
1 

 

 
 

 

 

 

 

ARMANDO AGOSTINI JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

OS PONTOS/MARCAS DA INFLUÊNCIA DA IGREJA UNIVERSAL DO 

REINO DE DEUS (IURD) NO JORNALISMO DA REDE RECORD DE 

TELEVISÃO 

 

 

 

 

Orientadora: Carla Simone Torres 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019 



2 

 

 
 

 

 

 

ARMANDO AGOSTINI JUNIOR 

 

 

 

 

OS PONTOS/MARCAS DA INFLUÊNCIA DA IGREJA UNIVERSAL DO 

REINO DE DEUS (IURD) NO JORNALISMO DA REDE RECORD DE 

TELEVISÃO 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Jornalismo – Área de Comunicação 

Social, da Universidade Franciscana, como requisito parcial para obtenção do grau de 

Jornalista – Bacharel em Jornalismo 

 

 

Orientadora: Carla Simone Torres 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2019 



3 

 

 

Armando Agostini Junior 

 

 

 

 

OS PONTOS/MARCAS DA INFLUÊNCIA DA IGREJA UNIVERSAL DO 

REINO DE DEUS (IURD) NO JORNALISMO DA REDE RECORD DE 

TELEVISÃO 

 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Jornalismo – Área de Comunicação 

Social, da Universidade Franciscana, como requisito parcial para obtenção do grau de 

Jornalista – Bacharel em Jornalismo 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________________________________ 

Profº. Dr. Carla Simone Torres (Orientadora – UFN) 

 

____________________________________________________________ 

Profº. Dr. Kitta Tonetto (UFN) 

 

____________________________________________________________ 

Profº. Alexandre Maccari Ferreira (UFN) 

 

 

 

Aprovado em 12 de Junho de 2019. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma vida gasta cometendo erros não é apenas mais honrosa, mas mais útil que uma vida 

não fazendo nada” 

 George Bernard Shaw. 

 

 



5 

 

RESUMO 

 

A pesquisa se propõe a analisar o que determinaremos chamar de pontos e marcas que 

servirão para demostrar e contatar a influência da Igreja Universal do Reino de Deus no 

jornalismo da TV Record. Para se chegar a estas constatações a pesquisa analisou dois anos 

de processos práticos obtidos durante o período em que o autor desta monografia atuou como 

colaborador da TV Record Porto Alegre. O seguinte passo metodológico está relacionado a 

análise de quatro reportagens jornalísticas exibidas pelo telejornal semanal Jornal da Record 

entre os anos de 2012 e 2018. Buscou-se demonstrar com estas análises uma série de marcas e 

fatores que constatam que a Igreja Universal do Reino de Deus influência de forma direta a 

escolha, a produção, a edição e a exibição de conteúdos jornalísticos com propósito de 

auxiliar a IURD a obter, manter e propagar seus interesses ideológicos, institucionais e 

empresarias. Este trabalho contempla capítulos sobre a história da Igreja Universal do Reino 

de Deus, do pentecostalismo no mundo e no Brasil, do telejornal Jornal da Record, a 

importância do conhecimento empírico para o desenvolvimento da pesquisa, a relação da 

igreja do Bispo Edir Macedo com veículos de comunicação de massa e com os processos 

contemporâneos de midiatização. 

 

Palavras-chave: Midiatização. Pentecostalismo. IURD. Jornal da Record. 

 

 

ABSTRACT 

 

The research proposes to analyze what we will determine to call points and marks that will 

serve to demonstrate and to contact the influence of the Universal Church of the Kingdom of 

God in the journalism of TV Record. In order to arrive at these findings the research analyzed 

two years of practical processes obtained during the period in which the author of this 

monograph acted as collaborator of TV Record Porto Alegre. The following methodological 

step is related to the analysis of four journalistic reports exhibited by the weekly Jornal da 

Record newspaper between the years 2012 and 2018. It was tried to demonstrate with these 

analyzes a series of marks and factors that verify that the Universal Church of the Kingdom of 

God influence directly the choice, production, editing and display of journalistic content in 

order to assist the IURD in obtaining, maintaining and propagating its ideological, 

institutional and entrepreneurial interests. This work includes chapters on the history of the 

Universal Church of the Kingdom of God, Pentecostalism in the world and in Brazil, Jornal 

da Record television news, the importance of empirical knowledge for the development of 

research, the relationship of Bishop Edir Macedo's church with vehicles of mass 

communication and with contemporary processes of mediatization. 

 

Keywords: Midiatization. Pentecostalism. IURD. Journal of the Record. 
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INTRODUÇÃO 

 

As inúmeras formas de comunicar conhecidas nos dias atuais passaram por muitos 

períodos de evolução, aprendizagem, erros, acertos, críticas e transformações. Desde o seu 

surgimento e com o desenvolvimento da espécie humana. O comunicar-se e suas mais 

maleáveis e criativas formas de fazê-lo passaram por aperfeiçoamentos. 

Assim também ocorre com o telejornalismo.  Desde o momento em que passou a fazer 

parte da grade de programação das emissoras de televisão do mundo todo. Quando os Estados 

Unidos da América apresentaram pela primeira vez um noticiário na televisão ele era tão 

mediano e raso que quase se tornou um fracasso por completo. O processo de melhoria e 

aperfeiçoamento foi longo e gradual, exigindo inúmeros testes que inevitavelmente 

acarretavam em erros causando a necessidade de readequação. 

Em 18 de setembro de 1950 entra no ar PRF3, TV Tupi no canal 3 de São Paulo. 

Havia duzentos aparelhos televisores instalados na capital paulista. Cercada de incertezas, o 

nascimento da televisão no Brasil causou mudanças significativas na forma de comunicar, na 

maneira como o jornalismo na televisão seria disseminado para a população.  

O primeiro telejornal foi ao ar com o nome de Imagens do Dia, possuía um logotipo e 

imagens brutas em narração ao vivo, o telejornal durava o quanto durassem as imagens. Com 

o passar das décadas e a constante evolução televisiva, imagens e informação mostraram-se 

um produto com muita aceitação diante dos novos telespectadores.  Aprendeu-se a apreciar o 

novo veículo de comunicação que passava a fazer parte dos lares brasileiros criando uma nova 

rotina as famílias. O hábito de sentarem-se diante de um televisor para assistir aos telejornais 

e informar-se.  

A televisão e os telejornais foram aprendendo aos poucos a maneira mais eficaz e 

sedutora de conquistar o público. Muitas das modificações implementadas vieram da troca de 

ideias de seus âncoras com o público na rua. Como toda televisão que nasce tateando a melhor 

maneira para se conduzir, o telejornalismo brasileiro também passou por inúmeros caminhos 

até encontrar um padrão mínimo que pudesse ser adotado pelas emissoras brasileiras quanto a 

forma de levar um telejornal ao ar. Com uma estrutura baseada em telejornais norte-

americanos tendo como norte principal as seguintes premissas: simplicidade, notícias curtas e 

objetividade.  

Com o passar das décadas e com a televisão e o telejornalismo consolidados no Brasil, 

surgem novas emissoras de televisão e junto com elas novas tendências e formatos para 
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criação de telejornais cada vez mais convictos de que sua linha editorial é a mais correta para 

produção de conteúdo, mesmo que esta linha editorial continue sendo questionada sobre o  

propósito instaurado no processo de produção, edição e enfoque jornalístico que se realiza 

antes que o produto final seja levado ao ar pela respectiva emissora.  

Este trabalho de conclusão de curso vai analisar o que convencionaremos chamar aqui 

de pontos/marcas que constatam a influência da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

no jornalismo da Rede Record de Televisão, tendo como enfoque o principal telejornal da 

emissora comprada pelo Bispo Edir Macedo Bezerra.  

O objeto deste estudo se concentrará em quatro reportagens televisivas, que também 

serão chamadas ao decorrer deste estudo de (matérias telejornalísticas, conteúdos 

jornalísticos, e objetos de estudo). Estas reportagens foram exibidas durante algumas edições 

do telejornal Jornal da Record. Programa exibido de segunda a sábado na grade de 

programação da Rede Record de Televisão. Emissora de propriedade do Bispo Edir Macedo 

que é detentora de uma, entre as inúmeras concessões públicas, que a permite transmitir seu 

sinal e sua programação em canal aberto para todo Brasil.   

Esta análise de objetos para um estudo de conclusão de curso pretende demonstrar 

uma influência na produção, edição, corroboração e direcionamento nas temáticas propostas 

pelo telejornal, da IURD. Nos conteúdos jornalísticos do Jornal da Record que deveriam 

respeitar a ética jornalística, sendo produzidos, editados e exibidos sob a responsabilidade de 

seus editores, sem ligações, orientações ou intervenções externas.  

Este estudo irá demonstrar por meio do conhecimento empírico que membros ligados 

à Igreja Universal possuem livre acesso a TV Record com o objetivo de orientar e direcionar 

determinados conteúdos formando um elo entre Universal do Reino de Deus e conteúdos 

jornalísticos veiculados pela emissora. 

 A prática utilizada nos corredores da Rede Record de Televisão, segundo o que este 

trabalho e pesquisa pretende constatar, demonstra ter como objetivo principal o repasse de 

mensagens com cunho religioso.  

Durante experiência prática em mais de dois anos trabalhando como editor de imagens 

e conteúdo na emissora TV Record, localizada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

tornou-se possível constatar durante este processo produtivo e editorial diário, uma constante 

e acentuada influência derivada da Igreja Universal sobre o processo editorial e de produção 

de inúmeros conteúdos telejornalísticos exibidos na grade de programação na emissora de 

Porto Alegre.  
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Uma das práticas comuns foi percebida durante as trocas, quase que diárias, de 

conteúdo jornalístico produzido pela equipe de reportagem da TV IURD (canal de televisão 

existente dentro do templo da Igreja Universal da capital) e a equipe de telejornalismo da TV 

Record Porto Alegre.  

Em muitas oportunidades, conteúdos telejornalísticos produzidos por profissionais da 

Televisão da Igreja Universal depois de exibidos nos programas do canal eram direcionados a 

sede da TV Record na capital gaúcha, onde uma equipe de jornalistas responsável pelos 

programas locais da emissora realizava a seleção e reedição de alguns destes conteúdos para a 

reutilização na programação da TV Record.  

Reportagens telejornalísticas com forte apelo emocional e religioso eram quase que 

diariamente utilizadas no espaço destinado ao jornalismo da TV Record através seus 

programas locais e diários. Mesmo sendo segmentos distintos, possuindo Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e razão social diferentes devido aos segmentos distintos em suas 

respectivas áreas de atuação.  A Igreja Universal do Reino de Deus e a TV Record Porto 

Alegre compartilhavam e distribuíam conteúdos de mesma temática, mas com alterações 

reestruturais no corpus da reportagem e modificações editoriais que readequassem estas 

reportagens ao programa onde voltariam a ser exibidas.  

Este estudo acadêmico pretende constatar que estes pontos/marcas encontrados no 

processo de produção e colaboração entre Igreja Universal e TV Record são pensados 

estrategicamente para beneficiar a instituição Igreja Universal do Reino de Deus.  

Objetivos com o intuito de fortalecer os espaços da Igreja Universal entre seus líderes 

religiosos e a sociedade, conquistar novos fiéis, solidificar suas ideias e ideologias, combater 

a concorrência de outras igrejas do mesmo segmento religioso, adaptar mensagens religiosas 

por meio da credibilidade exercida pela TV Record e pelo telejornal Jornal da Record, 

solidificar as práticas iurdianas diante da sociedade, propagar a instituição religiosa utilizando 

o jornalismo da Rede Record de Comunicação como um veículo não oficial de assessoria da 

igreja.  

Este combate a seus concorrentes é um ponto importante a ser ressaltado neste estudo. 

Diretamente ligado aos pontos e marcas que demonstram a influência iurdiana no jornalismo 

da TV Record. Durante anos Edir Macedo teve como aliados parentes e outros nomes que 

mais tarde acabariam rompendo ligações com ele e sua igreja, transformando-se 

posteriormente em seus concorrentes diretos com a fundação de suas próprias instituições 

religiosas.  Entre estas concorrentes por espaço e busca por novos fiéis encontra-se a Igreja 

Mundial do Poder de Deus (IMPD), liderada e fundada pelo Apóstolo Valdemiro Santiago, 
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antigo membro da IURD que foi expulso da IURD e que posteriormente se tornaria um dos 

maiores desafetos do Bispo Edir Macedo. 

A influência da IURD nos produtos desenvolvidos e elaborados para a programação e 

preenchimento das grades de programação da Rede Record de Televisão constitui uma prática 

perceptível a muitos analistas de mídia, jornalistas especializados em comunicação, autores 

acadêmicos e teóricos da comunicação que discorrem sobre o tema. Como uma questão que 

permeia o universo comunicacional, estas influências adentram os veículos e costumam 

influenciar diretamente na objetivação ou distorção da notícia final levada ao público, 

geralmente com um intuito central traçado estrategicamente por cada empresa. 

Estas constatações serão corroboradas e constatadas diante a análise de conteúdo 

telejornalístico exibido em diferentes edições do Jornal da Record. O objetivo buscado neste 

trabalho está diretamente ligado a mostrar como as reportagens que analisaremos e que foram 

veiculadas pelo Jornal da Record utilizam-se de métodos subliminares para colaboração e 

apologia à Igreja Universal. Desrespeitando manuais e questões éticas a profissão jornalística 

e que precisam ser respeitadas e utilizadas com responsabilidade para o desenvolvimento de 

um jornalismo série e de credibilidade. Principalmente estes conteúdos são exibidos em 

veículos de comunicação de massa. 

Nas análises feitas para esta pesquisa encontra-se pontos/marcas nos objetos estudados 

como o uso de abordagens tendenciosas com ataques e denúncias a líderes religiosos que nos 

dias atuais exercem um papel de concorrência a Universal do Reino de Deus. Constante 

apologia direcionada para a IURD também fazem parte das marcas constatadas na pesquisa.   

A ideia central deste trabalho se concentrará em analisar como a Igreja Universal do 

Reino de Deus faz uso da Rede Record de Televisão para alcançar objetivos próprios, 

disseminar a imagem de uma igreja cada vez mais forte e atuante na sociedade, combater 

concorrentes e fortalecer segmentos ligados a IURD como participações que envolvem 

partido político.  

Chegaremos ao final deste estudo demostrando onde estes pontos/marcas são 

encontrados nos objetos analisados. Demostremos que a segunda maior emissora de televisão 

do Brasil e uma das maiores do mundo, não almeja unicamente entreter e informar seu 

público com o que de mais relevante acontece no país e no mundo. 

Para que este trabalho acadêmico de conclusão de curso alcançasse seu objetivo alguns 

métodos específicos foram utilizados para a consolidação deste projeto de pesquisa.  

Está será uma análise de conteúdo para estudo de caso. A base para constatação do 

problema de pesquisa estará focada e fomentada em quatro reportagens telejornalísticas 
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exibidas pelo Jornal da Record entre o período de 2014 a 2018. Fundamentaremos esta 

pesquisa com uma relevante utilização e exploração do conhecimento empírico praticado por 

mais de dois anos dentro da TV Record Porto Alegre, elencando de maneira dissertativa os 

pontos/marcas presenciados que colaboraram para fundamentar e constatar o problema de 

pesquisa. Autores teóricos da comunicação que estudam e dissertam sobre as temáticas 

propostas serão utilizados e irão convergir diretamente para sustentar o que é proposto por 

este estudo. Referenciais teóricos relacionados a Midiatização, Telejornalismo, Igreja 

Universal do Reino de Deus, Jornal da Record, Pentecostalismo nortearam os fundamentos 

para a construção da constatação de que a Igreja Universal do Reino de Deus influencia 

diretamente no jornalismo da TV Record. 

Este trabalho mostra-se importante para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica nos 

campos relacionados a televisão e ao telejornalismo sob influência religiosa. Busca-se, 

portanto, a construção de um trabalho direcionado a uma análise aprofundada de que a 

religiosidade, neste caso a exercida pela IURD, e o jornalismo desenvolvido e produzido para 

a televisão formam um elo constante. Torna-se importante também demonstrar que na grande 

maioria das vezes artimanhas são utilizadas por questões que contem fins empresariais, 

políticos, comerciais, ideológicos, mercadológicos e também estratégias onde se mescla 

religiosidade, jornalismo e interesses mercadológicos. Transformando-se em uma forma 

subliminar e velada de utilização estratégica de difícil percepção aos telespectadores e 

consumidores. Prática que ferem os manuais éticos do jornalismo ao permitirem que 

conteúdos de interesse religioso adentrem produções jornalísticas que, deveriam ter como 

premissas, informar com isenção e imparcialidade seus telespectadores. Estes mesmos 

telespectadores que depositam confiança e credibilidade a empresas e programas como TV 

Record e Jornal da Record. 
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1 DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PESQUISA 

 

 

1. 1 DESCRIÇÃO PRIMEIRA REPORTAGEM  

 

Exibida pelo Jornal da Record no ano de 2012 o conteúdo telejornalístico apresenta 

uma reportagem desmembrada de material produzido para outro programa da emissora. No 

mesmo período da divulgação deste conteúdo pelo Jornal da Record, a revista eletrônica 

Domingo Espetacular exibiu durante o programa uma grande reportagem com mais de vinte 

minutos sobre o mesmo tema.  

Após a exibição deste conteúdo pelo Domingo Espetacular, o mesmo foi 

desmembrado em uma sequência de reportagens telejornalísticas com duração de tempo 

menor para se adequar ao Jornal da Record. O objetivo destas modificações era transformar a 

grande reportagem exibida pelo Domingo Espetacular em uma série que pudesse se adequar 

ao perfil jornalístico e de conteúdo noticioso do telejornal. Importante ressaltar que apenas 

uma destas reportagens, no caso está aqui descrita, será analisada como objeto de análise 

deste estudo. 

Na época com apresentação de Celso Freitas e Ana Paula Padrão, o telejornal veiculou 

as reportagens buscando demonstrar aos telespectadores do Jornal da Record que o fundador 

e líder de uma das igrejas concorrentes da Igreja Universal do Reino de Deus fazia uso do 

dinheiro arrecadado de dízimo dos fiéis para adquirir propriedades particulares. O conteúdo 

exibido pela de reportagem é destacado pelos apresentadores do telejornal como sendo um 

material exclusivo da emissora. A equipe de reportagem comandada pelo jornalista Eduardo 

Ribeiro fez uso de um helicóptero para sobrevoar e poder mostrar os supostos imóveis 

adquiridos pelo Apóstolo Valdemiro Santiago, líder e fundador da Igreja Mundial do Poder de 

Deus. A reportagem exibida pelo telejornal em horário nobre da televisão brasileira busca de 

maneira enfática, persuadir seus telespectadores. Insinuado que uma das concorrentes diretas 

da IURD estaria enganando seus fiéis e utilizando dinheiro de doações para enriquecer 

ilicitamente seu líder e fundador. O combate a concorrência praticada em favor da Igreja 

Universal do Reino de Deus pode ser percebido na estratégia utilizada pela reportagem 

durante a abordagem realizada no processo de construção do conteúdo jornalístico.  

A reportagem exibe fotografias de helicópteros e jatinhos que supostamente seriam de 

propriedade de Valdemiro Santiago.  
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Trechos do Apóstolo falando a seus fiéis durante um culto na Igreja Mundial do Reino 

de Deus também são mostrados. Supostas escrituras comprovariam que os bens mostrados na 

reportagem seriam do líder religioso são destacados com o uso efeitos gráficos.  

A abordagem ao conteúdo produzido para o telejornal segue com sobrevoos a um dos 

bairros mais caros de São Paulo. Com o foco principal voltado em mostrar as casas de luxo 

que seriam de propriedade de Valdemiro Santiago e também a mansão onde o Apóstolo da 

Igreja Mundial residiria coma esposa. Repassando detalhes sobre as dimensões da residência 

aos telespectadores, o repórter entrevista um corretor de imóveis que segundo a reportagem 

possui conhecimento sobre o interior da residência e sobre valores da propriedade.  

A matéria telejornalística também mostra documentos sobre uma possível compra que 

o Apóstolo da Igreja Mundial teria realizado. Uma fazenda no estado de Mato Grosso cujo 

valor seria estimado em mais de 30 milhões de reais.  A reportagem alega que os valores 

teriam sido pagos à vista e o registro feito em nome da Igreja Mundial do Poder de Deus. 

Como é destacado na escritura mostrada na reportagem exibida pelo Jornal da Record. Logo 

na sequencia o conteúdo jornalístico volta a exibir vídeos do Apóstolo Valdemiro negando a 

seus féis a aquisição dos imóveis mostrados pelo telejornal da TV Record.  

Em outras fotografias mostradas durante o andamento da reportagem insinua-se uma 

suposta ligação do líder da Igreja Mundial com um proprietário do cartório onde a fazenda foi 

registrada e que anteriormente Valdemiro Santiago afirmou a seus fiéis não conhecer.  

Durante os três minutos e vinte e três segundos de duração, pode-se constatar por meio 

pontos específicos da reportagem a interferência da Igreja Universal na indicação, elaboração 

e orientação da pauta jornalística para produção deste conteúdo. Percebe-se alguns objetivos 

traçados e levados ao ar por meio do Jornal da Record.  

A IURD utiliza o veículo de comunicação como disseminador de algumas estratégias 

adotadas pela instituição religiosa. 

 O primeiro objetivo fica evidenciado pela reportagem ao deixar claro aos 

telespectadores, muitos féis da Universal, sobre o quanto ameaçador e calunioso pode ser o 

líder de uma de suas principais concorrentes no mundo da religião evangélica.  

Em um segundo momento pode-se constatar a tentativa de legitimação dos 

documentos apresentados pela matéria. Como se a IURD por meio do Jornal da Record 

estivesse ao mesmo tempo investigando, acusando e comprovando a existência de um 

esquema fraudulento da qual ela não compactua e repudia firmemente. Insinua-se demonstrar 

que os fiéis ligados à Igreja do Apóstolo Valdemiro Santiago estariam sendo vítimas de um 
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sistema de lavagem de dinheiro por terem suas doações feitas a igreja desviadas para um 

suposto enriquecimento ilícito e imoral de seu maior líder.  

Um terceiro ponto analisado e constado diz respeito a importância jornalística e de 

noticiabilidade do conteúdo mostrado. A pauta em questão desde o princípio é enfatizada pela 

TV Record como de exclusividade da emissora. Mesmo não tendo repercussão em outras 

emissoras nacionais na época das exibições tanto pelo Jornal da Record quanto pelo Domingo 

Espetacular. O fato de somente a Record veicular e dar ênfase ao assunto na época demonstra 

que esta era uma temática jornalística pautada em interesses vantajosos a Igreja Universal do 

Reino de Deus no quesito competitividade com outras igrejas de mesmo segmento.  

Desavenças entre os líderes religiosos, Bispo Edir Macedo e Apóstolo Valdemiro 

Santiago, somada a um significativo fluxo de fiéis deixando a IURD e migrando para a Igreja 

Mundial também podem ser elencados como pontos/marcas dos propósitos da Igreja 

Universal influenciar a produção desta reportagem exibida como conteúdo de exclusividade e 

importância jornalística no telejornal mais importante da emissora. 

 

 

1.2 DESCRIÇÃO SEGUNDA REPORTAGEM  

 

O segundo objeto de pesquisa analisado também possui o formato de reportagem 

telejornalística. O material é elaborado e baseado em uma pesquisa onde se aponta a queda no 

número de praticantes da religião católica em decorrência do crescimento de fiéis evangélicos 

no Brasil.  

Apresentado por Ana Paula Padrão e Celso Freitas a reportagem é anunciada com 

ênfase e destaca que os evangélicos, segundo a pesquisa realizada na época pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGF), estarem entre os principais responsáveis pelo menor índice de 

católicos no Brasil nos últimos 140 anos  

A reportagem conduzida pelo jornalista/repórter Sylvestre Serrano tem início com a 

apresentação de uma enquete onde as pessoas entrevistadas falam da importância em se ter 

uma religião.  

O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo e a nação com maior número de 

católicos, segundo dados fornecidos pela Tipografia Vaticano lançado no Anuário Pontifício 

2017 e o Anuário Estatístico da Igreja 2015, nos quais aparecem as estatísticas mais recentes 

sobre os católicos no mundo.  
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A reportagem exibida pelo Jornal da Record tem prosseguimento com a apresentação 

do mapa da fé realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que é utilizado como critério de 

noticiabilidade para elaboração e divulgação deste conteúdo pelo telejornal.  

Segundo a pesquisa apresentada pela Fundação Getúlio Vargas, no período de 

exibição desta reportagem, o país apresentava o menor número de adeptos da religião católica 

da sua história. Tendo caído 26 pontos percentuais enquanto o número de evangélicos somava 

20 por cento da população brasileira. É necessário ressaltar que durante a reportagem é 

constantemente enfatizado a comparação entre católicos e evangélicos. Uma forma estratégica 

utilizada para demonstrar aos telespectadores que que igrejas como IURD não param de 

crescer no cenário nacional. 

A reportagem prossegue exibindo uma arte gráfica em que números da porcentagem 

de crescimento dos evangélicos por região brasileira são mostrados e apontam o norte 

brasileiro como a região do país com maior crescimento.  

A influência da Igreja Universal do Reino de Deus sobre esta reportagem é também 

constatada durante entrevista de um psicólogo a reportagem. A permanente relação entre a 

queda no número de católicos e o aumento de evangélicos vai desvirtuando o foco principal 

da informação que deveria ser abordada pela matéria jornalística. A queda no percentual de 

pessoas que praticam a religião católica passa a ser deixada de lado, assim como os números 

das demais religiões e credos levantados pela pesquisa. O crescimento no número de 

evangélicos torna-se o protagonista no restante do material exibido pelo Jornal da Record. 

A passagem de tempo realizada pelo jornalista/repórter, Sylvestre Serrano, é gravada 

no Rio de Janeiro, berço do nascimento da Universal e apontado pela pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas como segundo estado brasileiro com o menor número de católicos na época 

em que esta matéria foi veiculada.  

Esta segunda matéria telejornalística exibida pelo Jornal da Record e analisada para 

confecção deste trabalho de pesquisa salienta também, que o tema central da reportagem, 

escolhido por ser um assunto factual, deveria concentrar-se nos números gerais da pesquisa 

desenvolvida pela FGV. Mas conforme iremos demonstrar neste estudo a notícia principal 

fica em segundo plano a partir do momento em que o tema relacionado ao aumento no 

número de evangélicos passa a se tornar o enfoque principal.  

A justificativa levantada para que isso tenha acontecido leva mais uma vez em conta a 

influência da Igreja Universal na elaboração, desenvolvimento e condução da pauta 

jornalística.    
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É importante enfatizar que a IURD não possui uma boa relação com a Igreja Católica. 

Essa animosidade começa em 1977 quando a Universal é fundada pelo Bispo Edir Macedo. 

Na época Macedo foi acusado por membros da alta cúpula católica do Rio de Janeiro e São 

Paulo de praticar charlatanismo. A Igreja Universal até hoje afirma que estes mesmos 

integrantes da Igreja Católica auxiliaram e pressionaram órgãos de investigação da polícia 

para que o bispo fosse investigado e preso naquele período.  

A suposta trama para prejudicar Edir Macedo e sua então recém fundada igreja é 

retratada no filme - Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos - lançado em 2017 e baseado na 

biografia do fundador da Igreja Universal. Este fato pode explicar um pouco por que a 

reportagem aqui descrita demostra ser orientada a manter o foco da pesquisa da FGV apenas 

entre os católicos e evangélicos. Em momento algum este conteúdo telejornalístico veiculado 

pelo Jornal da Record mostra aos telespectadores os índices de crescimento ou queda de 

outras religiões ou credos pesquisados pela fundação Getúlio Vargas e por sua pesquisa. 

 

 

1.3 DESCRIÇÃO TERCEIRA REPORTAGEM  

 

O terceiro objeto analisado e descrito neste estudo diz respeito a uma reportagem cuja 

temática é concentrada em uma homenagem comemorativa e alusiva dos 40 anos da Igreja 

Universal do Reino de Deus completados em 2017. Mais uma constatação do quanto a IURD 

se apodera do jornalismo da TV Record para divulgar e disseminar cada vez mais o 

crescimento e os feitos realizados pela igreja do Bispo Edir Macedo nestas mais de quatro 

décadas de existência. 

Na apresentação do conteúdo exibido, os apresentadores Eduardo Ribeiro e Adriana 

Araújo demonstram novamente ênfase ao anunciar a homenagem que a câmara de deputados 

do Brasil prestou a Universal em uma de suas sessões no plenário federal.  

A matéria telejornalística utiliza, estrategicamente, a notícia sobre a homenagem na 

câmara dos deputados e introduz no conteúdo diversas referências aos representantes do 

Partido Republicano Brasileiro (PRB) e as realizações da Universal no campo do 

voluntariado.  

A reportagem de dois minutos e vinte e oito segundos (02:28) inicia destacando que a 

câmara de deputados. Faz questão de enfatizar que o então presidente da casa Eunício 

Oliveira presidia a sessão.  



19 

 

A proposta para homenagear a Universal partiu do deputado baiano Márcio Marinho 

do Partido Republicano Brasileiro (PRB) e do senador fluminense Eduardo Lopes que 

também pertence a Partido Republicano Brasileiro (PRB), sigla partidária de centro-direita 

que teve sua concepção e idealização pela Igreja Universal em agosto de 2005 com o nome de 

Partido Municipalista Renovador. No mesmo ano de fundação, o partido muda de nome e 

adota a sigla atual.  

O fato do pedido para homenagem a Igreja Universal partir diretamente de membros 

políticos que compõem a chamada bancada evangélica demonstra a influência e a força que a 

Universal alcançou também no cenário político brasileiro.  

