, onde se oferta um discurso 

apropriado ao mercado religioso. Segundo por que existe um mercado religioso para as 

ofertas midiáticas; e terceiro porque o vácuo assistencial deixado pelo Estado assegurou às 

igrejas o espaço para realizarem políticas de atendimentos que se servem dos recursos 

televisivos para a captura de fiéis. 

 De acordo com Schmidt (2008), a legitimidade do pastor, no desempenho o de sua 

profissão, depende da coerência ideológica do seu discurso, enquanto representante da igreja. 

Seu discurso deve ser bem elaborado, e assim como o profeta, o pastor depende de um 

carisma pessoal e, ainda, de deixar claramente demonstrado o prodígio, que é a comprovação 

objetiva do carisma. Como ele não faz milagres, cabe aos fiéis apresentarem os milagres; cabe 

a eles legitimarem o seu pastor para, dessa forma, legitimarem-se como ovelhas de Deus. 

No entender de Patriota (2009), apesar da natureza mundana do entretenimento, e 

mesmo que ele esteja aparentemente dissociado da religião, tanto o entretenimento como a 

religião constituem importantes fatores de desenvolvimento de vínculos sociais e da cultura 

humana. Entretanto, o entretenimento caracteriza-se por não impor qualquer espécie de 

exigência ao público, limitando-se a trabalhar a serviço dos sentidos e das emoções e, por 

isso, constituindo-se no verdadeiro ópio do povo2. 

Conforme Fausto Neto (2010), o que se vê, nesse processo de midiatização da religião, 

é uma apropriação da cultura e dos processos midiáticos, através do qual não há uma simples 

atualização das formas dos templos tradicionais, mas uma mudança de postura, através da 

qual as igrejas buscam construir sentidos, reconfigurar o mundo religioso, tornando-o 

“mercado”, praticando estratégias de adesão de fiéis, e fazendo com que a religião seja 

apresentada, não mais como uma abstração fenomênica, mas como um serviço onde se 

atendem demandas de natureza física, mental, psicológica, afetiva. 

Através da tele-igreja chega-se a Deus, o provedor de soluções, o que a tudo vê, o que 

cura, o que salva e transforma para melhor, solucionando todo o tipo de problemas e mazelas.  

                                            
2 Nesse sentido, a autora faz referência às idéias de GABLER, N., em Vida, o filme: como o entretenimento 
conquistou a realidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 



 17

A seguir, passa-se a descrever como os profissionais do tele-evangelismo estabelecem 

suas estratégias de comunicação, e como estas são utilizadas em favor da adoração divina, que 

se dá a partir da mídia. 

 

3.1 Estratégias telemidiáticas e contrato de leitura no tele-evangelismo 
 

 Para esta abordagem, inicialmente, desenvolvemos um conceito de fé, segundo a visão 

tradicional, para que se possa analisá-lo de forma correlata à natureza das mídias televisivas.  

 De acordo com Dufour (1972), o conceito de fé, descrito na Bíblia Sagrada, emerge da 

palavra de Deus. Trata-se de um ato complexo, que envolve o homem face a um ente 

reconhecido em toda a sua riqueza. A fé, nesse sentido, é o núcleo de onde emana toda a vida 

religiosa.  

 A fé dos indivíduos, enquanto grupo, não se dissocia dos fenômenos comunicacionais, 

tendo em vista que o homem exalta o objeto de sua fé. Trata-se, pois, de um fenômeno que 

ocorre em instância íntima, mas também em comunidade.  

Segundo Gasparetto (2009, p.41), “comunidade é um conceito que se liga à tradição 

sociológica para explicar os processos de socialização bem como as formas de organização e 

funcionamento da sociedade”. Pode remeter à idéia de comunidade consangüínea, física, 

espiritual ou de entidades que guardam objetivos semelhantes e cooperativos. Não se limita a 

“um simples estar-junto num território, como numa aldeia, ou num mesmo espaço de um 

bairro, e sim um compartilhamento com um outro”. 

Fé e comunidade são elementos importantes para a igreja liderada por R.R. Soares, na 

medida em que são os pilares da estruturação de um “mercado”, para quem a Igreja 

Internacional da Graça Divina vem fornecendo produtos e serviços, como a cura, o milagre, o 

desencapetamento, entre outros.  

Naturalmente, quanto maior é um mercado, mais fornecimento deve ser realizado: 

mais cura, mais milagres, mais afastamento de demônios. Um mercado em expansão é, 

geralmente, um mercado que propicia maior rentabilidade, por isso é uma pretensão comum 

às organizações. 

Além disso, uma comunidade significativamente grande, dotada de fé, torna-se alvo de 

uma estratégia de “captação no atacado”, isto é, objeto de interesse da igreja, que vai se 

utilizar da televisão como estratégia de captação de fiéis, e vai fazer dos conceitos 

“comunidade” e “fé” partes integrantes de uma estratégia discursiva fidelização. 
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 Nesse contexto, Mendonça (2009) afirma que o desenvolvimento de novos suportes 

midiáticos e tecnológicos guarda relação com o surgimento de um público novo e 

diversificado, dotado de exigências sócio-culturais. Isso ocorre num cenário onde questões da 

fé são reorganizadas dentro da interação entre religião e mercado cultural de massa, a quem se 

oferece produtos culturais específicos, estímulo à catarse coletiva, compreensão anti-

intelectualista dos dogmas bíblicos, e o “reencantamento” do cristianismo por meio de rituais. 

Diferentes organizações religiosas cristãs, conforme Hagel Neto (2010),  incorporam a 

lógica de mercado, transformando o aspecto espiritual em um produto de consumo, tratado 

como uma mercadoria, e regido pelas estratégias de mercado. Inclusive, várias igrejas atuam 

nas televisões e nas rádios, com programas religiosos, em horários comprados nos quais 

realizam “curas”, fazem promessas, pedem dízimos e contribuições que renderão retorno 

espiritual e material para os fiéis. Além do espaço eletrônico, realizam cultos presenciais, que 

reúnem milhares de pessoas. Trata-se, portanto, de um amplo e crescente mercado. 

Esse novo mercado, para consubstanciar-se real precisa, agora, ser legitimado pelos 

meios de comunicação de massa, tão bem representados pela televisão, que deteve, por muito 

tempo, o privilégio da imagem. Midiatizadas, as ficções “tornam-se vida, e a realidade externa 

é menos investida de importância e significação. As simulações, os modelos ocupam o real. É 

a era do falso absoluto" (MARCONDES FILHO, 1999, p.17). Na sociedade midiática, que 

legitima o poder, quem tem a televisão determina o que é real, e (re)cria as verdades.  

A partir de Fausto Neto (2009, p.3), é relevante salientar a característica da atividade 

midiática deste modelo de tele-religião ser “intrinsecamente estratégica, pelo fato de que os 

mídias são convertidos em protagonistas decisivos, na estruturação e no funcionamento das 

novas interações na esfera pública”.  

Em outras palavras, pode-se afirmar que o fato de transmitir pela televisão constitui, 

por si mesmo, uma estratégia, já que a televisão além de legitimar palavras e imagens, 

transporta-as por longos espaços geográficos e sociais.    

 Nesse cenário, as igrejas adotam uma atitude de lidar com seus fiéis como um 

mercado, que demanda estratégia e técnica, certamente voltadas para a consecução de 

objetivos específicos e determinados. 

Patriota (2009) exemplifica as estratégias das igrejas, para tornar cativa a atenção de 

seus fiéis/telespectadores, discorrendo sobre o modo de atuar da Igreja Internacional da Graça 

de Deus – IIGD, e seus cultos com ar de espetáculos.  
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Tudo é feito de forma teatral. O culto começa com apresentações musicais 
acompanhadas pelos fiéis. Os maiores templos da Igreja assemelham-se a casas de 
shows. O púlpito é colocado em um palco e os espectadores não são convidados 
para ouvir uma pregação, mas para participar de um show: O Show da Fé. Onde 
representações como a “Novela da Vida Real” são imprescindíveis, e a 
desenvoltura dos personagens não é menos importante. Pelo contrário: a 
dramaticidade das atuações garante audiência e adesão (PATRIOTA, 2009:188). 

