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Resumo 
 
A pesquisa propõe descrever e analisar processos de interação, intra e inter midiática, 
via redes sociais, dos atores religiosos das Igrejas, Internacional da Graça de Deus, 
Universal do Reino de Deus e Assembleia de Deus. Através de análise de discursos e 
das estratégias comunicativas via Facebook e Twitter, dos seus líderes (R.R. Soares, 
Edir Macedo e Silas Malafaia), visa-se compreender a natureza desta nova modalidade 
de discurso dos atores religiosos, que se produz no contexto da midiatização das práticas 
religiosas pentecostais. Para entender esta nova modalidade de comunicação, via redes 
sociais, busca-se referências bibliográficas convergentes com estudos sobre tema e 
problemas eleitos, visando-se tencionar o problema da pesquisa, assim formulado: como 
funcionam as novas modalidades de interação entre membros das comunidades 
religiosas pentecostais - bispos e fieis- a partir de novas formas de comunicação que se 
engendram no ambiente da midiatização? Para isso, pretendemos analisar as estratégias 
midiáticas interacionais de contato dos atores neopentecostais com os usuários das redes 
sociais, fieis ou não, buscando entender as lógicas de circulação de sentido. Serão 
trabalhados alguns conceitos como os de midiatização, circulação de sentido, 
contrato de leitura, interação, lógicas de oferta, convergência, ambiência digital, 
entre outros. A referida pesquisa já se encontra em execução e no seu primeiro 
momento realizou-se a construção de pré-observáveis através de mapeamento dos 
dispositivos tecnológicos convertidos em meios de interação, por parte das Igrejas. Tal 
passo possibilitou a delimitação do foco, a eleição do objeto e universo da análise uma 
primeira formulação do problema, acima exposta. Como próximos passos, temos: 
construção de quadro teórico e a revisão de literatura sobre o tema e problema 
propostos.   
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