A reportagem é pautada para demonstrar a homenagem aos 40 anos da Universal, 

acaba sendo utilizada para evidenciar também, que a instituição religiosa está presente hoje 

em diversas áreas da sociedade brasileira. A reportagem prossegue ouvindo por meio de 

entrevistas os dois responsáveis por propor a homenagem.  

A passagem de tempo contida nesta reportagem e produzida pela jornalista/repórter 

Renata Varandas exibe estatísticas relacionadas a IURD, os números passam a dominar o 

conteúdo jornalístico a partir deste momento. Números que citam os mais de nove milhões de 

fiéis na época, presença em todos os estados brasileiros, milhares de templos em mais de 100 

países. A reafirmação da grandiosidade da organização religiosa criada pelo Bispo Edir 

Macedo. 

Outro ponto a ser ressaltado e descrito é presença de Marcelo Crivella sobrinho de 

Edir Macedo, mostrada em uma das imagens que compõem a reportagem. Na época da 

exibição do conteúdo Crivella ocupava o cargo de senador também pelo Partido Republicano 

Brasileiro (PRB). A imagem do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro é veiculada no 

momento em que a reportagem começa a ressaltar as mais de três milhões de pessoas que até 

aquele momento haviam sido beneficiadas pelos trabalhos sociais mantidos pela Igreja 

Universal.  250 mil voluntários, 387 mil idosos atendidos pela Igreja, 560 mil moradores de 

rua beneficiados, apoio a 800 mil detentos e suas famílias, 55 mil mulheres vítimas de 

violência com auxílios recebidos pela Universal. Números evidenciados durante o tempo de 

reportagem. 

A reportagem jornalística exibida pelo Jornal da Record ignora os requisitos de 

noticiabilidade ao encaminhar seu discurso para disseminação e apologia à Igreja Universal. 

Prática aplicada por meio de um telejornal onde a importância da notícia deveria ter como 

objetivos critérios jornalísticos bem apurados, isentos e livres de influências externas.  
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Esta terceira matéria descrita e analisada termina com um breve resumo sobre a 

origem da IURD ilustrada por imagens de multidões presentes em cultos do mundo todo e 

também com imagens do templo de Salomão. Sede mundial da Igreja Universal do Reino de 

Deus localizada no bairro do Brás no distrito do Belém em São Paulo e inaugurada em 2014. 

A réplica do templo de Salomão levou quatro anos para ser construída e custou cerca de 700 

milhões de reais.  

 

1.4 DESCRIÇÃO DA QUARTA REPORTAGEM  

 

A quarta e última reportagem, que servirá como objeto de análise deste trabalho de 

pesquisa, exibida pelo Jornal da Record, mostra a cerimônia realizada pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos ao lançar selo e carimbo comemorativos aos 40 anos da 

Igreja Universal do Reino de Deus.  

Segundo os apresentadores Celso Freitas e Adriana Araújo durante a chamada desta 

reportagem, a homenagem rara imortalizaria a história de fé construída pela IURD nestas 

quatro décadas de existência.  

A matéria é conduzida pelo jornalista/repórter Eduardo Ribeiro e logo no começo da 

exibição mostra as modificações estéticas realizadas na marca original da Universal para a 

ocasião especial. O coração com uma pomba marca da IURD é remodelado para a 

homenagem realizada pelos correios à Igreja.  

A reportagem tem continuidade mostrando o discurso do presidente dos Correios. O 

conteúdo jornalístico destaca ainda, a presença de Gilberto Kassab, na época ministro da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, também o então prefeito da cidade de São 

Paulo João Dória, o então governador do estado paulista Geraldo Alckmim. O evento não 

contou com a presença o Bispo Edir Macedo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus 

que foi representado pelo Bispo Domingos Siqueira. A reportagem dedica espaço para o 

representante da Universal salientar que a Universal do Reino de Deus não foi uma ideia do 

Bispo Macedo e sim uma inspiração divina vinda diretamente de Deus.  

Durante a passagem de tempo realizada pelo jornalista/repórter Eduardo Ribeiro 

enfatiza-se que os correios são uma das instituições brasileiras mais sérias e respeitadas do 

país. Uma maneira encontrada pela reportagem para fortalecer a relevância da instituição 

federal que prestou a homenagem a IURD.  
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Para seguir ilustrando a importância do evento a reportagem exibe uma arte gráfica 

onde são mostrados os selos comemorativos que homenagear outras instituições ou datas 

importantes na história do Brasil como o quarto centenário do descobrimento.  

A maneira como estas informações, datas e exemplos são colocados durante a unidade 

cronológica criada para esta reportagem reforça ao telespectador o quando a Igreja Universal 

do Reino de Deus atingiu um patamar elevado nestes 40 anos de história. O discorrer da 

reportagem exibe entrevistas com autoridades políticas, as citadas anteriormente.  

Na sequência a matéria telejornalística apresenta aos telespectadores do Jornal da 

Record o local onde a cerimônia foi realizada, o Auditório do Cenáculo, construído pela 

Igreja Universal para receber cerimônias especiais como a que pautou esta reportagem. O 

detalhe ser destacado sobre este local diz respeito a sua localização. O Auditório do Cenáculo 

se encontra dentro do Templo de Salomão. A sede mundial da Igreja Universal do Reino de 

Deus localizada na cidade de São Paulo.  

A reportagem com tempo de duração de quatro minutos e treze segundos (04:13) 

relembra também a homenagem do congresso nacional ocorrida dias antes desta matéria ir ao 

ar e cujo Jornal da Record também dedicou repercussão com uma reportagem exibida e 

descrita acima por este estudo. 

 A homenagem dos correios com selo e carimbo da IURD recebe nesta reportagem 

uma atenção mais do que especial. Na sequência deste conteúdo jornalístico uma segunda 

passagem de tempo foi gravada em frente ao templo de Salomão. O ângulo em que a câmera 

foi disposta para a gravação deste momento da reportagem também chama atenção. Com o 

intuito de mostrar a grandiosidade do templo o cinegrafista da equipe conduz o movimento 

mantendo o equipamento um nível abaixo do jornalista/repórter Eduardo Ribeiro. Neste 

momento também são mostradas as mais de 100 bandeiras dispostas em um espaço situado ao 

lado do templo de modo a ilustrar a narração do repórter enfatizando o fato de a IURD estar 

presente em mais de 100 países. 

 Este conteúdo televisivo de extrema importância jornalística segundo avaliação 

editorial do Jornal da Record termina relembrando de maneira resumida a história da Igreja 

Universal do Reino de Deus no de 1977 e reforçando a força da fé de seus mais de nove 

milhões de seguidores fiéis que diariamente lotam o templo de Salomão como ilustram as 

imagens. Os projetos sociais realizados pela igreja e o seu voluntariado praticado pelos 

milhares de membros da Universal espalhados pelo Brasil e pelo mundo ilustram as imagens 

no encerramento desta quarta reportagem exibida pelo principal telejornal da TV Record. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 MIDIATIZAÇÃO 

 

Uma sociedade em constante modificação social, cultural, conceitual e econômica gera 

desafios ligados aos mais diversos meandros da comunicação. As organizações 

comunicacionais necessitam se adaptar e reorganizar suas maneiras de produzir e oferecer 

conteúdo aos mais diversos públicos. Esta reorganização costuma enfrentar crises de 

adaptação que podem incluir a diversificação dos meios. Uma ampliação no formato 

tradicional de produzir e divulgar conteúdo, algo que costuma impactar certo receio no 

começo de uma nova forma de comunicar. Pontos que muitas vezes podem estar ligados a um 

cordão umbilical da comunicação como demostram Pérsico e Fossá (2010): 

 

 

Para entendermos a importância que os meios de comunicação exercem sobre a vida 

social é interessante retomar alguns aspectos relativos ao seu desenvolvimento. 

Desde as sociedades primitivas até as atuais, os seres humanos sempre 

estabeleceram suas relações através do intercâmbio de informações e conteúdo 

simbólico. A invenção da máquina impressora de Gutenberg, por volta de 1450, foi 

o marco inicial para a reprodução de conteúdos em larga escala. Nesse período as 

técnicas de impressão difundem-se por toda a Europa e tem início um processo de 

separação dos contextos de produção e recepção das mensagens. Até então o poder 

estava muito atrelado ao regime de visibilidade pública, à necessidade do 

compartilhamento de um espaço de copresença. Ou seja, para ter conhecimento 

sobre determinados fatos era imprescindível fazer-se presente no mesmo tempo e 

espaço, a interação face a face prevalecia sobre qualquer outra forma de interação 

social (PÉRSICO E FOSSÁ, 2010, p.3) 

 

Com o avanço extremamente avançado e o desenvolvimento do trabalho conceitual 

e acadêmico dos últimos séculos, inúmeros conceitos foram criados para definir ou 

redefinir uma palavra ou uma ideia. Para o conceito que hoje convergimos intitular de 

midiatização não é diferente. Para Braga (2012) podemos partir do seguinte ponto para 

explicar este conceito. 

 

Em perspectiva genérica, uma mediação corresponde a um processo em que um 

elemento é intercalado entre sujeitos e/ou ações diversas, organizando as relações 

entre estes. Esse conceito básico parece se manter em todas as situações em que a 

expressão é chamada a nomear o processo. Os sentidos específicos variam segundo 

o elemento mediador; conforme os sujeitos cuja relação é intermediada; e de acordo 

com seu modo de atuação. (BRAGA, 2012, p.32) 
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A midiatização adequou os modos de atuação conforme o processo foi se 

modernizando, introduzindo-se nos meios e reconfigurando os elos existentes entre mídia e 

público. Segundo Rodrigues (1990), citado por Pérsico e Fossá (2010, P.2) “Na 

modernidade os campos dos Media, compostos pelos meios de comunicação e seus atores 

individuais, aparece com relativa autonomia frente aos demais campos e situado em posição 

central”. Isso reafirma a constatação deste estudo de que a Igreja Universal do Reino de 

Deus reorganizou sua maneira de midiatizar-se para seguir alcançando seu público, para 

seguir realizando seus objetivos e cumprido suas metas como organização religiosa.  

Utilizando-se de um veículo comunicacional de massa a Rede Record de Televisão 

a IURD vem inserindo em conteúdo telejornalístico seus interesses próprios desde que a 

TV Record passou a integrar os gigantescos grupos comunicacionais e religiosos, ambos 

sob o comandado do Bispo Bispo Edir Macedo.  

A midiatização neste caso, utilizada para tais propósitos organizacionais, está 

inserida em programas como o Jornal da Record.  O processo de midiatizar informação e 

conteúdo nos dias atuais nos remete a uma gama extensa de possibilidades. Desde a criação 

da internet até o uso constante e quase que indispensável de redes sociais como o twitter. 

Os meios de comunicação se fazem presentes em inúmeras plataformas. Logo Pérsico e 

Fossá (2010) percebem que 

  
Pensar o desenvolvimento do processo de comunicação significa, ao mesmo tempo, 

contextualizá-lo e, demanda compreender as transformações provocadas no seio da 

sociedade contemporânea. Ou seja, os meios de comunicação produzem, armazenam 

e transmitem materiais simbólicos que são significativos tanto para si, como 

produtores, quanto para seu público receptor (PÉRSICO E FOSSÁ, 2010, p.3) 

 

Para Hjarvard (2012), a midiatização surge como um quadro teórico que tem um papel 

de reconsiderar algumas questões antigas ainda discutidas na sociedade atual, o autor 

dinamarquês refere que o conceito básico para que se possa compreender o papel da mídia na 

cultura e na sociedade atual é a midiatização. Ainda segundo Hjarvard (2012), este termo tem 

sido empregado em diferentes contextos de forma a caracterizar a influência que a mídia 

exerce sobre uma série de fenômenos. E em tempos contemporâneos a influência torna-se 

ainda mais perceptível quando observamos o elo entre pessoas e máquinas, algo que pode 

estar representado por um Smartphofe, por exemplo.  

 

O termo midiatização foi aplicado, pela primeira vez, ao impacto dos meios de 

comunicação na comunicação política e a outros efeitos na política. O pesquisador 

sueco da comunicação Kent Asp foi o primeiro a falar sobre a midiatização da vida 

política, referindo-se a um processo pelo qual “um sistema político é, em alto grau, 
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influenciado pelas e ajustado às demandas dos meios de comunicação de massa em 

sua cobertura da política” (ASP, 1986:359- HJARVARD, 2012, p.4). 

  

Estes reajustes são incorporados pela mídia continuamente, seu processo de 

atualização aos meios precisa ser continuo e adaptável. A mídia se molda ao meio, 

principalmente por possuir de maneira quase que incontestavelmente um papel influenciador 

sobre a política, o social, o entretenimento, as atualizações, como foi ressalto por Hjarvard 

(2012). 

 Mas estes são apenas alguns dos campos sociais que podemos identificar a 

abrangência da midiatização e sua atuação. Este conceito também atua na cultura, e ocupa 

cada vez mais um papel de relevância e importância na religiosidade. Nos tempos atuais, seu 

papel sobre a religiosidade do indivíduo é capaz de modificar cenários e costuma ser 

utilizados por organizações religiosas como a Igreja Universal do Reino de Deus com este 

propósito. Para Sanchotene (2017), 

 

A midiatização da religião apresenta-se como um fenômeno não apenas do campo 

religioso, mas sim das práticas sociais, pois a sociedade contemporânea está cada 

vez mais se percebendo a partir dos processos midiáticos, ou seja, é um novo modo 

de ser no mundo. Dessa forma, a igreja se adapta às lógicas do funcionamento do 

campo midiático para atingir a população (SANCHOTENE, 2017, p.166). 

 

E para atingir a população ou seus fiéis e possíveis fiéis, no caso da Igreja, adaptando-

se a um período midiatizado muitos organismos sociais, políticos e religiosos, para citar 

apenas alguns exemplos, saíram do campo material e se transportaram para o mundo 

comunicacional e suas respectivas telas e plataformas. No caso da Igreja Universal do Reino 

Deus, a midiatização se faz presente em conteúdo replicados em variados veículos, entre eles 

um dos favoritos da instituição religiosa. A televisão. E a transferência de campos requer 

adaptação, como nos fala Sanchotene (2017). 

 

Os dispositivos tecnossimbólicos apreendem e capturam para si as gramáticas de 

outros campos e, através de um complexo processo de produção, constroem e 

estabelecem contratos de leitura. A comunicação midiática resulta da articulação 

entre dispositivos tecnológicos e as condições específicas de produção e recepção. 

Os dispositivos são os principais mecanismos de geração e de criação de novos 

símbolos para a religião.  (SANCHOTENE, 2017, p.161). 

 

Midiatizar pregações, cultos ou missas é um processo que vem sendo posto em prática 

pelas igrejas a um longo tempo. Para Siqueira (2017) “A Igreja Cristã aos poucos tornou-se 

[sic] um novo ator dos meios de comunicação, e essa relação trouxe a várias igrejas a posse de 

emissoras, reproduzindo cultos ao vivo, shows e outras programações”. 
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Com o surgimento da internet e sua enorme gama de redes sociais e suas infinitas 

possibilidades que permitem a pastores, bispos e padres levarem seus discursos para as telas 

de celulares e tablets onde seu público fiel estiver. Além de todas essas ferramentas a IURG 

utiliza de maneira velada e subliminar o telejornalismo da TV Record para seus propósitos. 

Rocha (2006, p.5), afirma que estes modelos possuem os meios de comunicação de massa 

como ferramentas primordiais para o domínio e influência da “verdade conveniente”, ou seja, 

a suposta palavra de Deus. 

Contextualizando a Igreja Universal dentro de um processo de midiatização é possível 

afirmar que a utilização da televisão por meio da Rede Record se tornou um elemento 

quotidiano e estratégico em busca de objetivos empresariais e ideológicos. Segundo Rocha 

(2006). 

A IURD, que leva ao extremo o sentido de religião de contato, se estrutura dentro de 

um modelo empresarial e organizacional de crescimento, levantamento de recursos, 

aquisição de propriedade, visão capitalista de prosperidade e disputa de mercado. O 

welfare da Igreja Universal é a representação de sua ideologia, o que está 

diretamente ligado aos ares de império financeiro, político e midiático que ela tomou 

(ROCHA, 2006, p. 6). 

 

Os mais diversos processos pelos quais a midiatização vem passando desde o 

momento que se passou dizer que se vive em uma sociedade midiatizada interferiu 

diretamente nas maneiras de levar informação e conteúdo aos indivíduos. A mídia se 

representa na sociedade. Diante deste contexto, Fausto Neto (2005) citado por Rosa, Severo e 

Borelli (2010) afirma que: “A inclinação no sentido de configurar discursivamente o 

funcionamento social em função de vetores mercadológicos e tecnológicos é caracterizada por 

uma prevalência da forma sobre conteúdos semânticos”. 

Para Rosa, Borelli e Severo (2010), é preciso discutir e estudar os focos questões 

relacionadas a Igreja Universal do Reino de Deus, sua constituição como Igreja, relações com 

as mídias e seus produtos midiáticos direcionados a um público especifico, para Rosa, Severo 

e Borelli (2010, p.4) “Nesse sentido, a IURD parece ser o caso mais proeminente de Igreja 

que faz uso da mídia e que opera segundo pressupostos que são mais característicos do campo 

midiático que do religioso”. Uma sociedade midiatizada se incorpora ao quotidiano. Entrando 

na vida do indivíduo repetitivamente tornando-o quase que dependente desta carga 

informativa diária.  

Quando a midiatização se remete ao campo religioso em período contemporâneo como 

afirma Rosa e Silva (2017, p.2) evidencia nuances deste fenômeno e colabora para o 

entendimento mais amplo do conceito. Segundo Hjarvard (2014) citado por Rosa e Silva 

(2017, P.2), o resultado das afetações entre religião e mídia “não é o surgimento de um novo 
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tipo de religião propriamente dita, mas de uma nova situação social e cultural em que o poder 

de definir e praticar a religião foi alterado”. Ainda segundo Rosa e Silva (2017), 

 

Mesmo com essa seletividade nas escolhas dos gêneros midiáticos e das estratégias a 

serem utilizadas, são evidentes as transformações acarretadas pela midiatização, já 

que, ao se valer de formas, conteúdos e performances próprias da mídia, alteram-se 

as relações entre a religião e os fiéis, além de questões sobre autoridade. Sobre esse 

último item, a reflexão leva em consideração tanto a pluralidade de vozes que 

ganham projeção com a mídia religiosa, de forma mais considerável na internet e 

nas redes digitais, como o fato de atores midiáticos religiosos passarem a 

desempenhar grande influência sobre sua audiência, podendo questionar autoridades 

institucionalizadas e incentivar uma vivência de fé mais individualizada. (ROSA E 

SILVA, 2017, p.2). 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus incorporou o conceito de midiatização 

contemporânea. É possível afirmar isso quando contabilizamos as inúmeras plataformas 

sociais e comunicacionais do empreendimento pertencente ao bispo Edir Macedo. São sites, 

blogs, canais de televisão, redes sociais, impressos. Devido a mudanças tecnologias e 

comportamentais a religião precisou recriar maneiras de se fazer presente na vida pública 

como afirma Behs (2009).  

 

A difusão dos bens simbólicos através dos canais de mídia permitiu o reencontro da 

religião junto aos espaços públicos de deliberação, fenômeno esse que remonta a 

década de 50 do século passado. Enquanto as igrejas históricas demonstraram 

maiores dificuldades em atualizar os seus fundamentos às novas práticas midiáticas, 

as igrejas pentecostais e neopentecostais surgidas durante o advento do fenômeno da 

midiatização apresentam maior competência para lidar com as complexas relações 

entre mídia e religião. (BEHS, 2009, p.18). 

 

Com competências e experiências adquiridas durante décadas de interação entre os 

meios midiáticos e as estruturas físicas as igrejas pentecostais como a Universal se moldaram 

a um contexto indispensável para a sobrevivência e continuidade exitosa diante de seus 

públicos. Ainda segundo Behs (2009, p.19) a IURD se utiliza do processo de midiatização 

desde meados de 1970, fazendo uso de um profissionalismo estratégico de elementos ligados 

a midiatização como uma condição de produzir e organizar seus processos discursivos e 

interativos.  

 

Esse modo particular de constituição da IURD não lhe retira a característica de 

instituição jurídica, sociológica, mas evidencia um modo particular de 

pertencimento ao universo protestante na medida em que a Universal é atravessada 

por lógicas e por discursos que a promovem à condição de “igreja midiática”. 

(BEHS, 2009, P.19) 
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O adquirido sucesso nesta chamada investida midiática, segundo o sociólogo Ricardo 

Mariano (2004, p.132) citado por Behs (2009, p.19), está na capacidade desta igreja em 

adaptar as mensagens religiosas “a vida material e cultural das massas pobres a fim de provê-

las de sentindo”. 

Mas este grande investimento em comunicação que a Igreja Universal do Reino de 

Deus consolida a cada ano, adquirindo veículos de comunicação, como foi o caso da Rede 

Record e de outras mídias de massa, possui objetivos que estão muito além da religiosidade e 

da atualização de um processo midiatizado. “No caso da Universal, seria possível afirmar que 

os processos midiáticos, antes de anular a sua história institucional, ajudam a compor a sua 

identidade e a disseminar de forma rápida as suas ideologias” (BEHS, 2009, p.20).  

Práticas sociais não podem ser desvinculadas de práticas midiáticas ou, em certa 

medida, segundo Martino (2012) de um ambiente midiático que encontra uma progressiva 

acolhida nas pesquisas em comunicação. Ainda mais quando se leva em consideração os 

avanços tecnológicos dos últimos 20 anos. É preciso relativizar e ponderar a imersão de 

tecnologia em que o indivíduo foi submerso em um breve período de tempo.   

 

Se era possível, até o início dos anos 2000, observar alguma separação, no tecido 

social, das instâncias “produtoras” e as “consumidoras” das mensagens da mídia, 

essa aparente dicotomia parece ter se dissolvido, ainda que não de modo completo, 

na sociedade contemporânea. Não é de todo errado creditar a visibilidade dessa 

questão à Internet e, posteriormente, ao desenvolvimento das redes sociais 

(MARTINO, 2017, p.3). 

 

E se mostra perceptível no amplo e vasto espaço da internet que práticas aplicadas 

para criação deste elo entre o produtor e o receptor da informação/mensagem que o veículo de 

comunicação pertente fazer chegar é bastante inovador no período atual. Mas este processo 

que inclui a transformação do analógico para o digital, que fez as pregações religiosas saírem 

dos palcos e púlpitos para os veículos de comunicação de massa continua gerando conflitos e 

discussões sobre seus verdadeiros propósitos. Para Fiske (1997) citado por Martino (2017, 

p.3) a formação de um ambiente midiático não está vinculada a presença da mídia.  

 

A noção de “ambiente”, ao contrário, sugere algo mais difuso, no sentido originário 

da palavra, em latim, como “o que está em volta”: a perspectiva de viver em um 

“ambiente midiático” não significa ter à disposição uma série de elementos técnicos 

de interação, mas constituir-se semioticamente incorporando, dentre a miríade de 

referências cognitivas e afetivas do humano, elementos originalmente encontráveis 

nas produções, códigos e linguagens das mídias (FISKE 1997 CITADO POR 

MARTINO 2017, p.3). 
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Estes códigos midiáticos são utilizados pela Igreja universal do Reino de Deus com o 

propósito de manter seus fiéis constantemente influenciados por sua ideologia religiosa. 

Quando a IURD de forma estratégica utiliza o jornalismo da TV Record para repassar suas 

mensagens subliminares demostra estar fazendo uso de um código midiático que na maioria 

das vezes se mostra desconhecido de seus receptores.  

Segundo Teixeira (2014) as conexões entre IURD e mídia se fazem bem conhecidas 

do âmbito acadêmico, “Parte desse interesse construiu-se, sobretudo, pelo modo como tal 

agência firmou suas relações na arena pública concentrando uma parcela significativa de suas 

estratégias evangelísticas e de organização na aquisição de canais e veículos importantes de 

comunicação” (TEIXEIRA,2014, p. 233).  

Este processo de utilização dos meios e mídias om interesse próprio não é algo novo 

dentro da Universal do Reino de Deus. Ainda segundo Teixeira (2014) no período que marca 

a fundação da IURD já se fazia presente uma estratégia de apropriação as mídias se 

consolidado principalmente entre o segmento de igrejas pentecostais, estratégia deslocada do 

modelo original herdado dos Estados Unidos.  

Os interesses envolvidos na interferência da Igreja Universal no jornalismo da TV 

Record e a maneira como a IURD utiliza a mídia relaciona-se com a forma como Universal 

passou a incorporar seu processo de midiatização. Para Mininel (1997) entre as principais 

características está o pacto de credibilidade que deve existir entre audiência e jornalistas. 

 

Mas esta credibilidade é complexificada uma vez que os jornalistas de televisão, ou 

da mídia em geral, não atuam simplesmente como observadores passivos que apenas 

reportam os acontecimentos. Há, é inegável notar, uma participação ativa, por parte 

dos profissionais da notícia, no processo de criação de acontecimentos passíveis de 

serem publicados. É comum existirem pressões políticas, econômicas e culturais 

para se publicar este ou aquele fato, ser cauteloso nas críticas com esta ou aquela 

personalidade, por exemplo. Mas, como as empresas midiáticas precisam lucrar, é 

estratégico manter uma postura, mesmo que muitas vezes fictícia, de isenção 

editorial, de credibilidade. Isto conduz a formulação de uma hipótese acerca da 

opção da Iurd, por esta aproximação, mesmo que sem o aval oficial da Record, 

enquanto emissora comercial: a intenção de associar os programas evangélicos ao 

telejornalismo proporcionaria aos programas apresentados por pastores iurdianos um 

status de credibilidade (MININEL,1997, p.11). 

 

Compreender a complexidade destes processos midiáticos requer períodos de 

amadurecimento da mídia e uma análise atenta de como a sociedade vem se comportando 

com novas mudanças. Como afirma Gasparetto (2013) “Nesta nova ambiência, a religião não 

somente entra nas casas das pessoas, mas também acaba reintroduzindo em seu discurso a 

corporeidade, conseguindo fazer uma interação com o cotidiano das pessoas”. E este processo 
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midiático no caso da Igreja Universa e do jornalismo da TV Record inclui objetivos 

específicos com propósito de beneficiamento a corporação religiosa.  

 

A técnica como fenômeno organizador das práticas sociais passa a redesenhar o 

modo de ser dos campos e, consequentemente, reorganiza o campo religioso e suas 

práticas. A mídia organiza, regula, e rege as simbólicas do religioso dizendo que as 

está mostrando, mas que o faz a partir de um conceito próprio (GASPARETTO, 

2013, p.10). 
  

Já para Fausto Neto (2004) para se entender as características e impactos de algumas 

estratégias que as religiosidades estruturam em novos territórios, é preciso que se compreenda 

as modificações de natureza técnica que mudam o status de mídia. 

 

Inicialmente, dispositivos de representação do real, em seguida, instâncias de 

produção das realidades, para, finalmente, se converterem em sujeitos organizadores 

da própria vida social e simbólica. Esta circunstância permite o trabalho dos 

processos de midiatização na formulação das novas formas de religação o sagrado e 

o profano, ou dizendo de outra forma, na instituição de processos de re-

encantamento do mundo (NETO, 2004, p.143). 

 

 

O re-encantamento citado pelo autor é organizado e colocado em prática pela 

Universal do Reino de Deus por meio das ondas do rádio e também pela televisão, que 

naqueles anos ainda despertava encantamento por ser um veículo de massa relativamente 

novo na vida das pessoas. A utilização destes meios de comunicação, utilizados de maneira 

inteligente e estratégica, fizeram da Universal, uma das igrejas mais midiáticas de seu tempo, 

além de toda a ideologia e religiosidade que a ligam ao seu público de maneira física e 

espiritual, também soube agregar e incorporar sua força nos meios, com veículos 

comunicacionais, encurtando a distância e a fé entre bispos, pastores e seu seus fiéis, fazendo-

a presente em todos os lugares e em todos os momentos. 

 

 

2.2 TELEJORNALISMO 

 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 divulgada no site da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) sobre os hábitos de informação dos 

brasileiros, a televisão segue como meio de comunicação predominante: 63% da população 

buscam informações sobre o que acontece no Brasil nos telejornais diários. 77% afirmam ver 

TV todos os dias da semana, com predominância de segunda a sexta-feira. O telespectador 
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passa, em média, entre 60 e 120 minutos em frente à TV. Uma constatação bastante comum 

para um país com dimensões continentais e lugares de difícil acesso onde a internet é uma 

realidade para poucos. Cenário perfeito para que a televisão assumisse o lugar de destaque 

entre famílias brasileiras muitas vezes isoladas e distantes dos grandes centros urbanos. O 

telejornalismo diante deste contexto passa a ser o principal ou até mesmo a única fonte de 

informação para estas pessoas. Quase um reflexo de período não tão distante em que a 

informação distribuída pelos telejornais passou a fazer parte das emissoras brasileiras de 

televisão. 

 

No Brasil, o telejornalismo nasceu junto com a televisão, em 20 de setembro de 

1950, um dia após a inauguração da estação pioneira de TV, a Tupi-Difusora (PRF-

3) São Paulo, quando foi lançado a edição do primeiro telejornal brasileiro: Imagens 

do Dia (REZENDE, 2010). Nestes 65 anos a televisão permanece com o meio de 

comunicação predominante do País, no atual contexto convergência, tendo no 

Jornalismo seu principal gênero. (JUNIOR e LORDÊLO, 2015, ONLINE) 

 

Sendo uma fonte de informação diária e adquirindo durante os anos telespectadores 

fiéis e identificados com a linha editorial de cada telejornal este gênero televisivo se 

consolidou através da credibilidade. Nos dias atuais todas as grandes emissoras brasileiras que 

compõem o grupo das emissoras classificadas como TV Aberta possuem em sua grade de 

programação um ou mais telejornais diários.  