 

Araújo e Franco (2010) discorrem sobre estratégias de fidelização e convencimento 

dos telespectadores, presentes no discurso do tele-evangelismo. Para as autoras é notória a 

formação discursiva que concebe a Igreja enquanto espaço de busca das verdades 

fundamentais. Assim sendo, se o que é fundamental está na Igreja, não existe a necessidade de 

o fiel ir a outro espaço, em busca das verdades mais importantes para sua vida. Além disso, 

elas salientam a constante recorrência, por parte do apresentador, de que ele reproduz as 

palavras de Deus: “Quem está falando não sou eu, é Deus”, Dessa maneira, evidencia-se o 

fato de que o locutor é do plano espiritual, isto é, o sujeito que enuncia é o Deus, 

corporificado. 

A técnica de convencimento para a contribuição financeira com a igreja é relevada por 

Araújo e Franco (2010, p.256). Segundo as autoras, no momento de pedir as contribuições, se 

faz o uso do nome de Deus. É Deus quem pede, e é para Deus que os fiéis devem doar. É para 

Deus que eles não devem negar, inclusive, sob o argumento de que tudo se deve a Deus; todos 

os bens e coisas boas. Logo, não se deve negar a ele “visto que aqueles que acreditam em 

Deus, os fiéis, supostamente, objetivam jamais dizer não a um pedido de Deus”. 

 Para além disso, é comum que os locutores utilizem o maniqueísmo e uma certa 

pressão definidora de posições: “De que lado você está caminhando? [...]. Jesus disse: hoje 

mesmo estarás comigo no paraíso”.  Ou você estará do outro lado? Ou seja, existe uma velada 

demonização da opinião contrária, da contrariação do discurso religioso, ou mesmo do 

ceticismo (ARAÚJO e FRANCO, 2010, p.258).  

Fausto Neto (2010) cita, entre as estratégias telemidiáticas para captação de fiéis, os 

seguintes mecanismos: i) Sos Espiritual – os programas soam como pontos de escuta; ii) o 

argumento “você não está assistindo por acaso”” – onde os indivíduos são interpelados face às 

suas contingências; iii) “respire fundo, faça junto, tape o olho…” -  onde os mediadores 

funcionam mais como operadores, visando monitorar os fiéis para os rituais, que deverão 

passar a impressão de que mitigaram os sintomas dos seus sofrimentos; iv) “olhe para a sua 

mão e diga…” - estratégias discursivas pelas quais se pretende gerar a suposta sensação da 

cura e alívio do mal estar; v) realização de “milagres entre anúncios e celebrações – quando o 
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sacerdote, em seu papel de mediador entre o sofredor e Deus, anuncia um longo elenco de 

curas.  

Fausto Neto (2004, p.139) aponta os supostos processos de cura como estratégia de 

chamamento das igrejas. As igrejas identificaram as demandas por cura, exatamente num 

contexto no qual o Estado é engessado, e o atendimento à saúde é crítico. Pratica-se, desse 

modo, a chamada economia do contato3, de maneira a que o pastor, “instrumento de Deus”, 

afasta “diferentes formas de mal-estar que acometem a saúde do corpo e da mente dos 

indivíduos que se expõe aos programas”, e a religião deixa de ser uma abstração, e propicia 

consolo e cura, através do lócus midiático. 

Senna (2011) salienta a criação de celebridades como estratégia de detenção da 

atenção, utilizadas nos empreendimentos tele-religiosos. Atendendo às particularidades da 

cultura industrial, esse modelo demanda a existência de consumidores que sustentem o foco 

sobre o espetáculo da fé, regidos por “ídolos”, que lhe estimularão o desenvolvimento de uma 

compulsão abstrata pelo envolvimento com o que lhe é apresentado; uma espécie de 

convencimento sobre o que desejar. 

Conforme Schmidt (2008), as tele-igrejas são contumazes na utilização da chamada 

Teologia da Prosperidade, através da qual a crença em Deus faz o fiel crente e convertido 

viver de maneira mais próspera, alcançando sucesso financeiro e fartura de recursos já nesta 

vida, sem ter que esperar chegar ao paraíso para lançar mão da abundância prometida por 

Deus. Nesse contexto, Jesus seria o mediador, que possibilita aos crentes essa vantagem. 

Além disso, o Jesus que as tele-igrejas levam até os fiéis é aquele ente que cura. 

Através dele, na seara da igreja, e mediados pela palavra do pastor, alcança-se a cura para 

males diversos, como o “câncer, diabete, AIDS, paralisia, macumba, bruxaria, angústia, 

desespero”. Estabelecendo uma atmosfera de catarse e delírio, e em geral envolvendo muitas 

pessoas, o pastor realiza a sua reza forte, potencializada por uma fé maior, mais poderosa, 

pedindo-se a Deus a cura milagrosa. E enquanto o pedido é feito, as ofertas a Deus são feitas 

em sacas ou envelopes. Quanto mais fé e esperança, maior a oferta (SCHMIDT, 2008, p. 79). 

Alguns casos são mais específicos, como destacam Sanchotenne e Borelli (2010), que 

salientam o programa “A hora dos empresários”, veiculado pela TV Record. O programa, 

através do qual pequenos empresários endividados ou falidos, ou simplesmente em má 

situação financeira, relatam seus problemas relacionados a finanças. Somam-se, ainda, ex-

empresários a procura de empregos. A solução é sempre a mesma: os empresários devem ir à 

                                            
3 Ação por meio da qual a instituição está presente na esfera pública; ela tem voz, rostos e é tangível. 
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Igreja, para participar do Congresso Empresarial. Lá, outras pessoas testemunharão que seus 

faturamentos aumentaram, após entrarem na igreja, demonstrando aos novos fiéis empresários 

as vantagens e a lucratividade de participar e ofertarem dízimos.  

Porém, importa destacar que as estratégias de mercado das igrejas não se limitam à 

mídia televisiva. Depois de criar o serviço de drive-thru da oração, a Igreja Universal do 

Reino de Deus, no Rio de Janeiro, criou o disque-descarrego, um serviço que oferece a 

expulsão dos demônios pelo telefone, com atendentes em contato com os fiéis, realizando a 

expulsão dos demônios em 10 minutos de conversa (PEREIRA, 2014). 

 As igrejas buscam, através do processo midiático, ofertar um produto salvador, que 

solucione qualquer problema, englobando problemas de saúde, afetivos, financeiros e de 

ordem mora, ou espiritual. Esses elementos teóricos servem para sustentar, logicamente, as 

próximas discussões oriundas da análise de diferentes pastores, a frente de suas liturgias 

midiáticas, televisivas. 

Alli et al. (2009) afirmam que as mídias, ao transmutarem-se e se converterem em 

dispositivos de mediação, transformam-se discursivamente em atores centrais na construção 

do discurso público contemporâneo, que têm motivações para ensejar a construção de ligações 

entre emissor e receptor. 

Fausto Neto (2006) salienta que, utilizando-se de novas tecnologias da comunicação, 

combinadas com operações discursivas que procedem de distintos modelos de linguagem e 

cultura, as tele-igrejas estruturam-se em torno de “contratos de leituras”, através dos quais 

criam vínculos com seus interlocutores. Fazendo uso de carisma, possessões, exorcismo, 

curas transes, lágrimas e outros elementos emocionais, fazem emergir novas aglomerações 

presenciais, constituídas por  indivíduos envolvidos em um protagonismo que os faz 

abandonar a velha condição de fiéis receptores. São agora receptores que, graças aos 

dispositivos midiáticos e seus “contratos de leitura”, co-produzem o modo de fazer da religião 

do contato.  

Fantoni e Borelli (2013, p.6) afirmam que para entender os eventuais efeitos de um 

contrato de leitura, é necessário compreender as relações entre produção e recepção, que 

devem ser analisadas em conjunto. Para as autoras, “a produção de sentidos só é realizada 

quando for inserida no contexto sociocultural do receptor, codeterminando os seus sentidos”. 

O contrato de leitura, prosseguem as referidas autoras, é o dispositivo responsável pela 

ligação que se cria a partir dos modos de dizer. Os discursos que logram obter a criação e o 

fortalecimento de vínculos são os que firmam o contrato de leitura, situando os receptores em 

determinados campos de interesse. São, em resumo, o regramento, as estratégias e as políticas 
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de sentidos que dão corpo e forma à vinculação entre o que se oferece e o que se recebe, em 

termos de discursos midiáticos (FANTONI e BORELLI, 2013). 

