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RESUMO 

Esta tese é resultado de uma investigação sobre os meandros do processo da 
recepção das mulheres, ouvintes do programa de rádio “Momento de Fé”, do padre 
Marcelo Rossi, transmitido de segunda a sábado, das 9 às 10 horas da manhã, pela 
Rádio Globo AM, na cidade de São Paulo. Parte-se de estudos da estética da 
recepção, tais como os propostos por autores como Wolfgang Iser, Hans Robert 
Jauss e Raymond Williams, que apontam a ambivalência das mensagens da 
comunicação e também a sua característica mediadora entre o real empírico e o 
imaginário. O que viabiliza entender a intervenção criativa que ocorre tanto no ato da 
produção dessas mensagens, quanto na sua recepção. O imaginário é ativado em 
todos os agentes envolvidos no processo da comunicação. Em suas instâncias, a 
realidade é algo a ser construído. É um processo no qual não raro ocorre conflito e 
contradição, tanto para produzir efeito estético quanto reflexivo e, no caso deste 
estudo, o religioso. O significado é elaborado por quem codifica as mensagens e 
também por quem as interpreta. Assim, a mensagem é uma obra coletiva, a partir do 
confronto entre os agentes dessa série de ações comunicacionais, que produzem 
distintas formas de subjetividade e de relações. Nessa interação entre público e 
veículo, vice-versa, são acionadas camadas profundas da subjetividade, e também 
culturais, capazes de proporcionar conforto, explicação para os males, curas para as 
doenças e solução para os impasses individuais, familiares e coletivos. Esse 
conjunto de circunstâncias fornece a ocasião para que grande parcela do público se 
identifique com as mensagens religiosas que, no contexto atual, estão intensamente 
articuladas à cultura e à comunicação de massa. O indivíduo as integra à sua vida e 
assim sente-se participante da dinâmica social, que envolve a decodificação das 
mensagens religiosas, viabiliza o compartilhamento dos significados produzidos e, 
assim, constitui comunidades. A investigação realizada neste estudo não se 
restringe ao método e sim a uma abordagem metodológica que capta informações 
sobre o objeto por diversas maneiras dentre todo o cenário que compõe a 
problemática. Embora o foco desta tese seja analítico, mais do que descritivo, foi 
efetuada uma pesquisa bibliográfica sobre a comunicação radiofônica, as práticas 
devocionais agregadas e os elementos estruturantes que interagem na produção e 
na recepção radiofônica. 
 
 
 
Palavras-chave: Mídia religiosa. Estética da recepção sonora. Construção da fé.  
 

 
 
 
 



ABSTRACT 

This thesis is the result of an investigation about the meanders of female listeners’ 
reception process taking place at “Momento de Fé”, radio program hosted by Father 
Marcelo Rossi from Monday to Friday from 9 to 10 a.m. on Globo AM Radio. Our 
starting point were reception esthetic studies such as the ones proposed by authors 
Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss e Raymond Williams. Those studies point out the 
ambivalence of communication messages and also their mediating characteristic 
between the empirical real and the imaginary. It was possible, therefore, to 
understand the creative intervention involved both in the production and in the 
reception of these messages. The imaginary is activated in all of the agents who 
participate in the communication process. Reality, in all its layers, is something to be 
constructed, a process not unfrequently fraught with contradiction and conflict 
designed to produce esthetical and reflexive effects as well as religious ones. 
Meaning is elaborated both by those who codify the message and also by those who 
interpret them. It is hence a collective work deriving from the confrontation among all 
the participants of the communication process. This process generates a number of 
differents forms of subjectivity and relationships. Deep layers of culture and 
subjectivity come into play as a result of this interaction between public and media, 
bringing forth solace, explanation for all the evils, cure for diseases, solutions for 
individual familiar and collective impasses. This set of circumstances allows a large 
part of the audience an opportunity to relate to religious messages that, at this day 
and age, are intrinsically linked to culture and mass communication. The individual 
integrates them into this life and so feels included in the social dynamics since the 
decodification of religious messages makes the sharing of meanings possible and 
produces communities. The investigation we carried out in our research does not 
limit itself to method, but also proposes a methodological approach which captures 
information about the object through several forms within the scenario at hand. 
Although the focal point of this thesis is analythical rather than descriptive, a 
bibliographical research on radio communication, its associated worshipping 
practices and its structural elements interfering in production and in reception was 
conducted by us. 
 
 
 
Keywords: Radiophonic reception esthetic. Religious media. Faith construction. 
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INTRODUÇÃO 

O tema aqui abordado surgiu ao longo do trabalho de mestrado da autora 

deste estudo (RAMPAZZO, 2006), no qual analisou-se a propagação da devoção 

popular por intermédio da persuasão do comunicador Eli Corrêa em seu programa 

na Rádio Capital AM, na cidade de São Paulo (SP). O estudo, uma extensa 

pesquisa empírica junto aos fiéis de Santo Expedito, teve por base a prática 

devocional sob a ótica sociológica e antropológica e da análise do mito. Foi nessa 

análise que se observou, nas entrevistas com os fiéis-ouvintes, que as 

manifestações religiosas e a construção da fé estavam diretamente atreladas ao 

cotidiano de cada um e suas subjetividades. As respostas às questões formuladas 

afirmaram que as graças alcançadas para suas necessidades e anseios pessoais 

eram fruto de sua devoção ao santo. Pôde-se notar também a construção de um 

universo imaginário, em relação às devoções pessoais do comunicador, que se 

explicitava em citações como: “Ele é muito devoto”, “Ele vai à missa todos os 

domingos”, “Ele fala e entra no coração da gente”, “Ele ajuda a conquistar graças”. 

Tais expressividades só puderam ser analisadas no trabalho anterior sob o ponto de 

vista da influência que as produções radiofônicas exerciam sobre os ouvintes e suas 

reações. Porém, tornava-se intrigante a possibilidade de se buscar o conhecimento 

de quais eram os elementos subjetivos dos ouvintes e de que forma interferiam na 

construção e prática religiosa, configurando-se, então, a necessidade de um estudo 

específico que demonstrasse a recepção.  

A proposta foi manter a doutrina catolicista e o mesmo meio de comunicação 

de massa, o rádio, porém ampliar a proposta com a investigação da outra ponta da 

questão: como a religiosidade se configurava e esclarecer os meandros dessa ação 

receptiva dos ouvintes, analisar seu cotidiano e de que forma ele interfere em sua 

realidade subjetiva e desejos, a partir daí entender os fatores que determinam a 

construção da prática religiosa contemporânea.  

O caminho, então, foi conhecer esse indivíduo, como vive e de que forma 

estabelece suas relações com a sociedade e com as instituições. Para tanto, o 
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primeiro passo que se configurou necessário foi analisar as características da 

modernidade, sua influência no indivíduo contemporâneo, sua relação com a 

sociedade e também com os meios de comunicação até o atingimento do foco 

específico: a recepção que esse indivíduo faz das mensagens religiosas e sua 

capacidade de reinterpretá-las. Foi relevante analisar o papel dos meios de 

comunicação e entender se eles se configuram como uma maneira de apresentar a 

religião ao público, ou uma forma cômoda de praticá-la; além de permitir uma 

investigação da maneira como os fiéis católicos se relacionam com a religião 

midiática, considerando-se que, em relação aos pentecostais, alguns integrantes do 

catolicismo aderiram aos meios de comunicação com certo atraso. Nesse contexto, 

foram identificados os padres cantores que se apresentam como uma forma de 

relacionamento e aproximação com os fiéis e, dentre eles, o padre Marcelo Rossi, 

com o seu programa “Momento de Fé”, foi a opção de recorte.  

Para a compreensão do processo de recepção dos ouvintes de rádio é 

preciso esclarecer que se trata de um conjunto de ações de interação que requer 

desvendar as formas de interagir do sujeito/receptor com as mensagens e com os 

meios de comunicação. Esse foi o desafio: entender, nesse contexto, os fatores que 

determinam a construção da prática religiosa contemporânea.  

Foi elaborada uma análise específica sobre a forma de recepção dos 

ouvintes de rádio, a partir das características do próprio meio e das práticas sociais 

e culturais construídas no cotidiano do público ouvinte do programa “Momento de 

Fé”, com o intuito de desmembrar quais elementos simbólicos da subjetividade do 

indivíduo que se agregam à realidade.  

No entendimento do filósofo Ernest Cassirer (1975, p.165): “Os conteúdos 

sensíveis não são apenas recebidos pela consciência, mas antes são engendrados 

e transformados em conteúdos simbólicos”. Consiste, portanto, em uma análise do 

processo de comunicação de forma completa, em que emissor e receptor são 

sujeitos do discurso, distinta do ponto de vista linear da transmissão da mensagem e 

sim um estudo de observação da recepção, no campo da cultura, com seus 
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conflitos, que depende do entendimento acerca das relações sociais e com os meios 

de comunicação.  

A relação entre os ouvintes e o programa é dinâmica, estável, e envolve uma 

responsabilidade entre a mensagem original produzida e a aceitação do receptor 

com suas inserções significantes, estabelecendo uma reação intersubjetiva, que na 

percepção do historiador John B. Thompson (1998, p.79) é denominada “quase-

interação mediada”, por ocorrer nos meios de comunicação de massa, difundindo-se 

e configurando-se por intermédio de uma produção com um número indefinido de 

receptores.  

A observação da recepção a partir desse ângulo socioantropológico e 

comunicacional implica em averiguar também as expressividades dos indivíduos e, 

neste sentido, a religiosidade faz parte do contexto, assim como a relação que 

mantém com os meios de comunicação. Esse material sensível é que possibilita a 

transformação de uma expressão produzida em um conteúdo provido de sentido 

simbólico, o qual é identificado pelo indivíduo.  

O reconhecimento da religiosidade na recepção do sujeito dá-se pela 

reelaboração desses elementos simbólicos, os quais são responsáveis pelas 

diversas formas de praticar a fé. Entende-se com isso que o receptor interage, de 

acordo com o seu estilo, com os meios de comunicação e também com a sociedade 

de um modo geral. Decifrar essa interação é que consiste o estudo da recepção. A 

mensagem é veiculada para um mesmo grupo social, porém os sentidos serão 

construídos individualmente, daí a importância de concentrar os esforços de análises 

para o cotidiano do indivíduo, buscando identificar como ouvem o programa 

(sozinhos, acompanhados, atenção exclusiva ou dispersa, em casa ou no trabalho); 

saber como se compõem suas relações familiares, de trabalho, afetivas e religiosas, 

além da estética da audiência do programa “Momento de Fé”. A partir desses 

procedimentos, torna-se possível analisar quais os elementos-chave que acionam 

no imaginário dos ouvintes à motivação para práticas religiosas. 
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Diante do exposto, a hipótese é que o conteúdo das mensagens veiculadas 

pelo programa de rádio do padre Marcelo Rossi, “Momento de Fé”, transmitido de 

segunda a sábado, das 9 às 10 horas da manhã, pela Rádio Globo AM, desde 2002, 

é processado pelos ouvintes a partir de particularidades e de circunstâncias 

variáveis oriundas da subjetividade e da biografia do ouvinte. A audiência desse 

programa é constituída, em sua maioria, por mulheres de baixa renda que, conforme 

as entrevistas realizadas, têm sua rotina focada em assuntos da casa, família e 

trabalho, sempre com o objetivo de uma ascensão pessoal e profissional. Em muitos 

casos, nota-se que a religião é uma das forças para a realização de suas 

aspirações. Ao selecionar mulheres das classes C/D, o processo refere-se muito 

mais a um estilo de vida do que necessariamente ao aspecto financeiro. Está mais 

na afinidade do grupo pelo conteúdo editorial de uma revista, pela programação da 

emissora de rádio ou televisão. Cabe lembrar que é um público exposto e com 

acesso à tecnologia.    

Em linha com este contexto, a questão que passa a interessar neste estudo 

é saber qual religiosidade se estabelece no consumo de um programa do meio rádio 

que no dia a dia, mediante as subjetividades, ganham significância e permitem ao 

indivíduo a construção de sentido. 

Sobre a fé mediada pela comunicação na modernidade, as características 

significativas da experiência subjetiva são formadas a partir de um conjunto de 

elementos do processo social, tais como: relacionamento familiar ou não, atividade 

profissional, frustrações, desejos e necessidades específicas. Desses processos 

resultam as vivências de fé, que provavelmente sejam apropriadas de forma 

personalizada. Contudo, essas vivências já estão presentes antes da audição dos 

programas e são formadas por intermédio das vivências pessoais, inclusive de 

outras agências formadoras de sentido (herança religiosa familiar, ensinamentos da 

Igreja e grupo social).  

Esse conjunto receptivo presente ou acumulado, a partir de recepções 

anteriores, age como uma referência que colabora na relativização da crença 

sedimentada, reconstruindo-a a partir dos elementos simbólicos representados por 
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questões cotidianas. É nesse momento de religiosidade que o sujeito encontra na 

mensagem uma resposta aos seus problemas e necessidades e lhe dá a garantia de 

símbolos que passam a sensação uma vida organizada. Essa atitude é 

característica de uma época em que o indivíduo, embora emancipado, necessita de 

um respaldo que transcenda a sua existência. 

Em uma análise weberiana, em que a religião oferece um conjunto de 

respostas definitivas às incertezas sobre a existência humana, a crença e a fé, e 

acima de tudo a certeza de que a prática religiosa resolverá seus problemas, levam 

o ouvinte à audiência do programa. 

O padre Marcelo Rossi, ao potencializar seu poder espiritual em conjunto 

com sua habilidade comunicacional, atende à expectativa de união dos aspectos 

positivos das duas esferas, religião e comunicação.  

Considera-se aqui que a oração, mesmo individual, está sempre vinculada a 

outros ritos. Nas igrejas católicas é comum rezar-se o “Pai Nosso” de mãos dadas. 

Também na prática do catolicismo, os fiéis se reúnem nas residências e oram por 

uma intenção, e assim, o rádio possibilita aos seus ouvintes se unirem em oração. O 

convívio diário com o programa traz conforto ao ouvinte por ver suas questões 

cotidianas e até os chamados males da modernidade (como a depressão e a 

bipolaridade) serem compartilhados com o testemunho do outro, que é seu similar, 

que tem na religião uma fonte para as suas esperanças.  

Esse encontro, marcado por sonhos, expectativas e idealizações que se 

distanciam da realidade, para o ouvinte é uma experiência subjetiva e significativa, 

construída a partir de um imaginário, um universo simbólico representado pelo padre 

Marcelo Rossi, que Thomas Luckmann (1967, p.45) estabelece como: 

A objetivação de um universo simbólico, como um sistema de significado, 
pressupõe que sejam significativas as experiências subjetivas que entram 
em sua construção. A característica significativa da experiência subjetiva, 
porém, é um produto do processo social.  
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Luckmann evidencia que os significados individuais estão relacionados com 

o do outro. Assim, a comunicação estabelece uma mediação nas relações sociais, 

levando em conta as vivências dos sujeitos receptores. Mediações estas que 

seguem o conceito designado do antropólogo e filósofo Jesus Martín-Barbero (1998, 

p.223), que entende que “entre a produção e a recepção há um espaço em que a 

cultura cotidiana se concretiza”. Para ele, existem três lugares de mediação: a 

“cotidianidade familiar”, a “temporalidade social” e a “competência cultural”. Neste 

estudo, o lugar da mediação é o de “cotidianidade familiar” porque nesse espaço 

ocorre a maior parte dos conflitos e tensões que geram no indivíduo as sensações 

de angústia e anseio. Portanto, os meios de comunicação representam fatores de 

mediação importantes nos laços de reciprocidade e ainda colaboram na integração 

dos sujeitos, pois ocorrendo no cotidiano e na subjetividade, contribuem para a 

compreensão de uma possível construção devocional na era contemporânea. São 

diversos os fatores que apontam para a importância dos meios de comunicação na 

proposta de atualização da religiosidade e da velocidade da era moderna, que move 

os indivíduos a se aglomerarem nos eventos em espaços públicos em busca de um 

impacto que aflore a sua emoção ou fé. Da mesma forma que o homem moderno 

não tem mais a passividade como expectador, porque o controle remoto lhe 

possibilita acionar e se redirecionar inúmeras vezes em poucos minutos, ele não tem 

mais a passividade frente a uma prática religiosa na qual não tenha uma 

interatividade. Desta forma, entende-se a dinâmica entre o sentido real criado pelo 

emissor e a reapropriação e recriação desse sentido. 

Em relação ao rádio, parafraseando o advogado Calixto Salomão Filho 

(2003, p.70), pensar sobre ele ou ouvi-lo constitui-se em viver uma experiência do 

cotidiano e até mesmo um agir socialmente, considerando-se as próprias 

características do meio como veículo de informação, prestador de serviços e até 

mesmo de utilidade pública. Suas características de mobilidade, aproximação, 

acessibilidade a todas as camadas da sociedade, fazem com que o ouvinte tenha 

nesse meio um companheiro de todas as horas, reduzindo a sensação de solidão. 

Ao mesmo tempo, o rádio norteia o padrão de comportamento social e estilo de vida 

devido à linguagem facilitadora do meio, que permite a um público diversificado a 

assimilação das mensagens, propicia a identificação do indivíduo e fornece 

repertório para conversas compartilhadas. É ainda fonte de disseminação de ideias 
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que, em confronto com os elementos de experiências cotidianas do indivíduo, 

estruturam sentidos que irão promover mudanças, podendo gerar novas crenças ou 

fortalecer as já existentes.  

Com esses elementos, foi possível delinear uma análise estética da 

recepção por parte dos ouvintes do programa de rádio “Momento de Fé”, 

apresentado pelo padre Marcelo Rossi.  

Este estudo permite entender melhor de que forma alguns indivíduos 

contemporâneos vivem a experiência religiosa, imersos em um cotidiano composto 

por subjetividade. E, acima de tudo, o que recriam em sua mensagem, determinando 

a forma como os fiéis-ouvintes exercem a prática da fé e sua religiosidade.  

Acredita-se que o entendimento desses processos receptivos possa 

representar uma possível contribuição, tanto para o campo religioso quanto para a 

área de comunicação, uma vez que ambos têm suas mensagens produzidas com o 

intuito de atingir seu público.  

Sobre as pesquisas acerca dos meios de comunicação como veículos da fé, 

tem-se que os meios de comunicação conquistaram o interesse de pesquisadores e 

estudiosos da religião para a elaboração de artigos, dissertações e teses, com 

diferentes recortes, porém o pano de fundo de todos eles é o uso que as igrejas 

fazem dos veículos de massa como instrumentos de propagação de fé.  

As instituições religiosas formaram laços com a modernidade, em especial 

com os meios de comunicação, com o intuito de aproximar-se do indivíduo 

contemporâneo e restabelecer com ele o vínculo atenuado. No Brasil, o padre 

Marcelo Rossi, embora se declare não fazer parte da Renovação Carismática 

Católica (RCC), seu discurso é composto de termos e práticas do movimento e 

utiliza a mídia para reconquistar fiéis e conquistar um novo público em um cenário 

de forte concorrência, em especial, com as Igrejas Evangélicas.  
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Seguindo o pensamento do sociólogo e pesquisador Reginaldo Prandi 

(1999), estudar as religiões colabora no entendimento de sua presença na 

sociedade. Assim, buscando compreender o movimento de retorno dos indivíduos à 

Igreja Católica, o também sociólogo e pesquisador de religiões André Ricardo de 

Souza (2005) realizou uma enquete mediante a qual constatou que 76% dos 

entrevistados eram católicos tradicionais e foram atraídos para as missas no 

Santuário graças à mídia eletrônica, na qual padre Marcelo vinha se apresentando; 

16% passaram a frequentar a missa depois de ouvir ou ver o padre nos meios 

eletrônicos; 8% frequentavam outra religião e passaram a ir às missas católicas. Por 

fim, apenas 6% eram evangélicos e passaram a frequentar a missa depois de terem 

tido algum contato com as mensagens, programas ou músicas do padre Marcelo 

Rossi1. Porém, o autor considera que não há comprovação empírica da "volta" dos 

católicos. 

Outro recurso utilizado pela Igreja Católica nesse cenário de forte disputa 

pelos fiéis são os padres cantores, dentre eles o padre Marcelo Rossi, objeto de 

estudo de Souza (2005), que apresenta uma ampla análise sobre as dimensões do 

Santuário Bizantino. O templo foi inaugurado em 7 de junho de 19982, com 

capacidade para 40 mil pessoas – chega a ser comparado à Basílica de Aparecida, 

tida como a capital da fé católica, com capacidade para aproximadamente 30 mil 

pessoas. As significações que se pode atribuir a esse santuário, bem como a 

devoção que assume um novo terço, o Bizantino, estão especificadas no primeiro 

capítulo deste estudo, incluindo aspectos abordados pela Doutora em Sociologia da 

Cultura e da Religião, Brenda Maribel Carranza Dávila (2005), especialista em RCC. 

 

 

                                                           

1 Não fica explícito se esses 6% atualmente declaram-se como católicos ou se mantêm a identidade 
evangélica, ainda que frequentando as missas carismáticas. 
2 Anteriormente, o Santuário situava-se no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, com 
capacidade para 20 mil pessoas, na época, conhecido como Gonzagão (SOUZA, 2001). 
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Para dimensionar em termos de tempo o uso que a Igreja, principalmente a 

católica, faz dos meios de comunicação, em particular o rádio, vale citar a obra do 

engenheiro José Wagner Cabral de Azevedo (2001) denominada “Padre Donizetti de 

Tambaú”. Nela, observa-se que na década de 50, na cidade de Tambaú, interior do 

Estado de São Paulo, o padre Donizetti transmitia sua benção pelo programa do 

radialista Pedro Geraldo Costa, às 18 horas pela Rádio Nacional de São Paulo. O 

padre Donizetti também participava em outras emissoras de rádio como 9 de Julho, 

Record, Panamericana, Rádio Difusora de Santos, Atlântica de Ribeirão Preto, entre 

outras. Considerando-se as diferenças tecnológicas entre a época de 50 e a do 

padre Marcelo Rossi a religião no meio rádio está presente em ambas, servindo 

como um instrumento de propagação religiosa.  

Sobre o poder que a religião e o avanço da tecnologia exercem sobre a 

economia, a cultura, a política e a sociedade em geral, vale estabelecer uma ponte 

com a tese da jornalista e pesquisadora Maria da Penha Nunes da Rocha (2006) “As 

estratégias de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus”, que faz uma 

abordagem das holdings de comunicação presentes em quase todo o mundo, 

geralmente associadas a grupos religiosos. No Brasil, a autora dá destaque em sua 

pesquisa para a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), dirigida por Edir Macedo, 

um dos maiores conjuntos de empresas de comunicação, que aprimora a cada dia o 

modelo da Igreja eletrônica. Essa Igreja conta com amplo sistema de mídia usado 

como estratégia para conquistar mais fiéis e também como fonte de renda por meio 

da publicidade inserida em sua programação. 

As características dos cultos da IURD apresentam similaridades com as 

técnicas da dramaturgia. O professor doutor em Sociologia, Leonildo Silveira 

Campos (1999), faz essa comparação desenvolvendo uma analogia no título 

“Teatro, templo e mercado”, associando os pregadores a atores dramáticos que 

participam dos espetáculos de fé, interagindo com os fiéis como muitos atores fazem 

com suas plateias. Outro aspecto que se encontra nesse mesmo estudo é a 

interdisciplinaridade entre a religião e a comunicação, bem como a comercialização 

de produtos simbólicos nos templos da IURD. Neste estudo, esse aspecto também 

foi identificado no Santuário Bizantino, com diversos produtos, tais como: CDs, 
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vídeos e o símbolo maior de sua identidade, o terço bizantino3, objeto quase 

desconhecido pelos católicos antes do padre Marcelo utilizá-lo. 

Ainda com intuito apenas de ressaltar algumas contribuições aos estudos de 

recepção, vale ressaltar os Estudos Culturais, da tradição de Raymond Williams, 

Richard Hoggart, Edward. No campo da comunicação, a questão do sujeito4 contou 

com Palmer Thompson e Stuart Hall. 

A exposição dessas abordagens sobre o tema revela o papel que a 

comunicação de massa, em especial o meio rádio, desempenha como instrumento 

de divulgação da crença religiosa, e o estudo da recepção permitiu desvendar as 

significações, deixando aparentes as maneiras como as fiéis e ouvintes percebem o 

mundo e como o vivem. Dessa forma, considera-se válido um estudo que aborde as 

classes mais populares e que se verifique o elo entre a persuasão desejada e a 

recepção efetivada. 