 

Os anos da década de 1950 surgem como uma virada na história da comunicação 

com a chegada da televisão no Brasil. Nesse contexto, a história do jornalismo 

brasileiro se confunde com a da TV que começou suas transmissões em 18 de 

setembro de 1950. 

Naquela época, o dinamismo do jornalista Assis Chateaubriand dá um novo símbolo 

para o país com a inauguração da PRF-3/TV Tupi, Canal 3 de São Paulo, canal que 

transmitia para pouco mais de 100 televisores na cidade de São Paulo (MELLO, 

1999, p.1). 

 

Lançado nacionalmente no ano de 1969 este subgênero condutor de informação por 

meio de imagens e som conquistou a audiência e passou a se fazer presente nos lares de 

milhões de telespectadores em todos os estados brasileiros. Um hábito adquirido com as 

telenovelas que criaram esta identificação do povo brasileiro com a televisão como nos 

explica Maia (2011 p.6) “E em meio à ficção e ao fato ficou o telespectador. De maneira 

geral, o telejornalismo encaixou-se entre as telenovelas, um e outra pactuam para uma 

consolidação discursiva da realidade”.  

Gêneros novelísticos conferiram a este formato televisivo a credibilidade necessária 

para que depois de meio século ainda seja um dos produtos televisivos mais presentes nas 
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emissoras de televisão populares do país.  Para Mello (1999) um dos fatores para que os 

telejornais acompanhassem de perto os acontecimentos e pudessem se colocar a frente está 

diretamente ligado a um alto investimento das emissoras em equipamentos de última 

geração. 

 

Na velocidade das mudanças na história e na tecnologia, os profissionais do 

telejornalismo precisam caminhar rápido para não perder de vista as novas 

tendências dos meios de comunicação de massa. Hoje, para cobrir os 

acontecimentos locais, estaduais, nacionais e internacionais, os telejornais vão à 

beira de seus limites e, a partir de formatos particulares, que seguem as exigências 

de cada emissora, tentam levar o mais rápido e com a qualidade exigida o 

acontecimento para o seu público-alvo (MELLO, 1999, p.2). 

 

 Para Rezende (2000) a linguagem jornalística em televisão se diferencia muito 

das demais linguagens por possuir como característica principal o uso da imagem em seu 

contexto. Este pode ser um dos motivos para explicar por que ainda hoje mesmo em uma 

era de mídias sociais e enorme uso da internet a televisão continua possuindo um status tão 

grande perante a sociedade. 

 

A linguagem jornalística na televisão tem um traço específico que a distingue: a 

imagem. A força da mensagem icônica é tão grande que, para muitas pessoas, o que 

ela mostra é o que acontece, é a realidade. O que faz com que os telespectadores, 

especialmente os menos dotados de senso crítico, lhe deem crédito total, 

considerando-a incapaz de mentir para as pessoas (REZENDE, 2000, P.76). 

 

Muitas vezes o telejornalismo faz uso desse crédito adquirido e o usa com outras 

finalidades que podem estar ligadas a interesses de terceiros e estas práticas normalmente 

não são percebidas por seus telespectadores. Muitos programas telejornalísticos podem 

conter em suas edições assuntos que serão repassados ao grande público com interesses 

internos velados, pois estes interesses estão diretamente ligados a questões políticas, 

empresariais, religiosas e ideológicas, “Não se pode entender os critérios de seleção só 

como uma escolha subjetiva do jornalista, mas como um componente complexo que se 

desenrola ao longo do processo produtivo”. Critérios esses que estão relacionados com a 

própria noticiabilidade do fato (JUNIOR, 2006, p. 21). 

Componentes complexos desenvolvidos durante um processo de produção ao qual o 

telespectador não tem acesso algum. Mesmo que nos dias atuais este mesmo telespectador 

interaja com seus programas preferidos por meio das redes sociais a prática de produção 

seguirá atendendo interesses empresariais e de ideologia religiosa. Para Maia (2011). 
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A TV e os noticiários se consolidaram no Brasil como um território simbólico. 

Juntos, assumem um papel de conservação das relações de poder e, 

consequentemente, um controle social no agendamento cultural e político da 

sociedade (MAIA, 2011, P.6). 

 

Em outros casos, a vulnerabilidade do jornalista diante da linha editorial, dos 

interesses políticos, religiosos e empresarias do grupo comunicacional no qual é 

funcionário, costuma levar a um choque editorial durante o processo de elaboração de uma 

reportagem ou de uma série de matérias telejornalísticas.  

Interesses mercadológicos em muitas situações recebem influência externa que 

costuma definir ou redefinir o que o telespectador irá consumir naquela edição do 

telejornal. “O telejornal sabe o que você precisa saber. E, se você quer saber, se quer estar 

informado, é preciso que saiba que o telejornal decidiu o que você precisa saber [...] apesar 

da certeza de que não se pode ter acesso a tudo o que aconteceu, é duro saber que só se sabe 

o que querem que seja sabido” (SZPACENKOPF, 2003, p.212). 

Influências externas sobre o conteúdo jornalístico acabam impondo dilemas éticos 

aos jornalistas diretamente ligados a produção de conteúdo. Estas constatações podem ser 

melhor entendidas quando Muhlmann (2004) citado por Moretzsohn (2006, p.41) coloca 

que “de um lado, os que consideram o público refém dos jornalistas; de outro, os que veem 

os jornalistas como reféns das audiências”. 

Os influenciadores externos geralmente estão relacionados a pessoas, empresas ou 

instituições de cunho religioso, político, econômico ou mercadológico. Necessário ressaltar 

aqui que uma das características principais do jornalismo deveria ser o de manter a 

credibilidade entre telespectadores e jornalistas. Uma percepção compartilhada por Mininel 

(1997). 

 

Uma das principais características do jornalismo é o pacto de credibilidade que deve 

existir entre a audiência e os jornalistas. Mas esta credibilidade é complexificada 

uma vez que os jornalistas de televisão, ou da mídia em geral, não atuam 

simplesmente como observadores passivos que apenas reportam os acontecimentos. 

Há, é inegável notar, uma participação ativa, por parte dos profissionais da notícia, 

no processo de criação de acontecimentos passíveis de serem publicados. É comum 

existirem pressões políticas, econômicas e culturais para se publicar este ou aquele 

fato, ser cauteloso nas críticas com esta ou aquela personalidade, por exemplo 

(MININEL, 1997, P.10 e 11). 

 

 

Entre os interesses empresariais, mercadológicos, políticos, religiosos e ideológicos 

dos grandes conglomerados de comunicação e as decisões editorias do que deve ou não ser 

exibido em cada edição telejornalística se encontra o telespectador. Que pode ser enquadrado 
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aqui como um refém dos objetivos de cada emissora. No caso especifico deste estudo os 

telespectadores do Jornal da Record são reféns de uma apologia velada a Igreja Universal do 

Reino de Deus. Uma estratégia de objetiva colocada em pratica por meio do telejornalismo da 

Rede Record de Televisão. 
 
 

2.3 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD) 

 

A base para a propagação de movimentos tão significativos como o catolicismo e o 

pentecostalismo está diretamente ligado ao que a religião pode oferecer a todo religioso e o 

que a religião espera de seus fiéis. Entre estes dois propósitos está o elo que pode intermediar 

isso: a instituição religiosa. 

 

A religião se caracteriza pela submissão e serviços prestados à divindade, enquanto a 

magia é uma espécie de coerção, visto que subjuga os poderes da divindade em 

benefício próprio; a religiosidade estaria baseada no servir e acreditar 

incondicionalmente na poderosa ordem divina; já a magia usaria o poder da ordem 

divina para servir aos seus próprios fins. É esse o preceito da teologia da 

prosperidade, que afirma terem todos os fiéis, por direito, o benefício da 

prosperidade material e física (WEBER, 1991 CITADO POR MORAIS, 

FIGUEREDO E ZANOTTA, 2004, P.57). 

 

Edir Macedo Bezerra, mais conhecido como Bispo Edir Macedo tem formação em 

Teologia, pela Faculdade Evangélica de Teologia Seminário Unido e pela Faculdade de 

Educação Teológica no Estado de São Paulo.  Doutorado em teologia, filosofia cristã, também 

com mestrado em ciências teológicas na Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España. Os títulos de graduação obtidos pelo ex-funcionário público nascido em Rio das 

Flores no estado do Rio de Janeiro em 1945. Líder evangélico, aos 32 anos de idade fundou 

juntamente com seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, a Igreja Universal do Reino de Deus 

também conhecida mundialmente pela sigla (IURD).  

 

O Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que tinha 

origem católica, mas que também havia trilhado caminhos da Umbanda e do 

Candomblé, seguiu os mesmos passos de outros líderes carismáticos, ou seja, 

rompeu, em sucessivos momentos, com os seus antigos grupos, sempre sob a 

alegação de que a mensagem anunciada não correspondia aos interesses espirituais 

da população e, sobretudo, não atendia aos ditames de Deus. Portanto, se 

apresentava como portador de uma nova mensagem, considerada pelo próprio como 

a mensagem reveladora da vontade de Deus (MENESES 2017, p.427). 

 

A primeira igreja funcionou em uma antiga funerária no Bairro da Abolição, Rio de 

Janeiro tendo seu primeiro culto realizado no dia 9 de julho de 1977. Situação muito diferente 
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da que a IURD apresenta hoje. O bispo Macedo é proprietário de cerca de 40 emissoras de 

rádio, 16 emissoras de TV, uma gravadora, uma produtora de vídeos, duas editoras, além de 

jornais e revistas, Além da Rede Record de Televisão que atinge todo o território brasileiro. O 

império construído pela IURD vai muito além do citado até o momento e alcança cifras 

estratosféricas, números que cruzaram a fronteira do Brasil e que hoje estão presentes em 

continentes como África, Europa e Ásia.  

 

Uns dos elementos mais importantes no impressionante crescimento da IURD são 

sem dúvida as suas estratégias de comunicação social e as suas técnicas de 

propaganda, que visam mudar ideias, comportamentos, atitudes e sentimentos. Na 

sociedade de massas é impossível um grupo subsistir sem construir seus próprios 

mecanismos de divulgação (CAMPOS, 1999, p.362). 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus mais conhecida pela sigla IURD segue um 

modelo administrativo episcopal, muito bem descrido e elencado por Rodrigues e Dantas 

(2013, p.4) 

 

Seguindo o modelo administrativo episcopal – onde a igreja é comandada por bispos 

–, a escala hierárquica da Universal se constitui de forma vertical, estando no topo 

da pirâmide o bispo líder (Edir Macedo), a qual dita todas as regras da doutrina, 

seguido pelos bispos locais, os quais têm como responsabilidade regulamentar as 

linhas doutrinárias e supervisionar o trabalho dos pastores. A estes últimos cabem a 

missão de administrar a igreja e comandar os cultos, fazendo suas pregações 

evangelizadoras através das mensagens de fé. Abaixo destes, está o Instituto Bíblico 

Universal do Reino de Deus (IBURD), instituto que tem como responsabilidade 

escolher e transformar os obreiros em pastores. A estes estão subordinados vários 

obreiros, os quais se encarregam de auxiliar os pastores e bispos antes, durante e 

depois dos cultos. Eles possuem diversas funções, como receber as pessoas nos 

templos, visitar enfermos, auxiliar os pastores, convidar as pessoas à igreja, entre 

outros. Ainda pode-se contar com os missionários, que são aqueles indivíduos que 

têm como função bater de porta em porta levando a palavra do Senhor, segundo a 

doutrina iurdiana (RODRIGUES E DANTAS, 2013, p.04). 

 

 

Passados mais de 40 anos após sua fundação, a IURD não para de acumular números 

espantosos, segundo dados do Datafolha publicados pela Folha de São Paulo em julho de 

2017 na versão online do veículo, no ano em que a IURD foi fundada e começou a realizar 

seus cultos religiosos nove em cada dez brasileiros se dizia católico e apenas 6% da população 

evangélica. Para Campos (1999), a Igreja Universal é um teatro onde os atores (pregadores e 

fiéis) participam dramaticamente de um espetáculo de fé. 

 

Em seu palco um pastor-ator tangibiliza as forças sagradas diante de uma multidão 

que, como em um teatro de arena, também participa da encenação, com gestos, no 

manejo de objetos corriqueiros transformados em cúlticos, na movimentação das 
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pessoas pelo espaço, no balancear dos corpos, nas palmas ritmadas, nas cenas de 

exorcismo e nas dramatizações de episódios bíblicos. Com isso reconstrói-se, no 

interior de uma cultura secularizada, novas ilhas carregadas daquela dinâmica que 

emerge do sagrado, integrando ao mesmo tempo as forças que vêm do inconsciente 

coletivo e se manifestam em uma vida cotidiana tão carente de sentido e significado. 

A transformação do culto religioso num espetáculo de fé revitaliza o serviço 

religioso do protestantismo tradicional, quase sempre calcado em práticas 

nacionalizantes (CAMPOS, 1999, p. 360). 

 

O público alvo da IURD é bastante específico. Geralmente são pessoas que possuem 

problemas considerados por elas mesmas como sem solução.   

As chamadas dos programas exibidos na Rede Record nos dão ideia da amplidão do 

'rebanho possível' da Universal - eles se dirigem a quem está com problemas de 

saúde, financeiros, sentimentais ou familiares, bem como a quem está envolvido 

com drogas, homossexualismo ou prostituição, entre outras situações marcadas de 

alguma forma pelo sofrimento. O diabo é a causa de todos os males que atingem o 

ser humano (dentre os quais os citados acima). Seguindo a tradição das lgrejas 

Pentecostais, os pastores da Universal praticam o exorcismo; o Espírito Santo é 

invocado nos cultos para abençoar os fiéis e espantar os demônios que atrapalham 

suas vidas. A vida de Jesus, narrada no Novo Testamento, é usada como modelo de 

fé; acima dos palcos das igrejas, há uma faixa com a inscrição: "Jesus Cristo é o 

Senhor". O Deus da Universal - invocado também pelo nome de Jesus ou pelo do 

Espírito Santo - opera o milagre da libertação dos demônios, que são manifestações 

diabólicas (OLIVEIRA, 1998, p.18). 

 

Considerada uma das principais igrejas do neopentecostalismo a Universal do Reino 

de Deus trabalha em seus cultos com a teoria da prosperidade. Quanto maior o dízimo 

oferecido maior a chance de se tornar bem-sucedido e alcançar a vida tão sonhada.  

 

Sua arrecadação financeira segue a lógica da Teologia da Prosperidade e é feita a 

partir da persuasão. O dízimo é pedido durante todo o ritual, nas falas do pastor 

sempre há a acusação do roubo a Deus, pois, o dízimo de acordo com a igreja é a 

décima parte que Deus - o dono de toda a riqueza - pede de volta para a 

evangelização. Junto a esta prática vem a crença nos sacrifícios, que nada mais são 

do que aplicações financeiras. As pessoas são levadas a darem uma grande 

quantidade de dinheiro para se tornarem sócios de Deus e se privilegiarem de suas 

bênçãos. Esta relação financeira que se estabelece da liberdade ao fiel de reivindicar 

as boas promessas feitas por Deus, como vida plena e feliz (GALLO, p.754). 

 

A IURD concentra sua fé e crença na palavra de Deus e também é claro, na Bíblia 

Sagrada, os dois principais pilares para fundamentar sua maneira característica de levar até 

seus fiéis a cura para seus problemas e males. Entre as características consideradas polêmicas 

aos que analisam e pesquisam os métodos utilizados pela Igreja Universal junto aos seus fiéis 

diz respeito ao dízimo exigido pela IURD em seus cultos e pregações. Um fiel da Igreja 

Universal, segundo dados do DataFolha, costuma pagar uma média de R$ 96,50 por mês, 

prática está criticada por entidades que questionam o verdadeiro objetivo que a Universal teria 

ao receber estas doações. Mas pagamento do dízimo para Igreja Universal parece ser algo 
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fundamentado em seus dogmas e embasamentos bíblicos, como podemos encontrar descrito 

no site oficial da Universal na internet. 

 

A Universal também crê que os dízimos e as ofertas são tão sagrados quanto a 

Palavra de Deus. Os dízimos significam fidelidade, e as ofertas, o amor do servo 

para com o seu Senhor. Todos os que servem a Deus têm o direito a uma vida 

abundante. É o que o Senhor Jesus afirma no livro de João 10.10: “… Eu vim para 

que tenham vida e a tenham em abundância”. Enfim, a crença é que todos devem ter 

um relacionamento permanente com o Senhor Jesus pela fé e assim conquistar a 

vida eterna, a qual Ele prometeu a todos os que perseverarem até o fim. “Ao 

vencedor, dar-lhe-ei sentar-se Comigo no Meu trono, assim como também Eu venci 

e Me sentei com Meu Pai no Seu trono” Apocalipse 3.21 

(WWW.UNIVERSAL.ORG). 

 

Em 2017, os números da Igreja Universal do reino de Deus foram apresentados com 

características totalmente diferentes.  No ano em que a Igreja Universal do Reino de Deus 

completou quatro décadas de existência o grupo de considerado católico despencou 40% 

enquanto que os seguidores de Edir Macedo e de sua igreja cresceram 30%. Outros dados que 

impressionam são fornecidos pela própria Universal, de acordo com estimativas da igreja são 

320 bispos e 14 mil pastores trabalhando e pregando a palavra de Deus a 7 milhões de 

seguidores que podem se reunir diariamente nos 7.157 templos espalhados pelo Brasil. Outros 

2.857 estão à disposição de 2 milhões de fiéis em mais de cem países. De acordo com dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Igreja Universal aparece em 9º 

lugar entre as maiores igrejas do País. 

Para Campos (1997), a América Latina tem experimentado cada vez mais uma 

recomposição mais ou menos rápida do seu campo religioso. 

 

Particularmente no Brasil, processos sazonais de mutação religiosa tem acontecido, 

dos quais o pentecostalismo clássico (1910), o neopentecostalismo (década de 

1970), o crescimento das religiões de origem africana (décadas de 1950 e 1960), a 

explosão de novos movimentos religiosos não cristãos (anos 1980) e o movimento 

carismático católico (anos 1990) são umas das principais evidências. A emergência 

desse pluralismo cultural no país fez com que os grupos religiosos se tornaram mais 

competitivos, regendo as suas estratégias e planejamento conforme a lógica do 

mercado, do qual o marketing é filho dileto (CAMPOS, 1997, p.13) 

 

A igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma denominação cristã, como religião 

evangélica neopentecostal. Ainda segundo (CAMPOS, 1997), “incorpora coisas muito 

antigas, algumas muito próximas da magia e das formas religiosas arcaicas, porém o faz a 

partir das necessidades dos (consumidores) de seus produtos”.  

Com sede no Templo de Salomão, na cidade de São Paulo, Brasil, A Universal foi 

Fundada em 9 de julho de 1977 por Edir Macedo e seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Evang%C3%A9lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neopentecostal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Salom%C3%A3o_(IURD)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romildo_Ribeiro_Soares
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tornou-se um dos maiores grupos neopentecostais brasileiros. Segundo Meneses (2017, p.425) 

o processo de criação da IURD obedece a passos tradicionais quando se fala deste tipo de 

investimento religioso “liderança carismática insatisfeita com os caminhos trilhados pelo 

protestantismo brasileiro, histórico e, ou pentecostal tradicional se descola de antigos 

parceiros, e cria um novo grupo”. Ainda de acordo com Meneses (2017, p.425) a Universal do 

Reino de Deus seguiu os mesmos passos de outros grupos criados no Brasil naqueles 

primeiros anos, sob olhares benevolentes da legislação brasileira. 

 

A partir da década de 1980, a IURD alcançou notoriedade: seja por meio dos 

grandes eventos promovidos em estádios de futebol; seja pelos escândalos que esses 

eventos causaram, em virtude do volume de dinheiro arrecadado, quase sempre 

transportado em sacos e amplamente divulgados pela grande mídia; seja pelas 

batalhas espirituais, envolvendo a luta contra adeptos das religiosidades afro-

brasileiras - candomblé e umbanda -, tratadas como portadoras de práticas 

demoníacas, ou atémesmo contra católicos e outras formas de religiosidades cristãs 

(protestantes históricos e pentecostais tradicionais). Fato é, e isso não se questiona, 

que o carisma e o empreendedorismo do seu fundador transformaram o grupo, 

inicialmente pequeno, como todos que surgiram nesse período, em grande potência 

religiosa brasileira e internacional, antagonizando com os principais grupos 

protestantes e evangélicos do país (MENESES, 2017, p. 425/426).  

 

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a IURD 

tem mais de seis mil templos, 12 mil pastores e 1,8 milhão de fiéis ao redor do país. São cerca 

de 8 milhões de seguidores e 15 mil pastores em 105 países (segundo estimativas próprias) 

sendo mais popular em nações de língua portuguesa. É uma das maiores organizações 

religiosas do Brasil e a 29ª maior igreja em números de seguidores do mundo. 

Um dos maiores fenômenos midiáticos do século XX está relacionado diretamente à 

mídia e religião. Com milhões de fiéis espalhados por templos e igrejas em mais de 150 

países, a Igreja Universal do Reino de Deus planejou estrategicamente seu espaço diário em 

programas de TV exibidos em espaços comprados de outras emissoras e na criação de sua 

própria emissora, a TV IURD. Segundo Refkalefsky (2008, p.5), 

 

A IURD, em 1999, adquiriu a rede UHF TV Mulher — posteriormente rebatizada de 

TV Família —, ocupando um espaço complementar ao da TV aberta. Esta emissora 

é importante na medida em que o sinal, via satélite, tem alcance nacional e atinge 

áreas não cobertas pelo VHF. A “guerra do UHF” da Universal é travada em duas 

frentes. Uma delas é contra a Rede Vida, da Igreja Católica, e a outra, a Rede 

Gospel, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. A estratégia da IURD é 

semelhante ao que a Globo realiza há três décadas — reagir frente a qualquer 

ocupação de espaço (ou possibilidade) pelos adversários). 

 

A aquisição da TV Record abriu espaço para novas estratégias, formando um dos 

maiores conglomerados comunicacionais do Brasil. O Bispo Edir Macedo por meio de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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técnicas televangelistas muito conhecidas e aplicadas em programas religiosos nos Estados 

Unidos da América consegue então incorporar essa nova estratégia não só dentro dos meios 

de comunicação da IURD, mas também por meio de conteúdos com formato jornalístico onde 

em muitas situações pode-se perceber a inserção de estratégias religiosas com o objetivo de 

beneficiar a IURD. Para Refkalefsky (2008), 

 

A compra da TV (e depois Rede) Record não significou que a IURD fosse utilizar 

toda a grade de horário com programação religiosa. Ao contrário, a programação 

religiosa ocupa um espaço secundário. É um horário “morto”, a maioria das 

emissoras abertas ou sai do ar ou veicula apenas propaganda. Podemos inferir que o 

objetivo da Record, para a IURD, é oferecer uma programação “profana” (não 

religiosa) que influencie indiretamente o público através da cultura e informação, 

sem fazer proselitismo sobre a Universal (REFKALEFSKY, 2008, p.8). 

 

O aumento de programas com conteúdo evangélico no espaço televisivo ganhou força 

no Brasil a partir dos anos 1980. A Igreja Universal do Reino de Deus comandada pelo bispo 

Edir Macedo foi uma das percursoras neste formato de programação.  

 

Em 1986, quando Edir Macedo foi para os Estados Unidos da América ele observou 

a forma como as igrejas pentecostais americanas atuavam nos canais abertos e 

fechados naquele país e buscou um contato mais próximo com estas “igrejas 

eletrônicas. Foi quando ele se deu conta que no Brasil é mais fácil comprar uma 

cadeia de televisão e conseguir concessão pública do que alugar horários televisivos, 

sempre muito onerosos e limitados no que diz respeito aos horários disponíveis 

(DANTAS, 2011, P.3). 

 

A IURD é percussora e perspicaz quando o assunto está diretamente relacionado a 

estratégias de mídia e formas de como veículos de comunicação para chegar ao seu público de 

forma convincente. Mesmo com o surgimento de inúmeras plataformas de comunicação nas 

últimas décadas a Universal do Reino de Deus sempre priorizou as cadeias de rádio e a 

televisão. 

 

A televisão, dessa forma, seria o principal meio para atrair fiéis, graças ao seu poder 

de sedução criado pela imagem em movimento e da fala sincronizada que traz a 

ilusão do público estar mais próximo da realidade. Assim, a IURD, com apenas 9 

anos de igreja compra a uma emissora de TV, que seria responsável não só por 

divulgar a Universal, mas também levar a palavra de Deus para milhões de pessoas. 

E isso é fascinante para uma religião, já que se no culto só uma certa quantidade de 

pessoas poderia participar, a televisão é ilimitada (CARDOSO E SCHNEIDER, 

2018, P.10). 

 

 

A Igreja Universal também é reconhecida por ser uma das maiores locadoras de 

horários em emissoras de televisão abertas, com programação em canais como TV Record, 
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Gazeta, CNT e RedeTV, por exemplo. Além de alugar espaços em emissoras de TV aberta a 

Igreja Universal também criou seu próprio canal de televisão, a TV Universal. 

A IURD a muito tempo despertou para uma plataforma que atrai públicos há séculos, a 

novela. “As telenovelas brasileiras, surgiram em 1952, 2 anos após a chegada da TV no 

Brasil, e são a programação principal do público latino americano. Porém, nenhuma emissora 

ainda tinha produzido novelas em que as histórias fossem baseadas na bíblia” (CARDOSO e 

SCHNEIDER, 2018, p.11). 

Uma visão empreendedora da Universal que ano após ano segue investindo e inovando 

com filmes bíblicos, minisséries diretamente relacionadas e produzidas com bases nas crenças 

ideológicas da IURD. 

 

Para conquistar cada vez mais um público heterogêneo, a Igreja Universal utiliza 

uma estratégia de marketing que compreende a ocupação da mídia em suas diversas 

formas: televisão, rádio, jornal, chegando até a internet. Os fiéis agora podem 

navegar em um portal eletrônico totalmente criado para o mundo evangélico. Basta 

apenas acessar www.arcauniversal.com.br e conhecer o mundo iurdiano através da 

tela do computador. Trata-se do maior portal evangélico da América Latina 

(RIBEIRO, SALDANHA E LIMA, 1997, p.8-9). 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus assimila a um longo tempo o poder de convergir 

seus cultos, discursos e ideologias religiosas para os campos midiáticos. Quentin Schultze 

(1988) citado por Rocha (2006, p. 43-44) afirma que a divulgação de mensagens por meios de 

comunicação social teve sempre muito fascínio sobre alguns grupos religiosos “A natureza 

dessa difusão, sendo para massas, de uma pessoa para muitas outras, é frequentemente vista 

como um modo eficaz de propagar mensagens de teor religioso”.  

De uma maneira mais dinâmica os produtos televisivos da IURD adotam uma 

roupagem comum ao meio televisivo, “o apresentador-pastor entrevista convidados, fala com 

a câmera, chama matérias externas, a programação iurdiana propõe uma evangelização com 

características de entretenimento e de jornalismo” (MININEL 1997, P.03). 

Utilizando um estilo populista para lidar com seus seguidores assim descrito por 

Rodrigues e Dantas (2012, p.5) a Igreja Universal possui isso como uma característica 

herdada de seu criador, o Bispo Edir Macedo.  

 

Com estilo centralizador, o bispo conduz a igreja à sua maneira, tendo apoio de 

todos os seus fiéis seguidores. Este poder se estende às plataformas midiáticas, onde 

o discurso é construído em torno de técnicas desenvolvidas de comunicação, 

possuindo certo grau de apelo simbólico que apenas estruturas como a televisão 

pode oferecer, captando sensações variadas e chamando a atenção de uma gama 

diversificada de telespectadores (RODRIGUES e DANTAS, 2012, p.5). 
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2.4 PENTECOSTALISMO  

 

Para Bekedorf (2014, p.2), “Entende-se por movimento pentecostal aquele que é 

caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelos dons do Espírito: línguas 

estranhas, curas, profecias, interpretação de línguas, etc”. 

As distinções que se rementem as origens das igrejas cristãs não é algo simples de ser 

analisado e muito menos possível de se chegar a uma conclusão única. Segundo (...) 

estabelecer este tipo de marco não é uma tarefa fácil em se tratando dos inúmeros grupos que 

são incorporados à igreja cristã “O cristianismo possui uma única origem: partiu do 

movimento que surgiu no mundo antigo com a manifestação de Jesus Cristo e, depois, 

difundido por seus apóstolos no mundo inteiro”. Durante um pequeno período, houve uma 

chamada fase que se caracterizou por um domínio oriental, com base na igreja primitiva de 

Jerusalém.  

Ainda segundo Souza (2004) como consequência desta chamada multiplicação das 

comunidades evangelizadas e influenciadas socialmente, aliada à conversão do imperador 

romano Constantino, o governo da igreja mudou-se para o Ocidente e se estabeleceu em 

Roma. Essa mudança de influência política representa, depois da formação de igrejas 

gentílicas pela intermediação do apóstolo Paulo, a segunda grande transição na história do 

cristianismo. 

 

A Reforma, mais que uma transição, representou uma ruptura que veio a culminar 

na criação de uma igreja paralela e concorrente, fato nunca antes acontecido na 

história da igreja. O bloco reformado se segmentou em diversas ordens protestantes; 

além disso, outros grupos cristãos mais aproximados do protestantismo do que do 

catolicismo reivindicaram o status de protestantismo paralelo em relação ao 

movimento reformador. Afirma-se, erroneamente, que o pentecostalismo surgiu 

tardiamente, trezentos anos depois da Reforma, no início do século 20. Não é 

possível desconsiderar as múltiplas ramificações da igreja cristã e as especificidades 

de suas ênfases doutrinárias distintas. No entanto, também não é possível 

desconsiderar a relação incestuosa desta gama de expressões cristãs, todas 

originadas de uma mesma fonte (SOUZA, 2004, p.16). 