Segundo Alli et al. (2009), a existência de um contrato de leitura pressupõe que os 

interlocutores reconheçam a fala uns dos outros, que põem em prática o regramento e as 

convenções que vão normatizar as relações entre os indivíduos. No entanto, essa autoridade 

previamente aceita, só se concretiza quando reconhecida como legítima, por aqueles que 

participam da ordem discursiva. 

 Fazendo uso desses contratos de leitura, as igrejas colocaram em prática, nos últimos 

anos, um outro modo de fazer religião, que incorpora um processo no qual as mídias 

desempenham um estratégico papel, que diminui a distância entre os símbolos do mundo da 

religião e os fiéis, e dão conta de recolocar as simbólicas do religioso no cotidiano da vida das 

pessoas (FAUSTO NETO, 2006; BORELLI, 2008). Assim sendo, a religião não fica mais 

limitada aos templos, à espera dos indivíduos e suas famílias. Ela agora entra na casa das 

pessoas; toca-as com seus simbolismos, põem-se ao alcance e busca atender-lhes as 

demandas. Ela agora é, midiaticamente, protagonista. 

 Nesse sentido, Fantoni e Borelli (2013, p.2), afirmam que: 

 

As igrejas querem garantir a sua permanência e importância na vida das pessoas e 
para isso se utilizam de dispositivos técnicos e simbólicos para organizar e conectar 
o mundo da fé com o do fiel. A religião busca conquistar novos públicos a partir de 
estratégias diversas, como forma de garantir visibilidade e presença. O contato 
direto, o face-a-face, tem disputado espaço com o contato via dispositivos 
midiáticos. 

 

Segundo Fausto Neto (2006), o modelo interativo das tele-emissões tem por 

característica eleger problemáticas situacionais das pessoas, e reposicioná-las na condição de 

demandas e soluções, utilizando, para isso, estratégias de cura e de salvação.  

Os indivíduos, na perspectiva de verem curados seus problemas de saúde, em um 

cenário de quase falência dos sistemas públicos de saúde do Brasil, tornam-se presas fáceis de 

quaisquer sistemas de saúde alternativos, especialmente aquele que tenha “Deus” no 

comando.   

As práticas religiosas, segundo Borelli (2014), concretizam-se agora através de 

operações sócio-técnicas, a as religiões midiatizadas adotam mudanças estratégicas que 

incluem o necessário aparato para a produção de sentidos, onde se vêem telões, integração 

entre distintas mídias, incluindo rádios, canais de TV, sítios eletrônicos na internet, entre 

outros. A combinação desses recursos constitui o hiperdispositivo agora em função das 
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igrejas, cuja lógica midiática pressupõe o imediatismo, a constância, a dramatização, a 

audiovisualidade e a lógica do espetáculo, onde distintas linguagens se interconectam, tudo 

junto para ser consumido o máximo possível.  

Tem-se caracterizada, aí, a hiper-presença da igreja, que dispõe de vários tipos de 

soluções para manter seus fiéis em contato, e para não perder seus clientes de vista. 

 Esta revisão de literatura possibilita ao leitor perceber que as igrejas, destacadamente 

as igrejas pentecostais e neopentecostais, assumiram uma atitude mercadológica, de 

marketing agressivo, ao buscarem a ampliação de seu número de fiéis, e dos negócios que 

podem fazer com eles, sobretudo através da televisão. 
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4 O PENTECOSTALISMO E A IGREJA INTERNACIONAL DA GRA ÇA DE DEUS 
 

 Neste capítulo apresentamos a caracterização da instituição religiosa, seus aspectos 

históricos, sociais e operacionais, bem como os elementos caracterizadores do Show da Fé, e 

seu apresentador, o pastor R.R.Soares. 

 

4.1 Origem e desenvolvimento do pentecostalismo 
 

 A origem do pentecostalismo é importante para a compreensão de sua doutrina, e tem 

registro no arcabouço literário acerca do tema.  

Silva (2010) afirma que o pentecostalismo surgiu nos EUA como consequência do 

desenvolvimento do Protestantismo, e por força dos movimentos culturais revivalistas, 

voltados ao resgate de tradições, e que tinham no batismo uma forte fonte de significação do 

cristianismo. Assim sendo, uma vez batizados, a graça de Deus se estendia para todos, 

inclusive aos negros. O autor afirma que o pentecostalismo inspira-se, ainda, em John Wesley, 

fundador do Metodismo, que propunha que a salvação poderia ser alcançada através de um 

processo de justificação, quando o indivíduo salvaria-se por sua fé; e também por um 

processo de santificação, quando a pessoa estaria certa da manifestação do Espírito Santo.  

De acordo com o que ensina Costa (2010), foi em Topeka, no Kansas, EUA, que 

surgiu o movimento pentecostal, através dos esforços do pregador Charlen Parhan que, em 

1900, fundou uma escola dominical Betel. Inicialmente, nove alunos juntaram-se a ele para 

estudar a Bíblia e o tema do batismo no Espírito Santo, em busca de evidências para o poder 

da salvação. 

 Segundo Schmidt (2008), os Estados Unidos da América seriam o berço do 

pentecostalismo. Em Los Angeles, um homem negro chamado W. Seymour manifestou o 

fenômeno de falar em estranhas línguas, em um culto religioso, dirigida por um pastor batista, 

em 1906. Para o autor, os primeiros fenômenos atribuídos ao nascimento da corrente 

pentecostal são, recorrentemente, ligados à população negra norte americana, e têm como 

característica importante o batismo no Espírito Santo. 

 Para Matos (2006), as igrejas pentecostais reuniram, a partir de relativamente poucas 

décadas de fundação, um elevado número de adeptos em praticamente todos os continentes, 

passando a constituir um exército de fiéis de aproximadamente meio bilhão de pessoas ao 

redor de todo o mundo. As igrejas pentecostais, conforme o autor, obtiveram esse crescimento 
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em face do pentecostalismo romper com padrões que caracterizavam as igrejas protestantes, e 

proporem reinterpretações radicais da teologia, que incluem do culto à experiência religiosa.  

 De acordo com o Censo Demográfico Brasileiro, o aumento da população evangélica é 

substantivo, havendo um grande avanço quantitativo no período compreendido entre 2000 e 

2010. Na figura 1, a seguir, esse incremento pode ser observado: 

 

 
Figura 1 – Incremento do número de evangélicos no Brasil 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000-2010. 
 

O pentecostalismo no Brasil, de acordo com Silva (2010), foi trazido por missionários 

advindos do movimento pentecostal estadunidense. Na mesma vertente, Costa (2010), salienta 

que os Estados Unidos tornou-se importante rota missionária para os três pregadores que 

lançariam as bases do pentecostalismo no Brasil, que foram Louis Francescon, fundador da 

Congregação Cristã no Brasill, Daniel Berg e Gunnar Vingren, cidadãos suecos fundadores da 

Assembléia de Deus. 

Segundo o IBGE (2010), a apuração do Censo 2010 confirmou a tendência de 

crescimento do segmento de evangélicos pentecostais, o que ocorreu em todas as grandes 

regiões do país. 
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O IBGE também fornece, em seu Censo Demográfico 2010, outras informações sobre 

os evangélicos pentecostais: dentre os evangélicos, a menor proporção de alfabetizados foi 

observada junto aos pentecostais (91,4%); dentre os pentecostais foram observadas as maiores 

proporções entre as crianças e adolescentes. Também entre os pentecostais a declaração de 

cor mais presente foi parda (48,9%), e a idade mediana é a mais jovem, entre os brasileiros 

que possuem uma religião: 27 anos (IBGE, 2010).   

 Fernandes (2006) afirma que, atualmente, o país vive uma nova onda de 

pentecostalismo, que se adapta perfeitamente ao crescimento das cidades, à chegada de 

pessoas expulsas pelas crises sociais no campo, pela crise da Igreja Católica, e à estagnação 

econômica dos anos 80. As igrejas pentecostais, fundadas por pessoas comuns, vêm crescendo 

e obtendo cada vez mais novos adeptos, inserindo-se em todos os setores da sociedade. Estão 

presentes nas favelas, nos bairros pobres, mas também já ganharam as casas legislativas e o 

cenário cultural. Sua mensagem adentra os presídios, os hospitais, e fazem amplo uso da TV, 

das emissoras de rádio e da indústria da comunicação em geral. 