No tocante ao ambiente da fé moderna, é necessário que primeiro se analise 

a complexidade de uma cidade como São Paulo, composta por heterogênea massa 

humana, que mescla diferentes culturas, perde e constrói mitos, para que então se 

possa entender como a fé e a devoção se estabelecem muitas vezes em novas 

formas de crer. Essa diversidade urbana é apresentada pelo doutor em ciências 

sociais, João Décio Passos (1999, p.13) como: 

[...] entendida não só enquanto lugar geográfico, mas como espaço cultural 
que vai tornando onipresente um modo de viver e significar a vida. Uma 
grande engenhoca regida pelas forças do lucro e pela virtualidade que 
coloca fim nos tipos culturais puros, reprocessa os consensos, apropria o 
(sic) que era nitidamente do povo. A metrópole vai criando modos de vida e 
sistemas de significação cada vez mais cheios de símbolos, de agentes, 
valores e instituições. Uma engenhosidade dinâmica e complexa, 
perpassada por múltiplas forças que exigem olhares cuidadosos e críticos 
para localizar as formas populares de crer com suas resistências, trocas e 
conflitos.  

                                                           

3 Terço Bizantino: conhecido na liturgia bizantina por cicotki. É similar ao Rosário e possui cem contas 
divididas em dez dezenas e em cada conta se repete a súplica do cego em Jericó: Jesus, Filho De 
Davi, tem piedade de mim! (Lc.18,38) acrescido da expressão “pecador”. Informação disponível em: 
<http://www.religicionario.com.br/>. Acesso em 17 jan., 2011. 
4 No caso do objeto deste estudo, o sujeito empírico é o ouvinte. 

 

http://www.religicionario.com.br/%3E.%20Acesso%20em%2017%20jan.,%202011
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Portanto, no ambiente contemporâneo, a religião precisa adaptar-se às 

novas situações de oferta e procura. Por um lado, as instituições religiosas 

tradicionais enfrentam quedas, por outro lado, há um crescimento de novas formas 

de expressar as práticas de fé, nos quais os meios de comunicação de massa se 

configuram como uma das opções, estabelecendo uma inter-relação. O que se 

percebe é que a instituição religiosa pode ser um mecanismo que colabora para 

minimizar os efeitos da modernidade oferecendo subsídios emocionais de equilíbrio 

para a vida nas grandes metrópoles, que é um ciclo permeado por separações. Em 

uma abordagem sobre o cotidiano urbano, o antropólogo Roberto Da Matta (1991) 

estabelece “o que é da casa, o que é da rua e o que é do trabalho”. Na casa, a moral 

conduz os valores e é o lugar onde se tem segurança e amparo familiar. Já o 

trabalho traz os julgamentos, as decisões, as relações impessoais e a 

competitividade, enquanto a rua é o lugar do anonimato, onde não há dono, mas 

autoridade, lugar de lazer individual e coletivo. 

Esses aspectos contêm valores e ideais específicos que norteiam o 

comportamento de cada indivíduo. Essa dualidade enfrentada pelo homem 

contemporâneo abre espaço para que a solidão vá se caracterizando e fazendo 

surgir os vazios decorrentes, muitas vezes, da dificuldade de autoafirmação. Em 

contrapartida, a vida contemporânea oferece uma abundância de opções, que se 

colocam de forma adequada para que o indivíduo faça suas apropriações subjetivas 

e potencialize suas aspirações, por meio de uma articulação entre esses os mundos, 

interno e externo. O impessoal misturando-se ao pessoal e ditando as formas de 

agir, sentir e o que desejar. 

A partir dessas abordagens, os enfoques da pesquisa são de cunho 

histórico-sociológico, como tentativa de perceber elementos que estabeleçam um 

diálogo entre a sociologia e antropologia. Contudo, não se pode descartar a 

importância da linguagem que, associada aos aspectos culturais, irá estabelecer as 

relações entre a mensagem produzida e o universo de significações e interpretação 

do mundo real, que permitirão a construção da religiosidade nos fiéis-ouvintes do 

programa do padre Marcelo. O imaginário é abordado como portador de símbolos e 

significados que dão sentido ao individual e coletivo, como algo criado, assimilado, 
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vivido e ressignificado culturalmente. O simbólico representa a possibilidade de uma 

ruptura com o real e uma abertura ao possível desejado.  

O professor e sociólogo Colin Campbell (2001, p.145) explica: 

Não há dúvida de que o impulso por trás do devaneio é hedonista, assim 
como os indivíduos se afastam do que eles percebem como um estímulo 
real, para pensar nos grandes prazeres que o mundo imaginário pode 
oferecer. Nesse contexto, o indivíduo pode ser visto como um artista da 
imaginação, alguém que traz imagens da memória ou do ambiente ao redor 
e as reordena, ou de tal modo as melhora para obter algo mais prazeroso. 

Para retratar o público que ouve o padre Marcelo, que memórias traz do seu 

cotidiano, suas aspirações e como isso é traduzido em forma de religiosidade, foi 

realizada uma observação empírica com dez mulheres católicas, de baixa renda, na 

faixa de 25 a 70 anos, moradoras da cidade de São Paulo, que frequentam 

regularmente a igreja, ou não, ouvintes do programa “Momento de Fé”, do padre 

Marcelo Rossi. Embora sob o ponto de vista metodológico de pesquisa o recorte 

adotado para a faixa etária seja grande, acredita-se que se justifique por se tratar de 

um método observatório em profundidade e não uma pesquisa quantitativa. Outra 

contribuição que se espera obter com essa larga faixa etária é observar a diferença 

na forma de recepção religiosa entre o público mais jovem, que aparentemente se 

identifica mais com a linguagem da comunicação, e o mais maduro, em geral mais 

tradicional e resistente às performances religiosas midiáticas. A opção pelo público 

ouvinte feminino se justifica por representar a maior parcela da audiência do 

programa, como demonstrado no terceiro capítulo deste estudo. 

A mecânica consiste em ouvir cada entrevistada e captar seu 

relacionamento com os meios de comunicação, sua adesão religiosa, qual o sentido 

que o programa fornece à sua vida, suas formas de recepção, que vão se constituir 

em uma força propulsora à conquista de suas idiossincrasias, que a realidade 

cotidiana não lhe oferece (Apêndice A).  
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Com o mesmo critério, foram realizadas entrevistas com o Padre Marcelo 

Rossi, com a perspectiva de entender, sob a sua ótica, a proposta da evangelização 

no meio rádio, e com o Gerente Executivo da Rádio Globo, Marcos Aurélio de 

Carvalho, com a finalidade de obter informações sobre dados de audiência do 

programa “Momento de Fé” e qual a representatividade para a emissora; e com o 

sonoplasta Daniel Palma, com o propósito de obter informações de produção e de 

“bastidores” (Apêndices B e C respectivamente). 

A entrevista com o padre foi realizada por telefone em função da falta de 

agenda para entrevista presencial no período de janeiro de 2008, quando se deu a 

primeira tentativa de contato por intermédio de um membro da equipe da produção 

do Terço Bizantino, na RedeVida, a 23 de abril de 2010, quando então foi possível 

concretizar com o padre Marcelo. De todo o campo de pesquisa, essa entrevista se 

constituiu em uma das maiores dificuldades, foram várias as tentativas, com diversas 

pessoas leigas e do clero, porém sem sucesso. No início de abril de 2010 foi feito 

contato com o sonoplasta de seu programa, esta pessoa foi quem viabilizou a 

entrevista por telefone, se disponibilizando a gravá-la.  

A contextualização dos dados coletados permite perceber como a vivência 

altera e forma o fenômeno estudado, uma vez que as estruturas das experiências 

são alteradas e formatadas na medida em que são vividas e valoradas 

particularmente. Assim, foram trazidas para análise as questões apresentadas pelas 

entrevistadas, ainda que aparentem estar fora do foco, lembrando-se que a cultura é 

uma coisa única que se expressa em todas as atividades do cotidiano e nas 

subjetividades dos indivíduos. Portanto, para estudar o recorte da recepção da 

ouvinte, que é composta por subjetividades particulares que influem na 

ressignificação da mensagem, é preciso entrever todo o conjunto. A partir desse 

campo cultural torna-se possível captar os significados presentes na sua produção e 

apropriação. 

É nesse ambiente composto de complexidades do indivíduo que este 

estudo, com foco na recepção do programa “Momento de Fé”, canaliza seus 
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esforços para identificar a construção da devoção religiosa a partir das mensagens 

do padre Marcelo Rossi. 

Quanto à sua estrutura, este estudo está divido em quatro capítulos. O 

primeiro é dedicado ao levantamento do campo religioso contemporâneo, 

caracterizado por uma quebra de paradigmas, imposta pela modernidade, e por uma 

“desregulamentação das identidades religiosas históricas”, que consiste no 

desligamento de alguns fiéis tradicionais de sua identidade particular de fé, 

originando um processo de desinstitucionalização religiosa.  

O interesse consiste em entender o processo do sentido que povoa o público 

ouvinte, portanto, acredita-se que para discutir tanto o uso da rádio, bem como a 

presencialidade do público, é preciso compreender as interferências das relações 

sociais no cotidiano do ouvinte.  

A partir dessa realidade, foi pesquisado o modo como ocorre a experiência 

religiosa no cotidiano das pessoas. O conceito aqui adotado para religiosidade é o 

dos autores Gordon W. Allport e John M. Ross (1967, p.32-43), que a consideram 

como intrínseca ou extrínseca.  

A religiosidade intrínseca é uma devoção, um comprometimento religioso 

pelo qual o indivíduo vê a religião como fim e não como um meio. Já a religiosidade 

extrínseca é pertinente a um comportamento religioso que busca conforto e 

convenção social, a religião utilizada como sociabilidade, distração, uma maneira de 

utilizá-la para benefício próprio, em que o indivíduo se volta para Deus sem se 

desapegar do self. A opção por essa conceituação decorre do foco deste estudo, 

que busca analisar uma camada da sociedade que tem no cotidiano uma gama de 

dificuldades e, não encontrando respaldo a não ser em si própria, recorre à religião 

para encontrar forças, e até mesmo respostas, para suas condições de vida. Esse 

aspecto é abordado no terceiro capítulo, que apresenta os detalhes que compõem o 

cenário e cotidiano desse público e também a análise das entrevistas realizadas, 

revelando o envolvimento que possuem com a religião e o respectivo significado em 

suas vidas. 
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O segundo capítulo aborda os meios de comunicação, em especial o meio 

rádio, com uma comprovação sobre dados de audiência do programa do padre 

Marcelo em comparação ao universo de ouvintes pesquisados. Retoma-se a história 

e a evolução do rádio dentro da sociedade moderna e suas características de 

transmissão e, em especial, das formas de recepção, principalmente na 

segmentação da mídia religiosa. Nesse aspecto, a mídia religiosa, pro meio da qual 

se analisa como o programa “Momento de Fé” pode ser entendido como uma 

expressão da vida social que envolve subjetividades que permitem a percepção de 

seus significados. A adesão à audiência adquire um vínculo simbólico, um ritual que 

passa a regular a vida cotidiana, o período do programa é uma referência de tempo 

e espaço para os afazeres diários.  

Assim, com os dois primeiros capítulos é apresentada a fundamentação 

necessária aos campos de estudo deste trabalho – religiosidade e comunicação –, 

constituindo um cenário para a investigação de como a religiosidade vem sendo 

praticada, em especial no catolicismo, na vida moderna e, sobretudo, nas classes 

populares da sociedade brasileira. 

O terceiro capítulo apresenta o perfil das ouvintes e suas relações com a 

religião e o “Momento de Fé”, na sequência há uma exposição da imagem que o 

padre Marcelo desfruta junto a essas mulheres. O que ele representa, como elas 

interpretam suas atitudes, que valores atribuem a ele e, por último, é traçada uma 

categorização dos principais fatores de atração e construção de uma religiosidade 

por intermédio do programa. 

Essa exposição demonstra as mudanças que a modernidade trouxe para a 

religião e de que forma a sociedade contemporânea vem praticando a sua fé, bem 

como os parâmetros socioculturais que interferem no comportamento do indivíduo. 

Utilizou-se o método qualitativo de caráter exploratório, com o uso de 

entrevistas em profundidade, detalhado e justificado no corpo do capítulo. O 

propósito consistiu em verificar que representações têm para essas ouvintes a 
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audiência diária do programa do padre Marcelo e o que ocorre com suas práticas 

religiosas a partir dele.  

Por intermédio de suas exposições, pode-se conhecer as relações 

estabelecidas entre elas o meio rádio e suas experiências religiosas. Essas 

contribuições foram complementadas com informações extraídas de entrevistas 

realizadas com o gerente da emissora e o sonoplasta do programa “Momento de 

Fé”, cujo objetivo foi conhecer o ambiente em que o programa se realiza. Já a 

entrevista com padre Marcelo Rossi possibilitou conhecer seu posicionamento junto 

aos meios de comunicação. Dessa forma, a abordagem reúne avaliações de três 

agentes: a produção do programa, com sua proposta e direcionamento; o padre 

Marcelo, com sua força de comunicação e sua perspectiva de transmissão da fé; e, 

ainda, suas ouvintes com seu cotidiano e reformulação das mensagens recebidas. 

As considerações sobre as análises da recepção dos fiéis-ouvintes do 

programa do padre Marcelo, bem como da produção de suas mensagens 

transmitidas no meio rádio, estão desenvolvidas no quarto capítulo, com o propósito 

de comprovação da problemática. A estética que se configura a partir dos dados 

analisados, tanto em relação ao público quanto em relação à produção das 

mensagens do programa e da performance do padre Marcelo, constitui a base que 

permite a identificação dos sujeitos e sua categorização no processo.  

São apresentados os elementos que permitem a análise da estética dessa 

recepção por meio de uma atenta observação sobre o cotidiano dos ouvintes do 

programa do padre Marcelo. Essa análise permite entender o preenchimento de 

pontos vazios que foram identificados pelos autores Hans Robert Jauss e Wolfgang 

Iser como elementos das subjetividades individuais que ressignificam a fé. Sobre 

essa forma de explicitar algo que está fora da mensagem, Iser (1996, p.79) afirma 

que “apenas a imaginação é capaz de captar o não-dado, de modo que a estrutura 

do texto, ao estimular uma sequência de imagens, se traduz na consciência 

receptiva do leitor”. Aqui, coloca-se que o ouvinte, ao receber uma mensagem, tem 

seu imaginário ativado e inicia-se uma sequência de imagens que são traduzidas em 

seu consciente, permitindo que se complementem as relações de sentido. 
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Exatamente porque o meio rádio é apenas audição, o ouvinte inclui a imagem 

formada pelos signos que ganham referências simbólicas entre a imagem real do 

texto do comunicador e o seu contexto, que envolve sua visão de mundo e vivências 

cotidianas. 

Em síntese, o quarto capítulo trata da recepção como resultado da 

sobreposição dos componentes persuasivos da mensagem com a interpretação 

subjetiva do ouvinte. A mensagem original tem elementos em seu intertexto que 

pretendem direcionar o sentido e a recepção da mensagem. Porém, o ouvinte, ao 

elaborar essa recepção, utiliza-se de valores preexistentes e subjetivos, o que pode 

gerar um sentido completamente diferente da intenção original na mensagem 

recebida. Com essa análise, tem-se não apenas a localização dos elementos que 

constituem ou influenciam os indivíduos na sua prática religiosa, mas também todo o 

cenário que ambienta seu cotidiano. 

Sem entrar, neste momento, nos detalhes das análises realizadas, é 

possível afirmar que as ouvintes entrevistadas estão em busca de uma fé nutricional, 

que as impulsione na busca de seus anseios emocionais e até materiais. Além 

desse aspecto, a fé também é buscada por elas como uma solução conformista para 

suas expectativas e anseios.  
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1 RELIGIOSOS CARISMÁTICOS COMO PROVEDORES DE SENTIDO 

A proposta neste capítulo é tecer uma abordagem sobre o ambiente 

moderno que instaura uma fragmentação de valores culturais que impactam o 

indivíduo contemporâneo, alterando suas relações com as instituições, inclusive a 

igreja. Há que se considerar também as influências da pós-modernidade e a 

crescente participação dos meios de comunicação de massa, que contribuiu com 

uma nova estética religiosa e favoreceu aos novos grupos cristãos a se 

configurarem como provedores de sentido, ressignificando as instituições sociais. 

Refletir sobre as características que mais contribuíram na constituição do 

ambiente em que vive esse sujeito e suas novas formas de se relacionar com as 

instituições nos permite conhecer melhor seu entendimento de mundo e suas 

ressignificações. 

1.1 A modernidade e suas relações 

A era moderna surge na Europa a partir do século XVII e sua repercussão 

ganha amplitudes mundiais. A proposta aqui não é fazer uma análise de toda a sua 

complexidade. A premissa então, parte do entendimento do ambiente da 

modernidade que se caracteriza por um estilo de vida e uma forma de organização 

social, que rompe com os vínculos tradicionais estabelecidos por família, política e 

Igreja. Essa nova realidade influenciou a sociedade ocidental, a religião cristã e, 

particularmente, o catolicismo, que deixa de ter nos dogmas e na família o campo de 

apoio para as instâncias reguladoras do cotidiano. Essa ruptura abre espaço para 

que o indivíduo tenha liberdade de escolha com base na racionalidade. O conceito 

de racionalidade aqui adotado é o do filósofo Max Horkheimer (1973, p.15), cujo 

entendimento é de que ela, “em seu sentido próprio de logos, ou ratio, sempre 

esteve essencialmente relacionada com o sujeito, com a sua faculdade de pensar”. 

Portanto, o homem contemporâneo, que é fruto da racionalização, transforma-se em 
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senhor de seus atos e escolhas, substituindo as gerências institucionais 

principalmente família e Igreja, que o harmonizavam.  

Considerando-se que o sujeito da era moderna se constitui por uma 

crescente autonomia e é emancipado em relação ao ser natural, vale tomar 

emprestado dos estudos filosóficos de Theodore Adorno e Max Horkheimer (1973, p. 

53) um conceito que ajude a definir o indivíduo: “num sentido amplo, é o contrário do 

ser natural, um ser que, certamente, se emancipa e se afasta das simples relações 

naturais, que está desde o princípio referido à sociedade, de um modo específico, que, 

por isso mesmo, recolhe-se em seu próprio ser”. O mundo em que ele vive é resultado 

de uma criação da própria mente; por conseguinte, as impressões expostas são 

reflexos da realidade particular, em que predomina a cultura do “eu”, com toda a 

carga de complexidade imposta pela modernidade. Ao estabelecer relações com o 

outro, integra a si o individual do seu semelhante, e a partir dessa mediação constrói 

sua individualidade. Portanto, é por intermédio do outro que ele adquire a 

consciência de si e passa a produzir o sentido do seu mundo, que tem o seu estilo. 

Ao mesmo tempo em que constrói a própria história, é também integrante de um 

processo histórico coletivo, ou seja, não é um ser desvinculado da sociedade.  

Suas escolhas se pautam pela substituição dos valores e hábitos tradicionais 

por ele objetivados, reforçando a autonomia do sujeito e fornecendo sentido ao seu 

contexto de vida. Pode-se aprofundar esse raciocínio com as afirmações dos 

sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann (2004, p. 25): 

As reservas de sentido objetivadas e processadas pela sociedade são 
‘conservadas’ em reservatórios históricos de sentido e ‘administradas’ por 
instituições. O agir do indivíduo é moldado pelo sentido objetivo, colocado à 
disposição pelos acervos sociais do conhecimento e comunicado por 
instituições, através da pressão que exercem para seu acatamento. Nesse 
processo, o sentido objetivado está em constante interação com o sentido 
subjetivamente constituído e com o projeto individual de ação. Mas 
significativa é também – e poderíamos dizer talvez, sobretudo – a estrutura 
intersubjetiva das relações sociais em que o indivíduo atua e vive. 

Com esse entendimento, depreende-se que é a partir de seus 

conhecimentos do cotidiano que o sujeito tem sua cultura e sua memória familiar 

mobilizadas para reificar o seu mundo. Que lhe acrescentará sentidos e permitirá a 
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ele desenhar seu próprio trajeto. Que se desenvolve além do âmbito familiar, está na 

escola, nas relações de amizade, no local de trabalho, na igreja e até mesmo nos 

meios de comunicação que são rotineiros e ritualistas. Esses entrelaçamentos 

colaboram na contextualização do seu mundo, estabelecendo também uma rotina 

para ouvir rádio: em casa, sozinho, no transporte, em público ou como som 

ambiente. 

Dessa forma, a cultura do consumo se encarrega de reencantar a vida por 

intermédio das mercadorias, abrindo caminho para as instituições religiosas se 

utilizarem dos meios de comunicação de massa como forma de amenizar as 

consequências da transição para a sociedade moderna. Contudo, seguindo a 

observação da jornalista Magali do Nascimento Cunha (2007), a questão é mais com 

o cultivo da religiosidade do que propriamente da instituição “Igreja”. Portanto, a 

religiosidade configura-se em sua dimensão humana e individual, manifestando-se 

de maneira subjetiva, fragmentada e fluida. Sob uma ótica mais ampla, uma vez 

desestruturada a forma de crer, amplia-se o campo religioso que se dissemina por 

outras expressões da sociedade, tais como a música, o esporte e a política. 

Direcionando o olhar para a atitude religiosa da população de baixa renda, 

em metrópoles como São Paulo, o que se percebe é que vai além da busca de 

identidade, é uma busca pelo poder, que se pretende conseguir na Igreja, nas 

manifestações públicas ou nos meios de comunicação. No momento em que o 

sujeito vai à igreja, ele passa a ser e dizer: “sou católico”. Logo, ele existe, ele é algo 

neste mundo, na sociedade; ele é católico, “tem fé”, e com isso “ele possui”, “é dele, 

pertence-lhe” – Ou seja, ao passar a ser e ter, em sua percepção é possuidor de 

algo maior. O mesmo ocorre nos meios de comunicação, quando o sujeito aparece 

nos programas religiosos da televisão – “fui visto”. E assim ele ganha imagem, é 

conhecido, é visto e admirado. Ao falar em um programa religioso do rádio – ele diz 

– “me ouviram”. Esse é o status que os meios de comunicação, na concepção do 

sociólogo Paul Lazarsfeld e do economista Robert Merton (1982), oferecem a uma 

camada da população, que muitas vezes é invisível em suas funções 

desqualificadas pela sociedade. As sensações de ser e de ter, que extrapolam a 

posição que ele ocupa, lhe dão uma identidade. Ele é religioso, tem fé e tem 
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proteção, ele tem voz que dá testemunhos, é exemplo. Poderá ser seguido, não é 

mais anônimo e nem só. Pode-se fazer uma comparação com as caravanas e os 

grupos religiosos: o indivíduo compõe núcleos que substituem famílias, que lhe dão 

força, proteção, socorro e afeto, e ao participar das peregrinações, sabe para onde 

vai, tem rumo.  

Ao frequentar cultos públicos busca explicações possíveis para seus males e 

de elementos para solucioná-los; lá encontrará alimento para suas fraquezas e 

mesmo que vá sozinho, sente-se irmanado. Volta para casa seguro; a proteção vem 

com ele (no santinho, no amuleto); a água e o sal retirarão o mal de sua vida; a 

segurança que ele busca está garantida.  

O cotidiano contemporâneo é composto por uma realidade ordenada, com 

atividades repetitivas, mescla-se com os meios de comunicação, que exercem 

mediações nesse processo, favorecidos pela mobilidade que os aproxima cada vez 

mais das pessoas.  

O sujeito interage com base em sua capacidade de autoconhecimento sobre 

suas memórias, desejos e aspirações, bem como a habilidade de ação que 

direcionará seus princípios de valores ordenados e permitirá que ele se reconheça 

junto aos elementos desse processo de desconstrução e reconstrução da 

identidade. É por intermédio das relações do indivíduo com as diversas esferas da 

sociedade que vai ressignificando sua identidade e construindo o racional social, que 

aflora de forma reificada, superando a consciência e revelando a prevalência do 

efeito. Uma representação de fantasias, em detrimento do seu real significado, 

indica que a razão, tal qual a verdade, está no indivíduo, é subjetiva, não consegue 

conhecer o real pretendido. 

A prática religiosa então pode ser encarada como algo próprio que identifica 

o sujeito, que lhe dá o sentido de pertença e que o espelha na sociedade de 

consumo que ganha fôlego no século XX. Época em que o comportamento social 

sofre alterações, principalmente nos grandes centros urbanos, criando padrões e 

permitindo escolhas em relação ao estilo de vida. 
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Assim, a identidade é a representação do mapa simbólico de referências dos 

indivíduos, que nasce na sua subjetividade e tem como meta a almejada inserção na 

sociedade. 