 

Alguns autores colocam que o marco principal da fundação das igrejas pentecostais foi 

a chamada descida do Espírito Santo, quando as chamadas crenças pentecostais eram 

exercidas pelos apóstolos pioneiros como nos afirma Zousa (2004, P.17) “a ideia subjacente 

ao conceito de marco fundante sugere pensar, não que o pentecostalismo tenha antecedido a 

Reforma, mas que o seu surgimento a posteriori, institui uma nova expressão do cristianismo 

tendo como dogma central o resgate dos dons carismáticos do Espírito Santo”. 
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De acordo com Hanko (2011, p. 02) logo após a Guerra Civil Americana (1861-1865) 

as igrejas da América começam a emergir dessa luta enorme de uma forma muito diferente 

daquela dos dias da “religião de fronteira”.  A principal diferença era que a partir deste 

momento poderia se ter mais controle organizacional e eclesiástico da vida da igreja “Antes 

da Guerra Civil, a religião de fronteira era livre de quaisquer restrições organizacionais, era 

mais emotiva do que intelectual, e não tinha nenhum credo básico definido”.  

 

O movimento pentecostal surgiu no ambiente religioso altamente dinâmico e volátil 

dos Estados Unidos no século 19. O cenário religioso das colônias inglesas da 

América do Norte havia sido relativamente estável até meados do século 18. 

Todavia, com o passar do tempo as influências do pietismo alemão, do puritanismo 

e do movimento metodista se somaram para produzir mudanças. Nas décadas de 

1730 e 1740, a ocorrência do Primeiro Grande Despertamento trouxe revitalização 

às igrejas protestantes, mas, ao mesmo tempo, produziu um tipo diferente de 

cristianismo, mais emocional, mais independente das antigas estruturas e tradições, 

mais desejoso de novas formas de experimentar o sagrado. Essas ênfases se 

intensificaram em muito com o surgimento do Segundo Grande Despertamento, 

ocorrido na região da fronteira oeste durante as primeiras décadas do século 19 

(MATOS, 2006, p.27). 
 

Para Figueiredo (2012, p.11) o pentecostalismo “Tem como principais características, 

que o diferenciam do protestantismo histórico, reuniões recheadas de manifestações 

sobrenaturais e a utilização em peso dos meios de comunicação para a evangelização em 

massa, fenômeno que se convencionou chamar de igreja eletrônica”.  

O termo pentecostal tem origem de pentecostes. De acordo com Matos (2004, p.16), 

nome dado a uma festa anual do povo judeu, “celebrada cinquenta dias após a Páscoa, 

também conhecida como a festa das semanas, realizada no fim da sega do trigo, ou dia seis do 

terceiro mês, Sivân (junho), em comemoração ao recebimento do Decálogo”. Esta relação do 

pentecostalismo com a citada festa é indireta e acidental, por duas razões.  

 

Primeiro, porque a doutrina pentecostal está diretamente relacionada à descida do 

Espírito Santo; segundo, por causa da afirmação doutrinária da manifestação dos 

dons da glossolalia, falar em línguas estranhas, e da profecia como sinais que 

acompanharam a inédita manifestação do Espírito Santo. Como se pode perceber, o 

termo pentecostalismo não faz alusão à festa judaica (o sentido legítimo do termo), 

mas evoca as primeiras manifestações dos carismas do Espírito enviado à igreja, 

coincidentemente ocorridas no dia de pentecostes (MATOS 2004, p. 16 e 17). 

 

 

Definir o pentecostalismo com uma única teoria é praticamente impossível, Matos 

(2006 P.27) afirma que “os estudiosos têm adotado diferentes abordagens na busca de 

compreender a gênese do pentecostalismo”.  



42 

 

 

Em um artigo recente, Leonildo Silveira Campos privilegia o enfoque sociológico, 

destacando como as peculiaridades culturais e as transformações sociais e 

econômicas dos Estados Unidos no século 19 contribuíram para a ocorrência do 

fenômeno. Outros autores têm dado maior ênfase às matrizes teológicas do 

movimento, acentuando que, apesar de toda a sua especificidade, o pentecostalismo 

é fruto de desdobramentos doutrinários ocorridos durante quase um século no 

cenário protestante norte-americano (MATOS, 2006, p.27). 

 

 

Matos (2006) afirma ainda que apesar da possibilidade de influências como o 

puritanismo e o pietismo, grande parte dos autores considera que a origem básica do 

movimento pentecostal se encontra no metodismo wesleyano “e especificamente na doutrina 

mais característica de João Wesley: a “inteira santificação” ou “perfeição cristã”, um conceito 

que ele também descrevia em termos de “a mente de Cristo”, “plena devoção a Deus” ou 

“amor a Deus e ao próximo” (MATOS, 2006, p.28).  

Importante ressaltar que tendo como origem os Estados Unidos o pentecostalismo se 

funde a cultura afro-americana. Para Macedo (2007, P.74) este fenômeno que se tornou 

mundial e hoje possui milhões de adeptos no mundo todo apresenta um forte apelo universal 

comparado ao protestantismo histórico.   

 

Já nascido transnacional, com elementos culturais protestantes e afro-americano ele 

se constitui na religião que mais se transnacionalizou pelo mundo no século 20 

atingindo cerca de 300 a 400 milhões de seguidores pelos continentes (Oro e Steil, 

1997). O pentecostalismo é especificamente proeminente na América Latina, 

desafiando o catolicismo romano o protetantismo histórico (MACEDO, 2007, P.74 

E 75). 

 

Essa transnacionalização descrita por Macedo (2007) pode ser plenamente 

compreendida e percebida no contexto histórico das religiões no Brasil. Algo inevitavelmente 

enraizado na multipluralidade religiosa que se constrói no país com o passar dos séculos.  

O movimento pentecostal trazido da américa, assim como inúmeros outros 

movimentos, credos e religiões encontra um solo próspero para se desenvolver no território 

brasileiro, transformando em um dos maiores fenômenos religiosos do país. A prova deste 

sucesso empreendedor do pentecostalismo no Brasil pode ser encontrada nas inúmeras igrejas 

pentecostais nos milhões de seguidores que elas arrastam em seus cultos e pregações. Um dos 

maiores e mais analisados casos deste fenômeno é a Igreja Universal do Reino de Deus, um 

dos objetos de pesquisa deste trabalho acadêmico.  
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2.5 O AVIVAMENTO DA RUA AZUSA 

 

Mas para alcançar um consolidado sucesso e lugar de destaque entre os principais 

segmentos religiosos do mundo, foi preciso um ponto inicial na história do pentecostalismo. 

Este ponto inicial tem dia, mês, ano e local.  

Segunda, 9 de abril de 1906, nascem as raízes do avivamento da rua Azusa. Este 

movimento que é o berço do movimento pentecostal que hoje é conhecido mundialmente. 

Este fenômeno que origina o pentecostalismo tem origem com um pequeno grupo de crentes 

afro-americanos expulsos da Segunda Igreja Batista de Los Angeles. Segundo Honório (2011) 

citado por Bekedorf (2014, p.2) o conceito de avivamento remete-se ao sentido de dar vida 

nova a algo que pode estar praticamente morto ou perdido, podendo também ser chamado de 

“resgaste ou restauração” fundamentado na base de um interesse de Deus pelo homem 

“avivamento seria a regeneração do homem a sua condição pelo qual foi criado: saindo da 

condição de pecador condenado a morte (Romanos 3:23; Romanos 6:23) para tornar-se Filho 

de Deus (1 Pedro 2:9)”.  

O líder deste movimento chama-se William Joseph Seymour, filho de escravos. 

Naquele 9 de abril de 1906 o pastor William Seymour reuniu-se com sete pessoas para orar e 

buscar o Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo e naquela noite foi 

evidenciado que falavam em línguas. A partir deste acontecimento todos os que estavam 

presentes no Avivamento da Rua Azusa souberam que Seymour havia recebido o batismo de 

poder. Durante três anos o Avivamento continuou reunindo milhares de pessoas 24 horas por 

dia, sete dias por semana. 

 

As reuniões eram eletrizantes e barulhentas. Começavam às 10 horas da manhã e 

prosseguiam por pelo menos doze horas, muitas vezes terminando às 2 ou 3 horas da 

madrugada do dia seguinte. Não havia hinários, programação ou ordem de culto. Os 

homens gritavam e saltavam através do salão e as mulheres dançavam e cantavam. 

Algumas pessoas entravam em estado espiritual e caiam prostradas diante de Deus. 

Até o mês de setembro, treze mil pessoas haviam passaram pelo local e ouviram a 

nova mensagem pentecostal (BEKEDORF, 2014, p.7). 

 

Ainda segundo Bekedorf (2014) por volta do ano de 1900 o contexto histórico dos 

Estados Unidos parecia mostrar um contexto propício para o surgimento de um novo e 

revolucionário “Ao final do século XIX, o mundo assistiu à grande revolução industrial, onde 

as pessoas se tornavam peças fundamentais do crescimento econômico presente na época. 

Porém a distância entre os ricos e os pobres aumentava cada vez mais”. Bekedorf 
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contextualiza o período vivido pela sociedade da época e a inserção da igreja neste mesmo 

contexto. E esse fato ajuda a nos explicar por que o Avivamento da Rua Azusa teve um 

sucesso tão grandioso e o por que alcançou escala mundial.  

 

Ainda nessa época os Estados Unidos viviam um sério período de discriminação 

racial que atingia a região Sul do país tornando uma nação fragmentada em ricos e 

pobres, brancos e negros. Com isso, muitos que professavam o cristianismo ainda 

careciam de “algo mais”, pois diferente com o relato do livro de Atos na Bíblia, 

naquele momento não havia manifestações espirituais no meio do povo de Deus, tais 

como: falar em línguas, dons de cura e batismo do Espírito Santo. A igreja havia se 

tornado fria e extremamente formal. Diante disso, era evidente que a igreja 

americana estava com problemas e que havia se afastado da simplicidade e do fervor 

religioso da igreja primitiva de Atos, necessitando de um derramar do Espírito Santo 

para trazer um avivamento semelhante à igreja de Atos (BEKEDORF, 2014, p.3). 

 

O Avivamento da Rua Azusa possui fatos que contrapõem está realidade citada acima 

por Bekedorf (2014) quando este movimento em suas primeiras reuniões adota uma 

característica muito significativa para a época de englobar um caráter multirracial ao evento. 

Aceitando na casa da Rua Azusa a participação de negros, hispânicos, brancos, asiáticos e 

emigrantes europeus. Outro fato importante de ser ressaltado é a participação das mulheres 

em todo movimento, algo muito incomum para a época. 

Em situações e contextos como este torna-se quase indispensável a necessidade de 

transformação, a exigência por mudanças e inclusão daqueles que se sentem marginalizados e 

excluídos da sociedade. “Essa expectativa de viver algo novo e revolucionário apenas 

alimentou a fé e a esperança de que Deus poderia fazer uma grande ação em prol dos 

necessitados” (BEKEDORF 2014, P.3).  

Ainda segundo Bekedorf (2014, p.4) o começo dos anos 1900, Charles Fox Parham, 

um professor do Bethel Bible College em Topeka, Kansas, tornou-se crescentemente 

insatisfeito com a frieza e formalidade das igrejas da região. Ponderando sobre o assunto, 

Parham citado por Bekedorf (2014) chegou à conclusão que o problema residia no fato que as 

igrejas tinham se afastado da simplicidade e fervor religioso da igreja primitiva em Jerusalém. 

Consequentemente, ele começou a ensinar pessoas e ministros a orarem por um retorno do 

Espírito e uma renovação da bênção Pentecostal. 

 

O movimento pentecostal tem dois fundadores: Charles Parham e William Seymour. 

Parham foi o primeiro a fazer a afirmação fundamental de que o falar em línguas era 

a evidência visível e bíblica do batismo com o Espírito Santo. A importância de 

Seymour, o discípulo de Parham, reside no fato de que sob sua liderança, através do 

Avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo se tornou um fenômeno internacional 

e mundial a partir de 1906. Nos Estados Unidos, as primeiras denominações 

pentecostais foram, entre outras: a Igreja de Deus de Camp Creek (Carolina do 
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Norte), a Igreja de Deus de Cleveland (Tennessee), a Igreja da Fé Apostólica 

(Portland, Oregon) e as Assembléias [sic] de Deus (Hot Springs, Arkansas). Um 

líder extremamente importante foi William H. Durham, de Chicago, cidade que teve 

grande influência na internacionalização do movimento (MATOS, p.33 e 34). 

 

Depois de tudo o que ocorreu com no Avivamento da Rua Azusa as notícias sobre a 

reuniões que aconteciam naquele local passaram a se espalhar atraindo multidões dispostas a 

experimentar aquilo que estava mudando e abençoando milhares. “Além daqueles que vierem 

dos Estados Unidos e do Canadá, também existiram missionários em outros países que 

ouviram sobre o avivamento e foram visitar a humilde missão” (BEKEDORF 2014, p.7). A 

partir deste momento a missão e a mensagem desta experiência pentecostal passaram a ser 

levadas para diversas nações e inúmeras outras igrejas pentecostais foram criadas no mundo 

todo. Em dois anos o movimento pentecostal foi levado e implantado em mais de 50 países. 

Nos Estados Unidos da América toda cidade com mais de três mil habitantes recebeu o 

pentecostalismo. 

 

 

2.6 O PENTECOSTALISMO NO BRASIL 

 

Fenômeno este que influenciou fortemente Edir Macedo e o modelo utilizado de 

comunicação da Igreja Universal O Reino de Deus chega ao Brasil. Logo após sua afirmação 

nos Estados Unidos da América, principalmente nas cidades de Los Angeles e Chicago, o 

pentecostalismo começa a se espalhar pelo mundo e angariando adeptos de forma rápida e 

muito abrangente.  

 

O movimento entrou cedo na América Latina, primeiro no Chile (1909) e logo em 

seguida no Brasil (1910). No início o crescimento nesses e em outros países foi 

lento, mas se intensificou a partir da década de 50. Desde os anos 70, o 

pentecostalismo também se expandiu na América Central, especialmente na 

Guatemala e El Salvador, onde representa respectivamente 30% e 20% da 

população. No Chile, cerca de 80% dos protestantes são pentecostais. Nesse país, o 

pentecostalismo marcou a nacionalização do protestantismo. São muitas as razões da 

expansão pentecostal na América Latina: as vicissitudes históricas da obra 

evangelística e pastoral católica, o limitado trabalho das denominações protestantes, 

o misticismo das culturas ibero-americanas, os graves problemas econômicos, 

políticos e sociais (MATOS, 2006, p.38). 

 

O socialista Paul Freston citado por Matos (2006, p. 38) afirma existir três ondas ou 

fases de manifestação do pentecostalismo no Brasil “A primeira onda, ainda nos primeiros 
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anos do movimento pentecostal norte-americano, trouxe para o país duas igrejas: a 

Congregação Cristã no Brasil (1910) e as Assembléias [sic] de Deus (1911)”. 

 

Essas igrejas dominaram amplamente o campo pentecostal durante quarenta anos. A 

Assembléia [sic] de Deus foi a que mais se expandiu, tanto numérica quanto 

geograficamente. A Congregação Cristã, após um período em que ficou limitada à 

comunidade italiana, sentiu a necessidade de assegurar sua sobrevivência por meio 

do trabalho entre os brasileiros. É interessante o fato de que, quando chegaram os 

primeiros pentecostais, todas as denominações históricas já haviam se implantado no 

país: anglicanos, luteranos, congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas e 

episcopais. Todavia, o seu crescimento havia sido modesto (MATOS, 2006, p. 39). 

 

A segunda onda pentecostal acontece na década de 50 e começo dos anos 60 e, 

segundo Matos (2006), foi quando houve uma fragmentação no campo pentecostal e 

surgiram, entre muitos outros, três grandes grupos ainda ligados ao pentecostalismo clássico. 

Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil 

para Cristo (1955) e Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962), todas voltadas de modo 

especial para a cura divina. Essa segunda onda coincidiu com o aumento do 

processo de urbanização do país e o crescimento acelerado das grandes cidades. 

Freston argumenta que o estopim dessa nova fase foi a chegada da Igreja 

Quadrangular com os seus métodos arrojados, forjados no berço dos modernos 

meios de comunicação de massa, a Califórnia (MATOS, 2006, P.39). 

 
Conforme Matos (2006, p.39) este período que engloba a segunda onda revela uma 

tendência que precisa ser abordada “a crescente nacionalização do pentecostalismo brasileiro. 

Enquanto que a Igreja Quadrangular ainda veio dos Estados Unidos, as outras duas surgidas 

na mesma época tiveram raízes integralmente brasileiras”. 

A terceira onda do pentecostalismo brasileiro relatada por Matos (2006, P.39) começa 

no final dos anos 70 e ganha força na década de 80. “Com o surgimento das igrejas 

denominadas ‘neopentecostais’, com sua forte ênfase na teologia da prosperidade”.  Um dos 

principais pilares mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus.  

 

Sua representante máxima é a Igreja Universal do Reino de Deus (1977), mas 

existem outros grupos significativos como a Igreja Internacional da Graça de Deus 

(1980), Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida, 

Comunidades Evangélicas e muitas outras. Assim como a ênfase da primeira onda 

foi o batismo com o Espírito Santo e o consequente falar em línguas, a da segunda 

onda foi a cura e a da terceira, o exorcismo e a mensagem da prosperidade. Uma 

importante precursora dos grupos neopentecostais foi a Igreja de Nova Vida, 

fundada pelo canadense “bispo” Robert McAllister, que rompeu com a Assembléia 

[sic] de Deus em 1960. Essa igreja foi pioneira de um pentecostalismo de classe 

média, menos legalista, e investiu muito na mídia. Foi também a primeira igreja 

pentecostal a adotar o episcopado no Brasil (MATOS, 2006, p.39). 
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É neste período das três ondas do pentecostalismo no Brasil que este movimento 

também inclui em seu processo o episcopado, tendo como uma das suas maiores 

contribuições o treinamento de futuros líderes como Romildo R. Soares e o Bispo Edir 

Macedo, fundador e proprietário da IURD. A Universal do Reino de Deus é apontada pela 

grande maioria dos estudiosos coo um dos acontecimentos mais importantes do 

pentecostalismo no Brasil. Para Matos (2006) alguns autores se referem a IURD como uma 

forma de “pentecostalismo autônomo”. 

 

Já o professor Antonio G. Mendonça utiliza a designação “pentecostalismo de cura 

divina”, o que pode ser problemático, pois faria o neopentecostalismo retrocedor aos 

anos 50, com o início da segunda onda pentecostal. Seja qual for a designação, o 

fato é que essa manifestação representa, ao lado de alguma continuidade, profundas 

rupturas com o pentecostalismo clássico e muito mais ainda com o protestantismo 

histórico (MATOS, 2006, p.44). 

 
Matos (2006) também enfatiza que este fenômeno religioso tem como proposta 

religiosa básica o que convencionou-se chamar de o trinômio “cura-exorcismo-

prosperidade”.  

 

Esse fenômeno ainda em evolução tem como proposta religiosa básica o trinômio 

cura-exorcismo-prosperidade. Diante das realidades de sofrimento e alienação que 

caracterizam a sociedade moderna, principalmente nos grandes centros urbanos, 

essas igrejas oferecem espaços de solidariedade e acolhimento, gerando um forte 

senso de dignidade entre os seus participantes. Por outro lado, elas revelam uma 

clara tendência para práticas sincréticas e mágicas, tais como a utilização crescente 

de objetos e rituais como mediação do sagrado, a adoção do vocabulário e práticas 

da religiosidade popular brasileira e o uso da Bíblia apenas como um instrumento 

para a solução de problemas (MATOS, 2006, p.45). 

 

 

2.7 JORNAL DA RECORD 

 

As concessões públicas de alguns dos principais grupos de mídia do Brasil estão sob o 

controle de famílias que empreenderam na área da comunicação. Algumas emissoras 

destinam sua linha editorial de acordo com seus interesses ou baseados em conceitos 

ideológicos que acreditam ser os mais apropriados para o direcionamento dos seus negócios.  

Conforme Rosa, Severo e Borelli (2010, p. 3) “têm sido desenvolvidos alguns estudos 

atuais para compreender como as relações entre os campos midiático e religioso mudam com 

o passar dos tempos e os modos através dos quais, atualmente, a religiosidade se configura”. 

O público televisivo tem encontrado hoje opções de programas nas mais diversas editorias. 

Saúde, entretenimento, cultura, esporte e é claro, religião.  
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Na lógica do lucro, o sistema que se baseia na alienação da massa, a fim de manter o 

distanciamento entre as classes e estimular o conformismo social, tenta dar traços a 

uma sociedade nãocrítica. A Era Global do Capital bombardeia os indivíduos de 

informações, que acabam não sendo assimiladas e tampouco refletidas mediante o 

pouco tempo que a força de trabalho dispõe para a formação de um arcabouço 

cultural suficiente para contestar o que lhe é colocado à mostra. A informação, 

principalmente pela forma como será repassada, passa a reforçar o sistema 

(CAMPOS, 2007, p.02) 

 

 

De acordo com Paternostro (1999) citado por Maia (2007, P.14) “o primeiro telejornal 

da TV brasileira foi Imagens do Dia que estreou no mesmo ano em que nasceu a TV Tupi de 

São Paulo, em 1950. Com estilo textual herdado do rádio e locução em off”. MAIA (2007) 

ainda relata a massiva influência do modelo norte-americano de fazer televisão na criação de 

uma identidade brasileira principalmente no modo de apresentação e produção das notícias. 

Segundo Coutinho (2003) citado por Maia (2007, p.15), “o padrão americano de formação de 

pessoal e capacitação profissional da Rede Globo, por exemplo, teriam sido inspirados das 

experiências das emissoras de TV dos Estados Unidos e adaptados do livro Television News, 

de Irving Fang (1972)”. 

Já para Figueiredo (2012, p. 12).  

 

O jornalismo moderno, oferecido por grandes jornais, editoras, emissoras de rádio e 

televisão, portais de conteúdo, entre outros meios de comunicação, é uma ferramenta 

da sociedade civil para fiscalizar os poderes executivo, legislativo e judiciário do 

estado e garantir a participação ativa do povo na decisão de questões de interesse 

público por meio do livre acesso à informação. 

 

 

  “Confiável, ágil, moderno, grandes reportagens e séries especiais. Uma equipe 

competente, dedicada e afinada. Assim é o Jornal da Record. Na bancada Celso Freitas e 

Adriana Araújo”. Desta maneira o telejornal é descrito em uma seção especial dedicada ao 

programa no portal R7, também do Grupo Record de Comunicação. Ainda segundo o mesmo 

portal, o Jornal da Record além levar ao ar notícias diárias e factuais exibidas todas as noites, 

também apresenta toda semana uma série de reportagens especiais sobre diversificados temas. 

O Jornal da Record Estreou em 1974 sob o comando de Hélio Ansaldo. Em 1976 

mudou de nome para Jornal da Noite. Já em 1985, o Jornal da Noite voltou a se chamar Jornal 

da Record, sendo apresentado por Ricardo Carvalho, contava com os comentários dos 

jornalistas Celso Ming e Paulo Markun e com reportagens de Sílvia Poppovic. O telejornal é o 

principal produto jornalístico da emissora do Bispo Edir Macedo, desde o seu surgimento já 
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contou com mais de 30 apresentadores em suas mais diferentes e modernas bancadas, hoje é 

apresentado atualmente por Celso Freitas e Adriana Araújo e tem como editor chefe Hélio 

Matosinho. 

Celsos Freitas é Jornalista formado pela Cásper Líbero, de São Paulo. Com mais de 35 

anos de experiência, iniciou a carreira no rádio, em Santa Catarina. Celso Freitas esteve à 

frente de grandes programas jornalísticos da TV líderes de audiência. Produziu e dirigiu o 

primeiro programa de informática da TV brasileira, o Hipermídia, e também Tribos e Trilhas, 

voltado para o turismo. 

Adriana Araújo concluiu a faculdade de jornalismo pela PUC de Belo Horizonte em 

1993. Sua primeira experiência profissional foi como repórter de economia do jornal Diário 

do Comercio, em BH. Em 1995 tornou-se repórter de televisão, fazendo matérias transmitidas 

para todo o Brasil.  

Em 2002, passou a cobrir pautas de economia e política diretamente de Brasília. Em 

janeiro de 2006 recebeu o convite da Record para apresentar o novo Jornal da Record ao lado 

de Celso Freitas. Antes de assumir a bancada do Jornal da Record ao lado de Celso Freitas, 

Adriana Araújo estava na apresentação do Domingo Espetacular e também produzia 

reportagens especiais para a revista eletrônica da Record. 

Ainda segundo dados da própria emissora, o Jornal da Record conta com uma equipe 

grandiosa.  Além dos apresentadores, editor chefe e chefe de redação, também compõem a 

equipe três editores executivos, dezesseis editores, coordenador internacional, chefe de pauta, 

nove pauteiros, três coordenadores de rede, Coordenação de TJ, Assistente de Produção, 

quatro chefes de reportagem, cinco correspondentes internacionais em. Cintia Godoy, Tóquio 

(Japão), Heloisa Villela, Nova York (EUA), Evelyn Bastos, Nova York (EUA), Herbert 

Moraes, Jerusalém (Israel), Ana Paula Gomes, Lisboa (Portugal), doze repórteres, diretores de 

jornalismo no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), 

Belém (PA), Brasília (DF) e diretores de criação, produção, planejamento e desenvolvimento 

em jornalismo. Mas por trás de tantos profissionais está um processo consolidado e que 

mesmo com adaptações geradas por cada emissora, segue um padrão universal. Como 

exemplifica Pena (2004) citado por Moraes (2013). 

 

Nove horas da manhã. O pauteiro, jornalista especializado em dizer o que os 

repórteres devem fazer, escreve um texto com um resumo do fato e sugere que seja 

feita uma reportagem. Ele já é a quinta pessoa a fazer uma construção do 

acontecimento. A primeira foi uma testemunha ocular, que fez o relato para o 

paramédico. Este ainda contou para o cirurgião do hospital, que, por sua vez, avisou 

à assessora de imprensa. Mas o processo não para por aí. O produtor REVISTA 
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emissora faz um relatório para o chefe de reportagem e marca o roteiro a ser seguido 

pelo repórter, que já é a oitava pessoa envolvida na construção da estória. Na rua, o 

repórter determina ao cinegrafista as imagens que devem ser feitas para ilustrar a 

reportagem. Elas mostram as marcas de sangue no asfalto, o ônibus parado e um 

movimento de câmera que supõe reconstituir o trajeto feito pelo veículo. De volta à 

redação, ele escreve um texto para apresentar ao editor da reportagem, que considera 

as imagens insuficientes e determina ao editor de arte que faça uma reconstituição 

no computador. Mas antes de a matéria ir ao ar, o editor-chefe ainda faz algumas 

modificações no texto que será lido pelo apresentador, o décimo terceiro intérprete 

do acontecimento (PENA, 2004, P. 43-44 CITADO POR MORAES, 2013, p.79). 

 

Desde a sua criação o programa telejornalístico passou por inúmeros processos de 

reformulação que incluíram mudanças no quadro diretivo, alterações de horários na grade de 

programação da emissora e principalmente mudanças significativas na linha editorial do 

Jornal da Record.  Incluindo questões ligadas a Igreja Universal do Reino de Deus que 

culminaram até mesmo na saída de apresentadores do programa. Conforme afirma Maia 

(2007). 

 

Conforme o site Tele História, no dia 26 de outubro de 1995, a TV Record rescindiu 

o contrato com Chico Pinheiro. Dias antes, Chico havia declarado à imprensa que a 

emissora proibia a abordagem de assuntos que não interessavam à IURD. Em seu 

lugar, assumiu Ney Gonçalves Dias. Posteriormente, Adriana de Castro ficou à 

frente da apresentação do telejornal (MAIA, 2007, p.25). 

 

O relatado acima por Maia (2007) reforça o que muitos autores que estudam o 

jornalismo na Rede Record de Televisão apontam. O fato de que se pode contatar que o 

sucesso da empresa de comunicação de propriedade do Bispo Edir Macedo está intimamente 

ligado a questões envolvendo a Igreja Universal Moraes (2013, p.73) aborda isso em sua obra 

A construção social da realidade no jornalismo: uma análise a partir do embate Globo 

versus Record.  “Com a aquisição da Rede Record, no entanto, a IURD conquistou mais do 

que espaço na mídia. Conseguiu se firmar como força política e econômica no país”. 

Charaudeau (2006) citado por Moraes (2013, p.74) ressalta que. 

 

 Os representantes das mídias exercem um papel decisivo no processo de construção 

e gerenciamento do debate público, delimitando e organizando a informação. Com 

efeito, o jornalismo usa diversos mecanismos para a captar os acontecimentos e 

obter credibilidade e legitimidade junto ao público, e é importante observar com 

atenção as características elementares dessa modalidade discursiva. 

 

Um dos pilares centrais nas teorias do jornalismo está diretamente ligado a rotinas que 

profissionalizaram a produção de notícias nos veículos de comunicação. Questões editoriais 

rígidas implementadas nas redações dos veículos, cada uma com sua linha editorial muitas 
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vezes não seguida de maneira literal e com a ética que a profissão necessita. Conforme relata 

Traquina (2005) citado por Moraes (2013) quando fala da notícia como construção da 

realidade:  

 

Esta perspectiva rejeita as orientações teóricas que até a década de 1970 eram as 

mais difundidas nas pesquisas em jornalismo – a teoria do espelho, que tomava a 

notícia como um retrato fiel da realidade e o jornalista como um ente neutro que 

desaparece entre o acontecimento e a notícia, e a teoria instrumentalista, cuja ideia 

central é de que existe uma espécie de conspiração manipuladora na imprensa 

operando por detrás das notícias que, portanto, representariam uma “distorção” 

intencional da realidade (TRAQUINA, 2005 CITADO POR MORAES, 2005, p.77-

78). 