 

4.2 A Igreja Internacional da Graça de Deus 
 

A Igreja Internacional da Graça de Deus, de acordo com Malheiros (2008), 

é uma Igreja evangélica neopentecostal, fundada em 1980 pelo missionário Romildo 

Ribeiro Soares, também conhecido como pastor R. R. Soares.  

 Pignatari (2009) afirma que o lider da IIGD, Romildo Ribeiro Soares nasceu em 1947, 

no Espírito Santo, filho de um pedreiro e de uma dona-de-casa. Logo na infância, aos seis 

anos, começou a trabalhar como sapateiro e engraxate, para ajudar a família. Ainda criança foi 

levado a um culto evangélico em sua cidade, e depois passou a freqüentar a igreja Batista, 

permanecendo até os 16 anos.  

 Segundo Pignatari (2009), Romildo Soares fundou em parceria com Edir Macedo, em 

1975, a igreja Cruzada do Caminho Eterno, quando passou a adotar a assinatura R.R. Soares, 

e a ser conhecido em rede nacional.  Posteriormente, em 1980, R.R. Soares fundou a sua 

própria denominação, a Igreja Internacional da Graça de Deus, no Município de Duque de 

Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Para essa empreitada, há boatos de que contou com 

dinheiro do agora cunhado, Bispo Edir Macedo.  
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Figura 2 – Pastor R.R. Soares 

Disponível em: http://otvfoco.com.br/audiencia/pastor-rr-soares-pode-deixar-o-horario-nobre-da-band/ 
 

A Igreja Internacional da Graça de Deus, conforme explica Silva (2010), se distribui 

por cerca de 1000 templos, e seus líderes exortam seus freqüentadores e membros a seguirem 

suas orientações para, ao se colocarem diante de Deus, receberem do Criador bênçãos, 

vitórias e salvação. 

Pignatari (2009), no entanto, afirma que o número de templo da IIGD no Brasil se 

aproxima de 2.400, com 30 templos funcionando em outros países, incluindo os Estados 

Unidos, França, Portugal, Japão, Coréia do Sul, México, e Uruguai. No continente africano, a 

IIGD inaugurou seu templo em 2009, em Angola. 

 Segundo Malheiros (2008), a referida igreja tem práticas muito semelhantes às da 

Igreja Universal. Sete dias por semana seus pastores pregam mensagens baseadas na tríade 

cura, exorcismo e prosperidade; atraem e convertem pessoas, utilizam de forma intensa a TV, 

utilizando-se de líder  carismático e  pastores jovens e  sem formação  teológica. As unidades 

da igreja não têm autonomia, já que o poder eclesiástico é vertical, e a administração é feita de 

forma centralizada. Sua sede, atualmente, é no Centro de São Paulo, onde são feitas as 

gravações do programa Show da Fé. 

Malheiros (2008) afirma que na Igreja  Internacional da Graça de Deus, fazendo uso 

da força da fé  no  Evangelho, R.R. Soares convoca  os fiéis a expulsarem as doenças, e  a  

receberem curas e libertações, através da autoridade do nome de Jesus.  
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Figura 3 – A Igreja “presta serviços”, tais como o desencapetamento. 

Disponível em: <http://creiaepense.blogspot.com.br/2008/03/o-verdadeiro-show-da-f.html>. 
 

4.3  O Show da Fé 
 

De acordo com Silva (2010), o homem se comunica com Deus fazendo uso de 

mediadores, historicamente presentes no cristianismo. Para aquele autor, a própria Bíblia se 

coloca na posição de mediadora, já que dela surgem pregações. Também fazem essa função as 

revistas, os livros de catecismo,  entre outros.  

Aliás, a partir de um passado recente, novos ícones da mediação, a exemplo dos 

padres cantores, da Igreja Católica, tem ocupado esse lugar de mediação, assim como o rádio 

já o faz há muitos anos, a TV há algum tempo, e a internet, recentemente.  

Schmidt (2008, p.127), afirma que o uso da televisão pela IIGD apontou o 

neopentecostalismo como “a religião da TV”. Para esse autor, a IIGD se revela como igreja 

eletrônica, e o programa Show da Fé apresentaria a fé como um espetáculo, no qual a cura 

seria sua principal manifestação. Nesse sentido, Deus ocupa uma função, que é a de produzir 

efeito; trata-se de um produto comercial de uma sociedade consumo que é religiosa. O 

Criador tornou-se um produto comerciável; uma espécie de criatura midiática, que tem que a 

imagem e semelhança do mundo imagético e tecnológico, e tem sua origem na técnica 

eletrônica e televisiva. A imagem da TV, agora, “encarna o verbo divino”.  

A Igreja de RR. Soares promete também o fim da pobreza àqueles que aceitarem Deus 

através da igreja, como ilustra sua propaganda (figura 3). 
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Figura 4 – O fiel da IIGD, em sua publicidade 

Fonte: Disponível em: < http://abundantelife.blogspot.com.br/2012/05/ 
evangelhos-das-riquezas-x-evangelho-da.html>. 

 

O Show da Fé, de acordo com Costa (2013), foi o primeiro programa de natureza 

religiosa a ser veiculado em horário nobre em uma emissora de televisão aberta, no Brasil. O 

programa é apresentado em vários horários, conforme a emissora na qual é veiculado. Pela 

Rede Internacional de Televisão (RIT), ele é transmitido às 7h, 8h, as 17h e as 20h30min, de 

segunda a sexta-feira. Na Rede Bandeirantes, é exibido de segunda a sábado as 20h28min; e 

pela Rede TV é veiculado às 7h e 8h, de segunda a sexta, e também aos sábados, nos mesmos 

horários.  

 Importa destacar que a estrutura técnica do programa Show da Fé inclui a utilização de 

passagens, comuns ao telejornalismo. Entre os quadros do programa, são inseridas passagens 

que relatam e descrevem, através de imagens, fatos e eventos criados pela igreja. 

 As passagens são uma técnica do jornalismo televisivo que consiste na  apresentação 

do profissional na arena dos acontecimentos. Trata-se de uma situação na qual o repórter está 

no local da notícia, e da veracidade a ela, como testemunha. A função que a passagem 

desempenha só pode ser entendida quando articulada à estrutura do telejornal, e se localiza na 

interseção entre os dispositivos televisivos e jornalístico (VALLE, 2007).   
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Figura 5 – Estádio do Maracanã lotado, em 2014.  

Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=Ufpfq-nBQ0M>. 
 

 De acordo com Costa (2013), em face dos altos valores cobrados pelas emissoras de 

televisão para veicular o Show da Fé, a Igreja Internacional da Graça de Deus esforça-se para 

exaltar, em todos os seus produtos, a marca Show da Fé. Assim, a igreja lançou a Revista 

Show da Fé e o jornal impresso Show da Fé, remetendo à noção de que a igreja é um “show 

da fé”, e denotando um esforço da instituição para reforçar no mercado o nome a marca Show 

da Fé. 

 Esse alto custo da igreja, para com seus compromissos de teledifusão, geram, 

naturalmente, a necessidade da instituição faturar mais, para fazer face a tais despesas. Tal 

situação pode, facilmente, pressionar a liderança da igreja para a necessidade obter, junto aos 

fiéis, os recursos para fazer frente aos custos. 

Esses custos, inclusive, não se limitam às despesas de teledifusão. Patriota (2009) 

destaca que o tele-evangelismo não se restringe somente a estúdios ou a templos, onde se 

gravam programas de TV. Segundo a autora, o missionário R. R. Soares, líder da igreja dirige 

pessoalmente os espetáculos dados pela instituição em campos de futebol, praças públicas, e 

grandes ginásios. Esses eventos reúnem milhares de pessoas, e levam atrações gospel 

contratadas pela IIGD. Isso leva a inferir que as práticas religiosas contemporâneas estão cada 

vez mais espetaculares, e sob a influência da mídia são reformuladas, obedecendo as regras 

próprias do espetáculo e da indústria do entretenimento. 

Por outro lado, se a planilha de custos da IIGD pode ser significativamente onerosa, 

seu faturamente, obtido junto a um número crescente de fiéis, também deve aumentar, a 
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medida em que o número de fiéis cresça, e na medida em que alcancem o mercado de 

trabalho.  

O movimento religioso pentecostal no Brasil tem se destacado, através de programas 

como o Show da Fé, também, na esfera política, fazendo aumentar, bastante, a bancada 

evangélica de parlamentares. No entanto, “a dinâmica de ação desses religiosos se estrutura de 

maneira conservadora e moralista, o que para muitos seria um demérito para a democracia”  

(FRESEN e MESQUITA, 2011, p.2). 