1.2 A sociedade pós-moderna 

Considerando essa abordagem do indivíduo pertencente a um período 

específico, com as transformações sociais e culturais estabelecidas pela 

modernidade, não se pode descartar as influências da pós-modernidade5, que traz 

uma carência de afetos e expressões, além de uma alta dose de ansiedade. O que é 

coerente com um período em que não se criam laços de tradição e costumes, em 

que tudo é superficial, volátil e, por vezes, inútil. Os valores são momentâneos, não 

há tempo para nada que exija um período mais longo. A estética ganha força, pois 

não há um aprofundamento das questões e é preciso conquistar pela primeira 

impressão. 

Ao comparar modernismo e pós-modernismo, o historiador Perry Anderson, 

(1999, p.105) estabelece uma relação afirmando que: 

[...] o modernismo era tomado por imagens de máquinas [as indústrias], 
enquanto o pós-modernismo é usualmente tomado por máquinas de 
imagens, os meios de comunicação. Os quais passam a explorar o 
imaginário dos indivíduos, incentivando o consumo, criando estilos de vida 
com a promessa de rejuvenescimento. Valores que se destacam no 
decorrer do século XX, tanto sob o aspecto de culto ao corpo como 
ressaltando a importância de uma vida saudável. Nesse contexto, surgem 
as mensagens de autoajuda, otimismo e esperança, como elementos que 
contribuem para que o indivíduo tenha melhor qualidade de vida. 

O homem contemporâneo tem seu estilo de vida incorporado a esse cenário, 

e quando se volta para a religiosidade ele está buscando a si. Contudo, apesar das 

alterações sofridas pela sociedade moderna e pós-moderna, a busca dos indivíduos 

pela religião continua presente, independentemente de classe socioeconômica. 

                                                           

5 O pós-modernismo teve início nos anos 1960, com o propósito de refletir sobre uma nova tendência 
sociocultural. Pensadores como Foucault, Lefebvre, Berger e Mandel são considerados pelo geógrafo 
Edward Soja (1993, p.78) os fundadores do pós-modernismo. 
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Assim, para a manutenção de seus ritos e mitos a fé precisa ser ressignificada, seu 

cosmo sagrado tem que ser reordenado em um cenário de nova ordenação espacial 

e temporal. Para tanto, em suas vivências, o indivíduo racionalizado vai substituindo 

a religião por caminhos alternativos, que forneçam sentido e eficácia simbólica para 

suas subjetividades, que lhes dê a legitimação do mundo.  

Outra característica do pós-modernismo, importante para as análises deste 

estudo, é o fato de que ele traz o questionamento sobre a autoridade do autor da 

mensagem verbal ou não-verbal e, consequentemente, altera a passividade do 

receptor. O sentido do texto é determinado na interatividade elaborada entre a 

emissão produzida e o ideário receptivo. Assim, o pós-modernismo apresenta uma 

pluralidade da verdade. Os fatos, as mensagens ou os discursos não têm uma única 

e verdadeira interpretação e sim várias; nascem da intersubjetividade e todas são 

válidas. O sujeito passa a ser fruto de suas crença, sendo que para esse indivíduo 

só é bom o que é legitimado por ele próprio.  

A era pós-moderna se caracteriza também por apresentar uma queda dos 

conteúdos, não só das ciências, do mesmo modo os religiosos, permitindo que os 

meios de comunicação se apresentem como elementos articuladores que geram um 

conjunto de valores, ou estilo de vida que vão se constituir em uma cultura midiática. 

Assim, a comunicação passa a ser utilizada pela religião como uma ação mediadora, 

que serve de instrumento de aproximação ou reaproximação entre as Igrejas e seus 

fiéis. Com isso, crescem as novas expressões religiosas que forçam as instituições a 

se reorganizarem internamente, com a finalidade de manter fieis com os quais não 

possui mais uma identificação forte e exclusiva. 

Portanto, a comunicação no contexto da pós-modernidade, configurada 

como um complexo modo de vida, em que ao mesmo tempo há um estremecimento 

nas instituições – igrejas – e também crescem as novas expressões e vivências 

religiosas, mostra que uma das causas está na relação entre elas e os meios de 

comunicação de massa, que por sua vez, a partir da diversidade de ângulos, permite 

que a linguagem estabeleça uma conexão adequada para que o novo indivíduo 

encontre nessa prática de fé a valorização de seus interesses individuais.  
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Contudo, o indivíduo ainda tem instaurada em si a dúvida sobre a garantia 

de salvação, o que o leva a aprofundar seus conhecimentos, mesmo que de forma 

racional, para satisfazer suas necessidades, constituindo assim o seu próprio 

território simbólico, independente da instituição. Esse universo pode ser entendido a 

partir do filósofo alemão Husserl, como abordado pela historiadora e filósofa 

Marilena Chauí (2002, p.82) ao afirmar que: “O mundo ou realidade é um conjunto 

de significações ou de sentido que são produzidos pela consciência ou pela razão. A 

razão é doadora de sentido”. Assim, o indivíduo vai buscar nas religiões elementos 

simbólicos que atendam suas expectativas. A mediação nesse processo é a ligação 

exercida pela comunicação que engloba todos os indivíduos que tenham em comum 

a existência de um conjunto de circunstâncias que envolvam símbolos e signos. A 

comunicação, portanto, tem uma relação com a cultura por se constituir em produtora 

de sentidos. 

Acredita-se que esse olhar para as influências que a modernidade e a pós-

modernidade trouxeram para a sociedade, alterando valores, demonstra que o 

indivíduo construiu sua autoidentidade e renegociou suas relações com as 

instituições sociais, inclusive com a Igreja. Esse processo de ressignificação de 

identidade desenvolveu suas subjetividades e elementos extraídos do seu cotidiano 

que vão contextualizar suas formas de recepção. O que permitirá a identificação das 

diversas codificações e recodificações em relação às mensagens religiosas 

transmitidas pelo meio rádio. 

Com a proposta de conhecer o ambiente em que vive o indivíduo 

contemporâneo, tem-se que as pessoas organizam seu cotidiano estabelecendo 

rotinas que incluem a audiência de determinados programas que também são 

produzidos de forma rotineira. Essa organização contém, além das atividades 

domésticas e familiares, as questões externas à casa e à família. É então que 

emerge a questão da fé e da religiosidade, que se estende para interações do grupo 

social ou familiar. 

Ainda em relação à importância da subjetividade sociológica-comunicacional 

para as análises sobre o processo de ressignificação das mensagens recepcionadas 
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pelos ouvintes do programa “Momento de Fé”, é entendê-la tanto sob o aspecto das 

estruturas simbólicas de sua cultura, do mundo em que vivem e da capacidade de 

conhecimento desse indivíduo. Portanto, é o lugar social da subjetividade que o 

antropólogo Gilberto C. A. Velho (1991 apud SOUSA, 1995, p.33) define como: “a 

vida interior, as opções mais íntimas marcadas por um ethos em que a sociabilidade 

assume um tom caracteristicamente marcante”, uma vez que na subjetividade 

individual está contida a social por ele adquirida ao longo de sua história.  

1.3 A religiosidade na estrutura social contemporânea 

Após análise das principais características do indivíduo contemporâneo e da 

sociedade atual, parte-se para uma abordagem do cotidiano, com suas pressões, 

opressões e desejos. Tendo em vista que o interesse consiste em identificar as 

razões internas e subjetivas do sujeito que interage no seu dia a dia, adota-se aqui 

uma definição de cotidiano atribuída por Leuilliot (1977 In: CERTEAU, 2005, p.31), 

que sugere: “O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior”. 

Este conceito permite entender principalmente a forma como a religião, questão 

interna e particular, permeia a vida do indivíduo, de forma personalizada, com perfis 

individuais atrelados às suas experiências e realidade do cotidiano que lhe fornece 

sentido.  

O conceito de experiência adotado segue a argumentação do professor 

Edward Bruner (1986), que ela envolve sentimentos e expectativas: "a experiência 

estrutura as expressões e as expressões estruturam a experiência", portanto é 

individual o que se encaixa em na proposta deste estudo, de interpretar as 

expressões das mensagens recepcionadas no “Momento de Fé” que darão forma e 

significado no âmbito da intersubjetividade do ouvinte. A partir daí é que se 

estabelecem as crenças como resultado de suas práticas religiosas. 

Partindo do princípio de que o sujeito busca no sagrado um significado 

ontológico, entende-se que cada instituição religiosa descreve esse fenômeno de 

experimentar o sagrado a seu modo, levando em conta as características da cultura 
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em questão, que tem suas raízes nos sentimentos. O que, por sua vez, gera efeitos 

subjetivos de uma realidade diferente do próprio eu, a que Otto (2007, p.15) 

denomina “numinoso”6. A característica principal deste termo está na vivência de 

uma experiência religiosa em que o sagrado se manifesta. A manifestação se dá por 

meio do cotidiano, que se apresenta como fonte da realidade absoluta para o 

indivíduo contemporâneo.  

Apesar das mudanças ocorridas ao longo das décadas no comportamento 

da sociedade, a religião tem sobrevivido de forma inerente ao homem. A 

religiosidade vem se difundindo e avançando fronteiras institucionalmente 

estabelecidas, determinando a qualidade do ser, levando-o a experimentar e a 

organizar a vida sob esse aspecto. 

A vida nas grandes metrópoles oferece aos cidadãos um conjunto de 

elementos presentes em suas necessidades objetivas e materiais, que são frutos do 

estilo de vida adotado como escudo e alocado no cotidiano e que se traduzem em 

um imaginário. Nessa perspectiva, investigar esses elementos do dia a dia do 

homem contemporâneo e sua relação com os meios de comunicação, estimula a 

compreensão da sua concepção de fé e reificação da religiosidade. 

Refletindo sobre as mudanças comportamentais do homem moderno, 

envolto pela sociedade pluralista e centrado em si próprio, a opção religiosa conta 

com o favorecimento da organização do mercado, cujo empenho é manter o 

consumidor insatisfeito, estimulando-o incessantemente à busca de novas 

experiências. Ao comparar a religião da atualidade com a da Idade Média, o 

sociólogo Peter L. Berger (1985, p. 149) constata: 

[...] a tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade, 
agora tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser ‘vendida’ para 
uma clientela que não está mais obrigada a ‘comprar’. A situação pluralista 
é, acima de tudo, uma situação de mercado. 

                                                           

6 Do latim numem = divindade. 

 



 
 

36

Sob essa condição surge a comercialização de produtos religiosos que, 

carregados de valores, são processados pela subjetividade do indivíduo com seus 

apelos e demandas e, sustentados pelos meios de comunicação ajudam a vender, 

inclusive de forma personalizada, seguindo os padrões estratégicos mercadológicos, 

tal como fazem os evangélicos: “Mulher, esta Bíblia foi feita para você”; ou 

“Evangélico, finalmente surgiu um aparelho celular feito especialmente para você”.7  

Em resposta a esse consumo, desenvolve-se o empreendedorismo das 

redes de comunicação das Igrejas que se adaptam a essa realidade. Um exemplo 

disso é a Expocristã, na cidade de São Paulo8. Nesse ambiente consumista, os 

meios de comunicação surgem fazendo o papel de um espaço mecanizado, que 

colabora na compreensão do sentido que o receptor atribui à mensagem. Para tanto, 

procuram traduzir a maneira como os indivíduos situam suas razões de felicidade e 

estabelecem códigos e modelos mercadológicos, que proporcionem aos diversos 

estilos de vida uma estetização, que fascina e manipula desejos e conquistas. No 

entanto, cada indivíduo vai atribuir significado à mensagem recebida com base no 

seu referencial, que é composto pela visão que tem de si próprio, dos outros e do 

mundo em geral.  

Entende-se que esse consumo das mercadorias religiosas faz parte de um 

universo de produtos que sob a ótica da jornalista Magali Cunha (2007, p. 140) são 

“codificados e decodificados como mediações do sagrado – é por meio deles que os 

cristãos estariam mais próximos de Deus”. Nesse cenário, os indivíduos passam a 

ser instrumentos de conquista de audiência para as emissoras e de aquisição de 

                                                           

7 Lançado em 2003, o aparelho de telefone “Fiel”, da empresa Ericsson – tinha o slogan de 
comunicação: “O celular para quem acredita no poder da palavra” e que toca até oito hinos diferentes. 
CAMPOS, L. S. Evangélicos e Mídia no Brasil – Uma História de Acertos e Desacertos. Revista de 
Estudos da Religião (REVER). Disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_campos.htm>. 
Acesso em: 15 nov., 2009. 
8 Expocristã é a feira com produtos e serviços de orientação cristã da América Latina, em sua edição 
de setembro de 2002, no Expo Center Norte, ganha caráter oficial. Graças a Carlos Bezerra Júnior, 
autor da Lei 14.567, que incluiu a EXPOCRISTÃ no calendário da cidade. A feira conta ainda com o 
Congresso Consumidor Cristão, cujo propósito é capacitar comercialmente os lojistas. “A Expocristã é 
um marco. É com orgulho que incluímos esse evento no calendário oficial de São Paulo”, comentou o 
vereador durante a solenidade que comemorou a aprovação da lei, realizada no plenário da Câmara 
Municipal na presença de líderes, autoridades, pastores, empresários e imprensa. (GNoticias.com).br 
por Renato Cavallera, 13/8/2008. Disponível em: <http://noticias.gospelmais.com.br/expocrista-passa-
a-integrar-calendario-oficial-da-cidade-de-sao-paulo.html>. Acesso em: 15/11/2009. 

 

http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_campos.htm
http://noticias.gospelmais.com.br/expocrista-passa-a-integrar-calendario-oficial-da-cidade-de-sao-paulo.html
http://noticias.gospelmais.com.br/expocrista-passa-a-integrar-calendario-oficial-da-cidade-de-sao-paulo.html
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fiéis para a competição que se instala entre as religiões. Afinal, a cultura midiática 

adentra cada vez mais a vida cotidiana, as mensagens dos meios de comunicação, 

em especial as religiosas, ganham efeito como pequenas ações no dia a dia, cujo 

poder e eficácia, quando somados, podem gerar mudanças de hábito.  

Com relação à prática religiosa, pode ter formato de shows, a serem 

consumidos com as mesmas bases conceituais do consumo de uma programação 

ficcional, em que o apelo reside no emocional, oferecendo ao indivíduo conforto para 

enfrentar os desafios da vida. Ele divide essa experiência com a família e amigos e 

interage com eles como forma de viver o espetáculo e sair do anonimato e da 

realidade de vida inexpressiva. Sente-se seguro pelos atributos do produto, 

evidenciados na linguagem midiática. “Ao adquirir os produtos religiosos, o fiel 

atribui-lhes um valor simbólico associado ao valor religioso que ele difunde ou 

repassa aos familiares e amigos e a questão do mercado fica como uma marca 

d’água no papel da fé”9. 

1.4 A transformação dos grupos cristãos 

O universo das instituições religiosas é extremamente amplo. Neste estudo, 

atem-se ao campo das cristãs, em especial aos grupos do pentecostalismo, do 

neopentecostalismo e do catolicismo para representar as instituições com alta 

exposição na mídia. 

Dimensionando um pouco melhor a perda de fiéis católicos para religiões 

evangélicas, conforme dados do Censo realizado pelo IBGE em 2000 e nas 

percepções da jornalista Magali Cunha (2007) de que os meios de comunicação são 

espaços estratégicos nesse cenário, vê-se que o número de pentecostais no Brasil, 

especialmente os adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), cresceu de 

269 mil fiéis em 1991 para 2,1 milhões, passando a representar 12% do total de 

pentecostais no território nacional10. Já o número de católicos passou de 83,3% para 

                                                           

9 Fazendo uma analogia ao efeito tipográfico de impressão com marca d’água.  
10 Dados constantes no Atlas de filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil (2003, p.42).  
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73,8%. Essa questão da perda de fiéis católicos foi constatada também pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que encomendou uma pesquisa 

ao Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais (CERIS), em 2003 e em 

200411, cujos resultados indicam que a queda da religião no Ocidente e a perda de 

espaço e poder no Estado laico,fazem parte de um processo que se iniciou no 

século XVIII.  

Essas baixas parecem ser muito mais no sentido da prática religiosa do que 

no sentido da fé. O fiel transforma as práticas e formas de manifestação, porém 

permanece religioso. A contemporaneidade exige que se mantenha a tradição 

religiosa com seus elementos principais, contudo demonstra a importância da 

adequação dos grupos religiosos às novas formas de praticar a fé. Com esse 

propósito de avaliar a religião fora das correntes religiosas e das igrejas 

estabelecidas, encontram-se em estudos realizados por sociólogos 

contemporâneos, como Thomas Luckmann (1967), a chamada “religião invisível”, 

que aborda o traslado do fenômeno religioso da esfera institucional para a cultural.  

As manifestações religiosas deixam de se restringir, necessariamente, à 

frequência à igreja ou templo e podem ser expressas de forma pessoal e 

individualizada, ou de forma coletiva – porém por intermédio dos meios de 

comunicação, que possibilitam a convivência e o compartilhamento com o outro sem 

necessariamente ser no espaço sagrado.  

No século IX, com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, o 

sociólogo Carlos Tadeu Siepierski (2003, p.29) entende que o novo estatuto do 

Reino Unido e a celebração do Tratado de Aliança e Amizade e Comércio e 

Navegação com a Inglaterra, abrindo os portos “as nações amigas”, propiciou a 

vinda dos protestantes anglo-saxões, que se instalaram em território brasileiro e 

estabeleceram a prática de sua religião. Composto por igrejas cristãs que 

                                                           

11 Disponível em: <http://www.arquidioceseolindarecife.org.br/assembleia4.htm>. Acesso em: 1 jan., 
2010. 

 

http://www.arquidioceseolindarecife.org.br/assembleia4.htm%3E.%20Acesso%20em:%201%20jan.,%202010
http://www.arquidioceseolindarecife.org.br/assembleia4.htm%3E.%20Acesso%20em:%201%20jan.,%202010
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antecedem a Reforma12 e por outras descendentes dela, as quais no Brasil são 

conhecidas como evangélicas, que se designam aos cristãos não-católicos-romanos 

e igrejas não católicas13. Desta forma, o quadro de igrejas do protestantismo conta 

com diversas denominações e no Brasil destaca-se o protestantismo de missão, que 

está na origem do pentecostalismo14.  

No campo pentecostal há o pentecostalismo protestante. Sua principal 

característica é a rigidez moral que se mantém distante da política e se posiciona 

contra a indústria do entretenimento, por considerar que esta afasta os fiéis da 

piedade cristã e os pentecostais evangélicos que integram e representam o 

movimento carismático.  

Devido à forte carga emocional que os pentecostais cultivam em torno dos 

dons do Espírito Santo, surgiram divergências internas que deram origem ao 

neopentecostalismo. Este, por sua vez, mantém relação com o dinheiro, 

fundamenta-se na teologia da prosperidade, por considerar a ascensão social e o 

consumo como uma benção Divina, que o teólogo e pesquisador Paulo Romeiro 

(2005, p.12) determina como “a bênção é para o que tem fé, ela é inalienável e 

intransferível”. 

Essas instituições se caracterizam por sua habilidade em apresentar 

ensinamentos tradicionais com uma nova estética. Utilizam-se da igreja eletrônica 

para transmitir mensagens com temas de cura espiritual, exorcismo e ênfase na 

prosperidade, conquistando, assim, a atenção de milhares de indivíduos que se 

transformam em novos crentes.  

                                                           

12 Reforma Protestante – Movimento reformista cristão, com inicio no séc. XVI por Martinho Lutero. 
(SIEPIERSKI, 2003).  
13 Entre as mais conhecidas encontra-se: Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja 
O Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Só o Senhor é 
Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça de 
Deus. 
14 “O termo pentecostalismo é originário de Pentecostes, festa comemorada pelos cristãos 50 dias 
após a Páscoa, lembrando a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos”. Apresentado por Santa 
Ana (1991, p.125). Quanto à concepção Pentecostal refere-se aos fiéis que receberam o batismo do 
Espírito Santo, receberam uma santificação e a capacidade de falar em glossolalia (línguas 
estranhas).  
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Entre as Igrejas da linha neopentecostal, tem grande representatividade no 

Brasil a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que teve suas atividades 

iniciadas em 9 de julho de 1977. Os fundadores são: Edir Macedo, seu cunhado 

Romildo Ribeiro Soares, e Roberto Augusto Lopes, grupo este que se dissolveu 

pouco tempo depois (CAMPOS, 1999).  

Edir Macedo, ex-católico e ex-umbandista, iniciou sua atividade de 

evangelizador fazendo pregações nas ruas. Em pouco tempo, transformou-se em 

pastor até chegar a líder mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Em sua 

trajetória, estabeleceu um compromisso com a população urbana, propondo-se a 

levar a palavra de Deus para todos. Deixa isso claro em um de seus discursos ao 

dizer: “Vamos invadir as cidades”15. A proposta é a conversão dos fiéis, e para tanto 

suas mensagens mesclam apelos de prosperidade e libertação do demônio, 

utilizando todas as características de sincretismo religioso com elementos afros e 

pentecostais. 

Com uma gestão em moldes empresariais, seus pastores são remunerados 

para exercerem atividades em tempo integral, com o objetivo de atrair as massas 

para a Igreja por intermédio dos meios de comunicação. Na década de 1980, a 

IURD mantinha seus templos abertos durante vinte e quatro horas. Atualmente, 

devido aos altos índices de violência dos grandes centros urbanos, principalmente 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, os templos encerram as atividades à meia-noite. 

Porém, mantêm um plantão de atendimento em centrais telefônicas e nos meios de 

comunicação de massa. Essa estratégia torna-se competitiva em relação às demais 

denominações evangélicas, até mesmo as pentecostais, nas quais os pastores 

exercem atividades em horários livres de suas demais atividades. 

Os templos são de grandes dimensões, instalados em lugares de fácil 

acesso, projetados para oferecer conforto e sonorização aos fiéis, gerar visibilidade 

social e, por sua imponência, firmar-se perante a Igreja Católica. O que condiz com 

um público que espera por ascensão e felicidade e encontra eco nas promessas da 

                                                           

15 Discurso proferido na sede mundial da IURD durante celebração dos 25 anos da Igreja (material de 
observação de campo). 
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Igreja Universal do Reino de Deus, que associa o conceito de felicidade à ascensão 

social e conquistas materiais. 

A IURD atua junto ao público das classes média baixa e popular. A Igreja 

apresentou rápida expansão no Brasil, construindo grandes templos, além de deter 

um dos maiores grupos de comunicação de alto consumo, além de outros 

segmentados.  

Deste modo, o indivíduo, convicto de seu direito a uma vida em abundância 

conforme a promessa de Deus, direciona a fé na solução de seus problemas e 

estabelece um compromisso com a crença e a promessa Divina. Dessa forma, a 

religião atende às necessidades individuais, e a IURD vai reencantando a 

religiosidade dos fiéis que pertencem à base da pirâmide social brasileira com a 

perspectiva de vitória e superação de seus males. O fiel passa a ser responsável 

pelo seu projeto rumo a uma vida em abundância. Assim, o discurso da IURD 

ressignifica os símbolos religiosos a partir da conquista material, tendo a religião 

como um instrumento para mediar suas vitórias. 

Para a população que está classificada na extremidade superior da pirâmide 

social, estão presentes outras linhas evangélicas, como a Igreja Renascer em Cristo. 

Fundada pelo casal Estevam e Sônia Hernandes, em 1986, conta com 300 templos, 

em sua maioria na região Sudeste do Brasil, além de alguns outros países como 

Japão, Estados Unidos, Espanha e França. Suas instalações se dão em cinemas, 

teatros, fábricas desativadas que se transformam em espaços ambientados com 

iluminação, sonorização e climatização, de forma a oferecer conforto a um público 

composto em sua maioria por empresários e classe média alta brasileira. 

A preocupação com a estética, o conforto e o requinte é tão explícita na 

Renascer, que sua sede conta com recursos de telões, piscinas aquecidas, lojas e 

auditório para 6 mil pessoas com teto cenográfico16. O próprio posicionamento 

assumido pela Igreja perante seus fiéis se evidencia na nomenclatura utilizada em 

                                                           

16 Conforme dados publicados pela revista Época, em 20 de maio de 2002.   
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seus espaços: point gospel (lanchonete), new gospel (jornal), praise gospel (oração), 

show-minister (louvor), Renascer world (SPA religioso), construído em Miami, nos 

Estados Unidos17. A própria bispa Sônia Hernandes reflete essa estratégia ao se 

apresentar com roupas de grife, o que lhe rendeu o título de “rainha do glamour 

gospel18”. É nesse contexto que pastores e fiéis se integram por intermédio de 

coreografias, um verdadeiro espetáculo composto por gestos e palavras mediados 

pela música.  