 

 

Mas este espelho da realidade que se afirmou e ainda se afirma estar presente nos 

relatos jornalísticos de cada notícia levada ao público por meio do rádio, dos jornais 

impressos e da televisão, pode ter sua realidade distorcida nos dias atuais de acordo com 

alguns critérios que adquirem novas formas de avaliação quando sofrem influências externas 

rodeadas de objetivos que podem ser de cunho ideológico ou religioso como no caso da 

IURD. E estas influências em muitos momentos estão diretamente ligadas a pressões 

empresariais como volta a reafirmar Moraes (2005).  

 

Uma destas influências diz respeito ao fato de que o jornalista está submetido à 

cultura própria das redações e aos constrangimentos organizacionais, pois, no fazer 

jornalístico, o profissional também é levado a obedecer às normas da empresa, 

orientadas pela lógica dos negócios, conforme salientado anteriormente, mas de 

modo contraditório. O mesmo ocorre com o jornalista, que, segundo Breed (1993), 

acata as normas editoriais na medida em que se envolve numa espécie de 

socialização sustentada por uma lógica de recompensas e punições (MORAES, 

2005, P.79). 

 

 

Pena (2005, p. 136-137) citado por Moraes (2005, p.79) explica esse contexto 

profissional-organizativo-burocrático do qual fala Breed (1993) existe por seis fatores que 

acabam condicionando algo que pode se convir chamar de conformismo profissional “a 

autoridade institucional e as sanções, os sentimentos de dever e estima para com os chefes, as 

aspirações de mobilidade profissional, a ausência de fidelidades de grupo contrapostas, o 

caráter prazeroso da atividade e o valor representado pelas notícias”. E neste contexto também 

se faz necessário incluir influências externas diretamente relacionadas a modelos 

organizativos e empresarias que normalmente em ambientes competitivos e com metas 

comerciais interferem diretamente na produção jornalística de cada veículo.  
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Mesmo com normas e manuais éticos presentes em cada redação de um telejornal, este 

ambiente não consegue se blindar aos influentes externos e organizacionais que se infiltram 

diariamente e de diversas formas.  

 

Assumindo a Record com apenas três emissoras, Edir Macedo fez da emissora 

paulista um verdadeiro império da comunicação no Brasil. Na década de 1990 

adquiriu os estúdios da Line Records, a Universal Produções, responsável pela 

impressão da Folha Universal, a Rede Família, a Rede Aleluia e a Rede Mulher, que 

se tornaria a Record News em 2007. Ainda fundou a Record Internacional e o portal 

R7 na década de 2000, construindo um dos maiores grupos de comunicação do 

Brasil (HISTÓRIA... 2009-2011). Na briga pela liderança de audiência na televisão 

brasileira, a Rede Record de Televisão transmite uma imagem totalmente 

desvinculada da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada e liderada pelo bispo 

Edir Macedo Bezerra, empresário e seu proprietário. Essa postura busca legitimar e 

dar maior credibilidade a suas produções televisivas e principalmente a linha 

editorial adotada pelo seu telejornalismo. Dessa maneira, a Record estaria 

imediatamente limitada por ser de propriedade de um empresário que lidera uma 

instituição religiosa com posicionamentos éticos, morais, políticos e principalmente 

mercadológicos voltados para a construção de bens simbólicos na busca pela 

liderança no campo religioso brasileiro e até mundial, tendo sua linha editorial 

influenciada pelo conceito de filtro que trata sobre o porte, a propriedade e a 

orientação para os lucros da mídia de massa (FIGUEIREDO, 2012, P.17). 

 

A interferência exercida pela IURD sobre o conteúdo jornalístico da Rede Record de 

Televisão é abstrata e sustentada por muitos críticos de comunicação e analistas de mídia, mas 

também se faz necessário afirmar que esta ligação entre Igreja Universal do Reino de Deus e 

Rede Record de Comunicação nunca foi assumida oficialmente por ambas empresas. Para 

Mininel (1997). 

O controle de meios de comunicação se mostra não só como eficaz promotor de 

evangelização e de preconceito com as religiões afro-brasileiras, dentre elas a 

umbanda e candomblé, mas também como instrumento de dominação, de barganha 

política e de expansão de número de fiéis e de patrimônio. Tudo começou com o 

aluguel de horários em rádios. É importante ressaltar que os horários preferidos 

eram aqueles que sucediam a programas de pais e mães-de-santo. Assim, buscavam 

conquistar aquela audiência já cativa e que, segundo o ponto de vista dos pastores, 

precisava ser exorcizada das forças maléficas que se faziam presentes através das 

práticas da umbanda e do candomblé, principalmente (MININEL, 1997, p.8). 

 

Esta influência comunicacional sempre foi uma das características principais do Bispo 

Edir Macedo. O proprietário da Rede Record e fundador da IURG sempre mostrou ser um 

pioneiro quando o assunto diz respeito a mesclar as ideologias e projetos de sua igreja com 

diversos veículos de comunicação. Também por este fato é possível reafirmar ainda mais a 

influência da Igreja Universal do Reino de Deus sobre o conteúdo jornalístico exibido pelo 

Jornal a Record.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

Quando pensamos no conhecimento científico disponível não podemos considerar ou 

pensar apenas no seu resultado final, é necessário também ponderar e refletir sobre todo um 

processo de confecção que se desenvolve de maneira sistemática para colher e interpretar 

dados, analisá-los de maneira detalhada para que o resultado final agregue um novo 

conhecimento. Alguns conhecimentos ou descobertas podem decorrer no âmbito do acaso, 

isso não se sucede quando pensamos na universidade como um espaço por excelência para 

que de forma ininterrupta o conhecimento siga se materializando e se fazendo possível. 

Este estudo é de natureza qualitativa que de acordo com Minayo (2001, p.21-22) 

“responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. Isso remete para algo que não 

pode ser quantificado, uma pesquisa constituída com a ausência de números específicos, 

gráficos, tabelas e índices. Os objetos a serem analisados precisam ser compreendidos por 

uma ótica de interpretação de fenômenos que estão associados diretamente a um telespectador 

direcionado, com o objetivo de induzi-lo a ter uma determinada opinião e seguir uma linha de 

pensamento que é de interesse da empresa e do veículo a qual o produto é feito. 

O início deste processo acontece por meio do conhecimento empírico obtido na minha 

estada como funcionário da Rede Record de Televisão que possui sede na cidade de Porto 

Alegre no Rio grande do Sul.  Durante o período de dois anos constatei a interferência 

editorial da Igreja Universal do Reino De Deus no telejornalismo desenvolvido nos programas 

locais e nacionais da emissora.  Analisando e observando cotidianamente estas práticas e 

fazendo parte do processo produtivo da TV Record Porto Alegre surge o interesse no 

desenvolvimento deste estudo.  

O acesso ao conteúdo analisado ocorre por meio de pesquisas na internet. Durante um 

longo período analisando críticos de mídia e autores que abordam temas relacionados aos 

mesmos objetos de pesquisa que este trabalho se propôs, chegou-se a quatro matérias 

telejornalísticas exibidas pelo Jornal da Record entre o período de 2012 a 2018. Importante 

ressaltar que as matérias analisadas foram exibidas no principal programa jornalístico da 

emissora.  
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Após a escolha das matérias telejornalíscas a serem analisadas ocorreu o processo de 

pesquisa para encontrar este conteúdo disponível na internet para Download. Após um 

período de pesquisa os quatro objetos de análise deste trabalho foram encontrados e 

arquivados. A partir deste momento inicia-se o processo de análise. As maneiras como um 

telejornal pode ser apresentado devem ser considerados de acordo com as propostas editorias 

da grade de programação da emissora onde este mesmo telejornal está inserido. Um grande 

conjunto de observações pode ser extraído na maneira como cada conteúdo é mostrado.  

Edição, ênfase mostrada pelos apresentadores na chamada de cada conteúdo que vai ao ar, 

tempo do material exibido, contexto de importância jornalística, relevância para a 

comunidade, mensagens subliminares, critérios de escolha para a divulgação de cada matéria, 

sonoplastia, enquadramentos de câmera, utilização de computação gráfica para ilustração de 

dados relacionados ao tema abordado, entre outros fatores que me levaram a escolha destes 

quatro objetos de pesquisa. 

Na fase de exploração dos abjetos escolhidos, utilizou-se uma observação simples para 

cada matéria obtida. Os fatos constatados em cada uma das quatro matérias analisadas neste 

trabalho foram sendo surgem em meio a um processo cotidiano prático obtido por meio da 

experiência adquirida durante o período de pertencimento ao meio. Neste caso, a minha 

atuação como pesquisador se originou muito mais como um expectador no meio observando 

os acontecimentos dos fatos ocorridos de maneira natural. Meadows (1999) citado por 

Droescher e Silva (2014, p.173) realizou um estudo, objetivando verificar o que leva as 

pessoas a pesquisarem. Observou que a maioria dos entrevistados pesquisa incentivado pelo 

desejo de crescer intelectualmente. As outras respostas que mais apareceram, em sequência, 

foram: (a) o desejo de contribuir para a ciência; (b) o interesse intrínseco na área; (c) uma 

forma de ingressar na carreira acadêmica; (d) possibilidade de melhor remuneração; e (e) 

desejo de ser útil à comunidade. Neste caso, a importância emanou da observação prática de 

algo que muitos estudam teoricamente. O fato de estar presenciando de forma ocular e direta 

acontecimentos relacionados ao comportamento em meios jornalísticos despertou a 

necessidade de buscar algo além do campo prático e desenvolver este estudo.   

A escolha das quatro matérias telejornalísticas exibidas pelo Jornal da Record como 

objeto de análise deste trabalho contribuem diretamente na constatação da influência da IURD 

no telejornalismo da Rede Record de Televisão. São objetos essenciais para o propósito deste 

estudo. Considerando o problema de pesquisa, foi feita uma análise minuciosa de cada umas 

das matérias relacionadas. Buscando encontrar os pontos perceptíveis e também os não 

perceptíveis da análise que este projeto propõe. As percepções relacionadas a imagens terão 
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atenção especial quando, neste contexto, muito das percepções relacionadas aos objetivos da 

pesquisa estão diretamente ligadas a um discurso imagético considerável. Sendo assim, é 

evidente que a informação é o que nos interessa e muitas vezes é desvendada através do que 

existe por trás do que está explícito no momento (WERLANG 2007, P.27).  

Os objetos/reportagens escolhidos para a análise se destacam pela afinidade e pelas 

perspectivas que apresentam na constatação da influência da Igreja Universal do Reino de 

Deus sobre o jornalismo da TV Record inclusive com a utilização de pontos semióticos 

presentes nas formas de linguagem utilizadas nas reportagens analisadas. Importante ressaltar 

a necessidade de incluir um olhar semiótico na análise detalhada de cada reportagem 

escolhida. Para Santaella (1983, p. 09), 

 

As linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. A semiótica é a ciência 

que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem 

por objetivo os exames do modo de constituição de todo e qualquer fenômeno como 

fenômeno de produção e significação e de sentido.  

 

O processo de produção e construção das quatro matérias telejornalísticas analisadas 

aqui não será o centro desta pesquisa. Não é o objetivo que embasa este projeto de pesquisa.  

 

Existem diversas formas de documentação do material coletado, na maioria das 

vezes constituindo-se de material textual: notas de campo, diário de pesquisa, fichas 

de documentação, transcrição etc. Entretanto, o material também pode ser 

documentado por meio de fotos, filmes, áudios e outros, pois todas as formas de 

documentação têm relevância no processo de pesquisa, possibilitando uma adequada 

análise (FLICK, 2009 apud MOZZATO e GRZYBOVSKI, p.734). 

 

Este estudo foca na constatação, na análise e na percepção de dados jornalísticos, 

critérios de abordagem, apuração de linguagens e na forma como dialogam com o 

telespectador. Pontos relacionados a vídeo, áudio, sonoplastia, planos de câmera, 

enquadramento, planos e ângulos utilizados para contar cada história, participação dos 

repórteres envolvidos nas reportagens, o papel das fontes utilizadas, modos de apresentação, 

recursos de edição, utilização e grafismo. Todos estes pontos serão fundamentais na análise de 

cada objeto estudado e irão corroborar de maneira gradativa para a coleta de dados que irão 

apontar a influência e a participação da Igreja Universal do Reino de Deus na idealização, 

produção e edição de cada um dos conteúdos apresentados pelo Jornal da Record e analisados 

aqui por meio desta pesquisa.   
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3.2 CONHECIMENTO EMPÍRICO 

  

Para entender e constatar ações e marcas que este estudo denomina e qualifica como 

uma influência da Igreja Universal sobre o processo de produção e divulgação de material 

jornalístico por meio do Jornal da Record é necessário compreender o modus operandi que 

mantém de maneira continua influenciadores Iurdianos dentro das redações da Rede Record 

de Televisão. Estes métodos utilizados pela IURD, de acordo com o que busca constatar este 

estudo, têm o objetivo de fazer com que os propósitos ideológicos e religiosos da Universal 

do Reino de Deus estejam se incorporem nos conteúdos jornalísticos exibidos no 

telejornalismo da Record. Importante salientar que está estratégia é feita de maneira sigilosa e 

discreta com o objetivo de reafirmar o distanciamento legal que necessita haver entre a Igreja 

Universal do Reino de Deus e a empresa de comunicação Rede Record.  

Neste estudo o conhecimento anterior ao processo de confecção desta análise 

acadêmica mostra-se fundamental na construção e embasamento dela. A utilização de 

diversas formas e maneiras, que propõem a aquisição de conhecimento, auxiliando na 

construção de projetos de pesquisa e conhecimento acadêmico são devidamente salutares e 

enriquecem o saber. Para Souza (2001) informações podem ser assimiladas de diversas 

maneiras. 

 

Popular ou vulgar é o modo comum, corrente e espontâneo de conhecer, que se 

adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos, as informações são 

assimiladas por tradição, experiências causais, ingênuas, é caracterizado pela 

aceitação passiva, sendo mais sujeito ao erro nas deduções e prognósticos. “é o saber 

que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado, sem 

aplicação de método e sem se haver refletido sobre algo”. O homem, ciente de suas 

ações e do seu contexto, apropria-se de experiências próprias e alheias acumuladas 

no decorrer do tempo, obtendo conclusões sobre a “ razão de ser das coisas” 

(SOUZA, 2001, P2). 

 

De acordo com Viveiro e Nascibem (2015, p.290) quando associamos os 

conhecimentos adquiridos com a experiência em anos de trabalho e vida “e sendo parte da 

cultura do indivíduo e de um grupo social, os saberes populares podem trazer grandes 

contribuições se forem estabelecidos diálogos com os conhecimentos científicos”. Para 

Viveiro e Nascibem (2015), este processo pode ocasionar interessantes caminhos para os 

conhecimentos, para a ciência e para a busca de um entendimento de temas complexos. 

Caminhos se abrem diante da possibilidade da experiência.  

A construção de uma ideia, de um conhecimento que encaminha para o teórico pode se 

derivar diante do experimento vivenciado diariamente, diante da prática, como é caso deste 



57 

 

estudo. As formas de amadurecimento de uma constatação se originam muitas vezes de uma 

ideia não existente e a experiência do empírico nestes casos se mostra relevante de tal maneira 

que na maioria dos casos evolui este conhecimento para o desenvolvimento de análises, 

pesquisas e teses que partem do empírico para o científico.  

 

Também para o conhecimento comum, empírico ou vulgar, aquele que é construído 

com o tempo, a experiência cotidiana, e que tem como critérios de verdade o sendo 

comum e o bom senso, não são colocadas pela própria estrutura do conhecimento, as 

questões metodológicas, pelo simples fato de que não há, a rigor, um método em seu 

processo de obtenção. Sabemos que o maracujá tem um efeito calmante, ou que a 

erva-cidreira tem efeito na cólica intestinal dos bebês, ou mesmo, que é bem 

provável que, levando uma pessoa comum a um ponto extremo de frustração, 

arrisco-me a tomar um soco no nariz. Utilizamos cotidianamente esses 

conhecimentos empíricos verificamos os seus resultados positivos. Esses 

conhecimentos podem ser transformados em conhecimento científico, entretanto, 

não o são enquanto não aparecem os requisitos fundamentais, que são justamente o 

método, a sistematização e a generalização (CARVALHO, 2008, p.5). 

 

Carvalho (2008) salienta ainda o fato de que em toda forma de interpretação da 

realidade que o homem produziu ao longo de sua história, “vemos o conhecimento como 

dilema representado pelo abismo que é correlação entre o sujeito cognoscente e o objeto 

cognoscível, entre a mente e as coisas, o que nos leva a refletir se ser e saber não serão 

aspectos do mesmo problema”.  

Este ser e sua correlação com o saber, esta relação entre a mente e as coisas como 

afirma Carvalho (2008) começa a ganhar contexto para o desenvolvimento deste trabalho no 

ano de 2012 quando ingresso na Rede Record de Televisão com o cargo de Editor de Imagens 

e Conteúdo, emissora sediada na cidade de Porto Alegre. 

Segundo dados do portal R7, a TV Record Porto Alegre faz parte de um conjunto de 

emissoras de propriedade da Rede Record ou associadas a empresa de comunicação que 

contabiliza 108 espalhadas pelos 26 estados, mais o Distrito Federal. 

Tendo a possibilidade de presenciar, contribuir e estar inserido como colaborador da 

empresa nos processos de produção e edição de conteúdo telejornalístico que compunha 

diariamente o material necessário para abastecer os cinco programas, que faziam parte da 

grade da emissora na época. A TV Record RS possui como área de cobertura jornalística o 

estado do Rio grande do Sul passei a perceber marcas e episódios que se tornaram os 

principais responsáveis pelo desenvolvimento deste estudo.  
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3.2.1 Primeiro Ponto. A presença da IURD  

 
As marcas que levaram as constatações dissertadas durante este estudo foram 

presenciadas por dois anos (2012 a 2014) de maneira prática e direta no espaço físico onde 

fica localizada a infraestrutura da Televisão Record de Porto Alegre. A TV Record no Rio 

Grande do Sul está localizada na rua Corrêa Lima, 2222, Morro Santa Teresa, Porto Alegre. 

Segundo dados oficiais da emissora divulgados em sua página na internet, A Record TV RS 

chegou ao Rio Grande do Sul em julho de 2007.  

Nesta época, a emissora ocupava o quinto lugar em audiência e share (conceito para 

definir e medir audiência) no mercado gaúcho, mas o novo objetivo estava traçado: chegar ao 

segundo lugar em audiência. Com um grande investimento em jornalismo, profissionais e 

equipamentos, a Record TV RS valorizou a programação do Rio Grande do Sul. Em setembro 

de 2009, pouco mais de dois anos depois, a Record TV RS atingiu seu objetivo: chegou ao 2º 

lugar em audiência e share no Estado. A programação local foi ganhando espaço dia após dia 

na vida dos gaúchos e mantem esta posição até hoje. A Record TV RS aumentou em 52% o 

share de mercado. Possui o maior conteúdo local diário: mais de cinco horas de programação 

local, e um alcance médio de 1.600.000 telespectadores.  

No período em que fui colaborador da TV Record RS em Porto Alegre, a Igreja 

Universal Do Reino de Deus também possuía um templo na capital gaúcha localizado na 

avenida Assis Brasil, 2922, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Anexado ao templo da 

Universal na capital encontrava-se a TV IURD, responsável por produzir material audiovisual 

com conteúdo elaborado especificamente para seus fiéis.  

A equipe da TV IURD contava com repórteres, cinegrafistas, equipe de produção e 

edição de imagens. Alguns destes editores de imagens e editores de texto que há época 

trabalhavam para a televisão da IURD Porto Alegre também prestavam serviços como 

colaboradores na TV Record. Necessário descartar que os colaboradores da TV IURD 

possuem uma linha editorial muito singular e característica, as escolhas criteriosas que 

caracterizam a factualidade do conteúdo que é exibido a seus telespectadores divergem 

completamente do processo utilizado pela TV Record. 

 Como explica Rocha (2006, p.112) “Em qualquer produção da TV IURD as 

considerações factuais perdem espaço para as dogmáticas religiosas. Todas as reportagens e 

matérias exibidas demonstram os princípios da Igreja Universal”, os responsáveis pela 

programação levada aos telespectadores da TV IURD sabem exatamente devem agir em 

relação ao processo editorial, como segue ressaltando Rocha (2006) quando diz que existe 
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uma “autocensura por parte dos profissionais envolvidos, que sabem de antemão o que se 

deve ou não fazer”. 

Este foi o primeiro fato a chamar minha atenção para as marcas e influências da Igreja 

Universal dentro da redação da TV Record porto Alegre.  

 

Já nos anos sessenta, algumas igrejas evangélicas começaram a adquirir suas 

próprias redes de televisão, visto que notaram o quanto era rentável para o aumento 

de sua popularidade. A característica mais evidente que diferencia a Igreja 

Eletrônica são os líderes carismáticos (televangelistas), que na maior parte das vezes 

acabam sendo considerados verdadeiros astros pelos fiéis. A transmissão da Igreja 

Eletrônica representa uma realidade cultural em particular, representa um jogo 

específico de símbolos e valores para seus telespectadores (RIBEIRO e PINTO, 

2007, p.4). 

 

 

Importante destacar que não existia nenhuma impossibilidade de ordem trabalhista 

para que os editores de imagem e editores de texto trabalhassem para as duas emissoras de 

televisão. Umas das questões importantes a chamar minha atenção referia-se ao fato de que 

muitas edições elaboradas na TV IURD eram frequentemente comentadas e discutidas entre 

editores, chefes de produção, editores de texto e chefes de redação, como um possível 

material que poderia ser explorado, indicado para utilização nos programas da TV Record RS.  

Estes temas discutidos na redação da emissora normalmente transformavam-se em 

reportagens elaboradas pelas equipes da TV Record.  Esta primeira percepção das marcas e 

constatações que fui encontrando em relação a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus 

na TV Record RS e principalmente em seu telejornalismo, torna-se ainda mais emblemático 

quando retomamos a percepção de qual é a ideia principal da Rede Record de Televisão em 

relação a sua programação em canal aberto. Refkalefsky retrata isso quando diz 

 

A compra da TV (e depois Rede) Record não significou que a IURD fosse utilizar 

toda a grade de horário com programação religiosa. Ao contrário, a programação 

religiosa ocupa um espaço secundário. É um horário “morto”, a maioria das 

emissoras abertas ou sai do ar ou veicula apenas propaganda. Podemos inferir que o 

objetivo da Record, para a IURD, é oferecer uma programação “profana” (não 

religiosa) que influencie indiretamente o público através da cultura e informação, 

sem fazer proselitismo sobre a Universal. Está subjacente a ideia de que por trás da 

cultura e informação veiculadas nas outras emissoras, em especial a Rede Globo, um 

conjunto de valores que acaba prejudicando a aceitação da Doutrina da IURD na 

sociedade brasileira. Mal comparando, seria uma espécie de “revolução cultural”, 

como a defendida pelo maoísmo (REFKALEFSKY, 1999, P.8). 
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3.2.2 Segundo Ponto. A Troca de Materiais  

 
Com a indagação, curiosidade e percepções instigadas pela primeira constatação, 

início uma maior averiguação sobre o funcionamento deste processo não oficial entre Igreja 

Universal e TV Record RS.  

A segunda marca constatada diz respeito a troca de material entre a as duas emissoras. 

Muito do conteúdo telejornalístico produzido para divulgação na TV IURD era 

constantemente reaproveitado e também mostrado em programas como Rio Grande no Ar, 

Balanço Geral RS, Rio Grande Record, entre outros programas que há época faziam parte da 

grade de programação local da TV Record RS. Estes materiais telejornalísticos passavam por 

um processo de edição antes de serem exibidos pelos programas da TV Record RS. 

Alterações eram feitas na estrutura de cada matéria, geralmente diminuía-se o tempo dos 

conteúdos com cortes em entrevistas e até mesmo no texto da matéria.  

Este processo feito pelos editores de texto e pelos editores de imagens era 

supervisionado pelos editores chefes de cada programa, o objetivo era readequar o material de 

acordo com a proposta editorial do programa em que seria reexibido. Coelho, Künsch e 

Menezes (2015) referem-se a isto como um processo de reorganização do caos, reorganização 

de um determinado conteúdo para adaptação a um novo objetivo que muitas vezes é 

escondido de seu público. 

 

A ideia de que as histórias que contamos, de todos os tipos, representam uma 

tentativa de ordenar o caos de sentidos é recorrente nos estudos da narrativa em 

geral e do jornalismo em particular. É como se, por meio das histórias que os 

jornalistas contam, das matérias que produzem – e o jornalista é, no melhor dos 

sentidos, um contador de histórias sobre o momento presente –, um universo às 

vezes muito disparatado de sentidos começasse de alguma maneira a se organizar na 

mente, nos corações, na vida das pessoas e dos grupos que leem jornal, ouvem rádio 

ou veem TV, que navegam pelos sites, páginas e blogs noticiosos. No sentido 

negativo, é possível pensar que também o contrário às vezes ocorre – e, aí, a 

pergunta é se o que está se fazendo é jornalismo ou outra coisa, abominável, 

geradora de maior confusão (COELHO, KÜNSCH, MENEZES, 2015, p.57). 

 

Importante ressaltar que estes conteúdos telejornalísticas produzidos pela TV IURD e 

reutilizadas nos programas da TV Record RS normalmente abordavam temas e discussões 

muito salientados pela Igreja Universal. Temáticas como depressão, abuso de substâncias 

químicas, alcoolismo, separações entre casais, falência financeira, traições conjugais, 

abandono da fé entre outros temas muito comuns e presentes na vida da maioria dos milhões 

de fiéis da IURD.  



61 

 

As características destes temas reforçam a constatação e a utilização estes matérias e 

sua divulgação nos programas da TV Record RS priorizam o benefício próprio a Igreja 

Universal do reino de Deus. Disponível de uma infraestrutura (TV Record RS) e de um 

mecanismo (os programas da TV Record RS) a Universal do Reino de Deus colocava suas 

ideologias políticas, religiosas e empresariais na grade de programação da TV Record RS por 

meio de conteúdo telejornalísticos reutilizados da TV IURD ou pensados por intermédio da 

influência vinda da Igreja para serem produzidos pelas equipes de reportagem da Record. Este 

mecanismo segundo Araújo (2018) é qualificado pelo autor com o termo de territórios-redes 

das igrejas pentecostais que as levam além da territorialidade e as permitem criar uma 

estrutura de organização que ultrapassava o campo das atividades tipicamente religiosas. 

 

No início do século XXI, o aumento na intensidade de fluxos (i)materiais através da 

conexão de redes-técnicas e solidárias das igrejas pentecostais já demonstrava uma 

tessitura ainda mais complexa e imbricada, não mais restrita ao campo do sagrado, 

mas que se estendia à outros domínios principalmente das esferas empresarial e 

política (ARAÚJO, 2018, p.56). 

 

Trocas de matérias por meio de um processo instalado que criaram um elo entre IURD 

e TV Record RS, em momento algum durante o período que estive presente na emissora, era 

questionado ou esclarecido aos colaboradores que participavam diretamente do processo de 

readequação das matérias para reexibição nos programas. Repassando a muitos dos 

envolvidos no processo a sensação de que tudo era feito de maneira a não evadir o ambiente 

da TV Record RS. 

 

 

3.2.3 Terceiro Ponto. O Uso das Estruturas da TV Record RS 

 

O terceiro ponto observado durante o período em que fiz parte do quadro de 

colaboradores da TV Record RS percebeu-se constantes visitas e utilizações dos espaços 

internos e externos da TV Record RS por parte de pastores, bispos e representantes da alta 

cúpula que comandava e gerenciava todos os acontecimentos da IURD na capital gaúcha.  

Constantes reuniões entre diretores da TV Record RS e membros da Igreja Universal 

faziam parte de um contexto que envolve a IURD e sua ligação tradicional com a 

comunicação. Para Aires (2017, p.91) “A Igreja Universal do Reino de Deus tem a maior 

porcentagem e a maior diversidade de emissoras próprias, isto é, cujos sócios registrados são 

Bispos e/ou Pastores representantes da Igreja”. 
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Na década de 1990 as igrejas pentecostais já apresentavam uma estrutura bastante 

diversificada de serviços que orbitam em torno de suas atividades religiosas, como 

livrarias, gráficas, emissoras de rádio e de televisão e gravadoras. Também o arranjo 

topológico dos templos (sedes e filiais) pentecostais já demonstrava alta 

conectividade, mediante a presença de redes descentralizadas e campos eclesiásticos 

de atuação regional. Apesar da concentração crescente de poder, havia relativa 

autonomia a medida em que muitas igrejas permaneciam alinhadas aos comandos 

supraregionais por meio de convenções e assembleias gerais de ministros 

(ARAÚJO, 2018, p.55). 

 

 Esta relação com a comunicação é um aspecto interessante e eficaz para tentar 

compreender o elo que presenciei in loco por período determinado. A Igreja Universal é umas 

das percursoras de um processo conhecido como televangelização, que se caracteriza 

principalmente por levar para a tela da televisão o culto e as pregações que antes disso só 

podiam ser vistos por quem participava presencialmente, como nos mostram Aires (2017). 