 

4.4 R.R. Soares 

 

 Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, nasceu no município de Muniz Freire, no 

Espírito Santo, em 6 de dezembro de 1947. Filho de pais de condição social e econômica 

modestas, o pai era pedreiro e a mãe, dona de casa, começou a trabalhar aos seis anos, como 

sapateiro e engraxate, e posteriormente conseguiu uma oportunidade como projetor de filmes, 

em um cinema (PIGNATARI, 2009). 

  Conduzido por vizinhos, aos 6 anos conheceu, pela primeira vez, um culto 

evangélico, onde teria “aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador” (SCHMIDT, 2008). 

 Soares é casado há mais de 35 anos com Maria Madalena, e tem cinco filhos homens. 

Segundo Schmidt (2008), com uma impressionante quantidade de horas de aparição na TV, 

ele é o fundador de igreja de maior sucesso no Brasil, ganhando a cada dia mais adeptos, 

através da força das onze milhões de antenas que captam a programação da Rede 

Internacional de Televisão (RIT), e das estações retransmissoras pertencentes ao missionário e 

à sua esposa, devidamente cadastradas no Ministério das Comunicações. 

 O “pastor eletrônico”4 teve seu primeiro contato com uma televisão aos 11 anos de 

idade, em uma praça pública de Cachoeiro de Itapemirim, no ES,  observando a fascinação 

que o aparelho causava às pessoas. Nessa ocasião ele teria prometido a Deus que trabalharia 

em TV, falando Dele (PIGNATARI, 2009).  

 Depois de mudar-se para o Rio de Janeiro em 1964, passou a trabalhar como mascate, 

feirante e, posteriormente, como assessor financeiro. Filiou-se, em 1968, à Igreja Nova Vida, 

onde começou como pastor. Depois passou para a igreja Casa da Benção, e em 1975 fundou, 

com Edir Macedo, a Igreja Cruzada do Caminho Eterno, através da qual, na extinta TV Tupi, 

                                            
4 Expressão utilizada por Schmith (2008), citado e referenciado neste volume.  
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promove sua primeira aparição, em 1977. Passou, então, a ser conhecido como pastor R.R. 

Soares (PIGNATARI, 2009)5.  

 Segundo Schmidt (2008), Romildo Ribeiro Soares requereu a patente de seu nome 

como R.R.Soares para evitar que algum pai de santo fizesse se passar por ele. Ao iniciar na 

televisão, R.R. Soares não mais parou, tornando-se o pregador com mais aparições na TV 

brasileira.  

 

Prega em horário nobre na Band desde janeiro de 2003 e está na programação 
da RedeTV!, CNT, além de possuir sua própria emissora a RIT – Rede 
Internacional de Televisão – e mais recentemente lançou a Nossa TV, um 
sistema de televisão por assinatura. Estima-se um total de 100 horas por 
semana de programação somente nas emissoras de alcance nacional 
(PIGNATARI, 2009, p.97). 
 

 
 Segundo Assmann (1986), além de ser um talentoso empresário, com grandes exitosos 

como administrador de empresas e gestor de marketing, Soares sustenta e amplia um império 

religioso com milhões de seguidores, com a força de seu talento como apresentador.  

 Schmidt (2008) discorre sobre a existência de uma “espécie de magia”, presente no 

discurso de R.R. Soares. O personagem-pregador R.R. Soares fez com que o pentecostalismo 

tenha se transformado num produto de marketing, contando com as “bençãos de Deus”. 

A emotividade no tom da voz, na utilização de fundos musicais nas trilhas e nos 
hinos apoteóticos, são quase hipnotizadores. No programa do dia 26 de novembro, 
quase no final, Soares convida um pastor cantor e sua equipe a entoar um rock 
adaptado com letra cristã. A musicalidade faz parte do show (SCHMIDT, 2008, 
p.95). 

 

 Em o Show da Fé, o espetáculo não cessa; e o sensacionalismo permeia e media a 

mensagem que a televisão legitima como “a realidade” do mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Ainda segundo Pignatari (2009), a leitura do livro “Curai os enfermos, expulsai os demônios”,  de T. L. 
Osborn, exerceu influência no desejo de Soares de exercer o ministério, fazendo-o desistir de um projeto de 
estudar Medicina, fazendo uso de uma bolsa de estudo a ele prometida, no curso de Medicina da Universidade 
Patrici Lumumba, em Moscou, Rússia. 
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5 PERCURSOS METODOLÓGICOS  
 

 A produção televisiva, na perspectiva de Tarouco (2012), traz em seu bojo instâncias 

comunicativas e discursivas que resultam da articulação entre suas respectivas estratégias. As 

deliberações e as metas escolhidas por seus enunciadores, dentro do processo da comunicação 

televisual, englobam escolhas e arranjos de linguagens.  

 Importa levar em conta que a mensagem de TV é, por sua natureza, uma linguagem de 

venda; uma instância comunicacional na qual a realidade na TV é a realidade de um mundo 

ideal.  

 O mundo ideal, no discurso da Igreja Internacional da Graça Divina, é o mundo que 

com ela professa uma fé em Deus. Mas não é suficiente a fé em Deus, senão que a fé em Deus 

através dela, tendo o missionário R.R. Soares como mediador entre os humanos comuns e o 

próprio Deus.  

 Quanto á sua natureza, a pesquisa ora apresentada é exploratória, definida por Gil 

(2006) como sendo a natureza das investigações que buscam proporcionar familiaridade com 

um problema, e a construir hipóteses. 

As fontes utilizadas foram livros e artigos científicos, e os próprios programas Show 

da Fé, levados ao ar em novembro de 2013, utilizados como amostra para a realização da 

pesquisa. As edições analisadas são a 3355/2013 e 3356/2013, levados ao ar, respectivamente, 

em 4 e 5 de novembro de 2013. A escolha destes programas foi aleatória, e buscou-se 

trabalhar com edições contíguas para observar eventuais continuações de quadros do 

programa. 

A primeira fase da pesquisa foi a bibliográfica. Foram consultados diversos autores 

que dão destaque aos temas da midiatização, como Marcondes Filho (1991), Sodré (1994), 

Fonseca Junior (2005) e Gasparetto (2009). Consultou-se, ainda, o arcabouço teórico a 

respeito da telemidiatização das igrejas, a partir da contribuição de Fausto Neto (2006 e 

2010), Schmidt (2008) e Patriota (2009). 

Uma vez escolhidos os programas, os vídeos foram exaustivamente assistidos, para a 

observação dos aspectos comunicacionais, como textos, temas, conjunto gestual, figurino, 

iluminação, sonoplastia, música, entre outros elementos próprios da estratégia discursiva do 

Show da Fé para captar fiéis.      

Levando em conta que, ao fazer seus discursos, o apresentador do Show da Fé faz uso 

de uma estratégia para convencer seus fiéis acerca do “poder”, da “bondade” e da 

“magnitude” de Deus, a técnica de análise dos dados referentes ao discurso de R.R; Soares se 
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consolida em uma análise discursiva, através da qual, fazendo uso da observação direta, são 

avaliadas as variáveis específicas utilizadas pelo programa e seu apresentador com o intuito 

de captar e prender a atenção de seus tele-fiéis. 

Trata-se, afinal, de buscar compreender como as estratégias discursivas são 

entabuladas em favor de da construção de vínculos entre o apresentador (apresentadores) e os 

fiéis da igreja.   
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6 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS TELEMIDIÁTICAS DO SHOW DA  FÉ 
 

 Revendo as estratégias midiáticas assinaladas no item 2.3 deste volume, observa-se 

que é possível classificar em categorias os elementos que possibilitam a análise das estratégias 

do Programa Show da Fé.  

 De acordo com o que apontam os distintos autores consultados, entre os quais 

incluem-se Sodré (1994), Schmidt (2008), Patriota (2009), Araújo e Franco (2010), Fausto 

Neto (2006 e 2010), o Show da Fé vai ao ar operando com uso da espetacularização, das 

pseudo-verdades, que devem ser aceitas sem questionamento porque supostamente provêm de 

Deus,  promovendo catarse, socorro espiritual, curas, prosperidade e poder divino.   