Os bispos Estevam e Sônia têm participação na mídia desde 1992, com os 

programas “Tribo Gospel”, “Clip Gospel”, “Espaço Renascer” e “De Bem com a 

Vida”. Tanto a IURD como a Igreja Renascer utilizam-se do marketing religioso e dos 

meios de comunicação de massa para se expandir, sob a estratégia de expulsão 

dos demônios. Estes, em sua concepção, são os responsáveis por toda ordem de 

males: violência, falência, desavenças, conflitos pessoais e desemprego; só com a 

libertação deles é que as pessoas poderão prosperar. Dessa forma, utilizam técnicas 

incisivas de convencimento, com promessas de ascensão social e conquistas 

materiais, o que corresponde aos objetivos de felicidade do fiel. 

Sob a ótica do imaginário demoníaco, encontram-se também leigos e 

sacerdotes carismáticos, que, em programas radiofônicos e televisivos da mídia 

católica, investem na experiência religiosa de Deus ou Diabo. É comum a ação de 

padres, pastores e bispos neopentecostais erguendo um copo de água e invocando 

as Graças Divinas. Apesar de a Igreja Católica ser mais sutil no uso de recursos 

ficcionais, a similaridade de performances termina por aproximá-la do 

neopentecostalismo. 

Outro expoente na linha evangélica é a Igreja Internacional da Graça de 

Deus, fundada em 1980 por Romildo Ribeiro Soares (cunhado de Edir Macedo), 

conhecido como RR Soares, que teve suas primeiras aparições na mídia na época 

em que ainda pertencia à IURD. É considerado o “pregador das multidões”, por 

realizar eventos-espetáculos, tais como: “Campanhas de libertação”, “Tendas de 
                                                           

17 Matéria publicada na edição especial pela revista Época de 27 de maio de 2002, 
18 Folha de S. Paulo, de 22 de maio de 1994, página E-3. 
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Lona do Evangelho Quadrangular” e a “Marcha para Jesus”. Tornou-se o campeão 

de aparições na TV por atingir 100 horas semanais nas programações em rede 

nacional. Atualmente, apresenta o programa “Show da Fé”, de segunda a sexta-feira 

das 8 às 9 horas da noite, pelas redes Bandeirantes, CNT e Rede Internacional de 

Televisão (RIT), além de alguns horários alugados na Rede TV, no período da tarde 

e nas madrugadas.  

RR Soares é proprietário da RIT, inaugurada em 1999 e que, em 2007, já 

detinha oito estações próprias e uma afiliada, além de 170 retransmissoras19. 

Tomando-se como prisma o pensamento de Durkheim, sua pregação sobre 

prosperidade terrena resgata ao fiel o princípio de pertencimento e autoridade para 

enfrentar as dificuldades da vida e obter recompensa material, saúde e 

empreendimentos de sucesso. 

Hoje, a maior exposição nas programações de televisão pertence ao líder da 

Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, que 

adota um gênero muito popular. É considerado por alguns de seus críticos como “o 

Ratinho do mundo evangélico”20. O pastor Santiago toca as pessoas, abraça os 

enfermos e permite que o seu suor, considerado por alguns devotos como 

milagroso, seja apanhado pelos fiéis, recuperando ao indivíduo a garantia do 

milagre, o poder do humano interferir com uma capacitação não-humana nas 

necessidades materiais ou não.  

Para falar do catolicismo no Brasil é necessário remeter, ainda que de forma 

breve, aos tempos do Brasil Colônia, palco da sua inserção no Brasil, que se 

expandiu livremente a partir da sua imposição aos africanos e indígenas. A fusão 

entre Estado e Igreja Católica se deu durante o regime de escravidão, e a separação 

só ocorreu com a proclamação da República, dando margem ao surgimento de 

diversas religiões, o que caracteriza o pluralismo. Essas características tornam-se 

                                                           

19 A RIT transmite para o exterior utilizando o satélite HotBird8. Tem equipe encarregada de dublar 
para o inglês e espanhol a sua programação religiosa, ou legendar, para facilitar a 
transnacionalização da mensagem e de seus programas. A RIT coloca no ar suas imagens no Sul da 
Flórida por meio de canal a cabo (CAMPOS, 2008,  p.1-26). 
20 Uma alusão ao comunicador de programas populares Carlos Massa (Ratinho) do SBT. 
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explícitas devido à falta de autonomia da Igreja Católica, por seu envolvimento com 

as relações do Estado, o que já era por si só uma barreira para a sua inserção nas 

questões que mais afligiam a sociedade. 

À medida que os católicos conquistavam novos territórios, a religião e sua 

doutrina foram sendo impostas, exercendo um processo de subordinação religiosa 

aos novos povos, especialmente às populações rurais. Somente a fuga para outras 

localidades permitiria encontrar uma forma de libertar-se para preservar suas 

tradições culturais e práticas religiosas. Percebe-se que o objetivo da Igreja era a 

desmoralização e aniquilamento de qualquer manifestação religiosa que não fosse 

oficializada por ela. O Estado português regulava a religião pelo regime do 

padroado21, sem muita interferência da Igreja Romana, considerando-se que o 

cristianismo praticado no Brasil Colônia era fincado no sincretismo entre católicos 

europeus, africanos, indígenas e judeus.  

Dentre as várias classificações do catolicismo, pautadas pelo centralismo e 

pelo conservadorismo, encontra-se o catolicismo popular, aparentemente autônomo 

em relação à hierarquia da Igreja Católica. No entanto, a religiosidade popular 

persistiu, utilizando-se do sincretismo e enfatizando as manifestações populares de 

festas e romarias em homenagem aos santos. Em virtude disso, ele não encontra 

receptividade junto à Igreja, que tem raízes estabelecidas em uma prática formal de 

religiosidade, uma desvinculação das questões sociais e sempre oferecendo forte 

resistência a mudanças. 

No entanto, o catolicismo popular apresenta diversos matizes, que se 

mesclam com a cultura de cada indivíduo. As manifestações de religiosidade popular 

permeiam o imaginário do povo brasileiro em suas relações com o sobrenatural, 

estabelecendo um catolicismo “extraoficial”. A figura de Cristo perde importância 

diante dos santos, a oração tem características mágicas, e a prioridade é a solução 
                                                           

21 Padroado: regime que remonta à Idade Média, pelo qual a Igreja instituía um indivíduo ou 
instituição como padroeiro de certo território, a fim de que ali fosse promovida a manutenção e 
propagação da fé cristã. [...] Em Portugal, em decorrência da luta contra os mouros, o rei adquiriu não 
só o padroado sobre diversos locais restritos como também um padroado propriamente régio, que o 
habilitava a propor a criação de novas dioceses, escolher bispos e apresentá-los ao papa para 
confirmação (VAINFAS, 2000, p. 466). 
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dos problemas do cotidiano, em detrimento da salvação da alma, conforme 

determina o catolicismo oficial. 

Os santos, cada um com sua “especialidade” auxiliam os fiéis na conquista e 

realização de seus projetos e são recompensados com festas, romarias e prendas. 

As características apresentadas prevalecem até os tempos modernos, 

permeando o cotidiano dos indivíduos contemporâneos. Tanto no catolicismo 

midiático como no neopentecostalismo, a figura do maligno é tida como a 

responsável por todos os males que atingem os indivíduos e a sociedade em geral. 

Os meios de comunicação de massa, em conjunto com os grupos religiosos, 

utilizam-se desse imaginário popular, produzindo impacto nas suas subjetividades e 

nas suas práticas religiosas. 

Ainda sobre a questão de a Igreja Católica não se adequar aos novos 

tempos, Roldão Arruda (199722) relata: 

Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil em 1980, o Brasil tinha 4,8 
milhões de evangélicos. Dez anos depois, o número subiu para 13,2 
milhões, o que significa um ingresso de 8,4 milhões de novos adeptos nas 
denominações evangélicas. 

Nessa mesma reportagem, o cardeal arcebispo de São Paulo, D. Paulo 

Evaristo Arns, faz uma significativa reflexão sobre a necessidade de mudanças 

internas na Igreja para acompanhar uma população que vem se urbanizando. 

Roldão cita ainda: 

Há pouco mais de 40 anos, 65% da população brasileira vivia na zona rural. 
Hoje, o número fica em torno de 27%. Mas a Igreja ainda se organiza em 
torno de paróquias, com uma estrutura de atendimento e linguagem que 
remontam à Idade Média, quando o mundo era o campo.  

                                                           

22 Informação disponível em: <http://webmail.faac.unesp.br/~pcampos/igreja.htm>. Acesso em: 27 
mar., 2008. 
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A Igreja Católica, que já tinha dentre as suas propostas a busca por novas 

formas de se relacionar com a sociedade e rever a questão de leigos nas funções da 

Igreja, reconhece suas falhas de comunicação e como uma das tentativas para 

solucionar a questão e se reaproximar dos fiéis, passa a utilizar o leigo na Pastoral 

da Comunicação. Contudo, sua exposição na mídia ainda é frágil em comparação 

com a Igreja Evangélica, que não tem em sua constituição uma hierarquia e a 

influência de setores mais conservadores, como no catolicismo, que rejeitam as 

investidas midiáticas de membros mais progressistas. Esse desafio começa a ser 

enfrentado de forma mais incisiva por religiosos tidos como comunicadores, ou 

padres cantores. 

Um grande expoente na liderança católica que impulsionou a Igreja a se 

utilizar dos meios de comunicação e a adotar estratégias para angariar a adesão dos 

fiéis, principalmente dos jovens, foi o papa João Paulo II.  

A partir do Concílio Vaticano II (1962-196523), com sua exposição na mídia e 

carisma exercido junto aos indivíduos contemporâneos foi alvo de atenção, 

tornando-se, de acordo com perfil publicado no jornal Folha de S. Paulo (8 de abril 

de 200524): “[...] pop, carismático, que se aproximava dos fiéis com seu vocabulário 

contemporâneo”.  

João Paulo II traz ao mundo católico a inovação do Papa que se desloca, sai 

do Vaticano, vai ao encontro dos fiéis, vai aonde o povo está. Utiliza-se dos recursos 

da tecnologia, populariza o “papa-móvel” e cria o gesto de beijar o solo do país onde 

desembarca, o que contribui para angariar a simpatia dos fiéis, sempre com ampla 

cobertura da mídia, favorecendo o culto, firmando-o como um Papa moderno que faz 

sua opção pelas multidões, especialmente os jovens.  

                                                           

23 O Vaticano II foi o concílio realizado na Igreja Católica, com os bispos de todo o mundo, desde 
1962 a 1965 em diversas sessões na cidade do Vaticano. O concílio foi convocado pelo Papa João 
XXIII e encerrado pelo Papa Paulo VI. 
24 Informação disponível em: <http://webmail.faac.unesp.br/~pcampos/igreja.htm>. Acesso em: 27 
mar., 2008. 
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A produção midiática que envolvia o papa João Paulo II como personagem 

carismático tinha a finalidade de eleger o porta-voz de algumas das aspirações dos 

indivíduos da época. Vale ressaltar, em relação ao papa João Paulo II, sua 

capacidade de mobilização, promovendo encontros multitudinários que se 

transformaram em um canal forte de expressões identitárias. Sua presença 

contribuiu para fortalecer o imaginário social, além de medir forças com a 

representação simbólica do pentecostalismo, que também utiliza o recurso moderno 

das multidões. 

Essa iniciativa do papa João Paulo II abre espaço para as novas correntes, 

particularmente a Renovação Carismática Católica (RCC), que estabelece esforços 

para reinventar as práticas religiosas com a finalidade de revitalizar e rejuvenescer o 

catolicismo. A partir dessa estratégia, a Igreja Católica permite a inserção de padres 

cantores nos meios de comunicação de massa, como ícones dessa empreitada, 

sendo um dos pioneiros o padre José Fernandes de Oliveira, conhecido como padre 

Zezinho.  

A partir de então, esse movimento ganhou a adesão de outros sacerdotes 

cantores, como o padre Antônio Maria, que carregou a imagem de Nossa Senhora 

de Schoenstatt em todas as suas aparições públicas. Outra presença que se fez 

expressiva nos meios de comunicação foi o padre Zeca, atualmente afastado das 

funções sacerdotais por solicitação própria, criou o movimento “Deus é Dez”. Mais 

recentemente, surgiram dois novos nomes ligados à emissora de TV Canção Nova, 

os padres Joãozinho e Fábio de Melo, que já gravou aproximadamente dez CDs e 

ministra palestras, apresentando-se em casas de espetáculos.  

Em pouco tempo, todos eles, apoiados no carisma, inclusive o padre 

Marcelo, alcançaram um público por vezes superior a muitos artistas consagrados 

no chamado show business e tornaram-se figuras populares da Igreja Católica. A 

presença midiática desses religiosos, com sua religião de benefícios espirituais por 

intermédio do lazer, cria nos indivíduos a sensação de interatividade. Eles participam 

do show, são soberanos e não submissos. 
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O movimento carismático Renovação Carismática Católica (RCC) teve sua 

origem em fevereiro de 1967, na Universidade Duquesne em Pittsburg, nessa cidade 

havia um encontro de professores e acadêmicos denominados “fim de semana 

Duquesne”. Nesse encontro havia a leitura de alguns livros da linha protestante e 

relatos de experiências com o batismo do Espírito Santo. A partir daí, um movimento 

que teve sua origem por leigos nos Estados Unidos, administrado por fiéis, sem 

exigir serviços ministeriais dos religiosos fluiu rapidamente. Chega ao Brasil, em 

1969 e se estabelece na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, através dos 

Padres Haroldo Rahm e Edward Dougherty.  

Com o objetivo de formar essas lideranças cristãs, o Padre Haroldo Rahm, 

fundou o movimento de Treinamento de Lideranças Cristãs (TLC), da Juventude 

Católica (JOC)25 e da Legião de Maria.  

Os padres e bispos sempre atuaram como assessores adjuntos, se 

responsabilizando pelo movimento em relação à igreja e gradativamente vão 

assumindo-o de forma mais explícita. No Estado de São Paulo, outro centro que 

conta com uma forte presença da RCC, sob a coordenação do padre Jonas Abib, é a 

cidade de Cachoeira Paulista. Contudo, é na Cidade de São Paulo que se encontra 

a maior liderança eclesiástica da Renovação Carismática Católica, Dom Fernando 

Figueiredo, bispo da diocese de Santo Amaro, também presidente da Regional Sul 1 

da CNBB, que conglomera todas as dioceses do Estado de São Paulo.  

Embora não seja o foco principal aqui, estabelecer uma profundidade de 

detalhes sobre a RCC em si, cabe um registro que possa ampliar a ótica que se dá. 

Nesse sentido, o sociólogo Emerson José Sena (2000, p.71-86) define sua função 

como: 

 

 

                                                           

25 Atualmente, o Padre Haroldo atua na coordenação de fazendas destinadas à recuperação de 
dependentes químicos e se encontra afastado do comando da RCC.   
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A RCC procura ser a ’reatualização‘ do relato de Pentecostes, bem como 
procura ’reatualizá-lo‘ em suas práticas e instâncias estruturadoras. O 
próprio ato de sua fundação também poderia ser entendido em termos de 
uma ’irrupção‘ do sagrado. Essas manifestações são expressadas pelos 
carismas, entendidos como ações concretas e visíveis da presença absoluta 
de Deus no meio dos fiéis. 

Para melhor entendimento do termo carisma, e do próprio movimento 

carismático, segue uma definição do teólogo José Comblin (2000, p.5-17) que dá 

embasamento a esse estudo. Ele afirma que: 

[...] dá especial ênfase aos dons que o Concílio chama de extraordinários e 
que, no entanto, são ordinários na vida dos cristãos primitivos e dos cristãos 
renovados de hoje. Os dons de profecia, de cura e de glossolalia voltaram a 
fazer parte do ‘ordinário da vida cristã’.  

Portanto, a RCC apresenta-se tanto como um fenômeno tradicional e 

renovador, faz um resgate de elementos utilizados pelo catolicismo tradicional, tais 

como a prática de reza do terço, as novenas e procissões com o ostensório portando 

o Santíssimo Sacramento, porém, com a introdução da emoção nas expressões 

rituais. Na concepção da socióloga Brenda Carranza (2000, p.61) o movimento 

contribui com a Igreja católica na medida em que: 

[...] recria a referência mítica e miraculosa como recurso para solução de 
problemas e aflições dos fiéis; protesta contra um modelo de Igreja que 
relegou, em nome da racionalidade, a subjetividade, oprimindo-a e 
desqualificando-a na vida cotidiana.   

Assim, com uma linguagem simples e direta de suas mensagens, atinge 

mais facilmente o fiel, além disso, a prática das coreografias com músicas e danças 

estabelecem um elo entre o entretenimento e a fé. Juntos, esses elementos são 

componentes que vão nutrir o espírito aflito dos que buscam na religião um apoio 

para os reveses de suas vidas. Essa é uma prática já exercida pelos pentecostais 

que sempre trouxeram elementos do mundo secularizado para a Igreja. Assim, são 

comuns os encontros chamados: “carnaval de Jesus”, “aeróbica de Jesus” tanto no 

catolicismo como no pentecostalismo.  
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Os carismáticos católicos, assim como os evangélicos pentecostais realizam 

seus eventos em grandes espaços públicos, praças, ginásios esportivos, em função 

de que sua prática religiosa está diretamente relacionada ao dinamismo do indivíduo 

urbano. O próprio espaço do padre Marcelo Rossi, o Santuário Bizantino, foi 

constituído de forma grandiosa com o objetivo de uma maior visibilidade dentro da 

área urbana, além de fazer frente à Canção Nova que oferece aos seus fiéis 

espaços de grande dimensão. Outra característica é a semelhança com o 

neopentecostalismo que para enfrentar a Igreja Católica em termos de visibilidade 

social passou a investir na construção de grandes templos. 

A Igreja Católica, além de ter demorado mais a aderir aos meios de 

comunicação e a contar com a presença marcante de padres midiáticos, ela sofre 

uma rejeição interna a esse comportamento, o que não ocorre com a igreja 

evangélica que não tem em sua constituição essa característica hierárquica.  

Ainda sobre o mal estar que o clero tem em relação à performance midiática 

religiosa, Brenda Carranza (2000, p.37) aponta que: “[...] outro aspecto que 

incomoda o clero é a reposição criativa do popular e do mágico, nas liturgias 

aeróbicas e performáticas do padre Marcelo e dos padres cantores”. 

Os fiéis vivenciam com os rituais carismáticos as mais diversas experiências 

místicas, dada a relevância atribuída aos carismas especiais praticados pelo 

movimento, tais como: dom da profecia, falar em língua dos anjos, cura pela 

imposição das mãos e até a entronização do santíssimo. Sob esse aspecto, Marcelo 

A. Camurça (2000, p.1-5) exemplifica a relação moderna dos fiéis com os símbolos 

tradicionais, deixando de lado a reverência como expressão de servidão, para ser 

uma iniciativa do sujeito que aproxima objetos para tocar o santíssimo, tais como 

fotos, carteiras de trabalho, peças de roupas etc. 

Essa abordagem evidencia que na contemporaneidade, tanto a Igreja 

Protestante quanto a Católica, com sua vertente RCC, têm preocupação com o 
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reavivamento carismático, dando origem ao novo pentecostalismo que, por sua vez, 

enfatiza a cura e o falar em línguas estranhas26. 

1.5 Estetização da religião mediada pela comunicação 

No Brasil, a utilização da comunicação pela esfera religiosa sempre se fez 

presente, em especial na mídia eletrônica e, particularmente, no rádio e na televisão. 

Inicialmente, o protestantismo dava ênfase a uma comunicação de literalidade e 

oralidade; o catolicismo, por sua vez, canalizava para dramatizações das missas, 

cores e imagens. No entanto, com a entrada do pentecostalismo na América Latina, 

há uma inversão comunicativa que enfatiza as emoções e a oralidade. Além de 

investir na aquisição de seus próprios veículos (jornais, editoras, emissoras de rádio 

locais). A partir daí, suas vertentes carismáticas estabeleceram laços com emissoras 

comerciais de grande porte.  

Para dimensionar as aquisições e participações das grandes instituições 

religiosas nos meios de comunicação de massa, a IURD - Igreja Universal do Reino 

de Deus conta, no Brasil, com amplo sistema de mídia. “São 23 emissoras de TV, 40 

rádios próprias e outras 36 arrendadas [...], dois jornais de grande circulação [...] e, 

duas gráficas [...]” (SILVA, 2007)27.  

A Igreja Católica, por sua vez, além de suas aquisições brasileiras conta 

com certa parceria da Rede Globo de Televisão, que resolve investir no catolicismo 

como estratégia para enfrentar sua principal concorrente, a Rede Record de 

Televisão. Assim, parte para a cobertura de grandes eventos, como a visita do Papa 

Bento XVI ao Brasil, em maio de 2007, e investe até mesmo na contratação do 

padre Marcelo Rossi, para a “Santa Missa em Seu Lar”. Essa parceria abre espaço 

para a presença de comunicadores e líderes religiosos como o padre Marcelo, com 

                                                           

26 I Coríntios 14: 27-28. É o dom de interpretar, traduzir, o que está sendo dito para outra língua, para 
edificação da Igreja.  
27 Informação disponível em: <http://arquivoetc.blogspot.com/2007/12/fernando-de-barros-e-silva-f-do-
brilho.html>. Acesso em: 20 dez., 2009. 
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a finalidade de atender a interesses tanto da igreja na conquista de fiéis, como das 

emissoras, nos pontos a mais de audiência. 

Quanto ao meio rádio, constata-se, de acordo com o jornalista e sociólogo 

Muniz Sodré28, que “uma em cada sete emissoras de rádio do país tem 

programação cedida para as igrejas”. Essas abordagens demonstram a presença 

das instituições religiosas nos meios de comunicação, procurando firmar-se e 

aproximar-se do indivíduo contemporâneo, ávido por atingir realização pessoal e que 

busca na fé a força motriz necessária. 

Para uma abordagem sobre a religião e comunicação adota-se aqui o 

conceito de religiosidade midiática, em que o foco não está no templo religioso e sim 

na experiência religiosa mediada pelo rádio, o que permite a sua prática no 

cotidiano. Quanto ao conceito de mediação, é o de processo de comunicação, que 

demanda produção de significados pelo receptor que não é passivo, filtra e apropria-

se, de acordo com suas necessidades e legitima com seus valores 

institucionalizados para a construção do sentido.  

As estratégias comunicativas estabelecidas junto aos meios de comunicação 

levam os fiéis a se depararem com estúdios que substituem os templos dentre uma 

vasta diversidade de linhas religiosas.  

O indivíduo se torna consumidor do espetáculo que chega a sua casa, ao 

seu ambiente, adaptado ao seu estilo. O que explica a proliferação da religião-show, 

da espetacularização da vida pública nos meios de comunicação e sua influência na 

sociedade atual mediada pelo entretenimento. Dessa forma, pode-se entender o 

“show missa” como uma forma unificada de representar a própria sociedade. Assim, 

nos megaeventos, a experiência religiosa é transformada por algumas alas da igreja 

em espetáculos, com a proposta de atingir um público que busca na religião o 

experimento da fé, o transe, o êxtase e não necessariamente a doutrina. Seguindo o 

                                                           

28 Em palestra proferida pelo Professor Doutor Muniz Sodré, especialista em Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, para os alunos do curso de jornalismo da Unesp de Bauru, 
cidade do interior do Estado de São Paulo, em maio de 1998.  
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pensamento da jornalista Paulo José Cunha (1999): “Na era do clip, é besteira exigir 

que as pessoas pensem. É mais fácil pedir que dancem”. 

Nesse processo de transformação de prática religiosa, a própria missa e 

seus atores sociais participantes se remodelam, engajam-se em uma apresentação 

em que representam não o que de fato são, e sim como devem ser em função do 

que eles imaginam que se espera deles. A música, as expressões corporais são 

coordenadas com base na emoção, olhos fechados, braços levantados, palmas, 

pulos e brados de louvor.  

A religião, que acrescenta alegria à vida e é explorada pelos religiosos, levou 

padre Marcelo Rossi a escandalizar os mais tradicionais com seu “Trio Elétrico de 

Jesus”, que arrastou multidões no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, onde fica o 

Santuário do Terço Bizantino. A ação, contudo, propiciou aos fiéis comungarem as 

práticas religiosas com o espírito carnavalesco. Sem necessidade de romper com a 

alegria em prol da religião, tampouco se entregar ao evento festivo e se distanciar da 

religiosidade.  

O mesmo fato se repetiu quando Padre Marcelo, com seu carisma, sua 

habilidade comunicativa e apoiado pelos meios de comunicação massiva, convocou 

os fiéis à missa de finados de 1999 denominada “Saudade Sim, Tristeza Não”. O 

carisma atribuído aqui ao padre Marcelo segue a concepção Weberiana é ser 

reconhecido como capaz de aflorar a emoção e contagiar todo o ambiente em que 

se manifesta.  