 

A pregação da cura divina, as lideranças carismáticas, a ênfase na Teologia da 

Prosperidade e a maior liberalização de costumes e de manifestações da fé, que 

inclui a utilização dos meios de comunicação como instrumento de pregação e 

revelação espiritual, figuram como características da corrente, da qual se origina a 

Igreja Universal do Reino de Deus. Rapidamente, a IURD superou a inserção de 

outras igrejas na comunicação, através da aquisição de emissoras de rádio e de 

locação de espaço e iniciou sua expansão internacional (AIRES et al, 2017, p.91). 

 

 

E para levar estas pregações, cultos, encenações envoltas em fogueiras santas, curas 

milagrosas e toda uma espetacularização característica da Igreja Universal do reino de Deus, é 

preciso de espaços com uma boa infraestrutura para acomodar todo o processo de gravação 

destes momentos espirituais.  

Tudo muito bem produzido e elaborado com o objetivo de criar um efeito hipnotizante 

nas pessoas, manter os fiéis cada vez mais próximos da igreja e criar a falsa sensação de que a 

onipresença da Universal está por toda parte e desconhece ameaças ou concorrência.  

Importante enfatizar que a IURD por sua histórica ligação com o combate a 

religiosidades afro-brasileiras e a igreja católica sempre elaborou rituais grandiosos para 

demonstrar seu poder e sua grandiosidade, principalmente em relação as estas designações 

religiosas.  Para Menezes (2017) estes combates continuam sendo enfatizados dentro da 

Universal do Reino de Deus, a presença do demônio em seus cultos e também a necessidade 

de expulsão destes mesmos demônios em rituais muito bem feitos e cultivados em programas 

de rádio e principalmente nos programas televisivos fazem parte do processo evangelizador. 

 



63 

 

Diferente dos cultos pentecostais clássicos e dos cultos do protestantismo histórico, 

a figura do diabo é requerida e aguardada. A aparição do demônio significa a 

oportunidade de realização da igreja e do pastor que dirige o ritual de expulsão para 

um feito que será amplamente divulgado, quase nos mesmos termos dos “feitos 

memoráveis” praticados nas culturas antigas (MENEZES, 2017, P.429). 

 

Ainda segundo Meneses (2017, p.430) “Os rituais de exorcismo continuam 

importantes nas práticas religiosas da IURD. As sessões de descarregos continuam em 

evidência e atraem milhares de pessoas aos cultos, sempre sob os mesmos chamamentos”. E é 

neste contexto extremamente religioso que o espaço físico, principalmente externo, da 

infraestrutura onde está localizado o complexo da TV Record RS faz-se presente neste 

contexto estratégico de IURD E TV Record RS. Em mais uma das marcas e constatações que 

me levaram a perceber a influência da IURD na emissora esta as muitas situações, na maioria 

das vezes a noite, em que pude constatar a presença de membros da Igreja Universal dentro do 

espaço físico da TV Record RS.  

Na grande maioria das vezes o acesso por parte destes membros era feito em horários 

pouco convencionais, geralmente após as 23 horas ou durante o período da madrugada. O 

principal intuito para realizarem suas tarefas, designadas pela IURD, com o máximo de 

discrição possível já que a TV Record RS mantinha há época funcionamento de 24 horas, com 

equipes de plantão durante a noite toda.  

Durante as vezes em que presenciei a permanência dos membros da Universal do 

Reino de Deus no local, foi possível constatar um processo que convencionarei chamar de 

cenários fictícios para a elaboração e gravação de episódios e quadros religiosos que viriam a 

ser exibidos posteriormente na programação da TV IURD.  

Este contexto narrado acima pode ser explicado quando recordamos que o fundador da 

Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, possuiu em seu passado uma forte 

ligação com a umbanda antes de sua conversão ao pentecostalismo. E muito do que era 

preparado, encenado, produzido e gravado nestes períodos noturnos, no espaço físico externo 

da TV Record RS, possuía como objetivo principal, a produção de material televisivo que 

manteria vivo o combate daquilo que a Igreja Universal denominou condicionar como seus 

inimigos.  

Muito destes inimigos estão descritos no livro Orixás, Caboclos & Guias: Deuses ou 

Demônios de autoria do próprio Edir Macedo. De acordo com Santos (2011, p.76) o bispo 

Macedo “percebe o kardecismo, a umbanda e o candomblé como religiões satânicas, sem, 

contudo, rechaçar seus adeptos, os quais (a maioria) são percebidos como bem-intencionadas, 

porém não esclarecidos”.  
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Logo na introdução do livro, Macedo expressa o que pensa sobre os orixás, os 

caboclos e os guias: são enganadores de seus consulentes. Estas entidades são para o 

autor espíritos malignos, isto é, demônios implícitos, que estariam gerando 

sofrimento nos praticantes de religiões de matriz africana e nos adeptos do 

kardecismo enganando-os, fazendo eles “cavalos”, “burrinhos” ou “aparelhos” 

(MACEDO, 2004, p.09). Em virtude disto, Deus teria permitido a abertura da Igreja 

Universal, afim de que os endemoninhados fossem libertos, dentre eles os 

praticantes das religiões mencionadas, ou melhor, especialmente estes, uma vez que 

são diretamente citados. Ademais, são aos pais-de-santo e as mães-de-santo do 

Brasil que o autor dedica o livro, porque considera que “mais que qualquer pessoa, 

merecem e precisam de um esclarecimento” (Idem p.10), ou seja, precisariam 

conhecer a Deus, maiúsculo, e seguir os exemplos de alguns ex-líderes das religiões 

inimigas que hoje atuam como obreiros e pastores da Igreja Universal (SANTOS, 

2011, p. 76). 

 

Diante da visão do fundador da Igreja Universal torna-se compreensível as gravações 

presenciadas nas dependências da TV Record RS. O acendimento de fogueiras, as pregações 

com a utilização de água, músicas e livros como a bíblia sagrada eram comandadas 

geralmente por um pastor da Universal. Estes são traços que condizem com a visão construída 

por décadas dentro da Universal.  

A ideia repassada por seus milhares de pastores e obreiros espalhados pelo mundo. A 

perpetuação de que todo mal é causado pelo diabo, de que forças malignas impedem que as 

pessoas possam ter sucesso em suas vidas. Ainda segundo Santos (2011, p.76) na visão do 

bispo Edir Macedo, “A origem de todos os males se atribui ao diabo. As doenças, a miséria, 

os desastres e diversos problemas da vida humana são representados a partir desta 

orientação”.  

Diante desta orientação é que se pode explicar a utilização da infraestrutura da TV 

Record RS para gravações como as de foram descritas. Este terceiro ponto constatado durante 

minha presença como colaborador na emissora de Porto Alegre contribui para constatar o 

quão forte, presente e constante era este processo de influência, exercida de várias maneiras, 

pela Igreja Universal do Reino de Deus sobre as estruturas físicas e sobre o processo de 

produção, edição e exibição de muito do seu material jornalístico levado ao ar na grade de sua 

programação diária.   

O envolvimento entre membros da IURD e colaboradores da TV Record RS 

apresentava há época uma condescendência de ambas as partes. O livre acesso por parte de 

bispos, pastores e pessoas ligadas diretamente a Universal da capital gaúcha era bem-vindo e 

recebia o aval da cúpula que comandava a TV Record RS durante o período em que estive na 

emissora.  
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3.2.4 Quarto Ponto. O processo de reedição do conteúdo reutilizado  

 

Com o avento da compra da Rede Record de Televisão pelo bispo Edir Macedo, 

conhecido nacionalmente como o fundador e proprietário da Igreja Universal do Reino de 

Deus, a TV Record passa a integrar o ranking das maiores emissoras de canal aberto do 

Brasil. Desde então, inúmeras estratégias foram adotadas pela emissora do bispo Macedo na 

eterna busca pelos primeiros lugares em audiência. 

 No início, uma de suas estratégias mais conhecidas foi a contratação de inúmeros 

colaboradores da Rede Globo de Televisão. Logo em seguida vieram Investimentos em alta 

tecnologia, novos cenários, equipamentos de última geração, projetos audaciosos em 

teledramaturgia, entretenimento e telejornalismo.  

Este último item seria um dos principais pontos responsáveis por levar e transferir 

credibilidade a emissora. Apresentadores de renome como Celso Freitas e Adriana Araújo, 

responsáveis por comandar o Jornal da Record, principal telejornal da emissora e objeto de 

análise deste trabalho de pesquisa. Aquisição de novas emissoras pelo país e incorporação de 

afiliadas, investimento em equipes de reportagem, produção de inúmeras séries 

telejornalísticas e grandes reportagens passaram a fazer parte de uma repaginada Rede Record 

de Televisão.  

Dentro desta nova organização, o jornalismo da TV Record seguia, de acordo com o 

período em que estive trabalhando na emissora, um processo de produção, gravação e edição 

uniforme e padrão dentro das emissoras da Rede Record presentes na maioria dos estados 

brasileiros. Entre estes processos existentes havia a edição de imagens e a edição de texto. 

Segundo Xavier e Rodrigues (2013, p.7) a edição consiste em um processo de finalização das 

reportagens e “o editor é o profissional capacitado em organizar de forma seletiva e coerente 

as imagens e áudio que serão transmitidos no vídeo”. 

 

A função de editor na TV é trabalhosa, dá pouca visibilidade ao jornalista, mas é de 

fundamental importância, pois a edição é a montagem final da reportagem que vai 

ao ar no telejornal. É nessa etapa de elaboração da matéria que fica mais clara a ação 

do jornalista em excluir e suprimir parte do material colhido, sob ação da 

subjetividade (BARBEIRO 1946, P.102 apud XAVIER E RODRIGUES, 2013, p.7).  

 

Ainda segundo os autores, o editor de texto de um determinado telejornal tem a 

necessidade de ficar atento a uma série de itens como tempo, ordem cronológica que a matéria 
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telejornalística será exibida em cada bloco do telejornal. Xavier e Rodrigues (2013) ressaltam 

ainda 

 

O editor de notícias em telejornalismo tem que estar atento no estilo e horário de 

exibição da notícia determinada. Pois, o horário de apresentação influencia no 

público específico que se deseja alcançar. Em um telejornal de notícias, existem 

técnicas de organização dos blocos. Essas técnicas são sobrepostas pelos diretores, e 

hoje existem em diversos programas de televisão. Essa seleção de blocos é usada 

como métodos mercadológicos, que tem o objetivo de prender a atenção e gerar 

expectativa ao telespectador (XAVIER e RODRIGUES, 2013, p.7). 

 
Todo este processo descrido acima também fazia parte da rotina da redação da TV 

Record RS durante o período em que fui colaborador da emissora na capital gaúcha. Porém, 

existia um processo que destoava de tudo o que já havia vivenciado em outras emissoras onde 

havia trabalhado anteriormente. E este item somente era possível e se fazia necessário sua 

efetuação devido a existência de um influenciador poderoso e constante dentro da rotina 

jornalística da Record Porto Alegre. Este influenciador atendia pelo nome de Igreja Universal 

do Reino de Deus.  

A reedição dos conteúdos telejornalísticos produzidos pela TV IURD com sede em 

Porto Alegre e que consequentemente eram reeditados pelas equipes de produção e edição da 

TV Record RS, na qual eu me incluía exercendo o cargo de editor de imagens e conteúdo, foi 

um dos pontos que me levaram a constatação de algumas marcas da IURD que influenciavam 

diretamente no conteúdo jornalístico da emissora. Alguns autores como Fonteles (2012, p.65) 

já abordavam constatações semelhantes a essa, em um de seus estudos o autor indica que, 

“embora as estratégias de comunicação da organização religiosa sejam contundentes no 

discurso religioso, aparecem por fim de forma camuflada nos seus textos jornalísticos”.  

A diferença é que além de presenciar e contatar estas evidências no discurso religioso 

destes textos pude presenciar e participar do processo de construção desta narrativa e 

restruturação de conteúdo. E entre estes processos de restruturação faziam parte 

reacomodados de imagens durante processo de reedição, alterações em entrevistas utilizadas 

em cada matéria telejornalística, alterações do tempo de cada material de escolhas específicas 

de horário e público a que cada conteúdo jornalístico se adequaria na grade de programação 

da TV Record RS. Esta estratégia que de acordo com minha experiência empírica era exercida 

de forma mascarada, tem um sentido de existir, segundo Fontele (2012), seria como uma 

aposta no jornalismo como forma de legitimação e mais autenticidade que não aconteceu por 

acaso e sim como uma estratégia pensada, construída e deliberada. Segundo ele.  
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A entidade dissimula a ideia de afastamento religioso ao não usar o veículo como 

meio de propagar uma mensagem dominantemente religiosa. Esta foi transferida 

para o horário da madrugada e para os espaços comprados em outras emissoras. Esse 

caminho expresso demonstra como um campo social faz uso de diferentes meios e 

estratégias para se firmar na cultura, reproduzindo esse sistema econômico, já em 

crise, legitimando seus suportes dominantes, na medida em que, como componente 

das representações sociais deposita fé neles (FONTELES, 2012, p.66). 

 
Interessante analisar estes modus operandi de dentro para fora do sistema. Quando o 

processo se desencadeia em uma rotina que é tida como normal e ética para os conceitos 

daquele quadro social que a desempenha estes cotidianamente encontra-se depois da 

percepção dos fatos e da constatação da verdade em atos que ocorre ali, é o conceito de que 

um tenta esconder o outro, o campo religioso e o midiático. Como que em um processo de 

condescendência para alcançar um objetivo maior (telespectadores e fiéis) dentro de uma 

meta necessária e fundamental para a coexistência dos dois campos envolvidos neste 

processo.  

 

 

3.2.5 Quinto Ponto. Seleção dos Objetos 

 
Dando prosseguimento a busca por pontos, marcas e fatores que embasassem a 

constatação de que o jornalismo da TV Record recebia influência ética e prática na produção e 

exibição de seus conteúdos jornalísticos no ano de 2014 deixo de fazer parte do quadro de 

colaboradores da TV Record RS.  

Mesmo com minha saída da Rede Record de Televisão, permaneci acompanhando a 

programação da emissora e pesquisando sobre temas que se relacionassem a este projeto de 

pesquisa. O objetivo era dar continuidade acadêmica e científica para aquilo que havia 

presenciado na prática durante os dois anos que fiz parte do quadro de colaboradores da 

emissora de Porto Alegre.  

Após uma série de intensas pesquisas acadêmicas e online percebeu-se que a 

constatação defendida e apresentada neste trabalho de pesquisa era tida como suspeitosa e 

compartilhada por críticos de mídia como o jornalista Flávio Ricco, que em muitos momentos 

afirmou que “a Record continua insistindo em misturar televisão com religião”. O 

conhecimento empírico adicionado a insinuações de críticos de mídia, pesquisas sobre Igreja 

Universal do Reino de Deus, Rede Record de Televisão entre outros pontos ligados ao tema 

me levaram ao conhecimento dos quatro objetos de pesquisa que serão analisados a seguir.  
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Estes objetos correspondem a quatro matérias telejornalísticas exibidas entres os anos 

de 2012 e 2017 na grade de programação do telejornal Jornal da Record exibido diariamente 

pela Rede Record de Televisão. 

 

Um objeto é “uma abstração de alguma coisa no domínio de um problema ou sua 

implementação, refletindo a capacidade de um sistema para manter informações 

sobre ela, interagir com ela, ou ambos: um encapsulamento de valores de atributos 

e seus métodos (serviços, operações) exclusivos”. Uma classe de objetos consiste 

na “descrição de um ou mais objetos através de um conjunto uniforme de atributos e 

métodos” (COA 93). Um objeto é uma instância de uma classe de objetos (SILVA, 

1996, p.15). 

 

Estes objetos de análise correspondem a um conjunto de conteúdo jornalístico que 

busca apresentar uma série de marcas e pontos que comprovem na prática tudo o que foi 

percebido e detalhado durante o período prático nas dependências da TV Record RS.  

O objetivo desta análise é evidenciar e pontuar as características de cada conteúdo 

telejornalismo em sua linguagem, temáticas e singularidades que comprovem a constatação de 

que a IURD tem influência nas práticas exercidas pelas redações de jornalismo da Rede 

Record. 
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4. ANÁLISE DOS OBJETOS  

 

Os objetos analisados são compostos por matérias telejornalísticas veiculadas pelo 

telejornal Jornal da Record que é exibido pela Rede Record de Televisão de segunda-feira a 

sábado. A definição destes conteúdos para análise se dá após pesquisas online em busca de 

material que pudesse corroborar com a experiência empírica vivida durante o período em que 

fui colaborador da TV Record RS e evidenciar as constatações propostas por este trabalho de 

pesquisa.  

 

 

O conteúdo de uma comunicação, não obstante a fala humana, e tão rica e apresenta 

uma visão polissêmica e valiosa, que notadamente permite ao pesquisador 

qualitativo uma variedade de interpretações. Talvez o maior “nó” em relação à 

abordagem desses conteúdos está em como visualizá-lo no campo objetivo, a 

princípio mais palpável; e no campo simbólico, ou seja, naquilo que não está 

aparente na mensagem. Isto nos remete a uma breve discussão sobre os limites dos 

“conteúdos manifestos” e dos “conteúdos latentes” de uma mensagem. Em relação 

aos conteúdos manifestos (explícitos), é dele que se deve partir (tal como se 

manifesta) e não falar “através dele”, num exercício de mera projeção subjetiva, da 

mesma maneira é importante que os resultados da análise de conteúdo devam refletir 

os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos no conteúdo das 

comunicações (CAMPOS, 2004, p.612 e 613). 

 

Para mostrar as marcas que caracterizam o discurso religioso da Igreja Universal do 

Reino de deus no conteúdo jornalístico escolhido para esta análise e exibido pelo Jornal da 

Record alguns pontos fundamentais precisam ser observados e destacados na análise de cada 

objeto aqui estudado. Nestes conteúdos demonstraremos e explicaremos as marcas presentes 

nas matérias um, dois três e quatro, que nos exemplificarão estas marcas criadas pela IURD 

para influenciar de maneira ideológica, mercadológica e religiosa o jornalismo da TV Record.  

Observaremos principalmente a ligação entre texto, imagem e escolha dos 

entrevistados por parte da equipe de reportagem de cada matéria. Mas também serão 

observadas questões ligadas a linha editorial, planos e enquadramentos, recursos de edição, 

modos de apresentação de cada conteúdo, relevância jornalística, factualidade da notícia, 

ligação do conteúdo jornalístico apresentado com temáticas relacionadas a Igreja Universal, 

linguagens audiovisuais, questões ligadas ao uso de trilhas sonoras para sonorização de cada 

matéria, termos que podem ser designados a um determinado público, utilização de artes 

gráficas, números que possam evidenciar apologia a questões religiosas ligadas a IURD, 

termos específicos utilizados para alcançar o público da Universal por meio do telejornalísmo. 
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4.1 PRIMEIRA REPORTAGEM - A DISPUTA POR TRÁS DA NOTÍCIA 

 

As marcas da Igreja Universal do Reino de Deus se fazem presentes e são 

responsáveis por influenciar o jornalismo da TV Record começam a aparecer neste conteúdo a 

partir da apresentação da matéria por parte de Ana Paula Padrão, que há época apresentava o 

telejornal da emissora, a temática do conteúdo diz respeito a uma questão mercadológica 

muito forte e presente dentro da igreja do Bispo Edir Macedo, a concorrência com outras 

igrejas pentecostais como a fundada pelo apóstolo Valdemiro Santiago que é diretamente 

atacado e tem a legalidade de seus bens e da Igreja Mundial do Poder de Deus questionada 

pelo jornalismo da TV Record em um claro sinal de que IURD utilizou o jornal da Record 

como método para combater um de seus concorrentes diretos.  

A linha editorial escolhida para a produção e elaboração deste conteúdo é utilizada 

para um público geral e não para um público específico. Estratégias como estas foram 

presenciadas por mim durante o período que permaneci na emissora como colaborador, entre 

2012 e 2014, e segundo Câmara, Santos e Aires (2016) pontos como este que acabo de 

evidenciar fazem parte de estratégias de comunicação em busca de objetivos que em muitos 

momentos podem mesclar o religioso, o comercial e até mesmo o político. 

 

Diferente do televangelismo norte-americano, a inserção dos neopentecostais na 

mídia se dá como uma estratégia de convocação de fiéis e não preserva autonomia 

em relação às denominações. O uso da mídia está articulado sobre objetivos a serem 

alcançados, incluindo políticos (CÂMARA, AIRES E SANTOS 2016, p.7). 

 

Outro ponto/marca a ser destacado e analisado diz respeito a factualidade da notícia 

jornalística, o fato dos apresentadores do telejornal evidenciarem que aquele era um conteúdo 

exclusivo da TV Record demonstra que o foco e a importância do assunto é algo direcionado.  

 

Figura 4: Ana Paula Padrão anunciando a exclusividade do conteúdo jornalístico. 

 

Frame de imagem retirado da primeira reportagem.  
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O conteúdo jornalístico desta reportagem não possui indícios de que foi elaborado 

devido a repercussão que estava causando na sociedade brasileira há época, ou que fazia parte 

de um fato que estava repercutindo no meio comunicacional do país naquele momento. 

Importante ressaltar também que este conteúdo exibido pelo Jornal da Record foi produzido 

por meio de um desmembramento de uma grande reportagem com mais de 26 minutos 

exibida na mesma semana pelo programa Domingo Espetacular, também exibido pela Rede 

Record aos domingos à noite. 

 Esta grande reportagem há época deu origem a outras matérias que possuíam esta 

temática como foco. Muito das imagens e informações utilizadas pela equipe de reportagem 

que produziu conteúdo para o Domingo Espetacular foram reutilizadas pela equipe de 

reportarem que elaborou o conteúdo para o telejornal.  

A Igreja Universal mesmo sem ser citada nesta matéria telejornalística torna-se a 

principal beneficiada com a divulgação em rede nacional deste produto telejornalístico, já, 

que uma de suas principais concorrentes há época era alvo de investigações e suspeitas de 

ilicitudes. A composição deste conteúdo jornalístico pela equipe de reportagem da TV Record 

é feita com um caráter investigativo passando a impressão aos telespectadores e 

principalmente aos fiéis da IURD de que algo ruim, ilegal e imoral estava sendo desmantelado 

e revelado pela equipe de reportagem da TV Record, como se fosse passada uma impressão 

de ser a luta do bem contra o mal.  

Fonteles (2012, p.56) ressalta a importância de destacar em abordagens jornalísticas 

com este viés que “como veículo de comunicação, a rede inscreve-se como corporação 

empresarial que disputa mercado com as demais emissoras do país, porém é necessário 

lembrar que ela faz parte da instituição Igreja, o que representa um de seus tentáculos na 

disputa por fiéis em território brasileiro”. Pode-se perceber nesta reportagem que a equipe de 

gravação utiliza até um helicóptero para capturar imagens dos imóveis que seriam de 

propriedade do pastor Valdemiro Santiago.  

Figura 5: Imagens áreas feitas pela reportagem 

 

Frame de imagem retirado da primeira reportagem no minuto 00:20 
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Fotografias de bens e veículos luxuosos também são mostrados no conteúdo 

telejornalístico.  

 

Figuras 6 e 4: Fotografias utilizadas pela reportagem 

 

Frames de imagem retirados da primeira reportagem no minuto 00:24 e 00:25 

 

O tom de voz durante a narração dos fatos é carregado por pitadas de ironia. Um 

exemplo disso está no (minuto 00:30) quando o repórter Eduardo Ribeiro se refere a uma das 

falas de Valdemiro Santiago em uma de suas aparições no palco de uma de suas igrejas.  

 

Figura 5: Fala de Valdemiro Santiago utilizada pela reportagem  

 

Frame de imagem retirado da primeira reportagem no minuto 00:30 

 

Cada ponto específico detectado nesta reportagem faz parte de uma estratégia muito 

maior. Para Behs (2009, p. 22) pode-se constatar em situações como a que analisamos que “A 

existência de um macrodispositivo de caráter sóciotécnico-discursivo capaz de projetar, 

através de uma série de ações, midiáticas orquestradas, as mensagens de cunho religioso para 

além dos espaços tradicionalmente consagrados para a prática da fé”. 

A Universal do Reino de Deus materializa sua influência dentro de conteúdo 

telejornalístico como este, oferecendo a muitos dos telespectadores da TV Record que são 

seus fiéis e a aqueles que poderão vir a ser, uma reportagem que ataca diretamente seus 

concorrentes e induz de maneira obducta, direcionando um caminho que no subconsciente 

pode levar estes telespectadores a simpatizar com a Universal do Reino de Deus.  



73 

 

Quando a reportagem exibida em rede nacional pelo Jornal da Record desmente as 

afirmações do apóstolo Santiago (minuto 00:41) exibindo supostas escrituras reproduzidas por 

portais da própria Rede Record como o WWW.R7.COM reflete uma das táticas da IURD que é 

o combate, na maioria das vezes, agressivo sobre seus denominados inimigos espirituais e 

materiais.  

 

Figura 6: Escrituras mostrados pela reportagem  

 

Frame de imagem retirado da primeira reportagem no minuto 00:41 

 

Para Mendonça (2008) citado por Filho (2012). 

 

O uso da imprensa por parte da IURD tem como uma de suas principais funções 

maximizar sua capacidade simbólica, ampliar numa escala muito grande o poder de 

agregar pessoas, criar laços sociais, além de vincular interesses e orientar ações 

coletivas. A mídia e toda a sua tecnologia, segundo o autor, associados à 

massificação de seus meios, dão um suporte que permite uma circulação veloz e 

eficiente às suas mensagens, aumentando de forma exponencial sua visibilidade 

(FILHO, 2012, P.24). 

 
Outro ponto observado nesta reportagem diz respeito a passagem gravada pelo 

repórter Eduardo Ribeiro (minuto 01:17). Sobrevoando abordo de um helicóptero ele e toda a 

equipe mostram propriedades de luxo localizadas em um dos bairros mais caros da cidade de 

São Paulo e que seriam de propriedade do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus.  

 

Figura 7: Passagem de tempo na reportagem  

 

  Frame de imagem retirado a primeira reportagem no minuto 01:17 

http://www.r7.com/
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É possível constatar que este ponto da reportagem tem como intuito principal repassar 

aos telespectadores e principalmente aos telespectadores/fiéis da IURD mensagens de que 

igrejas concorrentes a Universal, por intermédio de seus líderes que seriam ‘desonestos’ 

estariam utilizando as contribuições de seus fiéis para enriquecimento e benefício próprios.  

Estas abordagens e estratégias da IURD com o consentimento da Rede Record de 

Televisão além de serem constatadas por esta pesquisa de forma empírica também já foi 

expressada e exposta por ex-colaboradores da emissora do Bispo Edir Macedo.  

Em uma entrevista publicada por Heinrich Fonteles (2012) em um estudo intitulado Fé 

na Mídia: Um estudo das imagens técnicas (TV Record) como estratégia de comunicação e 

sobrevivência da Igreja Universal do Reino de Deus, a ex-apresentadora do Jornal da Record 

diz: 

 

[...] Então eu acho que a Record faz isso todos os dias e faz isso muito 

instintivamente, Porque como a origem da Record é a igreja, e a igreja fala 

diariamente com estas pessoas, naturalmente, de forma muito profissionalizado, 

como jornalistas do mercado que não estão ligados à igreja, isso meio que permeou 

o pessoal do jornalismo (HEINRICH, 2012, P.67). 

 
Ainda Segundo Heinrich (2012, p.68) o fundador da IURD e proprietário da Rede 

Record, O Bispo Edir Macedo, sempre compreendeu a importância estratégica de um veículo 

de comunicação de massa para continuar tornando sua igreja forte, abrangente e poderosa 

“seu líder compreendia o poder de uso de um veículo de comunicação de massa. 

Primeiramente fazia uso do rádio, rádio Copacabana, RJ, em meados dos anos 80”.  

Para conferir legitimidade e credibilidade para números, cifras, imóveis e acumulo de 

patrimônio referido ao Apóstolo Santiago, a matéria telejornalística faz uso de entrevistados 

especialistas. No minuto 01:48 um corretor de imóveis fala sobre alguns detalhes da mansão 

que segundo a reportagem da TV Record seria de propriedade de Valdemiro Santiago.  
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Figura 8: Corretor de imóveis ouvido pela reportagem  

 

     Frame de imagem retirado da primeira reportagem no minuto 01:53 

 

Enquanto o corretor de imóveis discorre sobre os cômodos gigantescos da mansão, 

imagens áreas feitas do helicóptero seguem sendo mostradas em uma clara tentativa de tornar 

ainda mais evidente a luxuosidade que Valdemiro Santiago teria conseguido adquirir com o 

dinheiro de dízimos ofertados pelos fiéis de sua igreja.  

 

Se, antes, a IURD tinha apenas o poder de mobilização (BANZINI 1998, p.139-140) 

agora busca o poder de informação, pois a defesa pode ser replicada no espaço 

jornalístico da Record em 11 horas. Sobre essa ótica, a IURD percebeu que precisa 

se legitimar na sociedade. Não basta apenas ser informador, mas é preciso ser 

executor dos acontecimentos (TRAQUINA, 2005 CITADO POR HEINRICH, 2012, 

p.77). 

 
Já faz algum tempo que a Igreja Universal percebeu a potencialidade que possuía para 

levar suas ideologias e conquistar seus objetivos. A TV Record segundo podemos constatar 

analisando estes objetos de pesquisa, funciona como um braço, como um elo entre o grande 

poder de alcance da emissora Record e os interesses da igreja de Edir Macedo.  

Esta primeira reportagem se insere em um contexto que confirma a hipótese relatada 

durante meu período de experiência empírica dentro da emissora em Porto Alegre. A 

depuração do conteúdo exposto por esta reportagem demonstra o interesse camuflado em 

informação jornalística exibida em rede nacional por meio do telejornal Jornal da Record, de 

difamar, combater e deslegitimar um concorrente direto da Igreja Universal.  