A ocorrência desses fenômenos vai sendo descrita, à medida que contrastamos os 

aportes teóricos com os eventos telemidiáticos escolhidos para este estudo. Passa-se, a seguir, 

para a análise de duas edições do Show da Fé, sendo a primeira de 4 de novembro de 2013, e 

a segunda de 5 de novembro de 2013. 

 

6.1 Show da Fé - exibido em 4 de novembro de 2013 
 

O programa se inicia com a câmera deslizando por sobre a platéia, demonstrando o 

auditório repleto, com todos os assentos ocupados. Incidentalmente, uma música 

acompanhada por Romildo Soares, tem como letra:  

 

Música:  

 

Estou seguindo, a Jesus cristo, esse caminho eu não resisto [...] 

Atrás do mundo, Jesus à frente /  Jesus é o guia onipotente 

Atrás do mundo, Jesus à frente / Atrás não volto, não volto não [...]. 

 

 Romildo Soares, o RR Soares, inicia sua fala: 

 

“Meu amigos vamos agora ouvir a boa palavra; essa palavra ilumina o nosso caminho. Essa 

palavra há de lhe fortalecer, e onde você for, em qualquer lugar, ali está o espírito de Deus. 

Se for para a lua, lá estará o espírito de Deus. Em Marte também. Em qualquer lugar está o 

espírito de Deus.” 
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 “Você pode estar num hospital, numa penitenciária, em qualquer palácio desse mundo, ou 

em qualquer casebre: a face de Cristo, que é a palavra de Deus, se você consultar, se você 

meditar ela vai lhe dar o entendimento que você precisa. E com esse entendimento você terá 

força para vencer, para botar em retirada qualquer força maligna que lhe ataque em nome 

de Jesus.” 

 A “palavra” à qual se refere o apresentador é aquela que será proferida por ele, R.R. 

Soares. Trata-se da “boa” palavra que ele está levando aos telespectadores. Pelo fato de ele, o 

pastor, o fundador da igreja estar na TV, falando em nome do Senhor, impõe-se ao 

telespectador que esta fala é legítima.  

 Com isso, aliás, concordam Marcondes Filho (199) e Schmidt (2008). Não é a toa que 

R.R. Soares investe maciçamente em veiculação de sua imagem e da mensagem de sua igreja 

pela TV. A TV – por si mesma – legitima a imagem. Transforma-se na realidade. Se “deu na 

TV”, então isto parece suficiente para representar, perfeitamente, a verdade.  

 

 Após salientar que Deus está em todos os lugares, o pastor anuncia em quais lugares 

estará, nos dias vindouros: 

 

“Lembrando ao pessoal do Maranhão que nesta terça-feira, dia 5 de novembro, eu vou estar 

na cidade de Imperatriz, às 3 da tarde, e às 7 da noite, na avenida [...].” 

“Vocês do Maranhão podem ter certeza que o nosso Deus, que é sempre cumpridor de Suas 

obrigações estará presente para nos abençoar. 

“No dia 8, sexta-feira, eu já estarei em São José dos Campos, no Tênis Clube...”. 

 

 Esse é um contexto em que o Romildo parece associar a presença dele à presença de 

Deus, numa relação de, praticamente, condicionalidade (Eu estou, Deus está). Além de 

denotar o escopo de abrangência da Igreja Internacional da Graça de Deus, o apresentador 

demonstra sua afinidade com Deus, estando, ambos, em muitos lugares do país, e juntos.  

 Ora, se ele é o representante da igreja, e a igreja leva a palavra de Deus, então onde ele 

(Romildo) estiver, falando a palavra de Deus, então isso é, logicamente, suficiente para que 

ele detenha a autoridade de Deus. Com essa noção se associa adequadamente, também, a 

noção de simulacro da realidade, tão fartamente descrita por Marcondes Filho (1991) e Sodré 

(1994). 
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Figura 6 – Romildo Soares – Em Show da Fé, 2 de novembro de 2013.  
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ofRqwK1sCmo>. 

 

 Romildo Soares acrescenta um comentário que incide sobre o dever dos indivíduos 

estarem próximos, para receber a benção de Deus. 

  

“Novembro é aquele impar que não se divide por nada, e a sua benção também não deve ser 

dividida por nada. É sua, e se você não pegá-la ela vai se perder... por que Deus deu pra 

você, e você deve vir em nome de Cristo.” 

 

 Emendando o comentário, o apresentador faz alusão a uma oportunidade divinal de 

ganhos econômicos. Através da “Noite da Prosperidade”: 

 

“Mas atenção pessoal de Curitiba... eu vou fazer esse mês de novembro uma única reunião 

em Curitiba. Vai ser na segunda-feira dia 11, a Noite da Prosperidade. Eu tô convocando 

todo empresário de Curitiba, e todo aquele que não tem nada na vida, e que quer prosperar 

pra vir, em nome de Cristo.” 

 

 Como se pode observar, o discurso de Romildo é notadamente economicista, por que 

ele convoca empresários, e “pessoas que não têm nada na vida”. Essa proposta não sustenta 

qualquer idéia de espiritualidade, associada à dimensão divinal, mas a uma idéia comercial, 

do tipo “você vem para receber”. 
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 Nesse sentido, Schmidt (2008) chamou a atenção para as tele-igrejas enquanto 

costumeiramente utilizadores da Teologia da Prosperidade, através da qual a crença em Deus 

e a obediência aos desígnios do pastor, seu representante, tem o condão de promover a 

melhora nas condições econômico-financeiras dos indivíduos, sobretudo os empresários. 

 

“Vamos acreditar em Deus, pessoal ?  Deus é bom ?” 

 

 A fala anterior joga com a idéia maniqueísta. Se Deus é bom, é preciso acreditar. 

Porque se Deus é bom, e o telespectador não acredita, então quem não é bom é o 

telespectador.  

Tem-se, nessa fala, um reforço do maniqueísmo que é tão importante no discurso 

evangélico, conforme se vê em Araújo e Franco (2010). O indivíduo só poderá aceder ao 

paraíso, ser digno do “do bem”, se ele não questionar a palavra do pastor, que no caso, é a 

palavra de Deus.  

 A imagem é cortada, para a apresentação de uma passagem.  

  

PASSAGEM 

 

A imagem mostra um templo repleto, e o pastor RR Soares no palco, dançando e 

cantando, acompanhado pela platéia. Ao fundo, o locutor anuncia: “quando o povo de Deus se 

reúne é assim: uma alegria completa”.   

 O apresentador se coloca perfilado à autoridade divinal. E confere “outorgas” de 

divinalidade aos fiéis que acreditem na palavra de Deus, ministrada por ele, o pastor.  

 

“Quando você passou a entender a palavra de Deus, você ganhou o maior presente do 

mundo. Você passou a ser de Jesus. Você agora é uma pessoa que pode executar a justiça de 

Deus..”. 

 

“Aquele que lê os meus mandamentos é o que Me ama, e o que Me ama, será amado de Meu 

Pai”. 

 

 Prossegue o discurso maniqueísta, que cria lados antagônicos para a estrutura religiosa 

de cada indivíduo, dentro de uma lógica do tipo: se A, então B. 
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 Em seguida, um locutor preenche o áudio, anunciando: 

  

Locutor: Para aqueles que têm fé, RR Soares ora para libertá-los das mãos do inimigo (o 

demônio). 

 Neste momento, Romildo Soares evoca para si o poder de Deus, colocando-se como 

representante de Deus, na Terra. 

 

RR Soares: “Senhor eu vou usar a Tua autoridade, que me foi conferida como ministro da 

Tua palavra, e vou mandar esse mal embora, agora...” 

 

Em um momento de puro espetáculo, R.R. Soares consegue, a uma só vez, reunir 

distintos aspectos capazes de prender a atenção do público. Ao utilizar “a Tua autoridade” o 

apresentador insiste no argumento de que ele possui autoridade para “agir” como o próprio 

Deus (ARAÚJO e FRANCO, 2010); e à situação espetacular de ver “o próprio Deus”, 

encarnado na pessoa de R.R. Soares, expulsando o mal, sucede-se o “deslumbramento” ao 

qual refere-se Patriota (2009), que se traduz numa forte atração pelo o que é espetacular, 

comportamento cada vez mais evidente na contemporaneidade, e gerenciado pela televisão 

(MARCONDES FILHO, 1999). 