Ao ar livre, com um público aproximado de 600 mil pessoas, evento que em 

2000 foi transferido para o autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a 

expectativa de atender melhor aos fiéis que compareceram em cerca de 2 milhões e 

400 mil pessoas. Dessa forma, cria uma estética nova, de celebração festiva e 

alegre para datas que tradicionalmente se revestiam de dor e tristeza, ou eram tidas 

como libertinas em se tratando do carnaval. Completando o clima de show, as 

celebrações sempre contam com a participação de personalidades do mundo 
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artístico, com músicas e coreografias que estabelecem um ambiente com forte apelo 

estético, próprio dos espetáculos.  

Esse consumo dos meios por parte dos fiéis leva os empresários da 

comunicação a adotarem estratégias comerciais com comunicadores, dentre os 

quais os pastores e padres, que garantam os índices de audiência. As instituições 

religiosas, por sua vez, aproveitam para se posicionar e disputar os fiéis com suas 

manifestações públicas e ritualísticas, fazendo uso da linguagem do espetáculo, 

uma vez que é ela que a delimita com o real. 

Outra quebra de paradigma de ordem estética gerada pela comunicação de 

massa é a dimensão de privacidade. Tudo vira público - as manifestações 

amorosas, o cotidiano dos famosos, as tragédias do dia a dia veiculadas nos 

telenoticiários. É comum a presença na mídia de celebridades que declaram sua 

devoção a santos e participam de celebrações religiosas e festividades. 

A partir dessas reflexões, entende-se que a estetização dos meios de 

comunicação, caracteristicamente enfatizados em atrações e personalidades 

carismáticas, represente uma oportunidade a grupos religiosos ou comunicadores 

que tenham a prática de trazer mensagens religiosas ao seu público. 

Dessa forma, vai se estabelecendo uma fé estimulada, impulsionada pelo 

imaginário, de uma carga de subjetividade emocional e social, tornando a religião 

mais atraente, e para isso conta com um comunicador que é âncora do programa, e 

por vezes da emissora. Se houver uma troca de apresentador, mesmo que o estilo 

do programa seja mantido, provavelmente haverá uma alteração de público. Os 

indivíduos tornam-se ouvintes de um programa que tenha o estilo musical que lhes 

satisfaçam, que as mensagens produzidas lhes remetam a sensações boas e 

mexam positivamente com seu emocional; esses elementos já estão internalizados 

no imaginário desses fiéis. Esse prisma pode ser direcionado também aos 

programas laicos ao apresentarem quadros destinados à religião. O público não se 

importa com o fato de não ser um religioso a proferir a oração. 
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É interessante notar que toda instituição religiosa é produtora de bens 

simbólicos. No entanto, nem todas dispõem de poder simbólico, uma vez que muitas 

não fazem uso dos recursos da mídia para influenciar as ações de crenças e 

transmissão de formas simbólicas.  

A comunicação serve às igrejas como um instrumento que permite atender 

aos grupos religiosos que possuem a proposta básica de resgate e aproximação dos 

fiéis, reformulando as práticas religiosas. 

Com base no exposto é possível concordar com a concepção da jornalista 

Magali Cunha (2007), ao afirmar que o sucesso destas formas religiosas reside na 

integração harmoniosa com a conjuntura da sociedade neoliberal.  

Com a finalidade de se moldar aos tempos atuais, o catolicismo se permitiu 

ganhar visibilidade na mídia, favorecendo seus fiéis. O padre Marcelo Rossi se 

configurou como uma das principais lideranças da Igreja Católica, conquistando 

popularidade e prestígios junto aos fiéis. Sua atuação nos meios de comunicação 

abriu uma frente de concorrência mais acirrada à Igreja Universal do Reino de Deus. 

1.5.1 Padre Marcelo - do púlpito ao palco 

Marcelo Mendonça Rossi nasceu em 20 de maio de 1967. Tem duas irmãs. 

Mônica, professora primária, e Marta, que também é religiosa. Consta em registro de 

Junqueira (1998, p. 57) que teve uma infância e adolescência comum aos jovens da 

época: “Antes de entrar para o seminário, teve duas namoradas e algumas 

aventuras”. Aos 21 anos, dois incidentes familiares: a morte de um primo em um 

acidente de carro e, na mesma época, a notícia de que sua tia tinha um tumor 

maligno, fizeram com que Marcelo fosse buscar conforto na Igreja, a qual havia 

abandonado cinco anos antes. Após um ano desses acontecimentos, decidiu-se 

pelo sacerdócio. 
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Em 1989, formou-se em Educação Física, a seguir fez duas faculdades: 

Filosofia e Teologia. Aos 27 anos de idade, foi ordenado padre em 1º de dezembro 

de 1994. 

No primeiro semestre de 1996, padre Marcelo Rossi chefiava a paróquia 

Perpétuo Socorro e Santa Rosália, em Santo Amaro, bairro da zona Sul da cidade 

de São Paulo, onde já atuava como diácono. Destacava-se pelo modo alegre com 

que celebrava as “missas de libertação”. Os fiéis vinham de bairros e até municípios 

distantes em busca de curas e soluções para suas necessidades e aflições. Suas 

missas reuniam em média 5 mil pessoas. Logo o espaço tornou-se pequeno para o 

volume de frequentadores que fechavam a rua e ouviam a celebração através de 

caixas de som. O evento atraía uma forte presença de ambulantes, ocasionando 

incômodo aos moradores que se manifestaram junto aos órgãos públicos para que 

as missas do padre fossem retiradas daquele espaço. 

Em 2 de novembro de 1997, padre Marcelo fez sua primeira pregação para 

uma grande massa de fiéis, no evento “Sou feliz por ser católico”, no estádio do 

Morumbi, em São Paulo. A partir daí, passou a crescer significativamente o número 

de fiéis, ao mesmo tempo em que aumentou a pressão para que deixasse o local 

utilizado pela paróquia. Assim, em 12 de fevereiro de 1998, celebrou sua primeira 

missa no Polo de Eventos da Capela do Socorro (NPD, 201029), no mesmo bairro de 

Santo Amaro, para um público de aproximadamente 10 mil pessoas. O novo espaço 

tinha capacidade para abrigar 20 mil pessoas. Em reportagem publicada no jornal O 

Estado de S. Paulo, em 13 de fevereiro de 1998, padre Marcelo justifica o uso 

daquele espaço, até então utilizado para espetáculos noturnos, afirmando: “Esse 

local transformou-se de palco em altar, de lugar de shows em lugar santo”. No 

entanto, em pouco tempo, esse local também se tornou pequeno. No mesmo ano, 

no dia 3 de maio, teve de entregar o imóvel ao proprietário e transferiu-se então para 

a Avenida Engenheiro Euzébio Stevaux, 2461, no dia 31 de maio foi inaugurado 

oficialmente o Santuário do Terço Bizantino, um espaço com 20 mil metros 

quadrados e capacidade para 40 mil pessoas. 
                                                           

29 Um espaço que anteriormente era utilizado como salão de danças, na rua Mauro Paes de Almeida, 
bairro de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Informação disponível em: 
<http://www.npdbrasil.com.br/religiao/Santuario_Terco_Bizantino.htm>. Acesso em 18 jul., 2010. 
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Em abril de 2001 houve nova mudança, para Avenida das Nações Unidas, 

22.069, também no bairro Santo Amaro, onde, em 31 de março de 2002, por ocasião 

da celebração da Páscoa, padre Marcelo foi nomeado Reitor do Santuário Bizantino, 

titulo outorgado pelo bispo dom Fernando Antônio Figueiredo (NPD, 201030). 

Hoje, o nome oficial do templo é Santuário da Mãe de Deus – Theotókos, 

inaugurado em janeiro de 2006, também no bairro de Santo Amaro, em terreno de 

30 mil metros quadrados e capacidade para aproximadamente 100 mil pessoas.  

Com essa trajetória, padre Marcelo consagra-se como um dos expoentes do 

catolicismo no Brasil. 

Seu envolvimento com os meios de comunicação teve início justamente com 

o rádio, em 1996, na Rádio Canção Nova, pertencente a uma comunidade em 

Cachoeira Paulista, cidade do interior de São Paulo. Depois, passou pela emissora 

Jovem Pan AM, onde apresentava dois momentos de orações diárias, às 4h55 e às 

17h55. Em seguida, foi para a Rádio América AM, com seu programa das 9h00 às 

10h00, transmitido para 15 estados do território nacional, levando a emissora, no 

ano de 2001, à liderança no horário. Atualmente está na Rádio Globo AM de São 

Paulo, com o programa diário “Momento de Fé”, de segunda a sábado, das 9h00 às 

10h00, foco deste estudo. Tem também participação na televisão, na RedeVida com 

o “Terço Bizantino” nos horários 5h50, 11h55, 17h55 e às 23h55, e na transmissão, 

na mesma emissora, da missa celebrada por ele aos sábados às 15h00 diretamente 

do Santuário Bizantino. Esses programas permanecem no ar até hoje. 

Desde 29 de julho de 2001, passou a presidir junto com dom Fernando 

Figueiredo a "Santa Missa em seu Lar", que passou a se chamar ”Santa Missa com 

padre Marcelo”, agregando, com seu nome, um forte apelo junto ao público. Com 

transmissão ao vivo às 6h00, pela Rede Globo de televisão, para todo o Brasil e 

para 40 países através da Globo Internacional. A emissora concedeu ao padre 

                                                           

30 O motivo da mudança foi a forte reclamação de moradores com relação ao barulho, sujeira pelo 
alto fluxo de fiéis e sérios congestionamentos no trânsito. Informação disponível em: 
<http://www.npdbrasil.com.br/religiao/Santuario_Terco_Bizantino.htm>. Acesso em 18 jul., 2010. 
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espaços em formato de vinhetas31 para divulgar essa celebração ao longo de sua 

programação, chamando as pessoas para as bênçãos especiais de sal, velas, 

carteiras profissionais e todo tipo de objetos pessoais. 

Apenas como demonstração do ganho que a emissora teve com sua 

participação, nota-se que os índices de audiência às 6h00, desde 1968, mantinham-

se na faixa dos 2 a 3 pontos percentuais. O horário passou então a contar com altas 

audiências, chegando a picos de 10 pontos percentuais, índice atingindo por muitos 

canais somente no chamado “horário nobre” da televisão32.  

O padre Marcelo cantor marcou presença forte também no mundo da 

música. Lançou seu primeiro CD em 1998, pela Polygram, Músicas para louvar ao 

Senhor, que vendeu mais de 3,2 milhões de cópias33, quantidade essa que supera a 

vendagem da maioria dos cantores populares. O segundo, Um presente para Jesus 

(1999), e na sequência, Canções para um Novo Milênio (2000).  

O padre lançou também a coleção Momentos de Fé, que mescla orações, 

comentários de problemas do cotidiano e passagens bíblicas34. Essa coletânea tem 

uma configuração muito similar ao seu programa de rádio de mesmo título. No total, 

foram oito CDs, com 9,5 milhões de discos vendidos. 

Após o sucesso de suas músicas, sem dúvida um elemento propulsor para a 

projeção de padre Marcelo na mídia, ele revela em entrevista para este estudo que 

em 2010 não vai se dedicar à música: “Este ano, Deus disse: pare com a música. Eu 

                                                           

31 Vinhetas são espaços compostos por uma faixa de 5 a 7 segundos, que as emissoras normalmente 
comercializam nos pacotes de patrocínio, que servem como chancela do patrocinador ao longo da 
programação da emissora e também têm como objetivo chamar o público para determinado programa 
ao qual a emissora pretenda dar divulgação. 
32 Horário nobre, em televisão, é considerado para o período das 18 às 22 horas, por ser a faixa 
horária que conta com as maiores fatias da audiência. 
33 Dados extraídos da Revista Rever Disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/>. Acesso 
em: 20 jul., 2010.   
34 Os CDs que compõem a coleção são: Depressão, provocações, fé – Libertação dos vícios, paz, 
harmonia do lar – Rosário – Cerco de Jericó – Via Sacra – Ressentimento, mágoa, perdão – Maus 
pensamentos, desempregos, proteção em Deus – Libertação da maldade espiritual, misericórdia 
divina – Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo – Anjos, Gabriel, Rafael, Miguel – Avós, 
pais, filhos – Fanatismo, discriminação, tolerância – Influência dos antepassados na nossa vida e na 
nossa família – Crianças, fortaleza, ciência, piedade, santo temor a Deus. 

 

http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/
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ouço muito o Senhor. Este ano, não vou cantar. No Santuário sim. Lógico! Mas só lá! 

Não vou gravar, não vou me apresentar cantando” (informação verbal35). No 

entanto, a questão é que padre Marcelo optou por recuar um pouco em sua 

exposição na mídia como estratégia de arrefecimento às críticas sofridas, tanto por 

parte de algumas alas da Igreja, como de alguns críticos da própria mídia. Esse fato 

é esclarecido por Daniel Palma, que afirma: 

                                                          

Quando você grava um CD, tem compromisso com a gravadora de divulgar, 
e isso exige que você apareça sempre na mídia cantando, dançando, e o 
padre achou que estava muito exposto. Sabe como é, tem quem entende 
que ele está lá evangelizando e tem aqueles que acham que ele está lá 
divulgando o CD, o DVD, e então começa a crítica, e isso estava 
atrapalhando um pouco os planos dele. Então, ele resolveu este ano parar 
com as músicas (informação verbal36). 

O padre marcou presença também no cinema. Em outubro de 2003 estreou 

o filme Maria, mãe do filho de Deus37, em que atua como padre de uma paróquia do 

sertão nordestino e também como o Arcanjo Gabriel, que anuncia a gravidez a 

Maria. No ano seguinte, veio o segundo filme: Irmãos de fé, que conta a conversão 

do judeu Saulo de Tarso, que antes perseguia os seguidores de Jesus, obra sobre a 

qual o sociólogo André Ricardo Souza (2008, p.41) afirma: “[...] O filme é 

inegavelmente uma nítida resposta católica ao intenso proselitismo praticado por 

igrejas evangélicas com a população carcerária brasileira”. O elenco contou com a 

participação de diversos artistas da Rede Globo, o que influenciou a estratégia de 

atrair expectadores. 

No mercado editorial, o padre começou com algumas publicações populares 

e, em 2001, lançou a Revista Terço Bizantino, com tiragem de 200 mil exemplares. 

Na Internet, padre Marcelo Rossi tem um portal produzido pela empresa Terra38, 

contendo a missa dominical (ao vivo), a oração diária do Terço Bizantino, o chat 

 

35 Entrevista concedida pelo padre Marcelo Rossi, no dia 23/04/2010, por telefone, na rádio Globo-AM 
de São Paulo.  
36 Entrevista concedida por Daniel Palma, sonoplasta do programa “Momento de Fé”, em 23/04/2010, 
na rádio Globo AM de São Paulo. 
37 Uma parceria entre Columbia Pictures, Globo Filmes, Sony Vídeo e Diller Produções. A produção, 
que contou com a “consultoria teológica” de dom Fernando Figueiredo, custou R$ 7,5 milhões. 
Informação disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/>. Acesso em: 20 jul., 2010. 
38 Informação disponível em: < www.padremarcelorossi.com.br>. Acesso em: 28 abr., 2008. 
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(bate-papo com o padre), o santo do dia e uma loja virtual, através da qual os fiéis 

podem adquirir CDs, livros e demais produtos ligados ao padre e à religião católica.  

O padre está presente também nas redes sociais, tais como o twitter39. 

Como se vê, padre Marcelo garantiu participação em todos os meios de 

comunicação. 

Do ponto de vista de fenômeno de comunicação em que se configurou, 

observa-se em padre Marcelo Rossi a capacidade de adaptar seu discurso às 

necessidades de seu público e às características regionais, valorizando assim o 

papel do receptor. 

Dessa forma, suas apresentações são eventos rituais que funcionam como 

um sistema de comunicação que estabelece alianças entre os indivíduos, 

transformando-os em grupo que permutam códigos e estéticas culturalmente 

estabelecidos. Por intermédio de gestos repetitivos, com uma boa dose de carga 

simbólica, a mensagem passa a circular entre produção, emissão e recepção. A 

consequência aparece na sensação de prazer, bem-estar, paz e o respeito irmanado 

ao outro. 

A forma simplificada de rezar o terço foi instituída nos meios de 

comunicação pelo padre Marcelo, com a estratégia de popularizar a prática. O Terço 

Bizantino se tornou marca de produtos ligados ao padre, patenteados por uma 

empresa que conta com a administração de sua família. 

À medida que crescia a popularidade do padre junto ao público, também 

surgiam críticas de alguns membros do clero. Porém, padre Marcelo sempre contou 

com o apoio do bispo dom Fernando Figueiredo, a quem se refere repetidamente 

como “meu bispo dom Fernando”, que lhe garante o respaldo político e teológico 

para seguir com sua trajetória nos meios de comunicação. A Igreja Católica, com a 

inserção dos padres midiáticos nos meios de comunicação, conquista uma 

                                                           

39 Twitter do padre Marcelo Rossi: @pdeMarceloRossi. 
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aproximação e uma modernização da religião para com seu público, mas continua 

oferecendo uma rejeição interna a esse comportamento.  

Embora não seja foco questionar ou analisar os diversos setores eclesiais 

neste estudo, se rejeitam ou são condescendentes com as investidas do catolicismo 

midiático, cabe registrar que a sua forma evangelizadora parece atender às 

necessidades dos indivíduos contemporâneos. 

A participação do padre, então, nas diversas mídias, legitima sua sagração 

como artista ou como padre cantor-evangelizador. Por um lado, os mecanismos 

midiáticos o levaram ao patamar de personalidade/celebridade, por outro lado, há 

também a dinâmica cultural contextualizando-o como fruto da modernidade, portador 

de estilos de vida urbanos, o que lhe permite ser objeto de rejuvenescimento da 

Igreja. 

Suas apresentações em mídias de massa tiveram início no dia 31 de maio 

de 1998, no programa “Domingão do Faustão”, da Rede Globo de Televisão. A 

emissora transmitiu o final de uma missa que era celebrada para aproximadamente 

40 mil pessoas. Esse fato foi analisado por Junqueira (1998, p.59), que relata: 

Com o padre Marcelo no ar, o ibope do programa subiu 4 pontos — só em 
São Paulo isso equivale a mais 320.000 espectadores grudados na telinha. 
No pico, foram 30 pontos contra 19 da concorrência. No Rio, Faustão bateu 
Gugu por 27 pontos de audiência, contra 12.  

Com a repercussão, padre Marcelo garantiu mais cinco participações no 

programa de Fausto Silva ao longo do mesmo ano. Ainda em 1998, mais 

precisamente no dia 25 de outubro, em uma participação no Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT), no programa “Domingo Legal”, apresentado por Augusto Liberato, 

conhecido como “Gugu”, o sucesso de audiência foi tão expressivo que o padre foi 

mantido no palco por aproximadamente duas horas. Essa significativa diferença de 

pontos percentuais no momento de sua apresentação torna o padre uma pauta 

interessante aos produtores de programa, que começam a investir no segmento 

religioso, em especial o catolicismo, como garantia de liderança no horário. 

 



 
 

62

Essa postura em relação aos meios de comunicação, representada pelo 

sacerdote, deixa claro sua consciência em utilizar os veículos e permitir que eles 

também façam uso de sua imagem de evangelizador. 

1.5.1.2 Padre Marcelo por padre Marcelo 

 
Padre Marcelo inicia a entrevista com a autora deste estudo de forma 

acolhedora, abençoando-a. O diálogo é iniciado, e ele é solicitado a contar um 

pouco sobre o que o levou a utilizar os meios de comunicação como forma de 

evangelizar. E ele, sorrindo a cada palavra que pronunciava dizia: “Olha, primeiro foi 

Jesus, (sorri), segundo Jesus (sorri mais forte) e depois, Jesus. Sim ele me mostrou 

esse caminho, eu sigo muito Jesus, eu ouço muito Jesus” (informação verbal40).  

Fez uma correção quando a autora fez uma menção sobre o “fenômeno de 

comunicação” em que se tornou. Colocou de forma amena e enfatizou cada palavra: 

“Graças a Deus eu não me considero um fenômeno! Eu não sou nada! Ele me 

escolheu! (Sorri) Eu não sei nada, não cursei comunicação. É o poder de Deus 

agindo. Eu sei o meu lugar. Eu larguei tudo para seguir a Jesus”. De forma mais 

incisiva prossegue: “Entenda bem o que eu vou dizer. Eu vim de uma família classe 

média alta, tinha outros planos. Quando fiz 18 anos meu presente foi um carro, um 

Passat que na época era um ’super‘ carro. Eu namorava, (sorri) não agora que sou 

celibatário convicto [...]”. Faz uma pausa e conclui: “É Jesus. Ele me capacita”. 

No momento em que é questionado se há diferença em proferir a palavra de 

Deus na Igreja ou nos meios de comunicação ele responde de forma afirmativa e 

segura, mas divaga, sem realmente dizer qual é a diferença, embora afirme que há: 

“Você tem razão. É diferente. Veja bem, quando as pessoas vão à igreja, em geral, 

elas estão com um problema de doença, uma bipolaridade, depressão e ela vai a 

igreja em busca de ajuda”. O padre fala da atuação de sua equipe: “É por isso que 

eu oriento muito bem a minha equipe. Eles têm que estar preparado”. 

                                                           

40 Entrevista concedida pelo padre Marcelo Rossi, no dia 23/04/2010, por telefone, na rádio Globo-AM 
de São Paulo. (Apêndice B deste trabalho) 
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A partir daí passa a falar da equipe, que é pequena, porém muito unida, faz 

comparação com um time de futebol, mas não deixa claro qual é a diferença: “A 

equipe é enxuta, é pequena. Não adianta nada ter uma ‘baita’ equipe e não passar a 

bola. Gosto muito de futebol. A equipe é a mesma coisa. É preferível ser mais 

‘pianinho’ e passar a bola”. Suas respostas indicam que ele se refere que as 

pessoas buscam a religião em prol de ajuda e na Igreja elas pedem a Deus, nos 

meios de comunicação a equipe é quem recepciona essas solicitações. Com essa 

perspectiva, ele é perguntado das cartas que recebe no programa, nesse momento 

ele pede que a autora procure a sua equipe, dizendo que eles podem esclarecer 

melhor sobre essa mecânica.  

A autora insiste e esclarece que independente da estratégia de seleção de 

sua produção, quais seriam as necessidades do público que ele intenciona atender 

no rádio e, mais uma vez, ele divaga com uma resposta que não se adequa à 

pergunta: “Eu oro. Peço a Deus que me oriente, a minha equipe é testemunha, o 

Daniel, o Mario Duarte, Marcos Pera Junior, o Carlos Magno, eles sabem que eu oro 

e Deus me orienta”. E assim, ele segue falando de forma tranquila sobre o que quer, 

independente das questões. Sempre sorrindo, atribuindo a Jesus, faz analogias, 

procura exemplos e sutilmente vai desfocando o assunto.  

A entrevista que tinha um tempo pré-determinado de 10 minutos transcorreu 

em 7 minutos, deixando a sensação de que mesmo que tomasse uma hora ou mais, 

o tom seria o mesmo, uma conversa amena, em que mesmo ao telefone dá uma 

imagem de tranquilidade, sem pressa, porém, sem comprometimento de respostas 

(Apêndice B).  
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2 O RÁDIO COMO VEÍCULO DA FÉ 

Para entender o meio de comunicação como veículo da fé, é preciso lembrar 

que este estudo se desenvolve sob a ótica da recepção. Portanto, exige-se que se 

amplie o olhar além dos meios, para as relações e interações sociais 

contemporâneas sem descartar a cultura midiática, tanto como legitimadora da 

instituição social como em reconhecer que seu uso está ligado ao consumo cultural 

da recepção. Dessa forma a cultura midiática faz parte da experiência religiosa.  

É no processo de comunicação que as práticas sociais e culturais são 

construídas, no cotidiano, entre elas, as religiosas. Portanto, é preciso perceber o 

diálogo que se estabelece entre eles e o público, estreitando esse entendimento 

sobre as maneiras através das quais os ouvintes interagem com a mensagem do 

programa de rádio “Momento de Fé”. 

Para tanto, este capítulo apresenta um breve histórico sobre a área 

comunicacional, em especial o meio radiofônico, com suas características de 

transmissão, recepção e seu território simbólico, que se constitui em um dos 

elementos mais significativos e comuns, tanto a esfera da religião como da 

comunicação. 

O padre Marcelo Rossi aqui será observado enquanto agente, bem como 

seu relacionamento com as diversas mídias, seu poder de persuasão identificado na 

emissão das mensagens radiofônicas e, principalmente, em sua recepção. 