Quando a reportagem cita escrituras que foram “reveladas” pelo jornalismo da Record 

(minuto 02:41) infere um caráter de investigação feito pela equipe de produção e reportagem 

da emissora TV Record. 
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Figura 9: Documentos mostrados pela reportagem  

 

 Frame de imagem retirado da primeira reportagem no minuto 02:41 

 

 Não é coincidência a TV Record levantar este possível caso de corrupção e lavagem e 

dinheiro que teria sido praticado por um Apóstolo que neste caso é o fundador e líder de uma 

igreja que luta para angariar fiéis desejados pela IURD. A desproporcionalidade da 

importância jornalística dada para este tema abordado pela reportagem, segundo este estudo, 

aponta para mais um fator da influência iurdiana na redação do Jornal da Record. 

Jornalisticamente o fato, na época, não foi abordado por nenhum outro grande telejornal. Esta 

constatação aponta ainda mais para a conclusão de que a abordagem dada pela reportagem 

inclina-se ao combate de algo de interesse da instituição religiosa IURD. 

 

 

4.2 SEGUNDA REPORTAGEM - OS NÚMEROS SUGESTIONADOS QUE REALMENTE 

IMPORTAM 

  

A segunda reportagem analisada constata a eterna luta que a IURD mantém contra a 

igreja católica e outras igrejas. Desde a fundação da Universal do Reino de Deus, outras 

denominações religiosas, como a igreja católica, são tidas por esta instituição como inimigas 

da Universal. Em seu livro Orixás, Caboclos & Guias: Deuses ou Demônios? Edir Macedo 

menospreza e dúvida do poder curativo e eficaz de algumas igrejas, que ele acredita estarem 

desvirtuando seus fiéis do verdadeiro sentido da fé. 

 

As chamadas igrejas clássicas ou tradicionais que começaram fundamentadas no 

poder de Deus, mas, com o passar dos anos, deram lugar à tradição dos homens, são 

exemplos de igrejas que podemos chamar "fracas". Muitas se transformaram em 

verdadeiros clubes sociais e vivem da promoção de festinhas musicais, 

apresentações artísticas, shows e coisas desse tipo.  

Creio que há um demônio chamado "exu tradição", que penetra sorrateiramente, 

obrigando os membros da Igreja a atentarem tão-somente para usos, costumes e 

normas eclesiásticas, de modo que entra a fraqueza espiritual na comunidade e esta 
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se esquece dos princípios elementares da fé. Seus membros não se alistam no 

combate contra as potestades e passam a se preocupar com jogos, passatempos, 

diversões ou, no outro extremo, com as "vestes dos santos". Infelizmente isso tem 

acontecido e creio que, devido à aproximação da vinda do Senhor Jesus, o diabo e 

seus anjos estão procurando dissolver a mínima fé que ainda resta nos cristãos 

(Orixás, Caboclos & Guias: Deuses ou Demônios? 1997, p.89). 

 

 

Esta filosofia e estratégia criada e fundamentada pelo Bispo Macedo com o passar das 

décadas é visivelmente observada nesta segunda reportagem. Ao chamar o conteúdo 

telejornalístico, os apresentadores Celso Freitas e Ana Paula Padrão enfatizam a queda 

histórica no número de católicos. Mas o levantamento da pesquisa não é direcionado apenas 

para o número de católicos existentes no Brasil, também faz um apanhado da situação das 

religiões e crenças a época e suas respectivas porcentagens de seguidores.  

Ao mostrar a redução no número de católicos na matéria contata-se mais uma vez as 

marcas da IURD no direcionamento quanto ao enfoque que este respectivo conteúdo impõe 

sobre estas informações. Importante ressaltar o último trecho lido pelo apresentador Celso 

Freitas antes da exibição da reportagem (minuto 00:07), a frase utilizada por ele é a seguinte: 

“E um dos motivos apontados pelos especialistas é o crescimento dos evangélicos”.  

 

 Figura 10: Apresentador Celso feitas  

 

Frame de imagem retirado da segunda reportagem no minuto 00:07 

 

A frase referida poderia não ter grande nível de relevância se empregada em um outro 

contexto, mas, o que chama a atenção é que esta frase colocada em um contexto onde na 

sequência seria exibida uma reportagem que enfatiza a maior queda de católicos no Brasil em 

140 anos, abre um precedente sobre a imparcialidade deste conteúdo jornalístico exibido em 

uma emissora cujo o proprietário também é fundador e dono de uma das igrejas evangélicas 

mais influentes e poderosas do país.  

Ações como esta realizada pela organização religiosa segundo Heinrich (2012) 

“Parecem surtir efeitos em termos imagéticos ao esconder ou camuflar a presença da vertical 
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IURD, apresentando-a de forma mais profissional na vertical Record”. Está presença 

subliminar é constatada também nesta reportagem analisada, apresentando um direcionamento 

que compactua com mais uma das ideologias da IURD, fazendo apologia à igreja e 

interferindo diretamente no conteúdo para que os resultados surjam a partir do momento que 

estas mensagens atinjam o público desejado pela Igreja Universal. Ainda segundo Heinrich 

(2012). 

 

A IURD e a TV Record são campos que apresentam um tipo de cultura, e as duas, 

juntas, adquirem mais força de representação e difusão de símbolos culturais. Assim, 

um sistema de ideia é construído, modelando nossa forma de ver o mundo, 

codificando-a (FLUSSER, 2005), revelando ou camuflando o poder econômico que 

está por detrás dele (HEINRICH, 2012, p.127). 

 
A segunda reportagem analisada inicia ouvindo pessoas que interagem com a fala do 

repórter quando este afirma que “o brasileiro é um povo de fé”. Respaldado por índices que 

há época mostravam que 89% da população brasileira acreditava na religião. O texto 

jornalístico narrado pelo repórter Sylvestre Serrano segue desmembrando o mapa das 

religiões apresentado na época por uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O importante na análise desta reportagem é se detiver na questão que refere a igreja 

católica no decorrer deste conteúdo jornalístico. Necessário reparar que em diversas 

oportunidades a matéria telejornalística se inclina em reforçar (minuto 00:30) acentuada 

queda no número de católicos no país. Um claro sinal ideológico referente a IURD quando se 

fala em catolicismo e adaptado nesta reportagem.  

 

Figura 11: Mapa da pesquisa mostrado pela reportagem  

 

 Frame de imagem retirado da segunda reportagem no minuto 00:39  

 

Também é importante enfatizar, na análise deste objeto, a maleabilidade de uma 

equipe de reportagem quando agentes externos estão interferindo diretamente na produção de 

um determinado conteúdo. Para Cassiano (2007) os jornalistas não são indivíduos ou agentes 
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ideologicamente vazios, como se parecessem máquinas relatando fatos com precisão 

milimétrica, como um dia chegou a pretender a teoria do espelho, mas estes profissionais 

também estão longe de estarem presos a vínculos organizacionais, como pressupôs a teoria 

organizacional.  

Existe neste contesto um equilíbrio entre os dois mundos, entres os dois vieses, quase 

que um estado de permanência entre dúvidas que poderiam afetar a ética profissional e 

questões que precisam ser reavaliadas dia após dia, principalmente, quando se está inserido 

em um quadro de colaboradores de uma empresa de comunicação. 

 

Ao integrarem o ambiente de uma redação, eles passam a sofrer a influência de uma 

cultura com valores próprios, se tornam expostos a ideologia dos membros da tribo 

da qual passam a fazer parte, além de agregarem à sua rotina uma série de 

procedimentos práticos para facilitar a execução de seu trabalho (CASSIANO, 2007, 

p.33).  

 

A constatação deste trabalho de pesquisa que enfatiza os pontos/marcas presentes 

nestes objetos que demonstra com evidencias empíricas e analíticas a influência IURD por 

intermédio de agentes diretos e indiretos nas redações de telejornais importantes da Rede 

Record, como o Jornal da Record, mostra o quanto a imparcialidade e a ética jornalísticas 

caminham sobre uma linha tênue, muitas vezes criando um ambiente onde não podem ser 

executadas e colocadas em prática quando influenciados por interesses externos. 

 Quando a matéria telejornlística em questão exibe frases como “adeptos do 

catolicismo de todos os tempos” (minuto 00:38) e logo na sequencia desta frase destacada 

acima, apresenta-se uma arte gráfica com números, que comprovam a queda acentuada no 

número de católicos na época da realização da pesquisa, a matéria, de maneira subjetiva, 

demonstra estar atuando como um braço da Universal dentro do jornalismo da Record e 

repassa um consentimento a aquilo que a IURD combate e menospreza. Neste caso, o 

catolicismo e seus seguidores, algo que é salientado e discutido por Stuart Hall citado por 

Traquina (2005, P.170) e por Cassiano (2007, p.34). 

 

Os jornalistas dizem: “Há um acontecimento; quer dizer alguma coisa. Quem quer 

que lá esteja perceberá o que é que significa. Tiramos-lhe fotografias. Escrevemos 

um relato sobre ele. Transmitimo-lo tão automaticamente quanto possível através 

dos media, e a audiência vê-lo-á e perceberá o que aconteceu”. E quando se afirma 

que as pessoas têm interesse de versões diferentes desse acontecimento, que 

qualquer acontecimento pode ser construído das mais diversas maneiras e que se 

pode fazê-lo significaras coisas de um modo diferente, esta afirmação de algum 

modo ataca ou mina o sentido da legitimidade profissional dos jornalistas, e estes 

resistem bastante à noção de que a notícia não é um relato, mas uma construção 
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(STUART HALL citado por TRAQUINA 2005, p.170 e citado por CASSIANO, 

2007, p.34). 

 

Neste objeto em questão, podemos constatar que existe um acontecimento, um fato a 

ser relatado, existe uma notícia no contexto social. Porém, a relevância desta notícia pode ser 

contextualiza e avaliada de acordo com cada veículo que desejar exibi-la a seus respectivos 

leitores, internautas, telespectadores e ouvintes. No caso da TV Record exibir está 

informação, pode-se constatar interesses ligados a questões que envolvem a Universal. Basta 

relembrar o cunho religioso que está por de traz de uma emissora cuja propriedade passou a 

ser do líder e fundador de uma organização religiosa.  

Existe no contexto desta reportagem um perceptível direcionamento das mensagens 

que devem chegar até o público alvo através de uma pesquisa produzida por um órgão de 

respeitabilidade nacional, neste caso, a Fundação Getúlio Vargas.  

Assim como os livros escritos por Edir Macedo são consumidos, em sua grande 

maioria, por fiéis da Universal, os telespectadores do Jornal da Record também são migrantes 

da IURD. Este público costuma ser composto por indivíduos pertencentes a classes, C, D e E, 

o que segundo Fonteles (2012, P.138) “Elas assistem à TV, acessam as relações secundárias e 

obtém informações por meio delas”. Então as mensagens repassadas nesta segunda 

reportagem parecem dar o sentido de que o caminho ideal é permanecer sendo evangélico, 

mantendo-se como membro de uma instituição como a Igreja Universal que, segundo a 

reportagem informa, por intermédio da pesquisa da FGV, continuará crescendo enquanto o 

catolicismo manterá sua queda no número de fiéis brasileiros. E para reforçar a mensagem 

que a IURD pretende repassar por intermédio desta segunda reportagem, é importante uma 

boa utilização e adequação do conteúdo imagético que o telespectador verá em suas telas. No 

minuto 00:47 são utilizadas imagens aéreas de multidões de evangélicos aglomeradas em 

eventos realizados pela Universal do Reino de Deus.  

 

Figuras 12 e 13: Imagens de multidões de evangélicos utilizadas pela reportagem  

 

Frames de imagem retirados da segunda reportagem no minuto 00:48 e 00:49 
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Uma nítida utilização de técnicas televisivas como a edição de imagens para mostrar 

aos telespectadores a força das igrejas evangélicas que segundo a pesquisa utilizada como 

base para este material telejornalístico mostrou um aumento de 20% e deve continuar 

crescendo em números de adeptos, pois conforme Mospoli (2003, p.41) citado por Fontes 

(2012, p.138). 

 

A representação social está constantemente em nosso universo por meio de 

comunicações, de uma conversa, de um encontro etc. Na maioria das relações 

sociais estabelecidas, dos objetos extraídos ou produzidos, a comunicação está 

impregnada de simbolismo e das práticas que o produzem (MASPOLI, 2003. p.41 

CITADO POR  FONTELES, 2012, p.138). 

 

 

Na continuidade, a reportagem insere entrevistas com especialistas, um sociólogo que 

ressalta a não obrigatoriedade de se continuar em uma religião e também enfatiza que se uma 

pessoa permanece em um determinado credo é pelo fato de que este lhe faz bem.  

 

Figura 14: Especialista ouvido pela reportagem  

 

  Frame de imagem retirado da segunda reportagem no minuto 01:08 

 

A princípio pode parecer apenas o relato de um especialista, mas se analisarmos além 

do depoimento e do contexto de construção em que se desenvolve esta reportagem, 

perceberemos que este relato tenta repassar uma mensagem bem definida.  A de que o 

aumento significativo no número de evangélicos transparece e aponta possíveis satisfações e o 

contentamento das pessoas com sua crença, que de acordo com a matéria jornalística, indicas 

ser melhor que as demais religiões ou credos.  

O crescimento e sucesso da IURD apontado pela pesquisa da FGV e repassado por 

esta reportagem expõe também outra prática extremamente significativa dentro da Universal: 

a prosperidade.  
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Prosperidade, sucesso, riqueza são ideais a serem perseguidas pelas imagens visuais 

da TV Record, balizada pela teologia na qual a IURD se fundamenta, pois 

representam o desejo das pessoas, que veem na obtenção desses elementos uma 

forma de suprimir ou superar os déficits emocionais primários, apaziguando os 

medos, traumas e o “mal” de cada dia (FONTELES, 2012, p.148).  

 

A reportagem se encaminha para o final com passagem do repórter. Neste ponto do 

conteúdo jornalístico ele relata alguns índices relacionados ao catolicismo na capital 

fluminense. Importante ressaltar que a Igreja Universal do Reino de Deus nasce na cidade do 

Rio de Janeiro e que seu fundador é um carioca, nascido no município de Rio das Flores, no 

estado do Rio de Janeiro. Portanto, a importância simbólica de que está reportagem fosse 

construída na cidade. Durante a passagem o repórter Sylvestre Serrano mais uma vez enfatiza 

a questão da queda de católicos no país quando ele repassa a informação de que o estado 

fluminense é o menos católico do país, perdendo apenas para o estado de Roraima.  

 

Figura 15: Passagem de tempo durante a reportagem  

 

Frame de imagem retirado da segunda reportagem no minuto 01:10 

 

Além de todas as marcas perceptíveis da IURD na produção, construção, edição e 

direcionamento desta segunda reportagem exibida na grade de programação do Jornal da 

Record, também é necessário questionar o papel do jornalista em cada condução de conteúdo 

telejornalístico como este apresentado. Sabidamente uma reportagem de televisão passa por 

muitas etapas e pela mão de muitos profissionais antes de ser exibida e chegar aos lares de 

milhões de pessoas. Diversos processos foram necessários para a composição desta 

reportagem que hoje está servindo como objeto de estudo deste trabalho acadêmico de 

conclusão de curso. Processos que vão desde uma reunião de pauta para definição da notícia e 

da temática que as reportagens do dia receberão até a exibição por parte da equipe responsável 

por levar ao AR a programação da emissora.  

Mas normalmente cabe ao jornalista/repórter a condução da reportagem. Em 

condições de isenção total por parte de influentes externos e internos, o jornalista, exercendo 
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seu papel profissional com ética deveria ter totais liberdades para assim fazê-lo. Mas no 

quotidiano as práticas acabam se mostrando muito diferentes da construção ética e teórica 

presente em um manual jornalístico onde a imparcialidade é tida como uma premissa. 

 

A objectividade é para alguns um ideal impossível de atingir e desfasado de uma 

realidade mediática cada vez mais próxima do campo comercial. No entanto, outros 

continuam a defendê-lo como um princípio fundamental para um jornalismo sério e 

comprometido com verdade. A raiz da controvérsia parece estar na concepção inicial 

deste “valor”, que defendia a imparcialidade total do jornalista e a necessidade de 

este se anular, enquanto pessoa (com os seus valores, crenças e ideais), do processo 

informativo, limitando-se ao simples relato dos factos (FIGUEIREDO, 2009, p.13). 

 

Ao detalhar os pontos/marcas que se constroem durante a duração deste segundo 

objeto analisado e convergindo com os autores utilizados para a análise, nota-se que este 

conteúdo jornalístico exibido pelo telejornal da Record em rede nacional, compactua em 

diversos pontos com ideologias enraizadas e praticadas pela Igreja Universal. O ponto 

principal e de importante relevância neste objeto, está na maneira como uma pesquisa sobre o 

mapa das religiões realizada na época é direcionada para duas questões principais. A queda 

histórica no número de católicos e o relevante crescimento de evangélicos no Brasil. 

Importante enfatizar também que as demais religiões e credos, tiveram índices, porcentagens 

e números ignorados por esta reportagem. 

 

 

4. 3 TERCEIRA REPORTAGEM - INFLUÊNCIA ALÉM DA RELIGIOSIDADE  

 

Desde sua fundação no ano de 1977 a Igreja Universal do Reino de Deus tem 

alcançado números impressionantes. Milhões de fiéis, milhares de obreiros, bispos, templos e 

a presença em mais de uma centena de países.  Além de números e templos, a Universal 

também galgou sucesso em outros setores da sociedade brasileira. Entre os quais se encontra o 

cenário político. 

 

 A Igreja Universal do Reino de Deus iniciou sua pratica política em 1986 (ORO, 

2003) com a eleição de um deputado federal desde então esse número vem 

aumentando uma vez que em 1990 eram 3 deputados federais 6 deputados estaduais, 

no ano de 1994 o número de deputados federais duplicou e as cadeiras para as 

assembléias legislativas ocupadas por políticos ligados a IURD chegava a 8, em 

1998 a Universal chegou ao número de 26 deputados estaduais eleitos em dezoito 

Estados enquanto o número de deputados federais chegou a dezessete. Oro destaca 

que nas “eleições de 2000 a IURD elegeu dezenas de vereadores em todos os 

Estados do país” (2003 P 54), nas eleições de 2002 a IURD elegeu dezesseis 

deputados federais egressos da própria igreja e dezenove deputados estaduais que 
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representavam dez Estados brasileiros (ORO, 2003 CITADO POR MARTINATTO, 

2012, p.24). 

 

 

A continuidade do braço político da Igreja Universal continua em 2005 com a criação 

do Partido Republicano Brasileiro (PRB) em a Universal do Reino de Deus lançou 

candidaturas e obteve êxitos importantes na política do país com esta sigla. O partido da 

IURD como é conhecido popularmente nasceu em 2005 com a sigla de PMR10 - Partido 

Municipalista Renovador - de acordo com o site oficial do partido na internet.  

 

Mais de 450 mil eleitores brasileiros, ávidos por uma mudança política expressiva, 

manifestaram apoio à criação do Partido Municipalista Renovador – PMR. No dia 

16 de dezembro de 2003, foi realizada a primeira Convenção Nacional da nova 

agremiação e, no dia 2 de janeiro de 2004, o novo partido foi registrado no Cartório 

Civil Marcelo Ribas, sob o nº 00055915. Em 05 de maio de 2005, tendo reunido 

todos os documentos necessários, o PMR, por seu representante nacional, Vitor 

Paulo Araujo dos Santos, requereu ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE, mediante 

petição protocolizada sob o nº 3956/2005, o pedido de registro do partido, o qual 

originou o Processo de Registro nº 301.Nos termos da Resolução nº 22.072/75, no 

dia 25 de agosto de 2005, atendidos os requisitos da Lei 9.096/95, resolvem os 

ministros do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, por unanimidade, deferir o registro 

definitivo do Partido Municipalista Renovador – PMR (WWW.PRB10.ORG.BR).  

 

Meses depois em uma convenção nacional a cúpula do Partido Municipalista 

renovador decide mudar o nome da sigla para Partido Republicano Brasileiro (PRB). Ainda 

segundo o site oficial do partido, a troca ocorre com o objetivo de evoluir para um novo 

conceito político e com uma ênfase voltada aos princípios do desenvolvimento da república.  

O novo nome da legenda foi uma sugestão do falecido ex-vice-presidente do Brasil 

José Alencar que também ocupava o cargo de presidente de honra do PRB. O Partido 

republicano Brasileiro nasce com os seguintes propósitos. 

 

Defender o direito político dos cidadãos brasileiros; para defender os direitos 

humanos e sociais com a construção de escolas, postos de saúde, hospitais e 

moradia; para defender os direitos da criança, do adolescente, do idoso, do 

trabalhador e ara promover a preservação do meio ambiente. Prega a liberdade de 

expressão, os valores da família e, sobretudo, acredita que a administração pública 

deve estar a serviço dos interesses coletivos (WWW.PRB10.ORG.BR). 

 

 

De acordo com Martinatto (2012) a escolha da Universal como o exemplo de uma 

instituição religiosa que decidiu atuar na política ocorre principalmente por sua importância 

no cenário nacional. Considerada a mais importante denominação neopentecostal brasileira a 

IURD tem um potencial enorme quando se refere a potenciais votantes.  

http://www.prb10.org.br/
http://www.prb10.org.br/
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Assim como observamos acima, o lema do Partido Republicano Brasileiro é amplo, 

mas voltado principalmente a questões sociais, a defesa de direitos da população menos 

assistida, na busca de uma vida melhor para os mais necessitados, na construção de valores 

morais, no alicerce da família. Questões que costumam fazer parte da maioria das igrejas 

pentecostais brasileiras, a sua forte atração pelas camadas mais vulneráveis e desprovidas de 

condições financeiras.  

Na Igreja Universal isso não é diferente. A grande maioria de seus fiéis se encontra em 

situações semelhantes e buscam na Universal um caminho para alcançar uma vida melhor, 

para atingir o sucesso. Conforme Oro (2003, P53) citado por Martinatto, (2012, P.8) “o 

sucesso político da Universal repercute tanto no campo religioso produzindo um efeito 

mimético em outras igrejas e religiões que procuram como ela, também expressar o seu 

capital político e poder institucional como no campo político, provocando um interesse de 

alianças por parte dos partidos políticos”. 

O sucesso do PRB pode ser avaliado de acordo com sua composição atual. Segundo 

dados do site oficial do partido a composição ficou a seguinte: Silas Câmara (AM), Márcio 

Marinho (BA), João Campos (GO), Cleber Verde (MA), Hugo Motta (PB), Rosangela Gomes 

(RJ), Jhonatan de Jesus (RR), Carlos Gomes (RS), Celso Russomanno (SP), Vinicius 

Carvalho (SP), Roberto Alves (SP) e Milton Vieira (SP), que nas Eleições 2006 ficou como 

suplente, mas assumiu o mandato de deputado federal em 2009 e volta ao cargo neste ano. Os 

18 estreantes são: Manuel Marcos (AC), Severino Pessôa (AL), Capitão Alberto Neto (AM), 

Aline Gurgel (AP), João Roma (BA), Julio Cesar (DF), Amaro Neto (ES), Gilberto Abramo 

(MG), Lafayette Andrada (MG), Vavá Martins (PA), Silvio Costa Filho (PE), Ossesio Silva 

(PE), Luizão Goulart (PR), Aroldo Martins (PR), Jorge Braz (RJ), Hélio Costa (SC), Marcos 

Pereira (SP) e Maria Rosas (SP). No senado o partido elegeu como representante Mecias de 

Jesus, eleito em Roraima, além do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro Marcelo Crivela 

que também se destaca no cenário religioso por ser membro da IURD e sobrinho do Bispo 

Edir Macedo. 

Nesta terceira reportagem analisada podemos perceber não só os pontos/marcas da 

influência da igreja na escolha de pautas sugestivas e que interferem na linha editorial do 

Jornal da Record, mas também o poder de persuasão que emana de dentro da câmara de 

deputados para ajudar na divulgação e na promoção da Igreja Universal do Reino de Deus.  

Em 2017 a IURD, completou 40 anos de fundação. Uma data importante e 

significativa para seus milhões de fiéis, para seus milhares de obreiros e para toda a cúpula da 

Universal. Uma data que também demonstrou ser muito importante para o deputado Márcio 
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Marinho e para o senador Eduardo Lopes, os dois políticos foram os responsáveis por propor 

e pleitear uma homenagem a instituição religiosa fundada em 1977 por Edir Macedo. 

 

Com a secularização do Estado, o fim do monopólio e a garantia estatal de liberdade 

e tolerância religiosas, ocorrem o aumento do número de agentes e grupos religiosos 

e a diversificação da oferta de produtos e serviços religiosos. Nesse contexto 

pluralista, as agremiações religiosas para sobreviver e crescer, são compelidas a 

concorrer, disputar mercado. Para tanto, muitas organizações religiosas, além de 

reforçar seu proselitismo, estimulando o ativismo do clero e a militância dos leigos, 

procuram, como forma de atrair clientela e recrutar nos adeptos, conquistar novos 

nichos de mercado (MAIANO,2003, p.114 CITADO POR MARTINATTO 2012, 

p.15).  

 

 

O pleito de organizar e oferecer uma homenagem especial a Igreja Universal em uma 

casa política de significativa importância para o Brasil não chega a caracterizar uma pauta 

jornalística de extrema importância para os grandes veículos de comunicação e nem mesmo é 

significativa para o público em geral.  

 

Figura 16: Senador Eduardo Lopes e Deputado Márcio Marinho 

 

 Frames de imagem retirados da terceira reportagem no minuto 00:32 e 00:35 

 

A necessidade desta notícia ser levada ao AR pela grande mídia pode ser questionável 

se avaliarmos sua relevância jornalística e sua importância para o contexto social. Mas para a 

equipe do telejornal mais importante da TV Record o ato organizado na câmara dos deputados 

em Brasília mostrou possuir extrema relevância. 

Para Maia (2006, p.102) citado por Martinatto (2012, p.15) a necessidade e vontade 

dos evangélicos pertencerem e atuarem no campo político tem início na metade do século XX. 

O desejo de atuar dentro de um espaço político se fazia necessário. Houve momentos em que 

este desejo foi mais contundente e em outros nem tanto, “Mas o fato é que apenas a partir de 

1986 os evangélicos passaram a atuar de modo significativo no espaço político”. E essa 

atuação, neste caso analisado, recebeu divulgação nacional através do Jornal da Record. A 

reportagem conduzida pela jornalista/repórter Renata Varandas tem a duração de dois 
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minutos e treze segundos, durante este tempo a apologia à igreja domina totalmente o tom da 

reportagem que é exibida dentro de um espaço jornalístico, em uma rede nacional com o 

alcance de milhões de telespectadores. 

De acordo com Freston (2006, p.11) citado por Martinatto (2012, p.25) a atuação da 

IURD na política exemplifica um modelo possível de atuação política evangélica, segundo 

ele, este se caracterizaria como uma modelo institucional. “A Igreja, como instituição, entra 

na política defendendo as suas propostas, as quais podem ser boas ou não. Muitas vezes, 

tratasse de mera defesa de seus interesses institucionais”. 

Como podemos perceber, não existe nada irregular ou ilegal na criação ou atuação de 

um partido com viés religioso, ligado a uma das maiores organizações religiosas do país e que 

de maneira democrática conquistou suas cadeiras na câmara de deputados e no senado da 

nação. A questão que convém ser questionada aqui, diz respeito a questões éticas e de 

imparcialidade jornalística. A apologia feita pelo Jornal da Record ao veicular esta 

reportagem como de grande importância e relevância jornalística destoa de premissas que a 

própria emissora faz questão de ressaltar e defender, como a imparcialidade jornalística e a 

desvinculação do campo religioso (IURD) com o campo empresarial e jornalístico (TV 

Record). Um cenário descrito por Aires et al (2017) como 

 

A consolidação do caráter comercial da rede não a desvincula do projeto político da 

igreja. Ao contrário, indica que o projeto político da instituição tem forte laço na 

articulação da identidade cultural brasileira e a rede de comunicação ao seu 

comando desempenha, neste contexto, papel-chave. Assim, a perspectiva de 

orientação generalista do conteúdo, ou a da lógica de lucro das emissoras aliada à 

ideia de que a programação religiosa se resume às madrugadas mostra-se 

reducionista. A instrumentalização da programação para atender aos interesses da 

igreja está presente na disposição da grade, na escolha dos profissionais e no 

agendamento proposto em todos os turnos da produção (AIRES et al, 2017, p.94). 

 

E o pensamento dos autores citados converge plenamente com a constatação dos 

diversos pontos/marcas que este estudo encontrou através do conhecimento empírico e na 

análise de objetos. Esta terceira reportagem é uma clara evidência da ligação e influência que 

a Igreja Universal do Reino de Deus exerce sobre o jornalismo da TV Record. As escolhas de 

muito do que será mostrado no dia a dia do telejornal são influenciadas pela igreja.  Nesta 

reportagem a apologia a Universal inicia já na chamada da matéria pelos apresentadores 

Eduardo Ribeiro e Adriana Araújo, o discurso de elogios as serviços e obras prestadas pela 

IURD ressoam nas palavras do apresentador quando este mesmo enfatiza no minuto 00:08 “é 

um trabalho que chama atenção pelo desenvolvimento de projetos sociais e espirituais em 

comunidades espalhadas no brasil e no mundo”.  



88 

 

 

Figura 17: Apresentadores Eduardo Ribeiro e Adriana Araújo  

 

Frame de imagem retirado da terceira reportagem no minuto 00:03 

 

Neste contesto Aires et al (2017) alertam que é preciso destacar também que, quando 

olhamos para o quadro de mandatos no Congresso Nacional, no passado e o atual, 

encontramos pontos ligados a ascensão destes políticos e suas ligações com o midiático da 

Rede Record de televisão.  