No decorrer do Show da Fé, a passagem demonstrou uma seção de curas.  

 

 
Figura 7: Fiel curado por Deus – 1. 

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ofRqwK1sCmo>. 
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Figura 8: Fiel curado por Deus – 2. 

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ofRqwK1sCmo>. 
 

 Nas palavras de R.R. Soares: 

  

“Eu vou usar agora a autoridade que me foi conferida como Ministro da Tua Palavra, e vou 

mandar este mal embora. Eu estou mandando! Em nome de Jesus, abandona este corpo”.  

 

A cura ou o alívio, segundo Fausto Neto (2010), fazem parte das estratégias para 

captação e retenção dos fiéis. Também aponta essa estratégia Schmidt (2008), para quem tal 

estratégia gera o ambiente propício para o estabelecimento de catarse e delírio.  

Nesse contexto enquadra-se a análise proposta para a abordagem dos contratos de 

leitura, destacados por Alli et al. (2009). Observando-se aos programas Show da Fé, constata-

se que a situação que se desenrola no palco pressupõe a existência de um mercado discursivo 

que tem motivações em torno da construção de vínculos entre emissor e receptor. A cura, por 

exemplo, ainda que não se concretize de forma permanente, é um ato que, se deu certo, se foi 

efetivo, foi indubitavelmente um ato de Deus, mas se a dor ou a sua causa voltaram foi 

“porque Deus assim o quis”, e por isso tanto a cura, como a não cura são legítimos, porque 

está no contrato implícito que a vontade de Deus é soberana, e quem não se põe Deus a prova; 

ele é que nos pode submeter à provações.    

Em que pese o programa televisivo ser editado, resta clara a postura respeitosa de 

todos os presentes. Não há indícios de dúvidas. Está em cena o contrato de leitura, sobre o 

qual versam Alli et al. (2009), Fantoni e Borelli (2013) e Fausto Neto (2005), e que  

pressupõe que os interlocutores reconheçam a autoridade uns dos outros; os papéis de cada 
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um na relação comunicacional, e através do qual se combinam as tecnologias da 

comunicação com diferentes modelos de linguagem e cultura. 

 

6.2 Show da Fé - exibido em 5 de novembro de 2013 
 

O programa tem início com a mesma técnica da edição anterior: câmera deslizando 

sobre o auditório, demonstrando-o repleto, e com a platéia acompanhando o hino entoado pelo 

missionário R.R. Soares. 

 O apresentador dá início à sua fala: 

 

“Meu amigos, mais uma vez teremos um culto abençoado. Hoje eu vou tentar continuar com 

uma série que eu comecei na outra segunda,quando a gente começou a aqui ver sobre o que 

aconteceu, lá no deserto – em Genesis, 32 – quando os filhos de Israel erraram 

tremendamente, e o Moisés tomou duas decisões sérias, ali diante de Deus, e segurou aquele 

povo; fez aquele povo ser abençoado, como eu e você também precisamos de tomar 

decisões”. 

 

 Observe-se, nesta fala, que R.R. Soares alude à si mesmo como o indivíduo que, tal 

como Moisés, é capaz de – diante de Deus – tomar decisões sérias que hão de levar a salvação 

a seu povo. Trata-se da autoridade de Deus, que o missionário e sua igreja conferem a si 

mesmos, e sobre a qual faz referência Smith (2008) e Malheiros (2008). 

 Em seguida, R.R.Soares reitera sua agenda de compromissos em outros Estados e 

cidades, já divulgada por ele no dia anterior.  

 Após, R.R. Soares chama ao palco a cantora gospel Daniele Rizzutti, que executa a 

canção “Jesus me abraçou”. A cantora, jovem e loura, canta uma música que fala sobre “as 

mudanças que Jesus causa na vida das pessoas que praticam sua fé”. 

 Ao final, o pastor promove o disco da cantora.  

 Os espetáculos quase teatralizados que constituem os eventos como o Show da Fé, são 

descritos por Oro (2003) como situações de larga expressividade emocional, caracterizados 

por serem permeados por ambientes e dinâmica de ritos que conduzem à emoção. Neles, o 

serviço de sonorização exerce um significativo e estratégico papel de causar emoção, através 

de músicas de apelo romântico ou apoteótico. O discurso do pastor, inflamado, literalmente 

comanda o fiel, que deve se expressar por gestos, aplausos, ou por catárticos “aleluias”, ou 

“améns”.   
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 Nesse mesmo sentido é a fala de Schmidt (2008, p.96), para quem a estratégia de 

comunicação das mensagens nos programas televisivos neopentecostais opera fortemente 

“com o aspecto emotivo das pessoas. Fala-se diretamente ao sentimento e aos problemas 

emocionais e existenciais dos fiéis. O método é idêntico ao da Igreja Universal do Reino de 

Deus”. 

 R.R. Soares promove uma passagem, quando então são mostradas imagens de sua ida 

a Belo Horizonte, afirmando que na ocasião “Deus visitou poderosamente aquele povo”. Nas 

palavras do apresentador entende-se que em ele (o apresentador) estando em um lugar , Deus 

lá estará também. 

 Além do aspecto das verdades fundamentais, relacionados à presença de Deus, e da 

representatividade do pastor, em relação à Ele, tem-se nessa apresentação da viagem de R.R. 

Soares a demonstração de penetrabilidade, apontada por Castells (2001), para quem a TV 

possibilita uma condição mais poderosa de formadora de opiniões, já que pode estar em 

muitos lugares, ao mesmo tempo, (re) criando a linguagem do mundo e da vida. 

 

PASSAGEM 

 

Abre com imagem mostrando a platéia na igreja repleta. Música ao vivo no palco, e 

pessoas batendo palmas. 

 

Locutora: 

 “A família de Deus, em Belo Horizonte, se reúne novamente para glorificar o nome do 

Senhor Jesus, afinal...” 

 

 No palco da igreja o cantor Leandro Marques canta o rap “todo mundo tem uma 

família”. 

 Em seguida, no palco, R.R. Soares discursa sobre o fato de que Deus coloca as pessoas 

à prova:  

 

“Deus vai provar, e você vai provar a Ele; e quando você é aprovado, você pode dizer a Ele: 

obrigado, Senhor”. 

 

Tal situação vai ao encontro da afirmação de Fausto Neto (2010), que cita entre as 

estratégias telemidiáticas do tele-evangelismo os mecanismos tais como os mediadores como 
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mitigadores do sofrimento, e estratégias discursivas através das quais se pretende gerar 

sensações de bem-estar. Nesse contexto citado, mesmo as situações de sofrimento ou 

problemáticas os fiéis devem ver como uma benção; algo do tipo “se você está sofrendo ou 

passando por dificuldades é porque Deus está lhe colocando à prova”. 

Nesse mesmo sentido, o discurso contrário seria: “se você está bem e coisas boas lhe 

acontecem é por que Deus assim o quer”. Trata-se, afinal, de um panteísmo. 

De volta ao programa em sua edição original, em um quadro que relata as operações 

de cura, supostamente realizadas por Jesus, R.R. Soares pergunta à platéia: 

 

“Quem crê que Jesus ouviu a sua oração? Levante as duas mãos por gentileza. Diga 

obrigado, Jesus, e abaixe as mãos até o chão quatro vezes, bem rápido”.  

 

Oro (2003) discorre sobre os espetáculos praticamente teatralizados, nos quais em 

programas como o Show da Fé se veem larga expressividade emocional, largo gestual, gritos 

e catarse. Tais cenas são, quase sempre, acompanhadas por fundo musical, que vai contribuir 

para a criação de um clima; um ambiente própria à criação de emotividade, à emergência dos 

“aleluias”. 

Esse clima catártico também é salientado por Schmidt (2008), que destaca a criação de 

uma atmosfera de catarse, onde as pessoas, coletivamente, são levadas ao estado de crença. 

 

 

 
Figura 9: A platéia, sob o comando do apresentador, levanta as duas mãos. 

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=gR7TtQdCOds>. 
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 Em seguida, com edição de imagens, são apresentados os testemunhais de fiéis, dando 

conta dos milagres de cura, aos quais Deus os teriam submetido. Os fiéis choram no palco, e 

relatam suas curas. Com cortes, e novas aberturas, os fiéis vão dando testemunho, sem que o 

gasto de tempo da recolocação dos testemunhantes em cena sejam contabilizados pelos 

telespectadores.   