2.1 A comunicação e suas linguagens 

A comunicação nasce da suposta necessidade dos seres humanos de 

acumular, transmitir informações, e principalmente encontrar soluções para os 

problemas do cotidiano. Isso desde de seus primórdios. Por maior que fosse o 

mundo, o alcance comunicacional era o som da voz humana e seu eco.  
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Com a formação dos grupos sociais, passou a ser necessário um meio mais 

poderoso: a linguagem dos sons. A partir dessa ótica, o avanço tecnológico transfere 

a experiência do indivíduo da escrita para a eletrônica, deixando de ser uniforme e, 

por isso mesmo, alcançando mais facilmente as massas que tinham dificuldades 

com a palavra impressa unidimensional. 

No século XV, com o desenvolvimento da imprensa e seus novos meios de 

transmissão, as estruturas organizacionais, tanto na sociedade como nas 

instituições, sofrem transformações que em princípio causam certo estranhamento 

entre igreja e comunicação.  

Nos séculos XIX e XX, a comunicação de massa41 ganha expressividade e 

passa a ocupar uma posição hegemônica no cotidiano dos indivíduos 

contemporâneos, atuando como indicador social, englobando e transformando 

culturas. O que leva à concordância em relação aos conceitos de comunicação do 

teórico McLuhan, que atribui à tecnologia a responsabilidade pela concepção de 

estilos de vida que moldam os padrões comportamentais do indivíduo, levando-o ao 

reconhecimento do grupo de referência. Portanto, as transformações da sociedade 

pressionaram a igreja a adaptar-se aos novos tempos e assim, o comportamento 

eclesial começa a aceitar os meios eletrônicos ainda que com reservas.  

Seguindo esse raciocínio, entende-se a comunicação como a relação entre 

as tecnologias, o emissor, a mensagem e o contexto sociocultural dos receptores. 

Nesse processo, os indivíduos que constituem as audiências dos meios de 

comunicação exercem diferentes percepções em relação às mensagens por eles 

consumidas.  

 

                                                           

41 A expressão comunicação de massa refere-se aos veículos que atingem a chamada sociedade de 
massa, cujo conceito surgiu em decorrência da sociedade de classe e a luta de classes apontadas 
nas teorias marxistas, sobre as culturas de massas desenvolvidas na Escola de Frankfurt, por 
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Leo 
Löwenthal. 
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Para que um projeto de comunicação ocorra de forma eficaz, é necessário ir 

além da classificação socioeconômica e da faixa etária do destinatário. Portanto, os 

profissionais dessa área potencializam e dão visibilidade às questões cotidianas, 

visando assegurar os índices de audiência e a satisfação dos anunciantes. 

Os meios de comunicação são responsáveis pela transmissão de 

informação e entretenimento, além de suas diversas formas de linguagens 

estabelecerem valores às instituições (família, escola, igreja) que, exercendo o papel 

de mediadoras, mobilizam a sociedade a conceberem sentido ao indivíduo. Apesar 

de possuir esse aspecto unilateral, que lhe confere voz de comando, constitui uma 

relação entre a linguagem cultural e os hábitos cotidianos dos receptores que a 

mantém ativa com ações interativas. 

Nesse contexto, os meios de comunicação, com seu hábito da audiência 

diária, estabelecem uma interação de elementos de similaridades e subjetividades, 

fazendo com que o indivíduo transforme a recepção à sua maneira. O receptor cria 

sua identidade, imprime sua marca e adota um estilo de vida, o que confere à 

sociedade moderna, principalmente nos grandes centros urbanos, uma visível 

mudança em seu perfil religioso. 

2.2 O meio rádio 

O meio rádio surgiu na década de 1890, graças ao italiano Gugliermo 

Marconi. Naquela época, o rádio era apenas uma extensão do telégrafo, utilizado 

para se comunicar com navios em alto mar. Em extenso estudo sobre os meios de 

comunicação, a jornalista Silvana Gontijo (2001, p.222) relata que: “Em 1906, 

operadores de rádio, também chamados de radiotelegrafistas, começaram a ouvir, 

em seus receptores, óperas, leituras da Bíblia e de poemas”. Com isso, observa-se 

que este meio, desde seus primórdios, foi utilizado para transmissões religiosas. 

Ainda como curiosidade relativa a esse envolvimento da religião, com o rádio desde 
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a sua origem. Na contramão da história, a invenção do rádio é atribuída ao Padre 

Landell de Moura42. 

Na década de 1920, o rádio no Brasil contava com uma estrutura precária, com 

um restrito número de aparelhos a uma pequena parcela da população; a elite da 

sociedade brasileira detinha uma expectativa de curiosidade em relação a esse meio. 

As primeiras transmissões radiofônicas ocorriam três vezes por semana e, já 

naquela época, o rádio retirava parte de seu material de programação do cotidiano 

da sociedade, dando início a um processo de interação com a cidade. Contudo, a 

falta de planejamento de produção para a programação foi uma das razões para que 

o meio fosse adquirindo características próprias. 

Foi a partir de outubro de 1924, com a inclusão na rádio Educadora Paulista 

de um programa dirigido ao público infantil, denominado A hora da criança, que o 

segmento radiofônico ganhou novos ouvintes e passou a fazer parte dos hábitos 

familiares. Consequentemente começou a participar mais ativamente no cotidiano da 

sociedade paulistana, dando início à era do rádio como comunicação de massa, que 

só foi se manifestar de forma mais contundente na década de 1930. 

Com a chegada do telefone às residências paulistanas, o ouvinte deixou de 

ser passivo e passou a interagir com a programação. Esse fato demonstra que a 

interatividade dos meios de comunicação, tão debatida e esperada nessa década, 

há muito tempo era praticada pelo rádio, que mostra que ele foi um dos pioneiros na 

mobilidade e na interatividade, frutos de sua característica de flexibilidade. 

 

                                                           

42 Roberto Landell de Moura, nascido na cidade de Porto Alegre, RS, em 21 de janeiro de 1861, é 
ordenado padre em Roma, em 1886. Além de Teologia, cursou Medicina, Física e Química e 
desenvolveu as primeiras ideias de sua teoria sobre “Unidade das Forças Físicas e a Harmonia do 
Universo”, base para suas invenções futuras. Padre Landell faleceu em 30 de junho de 1928, em 
Porto Alegre, RS. Ele conseguiu uma transmissão sem fio a uma distância maior que 8 km, conforme 
registro em Gontijo (2001, p. 224). 
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Em 1932, as emissoras de rádio apresentam novas programações visando 

atingir o público feminino, que nessa época já representava um mercado de 

consumo de produtos especializados. O rádio, que até então tinha o objetivo de 

educar, abre espaço para a difusão de uma “nova cultura”, veloz, de massa, 

adequada à sociedade industrializada, já instituída. 

Com esse avanço tecnológico, encurtam-se as distâncias, ao mesmo tempo 

em que se instalam novos comportamentos que isolam o cidadão. Conversar com 

desconhecidos passou a ser invasivo; as pessoas não se relacionam com a mesma 

naturalidade. Na década de 1950 desse cenário, chega a miniaturização dos 

receptores, popularizando-os e levando-os à função contemporânea de 

“companheiro”, afinal, está presente no ambientes de trabalho, junto aos indivíduos 

em suas caminhadas, em jornadas esportivas e nos momentos de fé. 

Tem-se então, como principais características desse meio a sua proximidade 

e o imediatismo, conferindo-lhe um poder ambivalente, permitindo persuasão, 

interatividade, entretenimento, agilidade de notícias e prestação de serviço. 

Na década de 70 surgiram vários movimentos populares com o objetivo de 

combater a opressão que o regime militar instaurou no Brasil, não só na esfera 

política, mas também na área da comunicação. O papel da Igreja foi fundamental 

para a organização desses movimentos compostos por leigos e religiosos. As 

relações entre igreja e comunicação se desenvolveram em diversas fases de acordo 

com a evolução da tecnologia, no entanto, a igreja católica ainda é carente do 

conhecimento da cultura midiática para entender o desenvolvimento da sua 

linguagem, da mediação e da recepção no contexto dos novos instrumentos de 

reprodução simbólica.   

O passo decisivo para a adequação da igreja ao ritmo veloz da sociedade e 

da tecnologia se dá com o “aggiornamento”43, que emerge do Vaticano II. Contudo, 

a Igreja começa a expressar-se mais nitidamente em relação à comunicação e 

                                                           

43 Aggiornamento significa atualização, renovação, reforma. (ALBERIGO, 1985, p. 28). 
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principalmente ao impacto que os novos meios têm na construção social44, a partir 

da reflexão sobre cultura midiática, de acordo com o texto que se refere aos 

areópagos modernos como lugar de evangelização. Portanto, a questão não é se a 

igreja aceita ou rejeita, e sim entender as mudanças que a comunicação e a 

tecnologia trouxeram para a vida dos indivíduos na sua relação com a sociedade e 

com as suas instituições.  

Para contextualizar numericamente a participação do meio junto à população 

e às instituições religiosas, foram detectado em um estudo realizado pelo jornalista 

Ferraretto (2001, p.183-184) os seguintes dados: “Nos anos 1980, no Brasil, 

estimava-se que as emissoras vinculadas a igrejas seriam 10% do total. Em 1997, já 

seriam uma em cada sete”45. Especificamente com relação à Igreja Católica, ela se 

organizou basicamente em duas entidades: a Rede Católica de Rádio e a União de 

Radiodifusão Católica (UNDA46). Entre as duas associações, encontram-se 

aproximadamente 200 emissoras de rádio em todo o Brasil. 

Para melhor dimensionar os dados de índices de audiência do programa 

“Momento de Fé” e suas ordens de grandeza, mencionados ao longo das análises 

deste estudo, considera-se importante registrar que atualmente existem 4.003 

emissoras, das quais 1.710 em ondas médias (AM) e 2.292 em frequência modulada 

                                                           

44 Texto que se encontra Redemptoris Missio (1990). O primeiro areópago dos tempos modernos é o 
mundo das comunicações […] Os meios de comunicação social alcançaram tamanha importância 
que são para muitos o principal instrumento de informação e formação, de guia e inspiração dos 
comportamentos individuais, familiares e sociais […] Talvez se tenha descuidado um pouco este 
areópago: deu-se preferência a outros instrumentos para o anúncio evangélico e para a formação, 
enquanto os mass-media foram deixados à iniciativa de particulares ou de pequenos grupos, 
entrando apenas secundariamente na programação pastoral. O uso dos mass-media, no entanto, não 
tem somente a finalidade de multiplicar o anúncio do Evangelho, trata-se de um fato muito mais 
profundo porque a própria evangelização da cultura moderna depende, em grande parte, da sua 
influência. Não é suficiente, portanto, usá-los para difundir a mensagem cristã e o Magistério da 
Igreja, mas é necessário integrar a mensagem nesta « nova cultura », criada pelas modernas 
comunicações. É um problema complexo, pois esta cultura nasce, menos dos conteúdos do que do 
próprio fato de existirem novos modos de comunicar com novas linguagens, novas técnicas, novas 
atitudes psicológicas […] (RM 37,c).  
45 O total de emissoras de rádio em 1989 era de 1.972 (Fonte: Mídia Dados 1989) e, em 1997, 2.961 
Não estão incluídas nesse levantamento as emissoras comerciais com espaços alocados para 
programações religiosas. 
46 Rede Católica de Rádio, composta por uma associação, com princípios comerciais com geração e 
produção de vários programas. A União de Radiodifusão Católica (UNDA) é uma Associação 
composta por profissionais de emissoras de rádio e televisão de orientação católica. A UNDA é um 
organismo da própria Igreja Católica Apostólica Romana, ligada ao Conselho Pontifício para os meios 
de comunicação. 
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(FM)47. Entre domicílios que possuem pelo menos um aparelho de rádio, o Estado 

de São Paulo conta com 13.199,8 mil domicílios com receptores, representando 

91,5% do total de domicílios48.  

Estreitando o universo para maior aproximação do objetivo deste estudo, há 

na região da Grande São Paulo, em um universo composto de 12.704, mil pessoas, 

a participação das classes socioeconômicas nas audiências de rádio, na seguinte 

posição: 55% são das classes C/D/E e 82% estão na faixa etária 18 a 70 anos49. 

Estes dados fundamentam este estudo demonstrando que se forem consideradas as 

faixas mais populares da sociedade C/D e um público acima de 20 anos tem-se uma 

forte penetração do meio junto ao recorte de público determinado para esta 

pesquisa.  

Estes dados estatísticos que demonstram uma forte demanda pelo meio dão 

suporte à fundamentação da popularização e a participação do rádio, que se 

consolida como um meio que depende dos ouvintes para que a mensagem ganhe 

significado. Razão pela qual, tanto as emissoras como os comunicadores procuram 

adequar cada vez mais uma programação dirigida a cada segmento da população. A 

relação entre o ouvinte e o meio é calcada no cotidiano do indivíduo, em sua 

condição social, bem como em suas formas de recepção. 

Apesar de toda a abrangência do rádio em atingir milhares de pessoas 

simultaneamente, o meio fala individualmente com elas que se sentem tocadas de 

forma particular por suas mensagens. Com sua linguagem própria, favorece a 

sensorialidade e a capacidade de sugestão do indivíduo, criando um diálogo mental 

que adquire nuances específicas para cada ouvinte. Ressalve-se o alto grau de 

credibilidade e seriedade que detém junto ao público. De um modo geral, não há 

questionamentos em relação às noticias por ele transmitidas, o que muitas vezes 

acontece com outros meios, como por exemplo, a Internet. Essa é uma 

                                                           

47 Dados extraídos do Anuário “Mídia Dados”, publicação anual do Grupo de Mídia de São Paulo 
2010, p.46.  
48 Idem, p.88.  
49  Estudos Marplan, Mídia Dados, Penetração do meio rádio. Publicação do Grupo de Mídia de São 
Paulo - 2010 p. 52. 
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consequência ainda da era do rádio amador e que prevalece até o momento. A 

interatividade do meio também é um pioneirismo do rádio, que sempre teve a 

participação interativa do público por meio de cartas, telefonemas e até mesmo ao 

vivo nos estúdios. 

O indivíduo busca no rádio o fundo musical para seu cotidiano e, ao mesmo 

tempo, viver a experiência do convívio com o outro, que é uma forma de preencher o 

espaço em torno de si.  

Desde os aparelhos grandes e fixos em um determinado local da casa até os 

portáteis que acompanham as profissionais do lar em todos os ambientes, o rádio 

compõe o fundo musical ilustrado pelo jornalista Leão Pinto Serva (1997, p.37) como 

“[...] a faxineira que lava a casa toda vai com o rádio ‘dirigindo’ a sonoplastia do filme 

de seu dia”. O conforto da cidade com os novos formatos oferecidos pela tecnologia 

digital contribuem para diminuir as distâncias e criar oportunidades de troca entre as 

pessoas. Reduzindo assim a sensação de solidão, entendida aqui sob a ótica da 

psicanalista Françoise Dolto (1998, p.451), que define: “Somos feitos para nos 

comunicarmos uns com os outros. Há solidão quando não há contato com alguém 

com quem estabelecer trocas, por estar longe demais no tempo ou no espaço”. 

Dessa forma, ouvir rádio é ter contato com uma fonte de informação, é ter a 

sensação de não estar só. 

As entrevistas realizadas para efeito deste trabalho, demonstram que o 

público vai buscar no rádio o entretenimento para amenizar as adversidades 

cotidianas, e na religião o conforto para suas angústias, o alimento de sua 

esperança e da alegria que advém de ambas. Isso em função da própria estética do 

rádio, que apresenta uma tessitura sonora que o singulariza e leva o ouvinte a criar 

imagens auditivas e visuais do ambiente familiar e afetivo de sua casa, e até mesmo 

do relacionamento com a comunidade.  

Para as camadas sociais menos favorecidas, além de companheiro, o rádio 

é também um prestador de serviços. Orienta as pessoas que a ele recorrem sobre 

seus direitos como cidadãos e quais os órgãos competentes para a resolução de 
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determinada questão. Por vezes, exerce papel de intermediário, encaminhando 

pedidos às devidas instâncias ou buscando junto a elas respostas para seus 

ouvintes. Cumpre também com as necessidades coletivas, como, por exemplo, 

informando sobre vazamento de água nas vias públicas, falta de iluminação ou 

danificações que possam provocar acidentes. Portanto, o rádio é o canal que 

permite ao indivíduo expressar e compartilhar experiências pessoais e necessidades 

comunitárias. 

Entendemos que o ato de ouvir rádio funciona como um elemento catártico, 

suscitando as emoções advindas do prazer de ouvir música ou de tomar 

conhecimento de fatos jornalísticos, ou ainda de compartilhar dramas vividos e 

apresentados pelos ouvintes. Combate-se assim a solidão, dá a sensação de 

companhia. Dessa forma, o ouvinte ativo é provocado pelos elementos técnicos e 

artísticos que possibilitam um estado de fruição. 

Considera-se que a fala se constitui em um dos principais elementos da 

comunicação radiofônica, que adquire valor de oração tanto em seu conteúdo como 

também em sua forma. Todos os demais recursos utilizados pelas produções: 

efeitos sonoros, silêncios e músicas, contribuem para enfatizar a voz e o louvor.  

Dessa forma, apesar de todo o avanço da tecnologia e dos estilos de vida do 

homem contemporâneo, o rádio ainda é o veículo que detém força na propagação 

da palavra, o que evidencia a importância dos comunicadores com sua presença 

diária junto a quem precisa de uma palavra, de um amigo, de um conforto. Em se 

tratando de padre Marcelo Rossi, ele capitaliza essas características do 

comunicador agregando o alento religioso. 

A religião e a comunicação estabelecem uma parceria em que a primeira se 

utiliza da expansão da comunicação para levar a oração a inúmeros fiéis ao mesmo 

tempo, e a segunda se vale da religião para atrair esse perfil de público para sua 

audiência. 
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2.2.1 Rádio Globo AM 

Ainda que não seja proposta deste estudo analisar as emissoras de rádio em 

particular, atem-se à Rádio Globo de São Paulo por ser a emissora que leva ao ar o 

programa “Momento de Fé”.  

Em 2 de dezembro de 1944, o então jornalista Roberto Marinho inaugura o 

Sistema Globo de Rádio e com ele a Rádio Globo do Rio, que chega a São Paulo 

em 1º de maio de 1959 como Rádio Nacional, pertencente às Organizações Victor 

Costa. Em 2001, a programação da emissora é unificada e forma-se então a Rádio 

Globo Brasil. Atualmente, o Sistema Globo de Rádio conta com três emissoras 

próprias, além de 27 emissoras espalhadas no território brasileiro. 

Em entrevista para esse estudo, Marcos Aurélio de Carvalho50, 47 anos 

gerente executivo da rádio globo Brasil, que há 27 anos se dedica ao rádio, 

esclarece sobre o posicionamento da emissora que no ranking da audiência. A 

Rádio Globo, em São Paulo, é a terceira colocada no horário das 6 às 19 horas, 

considerado como “horário nobre”51 do meio, mas no horário do programa “Momento 

de Fé” ela lidera. O diretor de marketing da emissora afirma: 

A Rádio Globo chega a 153 mil ouvintes por minuto. A Rádio Tupi, que é a 
líder geral, tem 218 mil ouvintes por minuto. Agora, no horário do padre 
Marcelo, a rádio Globo chega a 576 mil ouvintes de segunda a sexta, e a 
543 mil aos sábados. Você vê que no sábado é quase a mesma audiência 
da semana. Nos horários de baixa, de madrugada, ela fica abaixo dos 100 
mil ouvintes por minuto52. 

 

                                                           

50 Entrevista concedida por Marco Aurélio de Carvalho, gerente executivo da Rádio Globo Brasil, em 
6/11/2008. 
51 Fazendo alusão ao tido “horário nobre” da televisão considerado na faixa horária das 18h00 às 
22h00, em virtude de concentrar as maiores médias de “picos” de audiência. 
52 Todos os dados estatísticos apresentados na entrevista com Marco Aurélio de Carvalho têm como 
fonte: “Pesquisa Rádio Recall” - IBOPE – agosto/outubro-2008, fornecidos prelo departamento de 
Marketing da emissora. 
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Analisando o gráfico 2.1 a seguir, sobre as audiências em São Paulo de 

segunda a sexta-feira, é possível identificar vários aspectos que confirmam o 

interesse neste estudo.  

As concorrentes da Rádio Globo são emissoras tradicionalmente conhecidas 

e com bons índices de audiência, no entanto a concorrência é disputada ao longo do 

dia nos mesmos patamares, enquanto que no horário do “Momento de Fé” a Rádio 

Globo é líder absoluta.  

Outro aspecto extraído dessa análise é que grande parte desse publico só 

está na emissora no horário do padre, ele não vem de programas anteriores e se 

dispersa após esse horário. Portanto, é um público do padre e não da emissora. 

 
Fonte: Material fornecido pela Rádio Globo. 
Gráfico 2.1  Média de ouvintes por segundo – Rádios AM. 
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Tendo por base que as pessoas escolhem seus programas de acordo com a 

afinidade que encontram em suas mensagens, o gráfico 2.1 revela a identificação do 

público com o padre Marcelo bem como com o “Momento de Fé”. Percebe-se 

também que há uma demanda pelo segmento religioso, basta adequar a linguagem 

da comunicação. O que realmente torna valida a proposta deste estudo quanto a 

entender o motivo dessa curva. Quais os fatores que ocasionam essa demanda.  

Analisar o sucesso do programa “Momento de Fé” é, antes de tudo tentar 

entender o porquê o padre Marcelo Rossi consegue atingir tantas pessoas é 

compreender como um indivíduo se transforma em uma legião de fiéis capazes de 

configurar o fenômeno de audiência que se constituí o programa. 

Para o Marcos Aurélio, esse número pode ser comparado a alguns 

programas de televisão, e acrescenta que a liderança nesse horário é um desafio 

significativo, levando em conta a grande quantidade de emissoras em São Paulo, 

que faz com que as audiências se diluam. Para melhor exemplificar essa questão 

ele faz uma comparação com o Rio de Janeiro, onde o programa chega a 708 mil 

ouvintes por minuto, porém existem duas grandes AM, a Rádio Globo e a Tupi. 

Enquanto que em São Paulo, na linha das populares ele cita: Globo, CBN, Capital, 

Record entre outras.  

Embora o Rio de Janeiro não seja área desta pesquisa, como ordem de 

grandeza do programa é interessante demontrar a curva que se apresenta também 

nessa cidade com caracteríscas urbanas similares a São Paulo (Gráfico 2.2). 

De acordo com o gerente de marketing, cada ponto equivale a cerca de 

1.600 ouvintes. A curva que se configura no seu horário é a grande expressão da 

força do programa do padre Marcelo, inclusive diante dos programas “laicos”, 

geralmente populares considerados ícones de audiência no segmento das AMs. Na 

média geral, aproximadamente 15 milhões de pessoas acompanham o “Momento de 

Fé” em todo o Brasil. Os programas que antecedem ou seguem o seu horário são 

beneficiados com parte dessa audiência. 
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Fonte: Material fornecido pela Rádio Globo. 
Gráfico 2.2  Média de ouvintes por segundo – Rádios AM – Rio de Janeiro. 

Outro aspecto colocado como relevante é o fato da audiência ser bem 

expressiva também aos sábados (Gráfico 2.3), quando em geral há uma queda em 

relação à média de segunda a sexta-feira. Ressaltando esses dados, Marcos Aurélio 

afirma: “No Rio ele cai de 700 mil para 500 mil, aqui ele cai de 570 mil para 511 mil, 

ele perde pouco. É um fenômeno, ele põe a concorrência lá embaixo”. 

Essa pequena perda a que ele se refere, na verdade significa o ganho da 

emissora em reter os patamares de audiência dos dias úteis para o sábado, quando 

a regra geral do meio é ter uma queda muito significativa nos finais de semana.  
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Fonte: Material fornecido pela Rádio Globo. 
Gráfico 2.3  Média de ouvintes aos sábados. 
 
 
 

Mais uma análise comparativa da qualificação dessa audiência que 

demonstra o rejuvenescimento e seletividade nas camadas sociais que o “Momento 

de Fé” representa para a emissora é que a rádio globo, dentro da classe D, conta 

com 18% da audiência e no horário do padre esse percentual cai para 16%, quanto 

à faixa etária, o programa atinge o índice de 3% do público entre 10 e 19 anos, 

enquanto que a média da Rádio para essa faixa é de 1%.  

Na avaliação de Marcos Aurélio, esse fator vem de encontro aos interesses 

da emissora: “O Padre é levemente mais qualificado e mais jovem que a média da 

Rádio Globo. Ele está ajudando em nosso projeto de rejuvenescimento do público 

sem abrir mão da faixa que já temos”.  
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Segundo ele, a emissora é forte hoje na faixa dos 30 a 50 anos e o mais 

difícil é angariar o público na faixa dos 30 aos 40 anos, porque nessa faixa etária a 

concorrência passa a ser também com as emissoras FM que detém a maior fatia do 

segmento. Para Marcos Aurélio, o padre Marcelo vem contribuindo com a meta uma 

vez que seu programa conta com 17% dessa faixa, enquanto que a média da Rádio 

é de 12%. Para melhor visualização, a tabela 2.1 apresenta um comparativo entre a 

média geral da emissora e o horário do programa “Momento de Fé”53. 