 

Verificamos como tendência no comportamento de ascensão eleitoral dos deputados 

federais da legenda que se originam da plataforma midiática da Rede Record o fato 

de aqueles que se projetam a vagas na Câmara Federal estão diretamente ligados às 

emissoras de televisão e de rádio da rede própria, isto é, aquelas em que os bispos 

são sócios (AIRES et al, 2017, p.95). 

 

 

No início a reportagem enaltece o fato de que o plenário da câmara dos deputados 

ficou lotado para a cerimônia de homenagem.  

 

Figura 18: Plenário da câmara federal dos deputados  

 

Frame de imagem retirado da terceira reportagem no minuto 00:03 

 

Todas as palavras que constroem este conteúdo televisivo são pensadas e colocadas 

em uma narração jornalística que enaltece e repassa aos telespectadores uma importância 
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quase que imprescindível da existência da Igreja Universal para a sociedade brasileira e 

mundial. 

Logo após citar os elogios feitos pelo então presidente da casa, o deputado Eunício 

Oliveira, a reportagem ouve o senador Eduardo Lopes, eleito pela sigla do Partido 

Republicano Brasileiro (PRB), com um discurso de apologia e reverência. O senador faz 

inúmeros elogios a IURD, enfatizando sua importância para a sociedade e as inúmeras 

histórias de vida que teriam sido modificadas para melhor graças à atuação direta da igreja do 

Bispo Edir Macedo, e entre estas vidas modificas, estava também a do próprio senador da 

República Federativa do Brasil, Eduardo Lopes diz: “São tantas histórias de vidas 

transformadas na Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive a minha própria, então por 

isso eu vi a grande chance de homenagear com está sessão solene. E 40 anos, é, é um 

número especial, né? 40 anos mostra a solidificação, o alicerce que tem esta instituição, 

essa igreja, que é a Igreja Universal do Reino de Deus”.  

 

Figura 19: Senador Eduardo Lopes  

 

Frame de imagem retirado da terceira reportagem no minuto 00:39 

 

Este “discurso” feito pelo senador durante entrevista a reportagem, destaca também a 

relevância da atuação do veículo de comunicação TV Record para propagação da visibilidade 

do partido (PRB) no cenário nacional que o Jornal da Record proporciona devido ao alcance 

de sua audiência diária. 

 Este mecanismo de propagação possui um histórico que propicia satisfatórios 

resultados a todos os envolvidos neste processo. Igreja Universal, Partido Republicano 

Brasileiro e Rede Record de Comunicação. Conforme destacam Aires et al (2017),  

 

As atividades profissionais declaradas pelos parlamentares vinculados a Igreja 

Universal do Reino de Deus são primordialmente o exercício sacerdotal na entidade 

e a concomitante relação profissional com a mídia. Dos 76 mandatos ligados a 

IURD na câmara dos deputados, 68% estiveram sob o comando de comunicadores 
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ligados a Rede Record de comunicação. A exemplo do bispo Wanderval (PTB/SP) 

que apresentava o programa “ABC em Ação”, na Record antes de se tornar deputado 

federal. O bispo ocupava ainda funções administrativas em emissoras da Rede, 

tendo sido diretor da Rádio Bahia, da Rádio Trans Difusão e da TV Cabrália (1992-

1995), na Bahia. Tornou-se vice-presidente da ABRATEL – Associação Brasileira 

de Rádio e Televisão. Caso similar é o da irmã do bispo Edir Macedo, Edna Bezerra 

Sampaio Fernandes, conhecida como Edna Macedo, que tornou-se apresentadora do 

“Programa Aqui entre Nós”, na Rádio São Paulo em 1995, quando se candidatou a 

Assembleia de São Paulo e um programa na Rede Mulher em 2001, quando se 

candidatou a Câmara Federal. Ambos foram afastados por envolvimento em 

escândalos de corrupção (AIRES, CAMARA, SILVA E SANTOS 2017, P.102). 

 

 

 

Após proporcionar espaço e visibilidade aos políticos do (PRB), a reportagem volta as 

atenções para os números da Igreja Universal, durante a passagem de tempo da jornalista/ 

repórter Renata Varandas o alcance nacional e mundial da IURD é ressaltado.  

 

Figura 20: Repórter Renata Varandas. Correspondente do Jornal da Record em Brasília 

 

Frame de imagem retirado da terceira reportagem no minuto 01:10 

 

A repórter enfatiza os milhões de fiéis que a igreja possuí no Brasil e no exterior 

(minuto 01:00) “Hoje a Igreja Universal está em todos os estados brasileiros e em 110 

países do mundo”. Este discurso presente no decorrer desta reportagem é uma marca que de 

acordo com Aires, Camara, Silva e Santos (2017, P.104) evidencia “A existência de relações 

objetivas entre a bancada de representação da entidade religiosa no Congresso Nacional e os 

meios de comunicação de sua propriedade”. 

 Outro ponto/marca da influência da Universal na escolha e produção desta 

reportagem analisada é encontrado no minuto 01:14. Neste ponto da matéria telejornalística, a 

repórter fala dos projetos sociais da IURD enquanto a imagem mostrada na tela reproduz o 

então deputado federal Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo na época deputado federal. 
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Figura 21: Marcelo Crivella. Na época deputado federal pelo Rio de Janeiro pela sigla (PRB) 

 

Frame de imagem retirado da terceira reportagem no minuto 01:15 

 Na sequência das imagens a reportagem mostra o interior do templo de Salomão, sede 

da Universal em São Paulo, com a pregação do Bispo Edir Macedo reproduzida em um telão 

para milhares de pessoas presentes no local naquele momento.  

 

 Figura 22: Imagem do interior do templo de Salomão 

 

Frame de imagem retirado da terceira reportagem no minuto 01:19 

 

Artes gráficas com os números expressivos da IURD são projetados sobre imagens de 

multidões de fiéis, voluntários e obreiros da Universal. Uma conexão entre discurso 

jornalístico e imagético que enfatizam a todo momento o poder de alcance que a IURD exerce 

no cenário brasileiro e mundial por meio de seus programas sociais que de acordo com a 

reportagem já ajudaram e melhoraram a vida de milhares de pessoas necessitadas, idosos, 

moradores de rua, presidiários e suas famílias, mulheres vítimas de violência e pessoas em 

vulnerabilidade social. A reportagem salienta também as atividades de ressocialização 

realizadas pela igreja e destinadas a melhorias da vida de milhares de jovens.  
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Figuras 23,24,25,26,27 e 28: Artes gráficas com números de projetos sociais realizados Igreja 

Universal 

 

 Frames 

de imagem retirados da terceira reportagem entre os minutos 01:19 e 02:09 

 

A reportagem termina fazendo um breve histórico da fundação da Igreja Universal, 

mostrando mais imagens do Bispo Edir Macedo e do correto em uma praça do Rio de Janeiro 

onde o fundador da IURD começou a pregar e a construir uma das maiores instituições 

religiosas do mundo.  

 

Figuras 29 e 30: Bispo Edir Macedo pregando e o correto no RJ onde a IURD se originou  

 

Frames de imagem retirados da terceira reportagem entre os minutos 02:10 e 02:18 

 

Para reforçar ainda mais a grandiosidade da IURD, imagens externas e internas 

projetam na tela de milhões de telespectadores do telejornal, o majestoso e luxuoso templo de 

Salomão encerrando a reportagem telejornalística daquela edição do Jornal da Record.  

 

Figura 31: Parte externa e interna do Templo de Salomão. Sede mundial da Igreja Universal   

 

 Frames de imagem retirados da terceira reportagem entre os minutos 02:19 e 02:25 



93 

 

  

Estes pontos/marcas detectados na análise desta terceira reportagem além de destacar 

a escancarada apologia feita pelo Jornal da Record a Universal por meio deste conteúdo 

apresentado. Também destaca e constata a influência direta da igreja de Edir Macedo no 

jornalismo e na escolha editorial dos conteúdos jornalísticos que serão exibidas pelo Jornal 

da Record. Direciona para uma linguagem oculta que introduz através da reportagem alguns 

dos lemas e propostas do Partido Republicano Brasileiro (PRB) mesclando-se com algumas 

das ideologias da IURD materializadas aqui com a divulgação aos telespectadores do 

telejornal de programas sociais que Universal realiza na sociedade. 

 

 

4.4 QUARTA REPORTAGEM - ELOGIOS, REVERÊNCIAS, PROSELITISMO E 

AUTOAFIRMAÇÃO  

 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou simplesmente Correios, é uma das 

empresas mais tradicionais e conhecidas do país com mais de 350 anos. Durante estes mais de 

três séculos de história os Correios prestaram inúmeras homenagens a personagens, fatos 

históricos, personalidades, fauna e flora, cidades, entidades políticas, sociais, empresariais e 

religiosas por meio do lançamento de seus selos comemorativos. 

Para Fiegenbaum (2017, P.7) os selos possuem mais do que um único papel na 

comunicação “Selo postal: um artefato com um duplo papel comunicacional. De um lado, 

comunica legitimando a circulação de correspondências. Por outro, comunica através de seus 

elementos imagético-verbais” e estes elementos imagéticos significar muito mais do mostram 

as imagens, eles podem constituir elementos significativos para a construção de uma narrativa 

codificada e subliminar com objetivos próprios.  

O fato de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos utilizar a filatelia para prestar 

suas homenagens não é o ponto desta análise. O ponto principal é a forma como homenagens 

assim podem ser utilizadas por veículos de comunicação para autoafirmação de suas marcas, 

apologia a suas ideias e estratégias de consolidação e divulgação de suas instituições e 

organizações.  

Esta constatação encontra-se na análise do quarto e último objeto deste estudo. A 

quarta reportagem discorre sobre uma homenagem que os Correios prestaram no ano de 2017 

em homenagem aos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Com mais de quatro 
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minutos de duração e exibida em rede nacional pelo Jornal da Record a reportagem, segundo 

contratação deste estudo, exibe em rede nacional um conteúdo qualificado como jornalístico 

onde o objetivo central se estabelece em pontos como autoafirmação, marketing, 

autopromoção, publicidade e apologia à Igreja Universal.  

A justificativa editorial para exibição desta reportagem repousa no fato de que 

homenagens assim são raramente realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Mas o que se constata ao analisar este conteúdo é uma oportunidade percebida pela IURD 

para mais uma vez utilizar a enorme audiência da TV Record por meio de seu principal 

telejornal e divulgar, auto afirmar e aumentar ainda mais a marca Universal.  

Para Ribeiro e Pinto (2007) com o passar do tempo o crescimento da IURD e o 

aumento expressivo no número de fiéis se materializa com a utilização cada vez mais 

constante de todas as possibilidades de exposição midiática. 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus tornou-se um exemplo do sucesso através do 

emprego de técnicas de marketing; faz parte de um movimento neopentecostal, que 

se propaga a cada dia em nossa sociedade. O grande estímulo da IURD é que o 

campo religioso está se tornando concorrencial, facilitando o surgimento de 

instituições ágeis como ela, o que acarreta uma acirrada disputa, seja pela audiência 

de programas religiosos ou até mesmo pela frequência em cultos. Desta maneira, ela 

precisa estar sintonizada com as necessidades e desejos de um público, formando 

assim seu próprio mercado, empregando estratégias de marketing e de propaganda, 

que podem ser observadas através de sua teologia, administração e organização. A 

IURD está totalmente baseada em um mercado capitalista, onde o principal objetivo 

é atender as necessidades sociais dos seres humanos (RIBEIRO e PINTO, 2007, 

p.9). 

 

Convergindo com a explanação de Ribeiro e Pinto (2007), Rocha (2006, P.29) resume 

bem as estratégias utilizadas pela Universal ao dizer que “esta igreja apresenta um modelo de 

“universalidade” que foge ao sentido humanista e está mais próximo da lógica totalizadora do 

capitalismo”.  

Este modelo citado pelo autor materializa-se em pontos/marcas encontrados ao 

decorrer desta reportagem. Palavras como imortalizar, ressaltar, evangelização, marco, 

conquistas, grandiosa, transformar, superação fazem parte do vocabulário e do texto 

jornalístico produzido pelo jornalista/repórter Eduardo Ribeiro para contar a notícia 

jornalística sobre a homenagem para a Universal.  

Uma linguagem de empoderamento muito comum nos cultos e pregações da IURD, 

termos muito utilizados por pastores e bispos como estratégia de convencimento de suas 

mensagens aos fiéis. Essa forma de contar e dizer, segundo este trabalho constata, é trazido de 

fora (IURD) para dentro das redações (TV Record) e faz parte de uma linguagem proselitista 
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que também se incorpora em muitos conteúdos telejornalísticos, como este exibido pelo 

telejornal.  

O poder de divulgação de um conteúdo como este exibido em rede nacional é 

amplamente conhecido e diversificado pela cúpula da Universal. Estratégias são estudadas e 

discutidas pela igreja, além dos milhões de telespectadores que pode alcançar, o poder 

imagético reproduzido por uma emissora com credibilidade demonstra a necessidade e a 

inteligência estratégica da IURD ao utilizar e influenciar o jornalismo da Record para seus 

próprios propósitos institucionais. Este poder imagético presente na televisão sempre foi 

estudado e incorporado a estratégias iurdianas de manter e obter mais fiéis, também para 

consolidar cada vez mais seu nome em diversos campos sociais da sociedade brasileira e 

combater seus concorrentes. Para Machado (2000) citado por Rocha (2006). 

 

A televisão é, sem dúvida, um dos meios com maior força para a conquista de fiéis. 

O poder da imagem como instrumento de sedução das massas foi comprovado há 

muito tempo, desde os documentários pró-nazismo de Leni Riefenstahl, na década 

de 30. Os recursos imagéticos, até pela qualidade espetacular, contribuem para 

sedução dos membros da Igreja e para a atração de novos fiéis (MACHADO, 2000, 

CITADO POR  ROCHA, 2006, p.106) 

 

Esta importância e contribuição que o meio televisivo pode proporcionar é explorado 

de maneira muito pertinente nesta reportagem. A grandiosidade da Igreja Universal do Reino 

de Deus é demonstrada em muitos trechos desta reportagem telejornalística. Importância, 

abrangência e a imponência da Universal são demostradas em imagens e texto. O evento que 

homenageou a IURD através de um selo comemorativo acontece no interior do maior símbolo 

de grandiosidade da Universal, o templo de Salomão.  

 

Figuras 32 e 33: Selo comemorativo aos 40 anos da Universal e Auditório do Cenáculo 

 

Frames de imagem retirados da quarta reportagem nos minutos 00:29 e 01:42 

 

A cerimônia em homenagem a uma das maiores organizações religiosa do mundo foi 

realizada no auditório do cenáculo, um local construído dentro do templo de Salomão e que é 
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utilizado pela igreja para cerimonias especiais como esta. Analisando este conteúdo é possível 

perceber que este recebe uma atenção jornalística especial por parte do Jornal da Record.  

Segundo Mininel (1997) este processo de utilização, influência e incorporação das 

ideologias da igreja ao jornalismo e outros segmentos da Rede Record de Comunicação se 

mostra cada vez mais eficaz em cumprir os objetivos de expansão e divulgação da Universal 

do Reino de Deus. 

 

O controle de meios de comunicação se mostra não só como eficaz promotor de 

evangelização e de preconceito com as religiões afro-brasileiras, dentre elas a 

umbanda e candomblé, mas também como instrumento de dominação, de barganha 

política e de expansão de número de fiéis e de patrimônio. Tudo começou com o 

aluguel de horários em rádios. É importante ressaltar que os horários preferidos 

eram aqueles que sucediam a programas de pais e mães-de-santo18. Assim, 

buscavam conquistar aquela audiência já cativa e que, segundo o ponto de vista dos 

pastores, precisava ser exorcizada das forças maléficas que se faziam presentes 

através das práticas da umbanda e do candomblé, principalmente (MININEL, 1997, 

p.8). 

 

Como o autor demonstra e é perceptível nesta reportagem a TV Record é um promotor 

da evangelização que a Universal prática desde a sua fundação. Por ter atingido níveis 

gigantescos de influência na sociedade, setores importantes como o político e o empresarial 

também parecem ter muito a ganhar ao se colocarem ao lado da Universal em ocasiões como 

a mostrada por estar matéria telejornalística. E este ponto é percebido com as presenças 

ilustres no evento de empresários da comunicação, políticos importantes há época como o 

então ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab e também 

o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além é claro, do Bispo Domingos Siqueira 

que representou Edir Macedo, fundador da IURD e proprietário da Rede Record.  

 

Figura 34: Representantes políticos e da Igreja Universal presentes ao evento 

 

Frame de imagem retirado da quarta reportagem nos minutos 00:20 
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Levar conteúdo como este a milhões de fiéis e possíveis fiéis por meio de um 

telejornal com credibilidade torna-se muito eficaz aos objetivos traçados pela IURD no 

cenário nacional e mundial já que a TV Record chega a dezenas de países por meio da Record 

Internacional.  

A constatação de pontos/marcas que indicam a influência da igreja nas decisões 

editoriais do jornalismo do Jornal da Record e utilização deste como uma espécie de 

assessoria da Universal são evidentes em muitos momentos neste conteúdo telejornalístico 

exibido. Na fala do Bispo Domingos Siqueira aos presentes e a milhões de telespectadores 

que acompanham o telejornal em horário nobre da televisão aberta. Constata-se o palanque 

midiático, ou como Torres e Rossetti (2013) convencionaram chamar de “púlpito eletrônico” 

da Universal por meio do jornalismo da TV Record. O Bispo leva a milhões de fiéis e 

possíveis fiéis a mensagem da Universal e de Edir Macedo a quem representa na cerimônia 

(minuto 01:11). “A Igreja Universal do reino de Deus, não foi uma ideia do Bispo Macedo, 

não pensem os senhores, que em um belo dia, o bispo pensou assim, aha, eu vou abrir uma 

igreja. Não, não foi isso. A Igreja Universal foi uma inspiração de Deus para divulgar a 

sua palavra para os sofridos, para os aflitos, para os necessitados”.  

 

Figura 35: Bispo Domingos Siqueira 

 

Frame de imagem retirado da quarta reportagem nos minutos 01:20 

 

Discursos proselitistas como o descrito são automaticamente levados aos lares de 

milhões de telespectadores e também automaticamente recebem o respaldo da credibilidade 

do telejornal. Uma assessoria através de um veículo comunicacional com editoria jornalística.   

 

Hoje, embora a programação da Rede Record acompanhe um modelo clássico 

diretamente modelado pelo mercado midiático dos anúncios publicitários, é 

importante ressaltar que em muitos momentos a emissora funciona como uma 

assessoria dos assuntos que tratam (in)diretamente da igreja. Há inúmeras 

reportagens que envolvem a figura do bispo nos horários de pico, e essa alusão 

indiscutivelmente promove a instituição religiosa em questão (TORRES e 

ROSSETTI, 2013, p.9). 
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A importância do evento em que a IURD é homenageada, segundo o encaminhamento 

dado pela equipe de produção, edição e jornalismo do Jornal da Record para construção da 

reportagem incluí duas passagens de tempo ao jornalista/repórter Eduardo Ribeiro. Algo não 

tão comum em matérias jornalísticas para televisão, principalmente em telejornal qualifica em 

um gênero hardnews, onde a factualidade costuma nortear a escolha das pautas e o tempo de 

duração reduzido que cada reportagem costuma ter.  

Na primeira aparição do repórter durante a matéria, ele foca e exalta a raridade da 

distinção, elevando a importância da Universal ao receber uma homenagem que durante mais 

de 100 anos só foi dada a datas e personalidade de grande relevância a nação brasileira. Uma 

arte gráfica aparece na tela e mostra alguns dos seletos homenageados pelos Correios na 

história (minuto 01:46).  

 

Figura 36 e 37: Primeira passagem do repórter e arte gráfica com alguns selos importantes já 

homenageados 

 

Frames de imagem retirados da quarta reportagem entre os minutos 01:45 e 02:11 

 

A influência da IURD e sua influência em diversos meios sociais como om político 

fica nítido nesta reportagem quando são mostrados os políticos importantes no cenário 

nacional que estavam presentes e foram ouvidos em entrevistas para compor a matéria 

telejornalística. Todos enaltecendo e elevando o nome da igreja e seus trabalhos para a 

comunidade. 

 

O discurso é o principal produto da mídia, seu objetivo e expressão final 

(RODRIGUES, 2002). Desta forma, a mídia constrói discursos que influenciam a 

vida cotidiana, como ocorre com o texto de uma reportagem. Como observam Rocha 

et al. (2009, p. 91-92), o discurso jornalístico reitera e reproduz a forma como a 

sociedade apreende a realidade. “Nesse processo discursivo, portanto, o jornalismo é 

um produtor de representações sociais e de sentidos, pois as várias estratégias 

midiáticas armam uma teia complexa, em que se cruzam significados e valores já 

existentes na formação de outro sentido” (RODRIGUES, 2002 E ROCHA, 2009, 

CITADOS POR MORAES, 2013, p.75). 
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Aos três minutos e dezoitos segundos a reportagem é encaminhada para o final, com a 

segunda passagem de tempo do jornalista/repórter. Neste ponto a análise feita por este estudo 

percebe e constata a utilização do imagético com o sentido de repassar grandiosidade e 

imponência aos telespectadores. O templo de Salomão é utilizado como plano de fundo e 

serve como objetivação aos números apresentados pelo repórter. Um plano de câmera 

rebaixado é utilizado pelo repórter cinematográfico com o objetivo de ressaltar ainda mais a 

grandiosidade da obra arquitetônica que possui mais 100 mil metros quadrados de construção 

e desde de 2014 é a sede mundial da Igreja Universal.  

 

Figura 38: Primeira passagem de tempo da reportagem  

 

Frame de imagem retirado da quarta reportagem no minuto 03:22 

 

A passagem de tempo é realizada em movimento e o próximo pano de fundo é a 

esplanada do templo onde estão fixados os mastros com bandeiras de mais de 100 países onde 

a igreja de Edir Macedo está presente (minuto 03:27).  

 

 Figura 39: Segunda passagem de tempo da reportagem  

 

  Frame de imagem retirado da quarta reportagem no minuto 03:28 
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Para Silva (2009) citado por Sabino, David-Silva e Pádua (2016) “Não há neutralidade 

na imagem que nos é posta pelo canal televisivo, ela é forte o suficiente para construir e 

agregar novos significados, juntamente com a linguagem verbal discursiva”.  

Ainda segundo Silva (2009). 

 

Os recursos imagéticos produzem novo e poderoso sentido a partir da forma que 

forem utilizados na televisão, na maioria das vezes, eles aparecem criativamente e 

simbiotizados, trabalhados em todos os seus aspectos, o que vêm a exigir um olhar 

mais aguçado por parte do observador, diferentemente do olhar limítrofe de antes. 

Esse “novo” olhar que se instaura convida o telespectador/leitor a uma participação 

efetiva, levando-o a ativar outros sentidos, em que o mutismo do simplesmente 

contemplativo não faz mais sentido (SILVA, 2009 CITADO POR SABINO, 

DAVID-SILVA E PÁDUA, 2016, p.69). 

 

Nesta falta de neutralidade das imagens citada pelos autores, contata-se, mais uma vez, 

novos pontos/marcas da influência iurdiana na composição, produção e orientação desta 

quarta reportagem analisada. Este processo elaborado de maneira estratégica converge com as 

metas a serem alcançadas, onde a maior beneficiada é a Igreja Universal do reino de Deus.  

Segundo a Folha Universal, jornal de propriedade da igreja, “A Igreja Universal crê ter 

sido edificada sobre e pelo Espírito Santo, por intermédio de pastores escolhidos com a 

missão de curar, exorcizar os demônios e promover uma vida próspera para seus adeptos, 

ainda neste mundo”.  

A igreja do Bispo Macedo se autodefine como uma instituição que não para de crescer 

em todo o mundo e que supera todas as adversidades, por que segundo a própria Universal 

“ela é dirigida pelo Espírito Santo”. E neste contexto é necessário manter este discurso de 

crescimento, poder, autoafirmação, influência social, política e religiosa. Manter os números 

expressivos atualizados e chegando continuamente, com credibilidade jornalística como a 

obtida através do Jornal da Record, aos telespectadores, fiéis da IURD e possíveis 

convertidos. Para alcançar isso, o jornalismo incorporado por um dos principais telejornais 

diários do país mostra-se fundamental, útil e age também como um órgão de assessoria não 

oficial à igreja.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho de conclusão de curso dedicou-se a investigar elementos, pontos e 

marcas que constatassem a influência da Igreja Universal do Reino de Deus no jornalismo da 

TV Record. Para se chegar à conclusão de que esta influência realmente acontece, foram 

utilizados três métodos específicos. Conhecimento empírico, análise de objetos e utilização de 

autores teóricos.  

O conhecimento empírico adquirido durante mais de dois anos de experiência no 

Grupo Record de Comunicação serviu de base para surgimento deste problema de pesquisa.  

Chegou-se à conclusão de que a Igreja Universal do Reino de Deus influência de 

maneira direta os processos de confecção do jornalismo da TV Record, em especial no caso 

do Jornal da Record. De maneira prática e ambientada observou-se em processos diários e 

rotineiros, vivenciados no dia a dia de uma televisão comercial pelo período de 2012 a 2014, 

que estas práticas eram direcionas com o objetivo de favorecer ideais e necessidades da Igreja 

Universal.  

O segundo passo para que o objetivo principal deste trabalho pudesse ser atingido se 

deu com a escolha dos objetos a serem analisados. Como a grade de programação diária da 

Rede Record de Televisão inclui diversos programas jornalísticos e alguns deles adotam uma 

mescla entre entretenimento e telejornalismo, optou-se por analisar a influência da Igreja 

Universal na linha editorial do principal telejornal da emissora. O Jornal da Record. 

Apresentado de segunda a sábado pela TV Record e pela Record internacional. Para a análise 

de objetos, foram selecionadas quatro reportagens telejornalísticas exibidas pelo telejornal 

entre os anos de 2012 e 2018. O critério de escolha das reportagens para analise converge com 

a experiência prática referida e por estes conteúdos apresentarem as caracterizas, os 

pontos/marcas que evidenciam está influencia iurdiana sobre o jornalismo da Emissora 

Record.  

Para convergir com a experiência empírica e a análise dos objetos fez-se uso de 

autores ligados aos referenciais teóricos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. 

Identificamos e discorremos sobre alguns dos pilares responsáveis pela construção e 

consolidação da Igreja Universal do Reino de Deus, sua origem no pentecostalismo, sua 

fundação pelo Bispo Edir Macedo, sua consolidação estrutural e midiática nestas mais de 

quatro décadas de existência. Também utilizamos referenciais teóricos para inserir no 
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contexto desta pesquisa a trajetória do Jornal da Record dentro Rede de Comunicação 

adquirida por Edir Macedo. 

 Outro ponto importante e analisado está no contexto histórico e atual, que imerge a 

instituição religiosa do Bispo Macedo como um caso de estudo relacionado a mídia 

convencional e contemporânea, isso por que, a midiatização e a utilização de veículos como a 

televisão, sempre foram usados como instrumentos estratégicos da IURD para obter 

resultados que vão além de púlpitos, altares e pregações.  

Contata-se com esta pesquisa a oportunidade estratégica que a Universal do Reino de 

Deus utiliza. Utilizar o jornalismo, a audiência e a credibilidade do Jornal da Record para 

benefícios e objetivos da IURD. A Universal do Reino de Deus, em diversas oportunidades, 

como as que constatamos nas reportagens analisadas, utiliza-se deste telejornal para combater 

concorrentes e disputar o mercado evangélico brasileiro e mundial. Por meio deste veículo de 

comunicação de massa infere em conteúdos jornalísticos eventos que convergem unicamente 

para a autoafirmação da Igreja. A IURD interfere e descaracteriza premissas básicas 

referentes a ética de um jornalismo sério e responsável, para utiliza-lo, como um braço 

publicitário não oficial de divulgação de suas ideologias, de seus trabalhos voluntários, 

projetos, de enaltecimento de sua estrutura física e estrutural (templo de Salomão) e da 

ampliação crescente de seu alcance tanto no cenário nacional quanto internacional. Igreja do 

Bispo Edir Macedo, segundo este trabalho de pesquisa conclui, também influencia o 

jornalismo/telejornalismo da Rede Record de Televisão com propósitos políticos, quando 

expõe por meio de reportagens, como as descritas e analisadas neste trabalho, imagens, 

projetos, pensamentos e falas e entrevistas de ocupantes de cargos políticos pertencentes a 

sigla partidária originada dentro da própria Igreja Universal.  

Importante destacar também a conivência neste processo de todos os envolvidos no 

processo de produção, confecção, edição, apuração e desenvolvimento do principal telejornal 

da TV Record. Os pontos/marcas da influência da IURD em muitos de seus conteúdos 

jornalísticos, só é possível, também, graças a parcialidade da equipe responsável por este 

importante telejornal a televisão brasileira que chega aos lares de milhões de pessoas 

diariamente. 

Para encerrar este trabalho de pesquisa gostaria de ressaltar a importância da 

construção deste conhecimento acadêmico em minha vida profissional e acadêmica. 

Significativamente relevante na minha construção como profissional poder transferir meu 

conhecimento empírico para as linhas de um trabalho cientifico e acadêmico. Importante 

perceber o desenvolvimento desta pesquisa o quanto a prática converge com teses, 
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pensamentos, estudos e diagnósticos de tantos autores importantes na área comunicacional e 

das ciências humanas.  

Acredito e espero que este estudo possa contribuir como fonte de conhecimento a 

outros estudantes, profissionais e pesquisadores, como uma forma de entender melhor o 

quanto a ética e as práticas da profissão jornalísticas muitas vezes são distorcidas e adequadas 

para atingir objetivos que vão muito além da prática de um jornalismo sério e de 

responsabilidade que tenha como premissa principal o compromisso de levar apenas a 

informação correta, precisa e com imparcialidade ao público.  
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