 Para Fausto Neto (2006), é o dispositivo televisivo que busca a criação e o 

fortalecimento de vínculos, que vão firmar o contrato de leitura, situando o receptor em um 

determinado campo de interesse. Os recursos desse dispositivo conseguem, inclusive, 

otimizar a mensagem, torná-la mais condizente com os interesses dos receptores. A realidade, 

agora editada, permite que o objeto de interesse mantenha-se na tela, ao alcance dos olhos, 

sem cortes. 

 

 
Figura 10: Fiéis apresentam testemunhos de cura. 

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=gR7TtQdCOds>. 
 

 

Durante o Show da Fé, as pessoas se dizem curadas. Relatam dores desaparecidas, 

muletas abandonadas, e bem estar. Ali mesmo, ante a “reza forte” do pastor R.R. Soares, 

fiéis são “curados por Deus”, e dão testemunhos no palco. A multidão aplaude.  

Schmidt (2008, p.95) destaca o fato de que R.R. Soares, ao falar, assume a postura de 

quem é um profeta, poderoso e único. Ungido por sua própria igreja como “autorizado a falar 

em nome de Deus, a falar “por Ele”, R.R. Soares assume uma posição da qual “possui 
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automaticamente poder de autoridade para falar aos seus seguidores. Ninguém está acima de 

sua palavra. Somente Deus”. Como fundador da igreja, R.R. Soares fala em nome dela, 

orienta-a à sua vontade e a conduz ou reconduz como quer. Além disso, em seus sermões 

comummente repetitivos,  R.R.Soares não pede; ordena determinadas atitudes aos seus 

ouvintes e telespectadores, na condição de quem pode, potencialmente, falar por Deus. O 

missionário não abra mão de lembrar a sua condição de falante autorizado. 

Em que pese o programa televisivo ser editado, resta clara a postura respeitosa de 

todos os presentes. Não há indícios de dúvidas. Está em cena o contrato de leitura, sobre o 

qual versam Alli et al. (2009), Fantoni e Borelli (2013) e Fausto Neto (2005), e que  

pressupõe que os interlocutores reconheçam a autoridade uns dos outros; os papéis de cada 

um na relação comunicacional, e através do qual se combinam as tecnologias da 

comunicação com diferentes modelos de linguagem e cultura. 

 Aos 31 minutos e trinta segundos desta edição do programa, R.R. Soares fala da 

necessidade de patrocínio das atividades da igreja. São demonstrados relatos testemunhais, 

entre os quais os de pessoas que, ao passarem a patrocinar atividades do Show da Fé, 

passaram, também, a receber “graças de cura”, como a cura do alcoolismo, por exemplo. 

 Aos 32 minutos, R.R. Soares fala: 

 

“Se Deus lhe visitar, e você sentiu (a necessidade) de ser patrocinador, seja. Se não visitou, 

não seja. Que visitação é essa? É aquele desejo que vem.. é que a gente está tão natural que a 

gente nem percebe que é Deus falando conosco. [...]  Eu vou agora pedir pra passar a 

inscrição. Todos vocês que já sentiram de ser patrocinadores ou sentem, não perca a 

visitação de Deus, não. Pega agora e preenchem. Você não vai ter que pagar nada hoje. 

Depois vai depositar no banco. O patrocínio é o seguinte: Deus toca e diz até a quantia. Você 

vai depositar pra ajudar o Show da Fé. Está em todo o país, em mais de oitenta nações. Pega 

o papel, destaca e preenche (uma parte do documento de depósito) que eu preciso para no 

último dia do mês orar por você,  e o que ficar na sua mão é para você ir ao banco e 

depositar. O recibo você passa na igreja e troca pela revista Graça, Show da Fé.” 

 

 Em seguida R.R. Soares afirma que as pessoas que são visitadas (por Deus), como 

Sara foi, recebem a visita do anjo, pessoalmente, e têm graças alcançadas.  

 Observa-se o uso de recursos discursivos distintos. Inicialmente, Deus estaria cuidado 

pessoalmente das finanças do programa Show da Fé, ao visitar as pessoas para inspirar-lhes a 
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necessidade de depositar na conta da igreja, remetendo a o que apontaram Araújo e Franco 

(2010), como artifício de captação de recursos. 

 Há, ainda, sinais do uso da Teologia da Prosperidade, quando se diz aos fiéis que eles 

devem “dar a Deus”, porque Deus há de lhes favorecer , com alguma benção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização deste trabalho possibilitou ao autor promover algumas inferências, com 

base no método de pesquisa escolhido. Inicialmente, o estudo demonstrou que a IIGD opera 

com categorias discursivas comuns a outras igrejas, como a espetacularização, que faz de cada 

edição do programa Show da Fé o que o seu próprio nome o denomina: um show; a utilização 

de verdades fundamentais, onde a instituição demonstra a vontade de Deus, através de sua 

programação; a utilização dos personagens Deus e Jesus para justificarem a importância dos 

fiéis fazerem contribuições em dinheiro, e para manterem-se em posição de temor e 

obediência.  

 Até aí, a Igreja Internacional da Graça Divina não difere muito de outras igrejas. 

Todas elas operam para obter a máxima fé, o máximo número de fiéis, “curar” o maior 

número de adoradores e receber-lhes as contribuições. 

No entanto, e respondendo ao problema de pesquisa estabelecido inicialmente neste 

trabalho, a estratégia mais recorrente da articulação própria do Show da Fé é a afirmação, 

muitas vezes, que o missionário R.R. Soares é o indivíduo que goza de autoridade legítima 

para falar em nome de Deus. Em outras palavras, a Igreja busca fazer dele o “procurador de 

Deus”. O apresentador do Show da Fé chega a afirmar, várias vezes, que Deus está onde ele, o 

pastor, está, deixando implícita uma “parceria” que chega a colocar Deus numa posição 

subjacente, porque é possível falar com o pastor R.R. Soares, mas não é possível falar 

diretamente com Deus. E, em sendo o missionário o representante “autorizado”, como ele 

mesmo afirma repetidas vezes, busca tornar-se algo análogo a um Deus encarnado.  

Ora, investido do poder do próprio Deus, R.R. Soares tem agora a televisão, que a tudo  

legitima, e passa a ser o Deus legitimado pela TV. Assim, cria as condições propícias para o 

estabelecimento do contrato de leitura que vai utilizar para ampliar sua visibilidade na 

sociedade, através da TV. E esse é um contrato bem aceito por seus fiéis, que não estão mais 

limitados a serem meros clientes dos pastores. São, agora, ovelhas ajoelhadas mediante o 

homem que diz que Deus falou com ele.  

Uma vez legitimado como orador de Deus, o missionário adquire plenas possibilidades 

de mobilizar seus fiéis. Essa mobilização, fazendo-se uso da televisão, passa a escalas cada 

vez maiores, dada a força e a penetrabilidade da televisão.  

Mais do que simplesmente “levar a palavra de Deus aos lares do Brasil”, R.R. Soares 

parece pretender, paulatinamente, legitimar-se como o próprio vogal de Deus; aquele que fala 

por Deus, em seu lugar. E nessa condição ele cura, institui opiniões e normas, elege 
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vereadores e deputados, distribui riquezas a quem dá riquezas a Deus; tudo isso obedecendo a 

uma mecânica muito simples: o que você conseguir, foi através de mim; o que você não 

obtiver, foi por que Deus assim o quis.    

No entanto, para manter a posse de todo esse poder, não basta ao missionário apenas 

enviar sua imagem digitalizada. Ele se faz de peregrino, e transmite sua divindade de várias 

partes do país, como o animal que demarca o território, e por ele passeia. E estando em Minas 

Gerais, é assistido em Nova Iorque; estando no Rio de Janeiro, é captado Maceió, sempre 

acompanhado de seu parceiro e colega de trabalho, Deus.   

Avaliar o poder da comunicação, seus recursos e artifícios possíveis constitui um 

prazer ao acadêmico que, em fase de conclusão de seu curso, busca introduzir-se na realidade 

da profissão. No entanto, compreender a falta de limites de indivíduos e de estruturas sociais 

não deixa de ser preocupante, mediante certas perspectivas. 

Para as ciências da comunicação, o reconhecimento das múltiplas possibilidades deste 

campo disciplinar descortina o poder das ferramentas e das filosofias de pensamento e de 

ação, mas também pode funcionar como uma advertência.  
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