         Tabela 2.1 Comparativo entre a média geral da emissora e o programa Momento de Fé. 
Comparativo Classe 

AB 
Classe 

C 
Classe 

DE 
10/19 20/29 30/39 40/49 50/59 

Rádio Globo AM 35% 45% 18% 1% 6% 12% 18% 26% 
Momento de Fé 35% 48% 16% 3% 7% 17% 20% 21% 

Fonte: Material fornecido pela Radio Globo (Base - Pesquisa Rádio Recall IBOPE – Agosto/Outubro-
2008) 
 
 

Percebe-se então que o programa tem a mesma qualificação nas classes 

A/B, cresce na C e perde nas classes D/E, quanto à faixa etária, o público é mais 

jovem em todas as camadas. Esse projeto de reformulação do perfil da emissora 

conta com um planejamento estratégico calcado em dados de pesquisas de 

mercado, segundo afirma Marcos Aurélio. Esse processo começou em 2001, 

quando ele ainda era apresentador e coordenador de esportes da CBN, mas já 

prestava serviços de consultoria à Rádio Globo.  

As primeiras providências consistiram na troca de alguns comunicadores, 

como Paulo Lopes e Aroldo de Andrade, que embora líderes de audiência não 

atraiam a faixa mais jovem da população. A partir daí, a tática foi um 

rejuvenescimento na linguagem dos programas, contratação da nova equipe de 

jornalismo e, nesse momento, ele próprio acabou sendo convidado para assumir o 

cargo de gestão, em fevereiro de 2003. 

 

                                                           

53 O Anexo A deste trabalho traz dois gráficos, indicando o potencial de audiência do programa 
Momentos de Fé, em Belo Horizonte e em Londrina. 
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Embora o padre Marcelo tenha sido contratado pela Rádio Globo em janeiro 

de 2002, período de reformulação da emissora, Marcos afirma que o objetivo de sua 

contratação não era necessariamente fortalecer esse rejuvenescimento, ele 

esclarece que: 

Sendo bem sincero para você, o Libretti e o Guerino até acreditavam que 
ele pudesse rejuvenescer, mas o objetivo principal não era esse. O fato era 
aproveitar a oportunidade. O Padre havia se desentendido com a direção da 
rádio América devido a um incidente que ocorreu lá e estava em busca de 
uma emissora. Havia uma crença coletiva aqui na empresa, crença essa 
que se confirmou, que o Padre Marcelo tinha afinidade com o perfil da 
nossa programação. Em termos de linguagem e o principal, que o Padre 
Marcelo agregaria para a rádio globo uma série de ouvintes que são fieis 
não só do padre, mas numa determinada corrente da Igreja Católica que 
não estava assim tão presente aqui na rádio Globo. A verdade é que eles 
achavam e tinham razão, que ele é ecumênico, ou seja, não havia o medo 
da rádio Globo ficar parecendo uma rádio religiosa, porque ela não é. A 
diretoria entendia que o padre é mais amplo do que o próprio público da 
igreja54. 

Portanto, o interesse em trazer o padre para rádio consistia em conquistar 

uma fatia da população com perfil religioso, o que garantiria uma fidelidade de 

audiência sem segmentar a emissora. Sob a ótica de Marcos Aurélio, essa afinidade 

que o padre tem com os fiéis de um modo geral é o que ele denomina de “tolerância 

religiosa”, respeito aos diferentes, e compara: “Eu nunca vi o Padre Marcelo 

atacando outra religião. Existem líderes religiosos das mais diferentes religiões que 

vão para a mídia para criticar outra religião; ele, eu nunca vi”. Sobre a postura do 

padre, o gerente explica: “É um aspecto técnico, o Padre Marcelo fala com as 

pessoas com a suavidade de quem está conversando com elas, não é aquela 

autoridade religiosa que está acima do ouvinte, ele fala com o ouvinte”. Suavidade e 

acolhimento coincidem com a afirmação de padre Marcelo ao falar sobre seu 

relacionamento com o público da rádio: 

Falo a todas as classes sociais da mesma forma, sem distinção. Não me 
preocupa se é classe alta ou baixa, se é homem ou mulher, se é jovem ou 
idoso, falo com acolhimento. Acolhida, essa é a palavra. O programa tem 
que ser acolhedor. Exatamente como aquela frase bem conhecida ’Jesus, 

                                                           

54 Marcos Libretti e Antonio Guerino são diretores regionais da Rádio Globo.   
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manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso’. 
(Informação verbal55) 

“Acolhida essa é a palavra”, esse é mote da sua comunicação que se dirige 

a um público contemporâneo desprovido de guarida, tutelas em especial as 

mulheres de baixa renda carentes de atenção, de uma palavra acolhedora, por isso 

a decisão descrita em sua fala: “O programa tem que ser acolhedor”. A própria 

imagem de padre Marcelo é receptiva e acolhedora a essa camada do público. 

Sempre sorrindo, gestos afáveis, o canto, a música e a alegria são elementos 

valorados pelos ouvintes que buscam na audiência de mensagens radiofônicas um 

momento de lazer, paz e esperança legitimados pela oração e pela fé.  

Nesse sentido, é fato que o padre domina as técnicas de linguagem 

adotadas por emissoras populares: não impostar a voz, usar o próprio tom e timbre 

para caracterizar o diálogo com o ouvinte. Essa naturalidade é que contribui para se 

aproximar e ganhar a confiança do outro. Evidencia-se a forma universal de 

trabalhar a religião no quadro de seu programa: “Viagem ao colo de Jesus”. O 

método de “meditação transcendental”, conforme afirma o gerente da Rádio é algo 

comum a toda as religiões para favorecer o encontro com o divino: “Naquele 

momento é o encontro com a divindade, Deus, energia, isso é ecumênico”. Essa 

afirmação coincide com uma anotação que da autora deste trabalho, feita no 

mesmo, da audição não gravada do programa “Momento de Fé”, em 6/11/2008, ao 

ouvir o programa em que uma ouvinte relatava um conflito com o marido que estava 

frequentando a religião Mórmon, e padre Marcelo disse: “[...] olha eu quero mandar 

um abraço para ele porque eu tenho muitos ouvintes de todas as religiões. Aproveito 

para mandar um abraço para meus irmãos evangélicos, eu sou católico, mas meu 

diálogo é com todos os cristãos”. Isso atende aos interesses da Rádio Globo que é 

conquistar a audiência desse perfil de público sem caracterizar a emissora com 

qualquer uma das correntes religiosas, e sim estender a oportunidade a todas o que 

significa uma perspectiva de maior audiência e de fidelidade da mesma.  

                                                           

55 Entrevista concedida pelo padre Marcelo Rossi a esse estudo em 23/4/2010.  
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Na realidade a estética do “Momento de Fé” é a mesma da Rádio Globo: o 

formato de locução é respeitado, a interação entre o padre e a equipe é semelhante 

a qualquer outro comunicador da emissora com seus pares. O programa segue o 

padrão da grade de programação. O que a emissora percebeu é que o público está 

com o padre, se ele vier para a Globo os ouvintes vão sintonizar e garantir a 

audiência pra emissora. Este capítulo apresenta a liderança que o programa 

“Momento de Fé” traz à Rádio Globo. O Capítulo 3 deste estudo dedica-se ao 

entendimento a respeito do que leva a esse “pico” de audiência, quem são esses 

ouvintes, como vivem, o que pensam, que significado tem o programa e o padre que 

motivam as pessoas a orarem com ele.  

2.3 Programas religiosos 

Os programas religiosos sempre estiveram presentes ao longo da trajetória 

do meio rádio, com suas narrativas de graças e milagres, com comunicadores ou 

religiosos que se tornam familiares pela presença cotidiana junto aos ouvintes. Os 

gêneros são escolhidos com a função de angariar a audiência e são os arquétipos 

de cada um deles que levam ao reconhecimento de suas pregações. 

Sob o ponto de vista da semiótica, essas programações são revestidas de 

significantes míticos, e os comunicadores fazem uso da força sígnica da voz para 

legitimar o controle sob as mensagens transmitidas. 

Analisando a trajetória da presença religiosa nos meios de comunicação, 

detecta-se que, entre as décadas de 1960 e 198056, tanto a televisão como o rádio 

enfatizavam em suas pautas esse gênero de programação, as experiências de cura 

e do exorcismo. Hoje, a programação é mais eclética e segue a dinâmica dos 

programas seculares, priorizando o entretenimento. Para tanto, a televisão abre 

espaço para os clipes, debates e entrevistas, enquanto que no rádio o formato 

consiste em ocupar a maior parte do programa com música. Contudo, em ambos a 

proposta é a pregação da prosperidade como benção divina. A estratégia 

                                                           

56 Dados analisados na obra de Assmann (1986, p.18-21). 
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estabelecida é enfatizar a palavra, porém, sempre com a proposta de entreter. Daí, a 

religião se alia à diversão para tornar-se parte significativa do indivíduo. O que se 

justifica entendendo-se que o entretenimento pode representar uma fuga das 

pressões e opressões sofridas pelo indivíduo na sociedade contemporânea. 

Questões da atualidade como depressão, drogas, estresse e bipolaridade 

ganham visibilidade nos meios de comunicação, em especial no “Momento de Fé”, 

cujo segmento prevê uma audiência em busca de soluções para esses problemas, 

propiciando maior aproximação entre os ouvintes e o programa e até mesmo com a 

igreja. Nesse contexto, os programas são produzidos de forma a levar aos seus 

ouvintes uma realidade retrabalhada pela mídia nas mãos de seus produtores.  

Nesse cenário, constituído pelas características de grandes cidades, mas 

preservando os aspectos culturais tradicionais, por meio dos índices de audiência, a 

religiosidade ganha presença na mídia e mantém os traços rurais dentro do 

cotidiano urbano. 

No entanto, esse grande universo de pessoas atingidas pelas mesmas 

emissoras por uma mensagem produzida com uma finalidade definida, com uma 

tonalidade de voz única, os mesmos recursos dramatúrgicos; ao recebê-la, os 

receptores vão reconfigurá-la e recodificá-la de acordo com seus valores e vivências 

cotidianos, o que permite a cada um adquirir o seu sentido. Esse processo é 

resultado das inferências cotidianas e das peculiaridades de valores e estilos de vida 

dos sujeitos individualmente.  

2.3.1 Programa “Momento de Fé” 

Padre Marcelo comanda o programa ao vivo, diretamente de sua casa no 

bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. A estrutura montada pela Rádio 

Globo é similar ao da própria emissora, apenas em escala menor. O programa conta 

com um formato eclético, contendo quadros musicais, orações, testemunhos e 

participação de ouvintes.  
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A equipe do programa do padre Marcelo é assim composta: Mario Duarte, 

produtor; Ricardo Leite, coapresentador e colaborador na produção; Carlos Maglio, 

âncora que participa também da apresentação; Evandro Almeida, conhecido como 

Doug e a quem o padre chama de Panda, faz o contato com ele via telefone; e 

Daniel Palma, sonoplasta57.  

O contato do padre com a equipe é diário, mas não presencialmente. 

Segundo Daniel Palma, Mario e Maglio acompanharam muito o padre pessoalmente, 

pois durante muito tempo fizeram assessoria de imprensa para ele. Aqui, a 

percepção é que, apesar de o contato pessoal não ser frequente, o sacerdote exerce 

forte controle sobre a equipe e toda a rotina do programa, que é transmitido para 

131 emissoras58 em todo o território brasileiro. 

A preparação tem início muito cedo. Entre 4 e 5 horas da manhã, a equipe 

de produção começa a chegar à emissora. O padre costuma fazer seu primeiro 

contato com eles por volta das 6 horas. A rotina, segundo Daniel Palma é: “Ele 

acorda muito cedo, vai para o estúdio (montado em casa), faz suas orações, 

concentrando-se, depois liga para a rádio. Aí fala com a gente e normalmente lança 

um tema”. Padre Marcelo traz como sugestão algo que tenha percebido como 

necessidade do seu público/fiéis, no Santuário ou mesmo na Rádio. O produtor 

Mario Duarte faz uma triagem entre os pedidos que recebe do padre e os que são 

cadastrados por ele na emissora. Daniel afirma que não há uma imposição por parte 

do padre, os temas são definidos por ele com a equipe. 

A estrutura do programa descrita neste estudo é fruto de 104 programas 

ouvidos e registrados, no período de setembro a dezembro de 2009, de segunda a 

sábado de forma contínua, além de alguns que contaram com uma audiência 

alternativa. 

                                                           

57 Informações fornecidas pelo sonoplasta do programa “Momento de Fé”, Daniel Palma. Há 7 anos 
com padre Marcelo, faz a sonoplastia, escolhe as trilhas, fundos musicais e chamadas para as 
caravanas, ou seja, toda a parte musical e sonora. Entrevista concedida para este estudo no dia 
23/4/2010, na Rádio Globo AM de São Paulo, com informações sobre o dia-a-dia do programa. 
58 Das 131 emissoras, 30 são afiliadas e as demais entram em cadeia só no horário do programa do 
padre Marcelo. 
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O programa abre com temas musicais. Na sequência, efeitos sonoros e 

músicas fazem fundo para as palavras iniciais de padre Marcelo. Esse texto inicial 

normalmente se constitui de uma passagem bíblica. Após essa leitura, entra o 

momento musical que por vezes tem o acompanhamento do padre, cantando sobre 

a música e destacando alguns trechos da letra. Ele vai pedindo a especial atenção 

dos ouvintes. O tom de voz se altera: por vezes é baixo, para passar a ideia de 

pedido, ou sussurro, como se estivesse dando um conselho, ou alto, caracterizando 

um alerta ou louvor. 

Ao término da música, padre Marcelo cumprimenta o coapresentador e 

indica os quadros do programa, que vão sendo repetidos por Ricardo Leite em tom 

de conversa. Daniel Palma esclarece que essa atitude é importante, pois muitas 

vezes o padre muda a estrutura ou a pauta, e então essa é uma forma de passar 

informações à equipe, para evitar erros. É nesse momento também que ele divulga 

suas missas e outros eventos. 

Notícias de caravanas de diversas cidades com destino ao Santuário Mãe de 

Deus são enviadas ao programa e contam com diversas chamadas do 

coapresentador. Após esses avisos, sempre com a sinalização do sacerdote, o 

operador coloca uma música que anuncia o intervalo de três minutos. 

O segundo bloco começa com uma música suave e comentários do padre 

sobre algum assunto que esteja em pauta na semana: drogas, bipolaridade, 

depressão ou descasamentos, por exemplo. 

Após a apresentação do tema, há o momento da participação dos ouvintes, 

que mantêm contato por telefone ou, em maior volume, por e-mail. Somente durante 

o horário do programa, a média é de 3.500 e-mails, que continuam a chegar ao 

longo do dia. Mário Duarte faz uma leitura prévia, tanto dos e-mails como das cartas, 
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para efeito de correção de português. O título do e-mail deve sinalizar que se trata 

de um testemunho ou de um desabafo59.  

Os testemunhos são narrativas de problemas que foram solucionados por 

uma Graça. Os desabafos são histórias tensas, com pedidos de orações, e que 

contam com a intercessão de padre Marcelo, orientando, aconselhando e pedido em 

oração. Daniel Palma afirma que o padre gosta muito de ler os desabafos; a 

produção seleciona oito ou dez e passa para sua escolha. O padre lê os desabafos 

e o produtor Mário, os testemunhos. Às vezes, a ordem se inverte, sempre por 

escolha do padre. Interpreta-se aqui que ele escolhe as mensagens mais instigantes 

para a audiência. 

O ápice do programa é o atendimento ao ouvinte pelo telefone. O produtor 

faz uma triagem, levando em conta os assuntos que serão abordados. O objetivo 

também é evitar repetições, uma vez que a procura é muito grande e há pessoas 

que estão aguardando há muito tempo.  

Às ouvintes que por alguma razão não queiram se identificar no ar é 

atribuído o nome de “Amada de Deus”60. Entre as ligações, grande parte é de 

pessoas que desejam agradecer por graças alcançadas ou fazer pedidos de oração 

por algum problema que estejam enfrentando.  

Padre Marcelo ouve essas pessoas, conversa com elas, solicita nomes dos 

envolvidos em cada caso para que sejam abençoados e colocados em oração. Dá 

conselhos e, na maioria das vezes, a emoção aflora. São essas exposições que vão 

gerar identificação nos demais ouvintes, tornando-os irmanados nas suas 

necessidades. 

                                                           

59 Geralmente é criado um e-mail com o tema da semana, por exemplo: 
‘jesusmelivradainveja@yahoo.com.br’. 
60 Significado do nome de Maria, que em semita é Mirian, do egípcio myr (amada) e do hebraico yam 
(Deus). Embora a participação masculina seja em número muito pequeno em relação à feminina, na 
maioria das vezes em que os homens participam, eles não querem ser identificados e são chamados 
também de “Amados de Deus”. 
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Outra forma de comunicação com os ouvintes que ocorre no programa é o 

chat que a Rádio Globo disponibiliza em alguns dias, com cinco salas. Integrantes 

da equipe se comunicam com o público e são os responsáveis por levar os recados 

daquela sala. O público se identifica sinalizando em qual sala se encontra. 

Além dos telefonemas, existem as cartas. Padre Marcelo decide o momento 

de sua leitura. Pode ser antes dos telefonemas, depois, ou até mesmo intercalando-

os. Além do telefone, das cartas e e-mails, há também o atendimento eletrônico. 

Todos os programas da emissora contam com uma caixa postal eletrônica. Pedidos 

são deixados ainda no Santuário, e a equipe de lá envia à rádio para que os nomes 

também sejam colocados em oração no programa. 

Sobre o volume das cartas, o entrevistado Daniel Palma alega não saber 

com precisão quantas são, mas esclarece o processo em que ocorrem. Diz que as 

cartas são recebidas na Rádio e enviadas ao Santuário e recebem a benção do 

padre. Algumas delas são separadas pela mãe ou pela irmã do padre (d.Vilma ou 

Marta), e o que mais ele vê são os e-mails. 

Após as participações dos ouvintes, dos anúncios e divulgações, o padre 

Marcelo dá a bênção. Na sequência, entra um novo intervalo comercial com duração 

de quatro minutos. 

O programa retorna com o momento principal da oração intitulado “Viagem 

ao colo de Jesus”. Esse bloco é utilizado integralmente pelo padre Marcelo sem 

seguir um padrão, é composto por passagens bíblicas. Nessa hora, os ouvintes mais 

devotos param suas atividades, fecham os olhos e acompanham as orações. É 

quando a mensagem do padre chega ao seu momento maior, com um fundo musical 

suave, sugerindo a meditação. Essa expressão não é mencionada, mas a técnica é 

a de meditação transcendental. O padre pede aos ouvintes que fechem os olhos, 

que imaginem que estão sendo transportados para um jardim, diz para se 

desfazerem de suas amarras e coisas do dia a dia para que sintam como se 

estivessem no colo de Deus, acolhidas, amparadas e confortadas.  
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Algumas vezes, o padre inicia seu discurso só com voz, sem fundo musical; 

tudo é elaborado de forma a produzir efeitos preestabelecidos. Os elementos 

sonoros possibilitam ao ouvinte a visualização do que ouvem e até mesmo o silêncio 

é utilizado para sugestionar o ouvinte. A voz, com entonação e flexão adequadas, 

cria um ambiente propício para a sensibilização dos ouvintes: “Feche os olhos, 

imagine-se em um campo, a brisa suave, Jesus te estende as mãos, sente a 

presença dele é a paz”. Com isso, o ouvinte sente-se amparado em suas aflições e 

consegue recuperar parte da paz que necessita.  

A proposta da produção do programa é justamente fazer com que o público 

sinta o que está ouvindo, da maneira como se deseja que seja ouvido ou percebido. 

Assim, padre Marcelo dirige-se diretamente ao ouvinte, com sua voz macia, suave e 

acolhedora, sempre solicitando a Jesus a intercessão na situação presente, sem 

autoridade; um companheiro e conselheiro, como pede a linguagem do meio rádio. 

O lado comunicador de padre Marcelo sabe que nada melhor para as 

pessoas que se encontram em um momento de sofrimento do que serem acolhidas 

com palavras suaves: “Ei mulher, Jesus está olhando por você”. O padre sabe que 

as pessoas vão se sensibilizar ao ouvir algo que parece ser dito especialmente para 

elas, outra característica do meio que gera essa intimidade. Padre Marcelo, como 

grande radialista, domina essa técnica. 

Seguindo as orações, padre Marcelo cita passagens bíblicas, ora 

intercedendo pelos ouvintes, ora emitindo conselhos morais. Em determinado 

momento, o padre anuncia: “E na língua dos anjos!”. É um código que sinaliza para 

o operador de som entrar com a música que leva o mesmo título61 e prossegue com 

a oração até finalizar, persignando “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. 

Esse final de momento de oração também é uma deixa para o operador mudar a 

trilha musical. Após a execução de um trecho da música, o programa entra em mais 

um intervalo. 

                                                           

61 “Na língua dos anjos” da banda Ceremonya.  
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O quarto e último bloco, geralmente apresenta uma história ou mensagem 

que é lida pelo padre Marcelo e acrescida de vários comentários da equipe. 

Normalmente, é nesse bloco que o padre interage mais com a equipe, falando de 

futebol, ou com provocações de humor inocente. O “Momento de Fé” tem seu 

encerramento com a benção final do padre, seguida de mais um número musical.  

O Quadro 2.1 a seguir, mostra a organização do programa em blocos. 

Blocos Quadros 

1º Bloco 

Abertura - Número musical.  
Palavras iniciais do padre (geralmente passagem bíblica), com efeitos sonoros e 
musicais de fundo. 
Momento musical - Por vezes tem o acompanhamento do padre, cantando sobre a 
música e destacando alguns trechos da letra.  
Cumprimentos do padre ao público e à equipe. 
Apresentação dos quadros com o coapresentador - Participação da equipe com 
chamadas de caravana e avisos de eventos. 
Música - Passagem para o intervalo. 

2º Bloco 

Música. 
Tema da semana. 
Participação do ouvinte.  
Leitura das cartas - testemunhos ou desabafos. 
Benção do padre - Passagem para o intervalo. 

3º Bloco 
Viagem ao colo de Jesus. 
Música com acompanhamento do padre “É na língua dos Anjos” 
Persignação e oração Pai Nosso e passagem para intervalo comercial 

4º Bloco 
História ou mensagem acrescida de vários comentários da equipe.  
“Bate-papo” descontraído, futebol.  
Benção final seguida de número musical. 

Quadro 2.1  Blocos do programa “Momento de Fé”. 
 
 
 

Aos sábados, o programa é dedicado às crianças. A participação por 

telefone também é feita por elas. O título dado por padre Marcelo a esse quadro é: 

“DDD – Discagem Direta a Deus”. A conversa gira em torno da identificação da 

criança. O padre indaga qual o pedido a ser feito a Jesus, e as respostas vão de 

uma de benção a todos os ouvintes até a graça para um problema pessoal ou 

familiar mais grave, geralmente ligado a doenças ou vícios. Por se tratar de 

participação infantil, esse momento apresenta descontração própria da 

espontaneidade infantil e surpresas em consequência da autenticidade das 

respostas, levando a um clima de inocência e alegria.  
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À pergunta sobre o motivo pelo qual padre Marcelo resolveu dedicar o 

programa de sábado para as crianças, Daniel informa que foi uma decisão do 

próprio padre, por achar que as crianças são expostas ao rádio junto com os pais. 

Dessa forma, acabam por acompanhar programas polêmicos, com discussões 

políticas, esportivas, por vezes com um vocabulário considerado impróprio para a 

infância. Assim, resolveu dedicar-lhes um programa. Apresentou o projeto ao 

Ricardo Leite, que fez suas considerações, mas a ideia acabou vingando. Antes do 

encerramento diário de seu programa, padre Marcelo deixa a mensagem: 

“Evangelize!”. 

O “Momento de Fé” tem a estética da Rádio Globo conforme já demonstrado 

neste capítulo. Não é um programa religioso em si, mas traz a religião para o 

conteúdo, nos momentos entre as orações, testemunhos; o formato é de locução, de 

diálogo entre o padre e sua equipe. A rotina estabelecida é aliada ao conteúdo do 

programa, levando os ouvintes a estabelecerem um momento de oração sem 

distanciar-se do seu cotidiano. Os testemunhos apresentados permitem aos ouvintes 

reincorporarem traços tradicionais como o poder de cura, a liberdade de se falar 

sobre milagres, a oração na língua dos anjos, o que até a década de 1980 era 

inconcebível para o catolicismo em um meio de comunicação.  

Como em qualquer emissora, caso haja uma notícia urgente, o programa é 

interrompido. Há descontração entre eles, há provocação em relação ao futebol e 

brincadeiras bem humoradas. O ouvinte não sente diferença de linguagem entre o 

“Momento de Fé” e qualquer outro programa da emissora, o que talvez seja um dos 

principais fatores que garantam a audiência, comprovando o domínio do padre 

Marcelo sobre as técnicas de comunicação. Ele é hábil nessa questão, embora 

alegue não ter feito nenhum curso específico.  

Daniel Palma entende que ele é um autodidata, aprende fácil e muitas vezes 

sozinho ou no convívio com outros comunicadores. Na entrevista ele afirma: 

“Quando o programa era na rádio América, o padre o fazia junto com o Eli Corrêa, 

sem dúvida o maior comunicador do rádio brasileiro. O Eli Corrêa ensinou muito 

para ele”. Enfatiza que o padre tem o dom da comunicação e que “[...] com a 
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convivência, vai melhorando sempre”. Independente da veracidade ou não dessas 

afirmações, o que importa é a percepção que se tem do carisma do padre, que é 

muito forte também em sua equipe.  

Sobre o público ouvinte do programa do padre, do ponto de vista do gerente 

de marketing entrevistado, Marcos Aurélio, pode ser constituído por dois grupos: 

[...] 60% são o que eu chamo de grupo de católicos. 30% pertencem a 
algum grupo, carismático, Shalon [...] e outros 30% são católicos que 
necessariamente não se identificam com nenhum grupo em particular; e 
40% que são cristãos, não necessariamente católicos, mas que se 
identificam com padre Marcelo. 

Ele afirma também que padre Marcelo consegue atingir pessoas que não 

necessariamente sejam católicas, o que ele chama de “ecumenismo do padre 

Marcelo”. Cristãos, católicos ou não, o fato é que a audiência do programa do padre 

é considerada pelos critérios de aferição como um fenômeno.  

A estética do programa conta com os aspectos verbais e não-verbais; as 

inflexões de voz, a acentuação, as músicas e trilhas sonoras, aliadas ao clima 

religioso, provocam no público a adesão ao gênero de programa e à fé. 

A pregação por intermédio do programa quebra o formalismo das instituições 

religiosas e deixa aflorar descontração e informalidade próprias dos meios de 

comunicação de massa, em especial o rádio. Seguindo a ótica de Rolim (1985), a 

música desperta o emocional que se incorpora ao conjunto de ouvintes ativando as 

expressões de exclamações às súplicas e aos louvores.  

O programa apresenta elementos do catolicismo tradicional que na 

convivência diária solidificam o simbolismo do catolicismo popular, cujas 

características se configuram como confirmadores de identidade, reproduzindo um 
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ethos religioso em que tudo é enfaticamente atribuído a Jesus. ”Eu oro. Eu procuro 

falar como Jesus” (informação verbal62).  

Da mesma forma que padre Marcelo atrela suas atitudes a vontade e 

diálogos com Jesus, as ouvintes também delegam suas conquista materiais e 

psicológicas a Ele conforme demonstrado ao longo do capítulo três deste estudo.  

O programa é esquematizado de forma a privilegiar os momentos de 

súplicas, louvores, ações de graças, testemunhos e novenas com o direcionamento 

do padre invocando na língua dos anjos, um dos momentos marcantes do “Momento 

de Fé”.  

De posse de características carismáticas celebrativas, compostas de 

elementos emocionais que alimentam a alegria do ouvinte, o programa se constitui 

em uma comunidade que se solidariza com os problemas de cada ouvinte, 

consolam-se com exemplos apresentados e amparam-se na força da palavra de fé 

do padre.  

Ficou muito clara a questão da popularidade do programa “Momento de Fé”, 

em um horário matutino, diariamente. Com quadros fixos e uma proposta religiosa, 

em uma emissora laica.  

2.3.2 Os bastidores do “Momento de Fé” 

No mesmo dia da entrevista com o padre Marcelo, e 23/4/2010, foram 

colhidas informações com o seu sonoplasta Daniel Palma, que para a autora deste 

trabalho pertencem ao pano de fundo da produção do programa.  

Daniel é o responsável por toda parte musical do programa, escolhe as 

trilhas de acordo com o quadro: “músicas que emocionam”, ou “chamadas para as 

                                                           

62 Entrevista concedida pelo padre Marcelo Rossi a esse estudo em 23/4/2010.  
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caravanas”. Ele afirma fazer uma seleção musical prévia, mas que só é colocada no 

ar mediante a aprovação do padre Marcelo.  

A equipe é harmoniosa, inicia as atividades por volta das 6 horas. A pauta é 

esquematizada, mas, como em todos os passos do programa, a decisão é sempre 

do padre Marcelo e é acatada por todos.  

Percebe-se certa reverência ao falar do padre Marcelo. Daniel admira suas 

qualidades de comunicador, mas diferencia-se do gerente Marcos Aurélio ao 

enaltecer mais seu aspecto religioso. Ao mesmo tempo em que existe uma 

proximidade também deixa-se transparecer que não há um contato físico. Alega que 

nesses sete anos de convívio, esteve pessoalmente com ele apenas duas vezes. 

Também com relação às pessoas que buscam uma aproximação com o 

padre, assim como a autora deste trabalho para efeito da pesquisa, Daniel afirma 

ser muito difícil conseguir e comenta: “É meio complicado. Tem que passar pela 

equipe mais próxima a ele, a mãe, a família [...], pessoalmente é complicado”.  

Ao ser perguntado se ele sabe qual é a razão desse fator “complicado”, que 

justifique a situação, ele titubeia e responde sem muita convicção: “É o esquema. 

Muita gente. Falta de tempo. A agenda dele é complicada, muita viagem [...]”. E tudo 

parece ser tratado mesmo por essa “equipe mais próxima”, composta basicamente 

pela família, principalmente a mãe e a irmã. Dom Fernando Figueiredo e a própria 

rádio não interferem nos assuntos do programa, a parte comercial é submetida à 

aprovação dessa equipe. As cartas, como já mencionado, são enviadas ao 

Santuário e passa pelos critérios de seleção da equipe e da família, e o padre 

abençoa a todas, como já informado. Quanto aos e-mails e os telefonemas seguem 

os critérios da equipe do programa, mas a decisão final é do padre. 
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3 PESQUISA COM O PÚBLICO E ANÁLISES 

A proposta neste capítulo é apresentar e analisar as entrevistas realizadas 

com ouvintes do programa “Momento de Fé”. A averiguação consiste em identificar 

as subjetividades desse público, calcadas em pontos de vista específicos e sua 

interferência nos processos de construção da religiosidade. Assim, o prisma da 

pesquisa aqui apresentado está no processo de ressignificação da mensagem que 

ocorre no confronto entre a emissão e as formas receptivas que concorrem para 

comprovar a problemática exposta no primeiro capítulo deste estudo (Apêndice A). 

Refletir sobre as formas de recepção que ocorrem com essas mulheres 

significou direcionar o olhar para o imaginário, afetividades, desejos, medos e 

frustrações, bem como as práticas, linguagens e estéticas que envolvem o cotidiano. 

Nesse tecido das relações sociais das ouvintes é que se permeia a análise sobre a 

comunicação religiosa, sob outro ângulo, distinto da trajetória linear da mensagem. 

Cabe ressaltar que trabalhar com os aspectos de suas subjetividades, que 

não são estáticas, não restringe a investigação a um método de questões 

padronizadas, mas sim a um diálogo em torno do cotidiano e relacionamentos das 

respondentes à entrevista com as instituições e meios de comunicação, a fim de 

captar informações sobre o objeto dentre todo o cenário que compõe a problemática. 

Com o objetivo de estabelecer um ambiente propício para que o foco da 

análise fosse concentrado nos relatos das receptoras, optou-se por uma perspectiva 

qualitativa, com entrevistas em profundidade, proporcionando um relacionamento 

mais longo e flexível entre pesquisador e entrevistado para uma abordagem 

detalhada dos aspectos subjetivos.  

No entender do especialista em pesquisa José Luis Neves (1996), os 

estudos qualitativos são considerados uma forma promissora de investigação, 

porque as pesquisas envolvem diferentes técnicas interpretativas que visam à 

descrição e decodificação dos componentes de um sistema complexo de 
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significados. O pesquisador tem a função de entender os fenômenos sob a ótica das 

ouvintes e, a partir daí, estabelecer sua interpretação sobre os aspectos de 

satisfação e a sua percepção sobre o conteúdo das mensagens transmitidas pelo 

programa. 

O recorte estabelecido, então, foi um universo de 10 mulheres católicas, de 

baixa renda, na faixa de 25 a 70 anos, moradoras da cidade de São Paulo, que 

frequentam regularmente (ou não) a igreja, ouvintes do programa “Momento de Fé”, 

do padre Marcelo Rossi.  

Portanto, o método de pesquisa adotado possibilitou à autora deste estudo 

investigar as diversas construções da prática religiosa que se instaura nas ouvintes, 

bem como estabelecer a interface: comunicação e religião. 

3.1 Perfil das fiéis-ouvintes do programa 

Tem-se que o indivíduo da sociedade contemporânea vive conectado com 

os diversos meios de comunicação que lhe conferem credibilidade e confiança. As 

mensagens são recebidas em seu mundo particular, captadas cada qual a seu 

modo, com base em suas experiências de vida e memória. Assim, o receptor detém 

nessa conexão o sentido real emitido e articula de acordo com suas expectativas 

ressignificando-o. Vale lembrar que o imaginário é um estoque de sentimentos, 

experiências e vivências que se transformam em um motor que move o indivíduo na 

busca de suas aspirações. 

Para melhor identificação das ouvintes entrevistadas, o quadro 3.1 a seguir 

organiza por ordem de datas de realização de cada entrevista. 
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Nome Naturalidade Idade 
Estado 

Civil 
Profissão Religião 

Data da 
entrevista 

Rosangela Miranda 
dos Santos 

Salvador-BA 30 Solteira 
Auxiliar de 
Limpeza 

Católica 24/6/2008

Maria Aparecida de 
Abreu Arantes 

São Simão-SP 70  Viúva Aposentada Católica 17/7/2008

Jaqueline Pereira 
de Santa Ana 

Salvador -BA 27 Casada 
Empregada 
doméstica 

Católica 14/5/2009

Amélia Regina 
Pitarello de Moraes 

São Paulo-SP 60 Viúva Dona de casa Católica 1/4/2010

Luciene Silva da 
Mota Costa 

Goiânia-GO 30 Solteira 
Técnica de 

Enfermagem 
Católica/ 

Kardecista 
6/4/2010

Divina Maria de 
Oliveira 

Rio Verde-GO 48 Viúva 
Empregada 
doméstica 

Católica 21/12/2010

Lourdes Sanches 
Viriatto 

Pirajuí-SP 69 Viúva 
Aposentada 

Cuida de Idosos 
Católica 7/1/2011

Andry Anelino de 
Oliveira 

Santa Helena-
GO 

41 Solteira 
Empregada 
doméstica 

Católica 14/2/2011

Dária da Silva 
Gomes 

Castro Alves-BA 67 Viúva Manicure Católica 17/2/2011

Maria de Fátima 
Milani Lagroteria  

Penápolis-SP 58 Casada Dona de casa Católica 28/2/2011

Quadro 3.1  Organização das entrevistas 
 

 
Uma vez expostas suas características, o próximo passo foi mergulhar no 

universo individual dessas mulheres, seu ambiente, entender suas relações com o 

mundo, a religião, o programa, e decifrar os símbolos contidos nesse universo e 

suas ressignificações das mensagens. 

3.2 As ouvintes no divã 

Após detalhada análise sobre as particularidades de vida das ouvintes, a 

seguir são demonstradas as suas concepções em relação ao padre Marcelo e o 

programa “Momento de Fé”, permitindo a classificação dos fatores relevantes na 

construção de suas religiosidades.  
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As entrevistadas são católicas, vão à igreja, frequentam a missa 

presencialmente e acompanham o programa do padre Marcelo. Com relação à 

questão comercial nas igrejas, elas manifestam que na Católica a questão é mais 

sutil do que nas Pentecostais que algumas já frequentaram.  

A linguagem aplicada pela religião católica sofreu algumas críticas por sua 

retórica elitizada. A entrevistada Maria Aparecida de Abreu Arantes lembra que 

aprendeu o catecismo, porém nunca contou com explicações sobre o significado das 

orações: “Hoje mudou muito. Antigamente temíamos a Deus. Hoje, não. Deus é 

amor. A igreja mudou e está se renovando. O padre rezava a missa de costas para o 

público, e em latim”. Nesse aspecto, todas afirmam que o padre Marcelo explica 

sobre Deus, fé e as formas de se praticar uma religião.  

 Os padres cantores, em especial: Fábio de Mel, Zézinho, Antonio Maria, 

Alberto Gambarini e Juarez são conhecidos como carismáticos e por transmitirem a 

alegria do show, porém, o padre Marcelo Rossi conta com uma distinção entre eles. 

Embora todas as entrevistadas tenham mencionado um diferencial ao padre 

Marcelo, a ouvinte Andry Anelino de Oliveira foi a que conseguiu expressar mais 

claramente sua percepção: “O padre Fábio de Mello tem uma psicologia danada! Ele 

é um padre diferente, porque o padre Marcelo Rossi vem de batina63, e ele vem de 

terno. Então, ele não passa medo”. Ela explica o que lhe passa essa sensação de 

temor: “O homem de terno, quando você vê, você não tem tanto medo, você não 

recolhe. O padre Marcelo passa mais respeito por causa da batina, o padre Fabio 

nem tanto”. A batina, nessa linha de pensamento, distingue o sagrado do profano, 

fortalece a reverência ao padre e diminui o envolvimento com o humano. Embora o 

padre Marcelo se apresente em ambientes profanos, o fato de ostentar a batina, 

distingue o padre do homem. E acrescenta: “O padre Fábio também tem 

oportunidade de atrair multidões, mas é diferente, é mais como homem. Ele é mais 

psicólogo, o padre Marcelo é mais sacerdote”. O “psicólogo” empregado por ela 

significa que ele se utiliza de artifícios sensuais para atrair as multidões, na sua 

                                                           

63 A batina como veste eclesial foi instituída pela Igreja no final do século V; deixou de ser obrigatória 
para os sacerdotes fora do exercício de suas funções a partir de 1963. 
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visão, esse foi o dom Divino que ele recebeu. Quanto ao padre Marcelo, apesar de 

usar recursos e técnicas de comunicação, mantém a imagem do religioso.  

O ecumenismo também conta com a simpatia de algumas dessas mulheres, 

como é o caso de Maria Aparecida, uma religiosa que mantém atividades nas 

paróquias, participou durante muitos anos da Pastoral Ecumênica, e considera muito 

positiva a união das religiões cristãs com a católica. Para ela, o ecumenismo é bom 

pelo respeito a todas as religiões e é muito bonito. 

Detecta-se que o relacionamento das ouvintes com os meios de comunicação 

está atrelado à necessidade, ao prazer e ao poder de consumo. Eles se constituem na 

principal fonte de informação para essa camada da população brasileira, é uma 

oportunidade de exercer o entretenimento e o prazer de desfrutá-los.  

A religião é uma presença forte na vida dessas mulheres, que foram criadas 

sob os dogmas do catolicismo e aprenderam a recorrer a Deus para obter além de 

bens espirituais, as conquistas pessoais e materiais que lhes foram limitadas pela 

sociedade. Portanto, é na mídia que elas consomem informação, entretenimento e 

religião. Nesse contexto, o programa se estabelece como um provedor de alegria, de 

informação e de orações que no convívio diário estabelecem uma rotina que 

alimenta com esperanças e conforto as necessidades e carências do seu público.  

O hábito de praticar a religião por intermédio da mídia transparece nos 

depoimentos de forma bem equilibrada. Pode-se dizer que cinquenta por cento delas 

só acompanham o “Momento de Fé”. As demais dividem essa audiência com a 

Redevida e as transmissões da missa do Divino Pai Eterno, as novenas e terços64, 

além da missa transmitida pela TV Cultura diretamente do Santuário de Nossa 

Senhora Aparecida. Os meios de comunicação, portanto, inserem a religião no 

cotidiano dessas mulheres, que em geral acompanham sozinhas pela televisão, 

sendo que o rádio é o que as acompanham em suas atividades de trabalho ou 
                                                           

64 A missa do Divino Pai Eterno é transmitida às 17h00 diretamente do Santuário do Divino Pai 
Eterno, da cidade Trindade-GO. E as novenas e terços são transmitidas diariamente às 5, 8, 14, 18 e 
20 horas (aparentemente a transmissão é da própria capela da Redevida. Disponível em: 
<http://www.redevida.com.br/grade-programacao.asp>. Acesso em 30 dez., 2010. 

 

http://www.redevida.com.br/grade-programacao.asp
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domésticas. O que importa aqui é cumprir o ritual concomitante às tarefas 

cotidianas, que dão sentido às práticas sociais e que, nesse caso, contemplam 

também as práticas religiosas. 

Os depoimentos, alguns mais incisivos do que outros, levam a perceber que 

os indivíduos gostam de ter a religião disponibilizada nos meios de comunicação, a 

qualquer momento, contemporaneamente aqui e agora, self, delivery. Na concepção 

de Jaqueline Pereira de Santa Ana: “O rádio e a televisão estimulam porque estão 

ali, vinte e quatro horas. Eu sei que se eu ligar vou encontrar a palavra de Deus”. 

Complementa de forma a esclarecer melhor sua colocação: “Porque você não fica 

só vendo novela na televisão. Se tiver isso (religião) o povo vai buscar [...]. Eles têm 

que estimular para você buscar. Se não estimular, você não vai conseguir achar. A 

fé tem que ser estimulada”.  

Há também aquelas que não são consumidoras de mídia e nem da religião 

nos meios de comunicação, porém acompanham o padre Marcelo há anos. Como é 

o caso da Maria de Fátima Milani Lagroteria, o consumismo não faz parte do seu 

cotidiano. Mais curioso ainda é a declaração de Daria da Silva Gomes, que afirma 

com muita veemência que não gosta de televisão e nem de rádio: “Só o padre 

Marcelo e mais nada! Porque eu não gosto de rádio nem de televisão, e assim que 

acaba eu desligo. Eu não ouço e nem assisto mais nada”. Essa afirmação encontra 

lógica com o seu estilo de vida. Apesar dos 68 anos, Daria é ativa, viaja, tem grupos 

de amigas da terceira idade e participa das atividades da igreja. Acompanhar o 

padre Marcelo é a forma de inserir a religião no seu cotidiano de maneira a sentir-se 

protegida, purificada e renovada com suas bênçãos e orações.  

Para exercer uma maior aproximação entre as perspectivas do público e as 

soluções religiosas oferecidas pelo “Momento de Fé”, a prática das novenas e as 

bênçãos evidenciam a tradição que garante o conhecimento e atualiza a ação. O 

depoimento de Rosangela Miranda dos Santos deixa transparecer a credibilidade: 

“Gosto do programa porque tem orações que minha mãe me ensinou. Ele benze a 

água e você toma”. Após essa citação ela passou a ensinar a pesquisadora como 

colocar o copo com água para benzer e finaliza dizendo, em tom autoritário: “É muito 
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bom. Eu faço, minha mãe fazia e a senhora tem que fazer também”. Esse relato 

demonstra o ensinamento que ela transmite, é o ritual sendo passado. É o padre 

Marcelo mantendo viva a tradição, que vem da mãe e ela passa.  

Essa é uma das ações do programa que atrai a todas as mulheres 

entrevistadas a utilizarem a água benta como o amuleto que protege, purifica e cura. 

Há dez anos, Dária ouve o programa e benze a água diariamente: “Largo o que 

estiver fazendo. Tiro a parte superior do filtro, aproximo o radinho da boca e ele 

benze. Faço comida, tomo remédios, café tudo com aquela água. Se eu compro 

alguma coisa coloco perto do rádio para benzer”. E assim vai contando todo ritual 

que envolve a religião no seu cotidiano. Ouvir diariamente ao programa permite a 

purificação do seu ambiente, da sua alimentação, e dá a segurança da proteção 

Divina contra os males físicos e espirituais. Essa experiência do indivíduo está 

atrelada a sua cultura religiosa, e o programa é um instrumento de articulação da 

memória transportando a tradição para definir o presente.  

Outra característica fortemente atribuída ao programa é o estimulo que ele 

proporciona à fé, em virtude de as ouvintes considerarem que o padre ensina como 

rezar. Jaqueline declara: “Eu converso com Deus pela manhã, no programa, e facilita 

minha oração da noite. Eu vou com o que eu aprendi e me ajuda a conversa com Deus”.  

O relacionamento diário com o programa permite o sentido de pertença e 

compartilhamento. A ouvinte Amélia Regina Pitarello de Moraes refere-se ao 

programa como o “nosso Momento de Fé” e alega que ouvi-lo é uma benção em sua 

vida. É a presença religiosa no cotidiano, é a evangelização pela mídia reforçada, no 

qual o rádio ganha destaque para Jaqueline: “Eu acho que a grande evangelização 

do padre Marcelo está mais concentrada no rádio do que na televisão”. Mas ela não 

soube explicar em qual sentido, além de dizer que “no rádio é mais focado”. O que 

leva a crer que o sentido está associado às características da proximidade e 

intimidade que esse meio estabelece com os ouvintes. 

O programa oferece às ouvintes respostas não apenas sobre as questões 

religiosas, mas, sobretudo, às demandas do dia a dia, por intermédio de exemplos 
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que demonstram que elas não são as únicas no mundo a enfrentarem problemas, e 

essa experiência vivida e compartilhada instala a crença. O tempo do programa é 

um espaço que oferece tranquilidade, fé e benção, é um momento de encontro com 

o Divino. Esse período organizado pelo meio de comunicação e a repetição diária do 

programa trazem um sentido de renovação e consolo. A credibilidade do meio rádio 

colabora para atribuir essa força maior que as entrevistadas alegam sentir ao 

ouvirem a palavra de Deus no programa.  

O quadro que mais gostam no “Momento de Fé” é “No colo de Jesus”, um 

momento de silêncio que leva ao interior e a uma concentração com as forças 

Divinas. Embora com percepções diferentes foi citado por todas as ouvintes. 

As músicas do padre Marcelo, que são parte integrante de seu programa, 

além de transmitirem alegria são consideradas como orações que colaboram com as 

pessoas na solução de problemas pertinentes à modernidade, como a depressão e 

a violência, se configuram também como um instrumento de evangelização porque, 

às vezes, uma frase pode aproximar a pessoa da fé. A ótica do sociólogo Francisco 

Cartaxo Rolim (1985) ajuda a entender essa colocação quando afirma que a música 

desperta o emocional, rompe com os formalismos e abre espaço para a 

espontaneidade. Dessa forma, a religião midiática permite uma liberdade de gestos, 

expressões que aumentam o clamor. 

As entrevistadas atribuem à fé as suas conquistas pessoais e materiais, elas 

são convictas da garantia Divina. A exposição de Rosangela evidencia essa atitude 

de religião de conveniência: “Para mim, isso é coisa de Deus. Eu não tinha uma 

televisão, fui lá, pedi e comprei. O que acontece se eu chegar assim, na frente da 

imagem e pedir, em dois ou três dias, eu consigo”. Essa exposição transpira a fé 

contemporânea, o alcance imediato, o retorno aqui, agora. Nota-se a característica 

da centralização do indivíduo em si: eu comando, a minha fé depende de mim.  

A perspectiva funcionalista da religião de oferecer o que é limitado na 

sociedade, de alguma forma preenche os dilemas existenciais e é o que move os 

indivíduos a usar a religião como instrumento e possibilidade de conquista. A igreja e 
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a religião são instrumentos para direcionar a fé que é uma presença no cotidiano. Ao 

mesmo tempo em que oferece uma conformidade é uma mola propulsora que ajuda 

a sobreviver aos reveses da vida, à sensação de vazio, à falta de garantias e é na 

igreja e no programa que vão buscar esse apoio, seguindo a concepção do filósofo 

Hölderlin (apud ADORNO, 1985, p.56): “Onde há perigo, cresce também o que 

salva”, são as experiências que fortalecem a identidade de um sujeito pertencente a 

uma sociedade racionalizada. A fé é uma âncora para que as pessoas consigam 

sobreviver às dificuldades da vida. A ouvinte Divina Maria de Oliveira alega que se não 

fosse a fé ela não teria sobrevivido às situações pelas quais passou, principalmente 

as perdas familiares: “Só a fé para me ajudar a sobreviver. Se a pessoa não tiver 

religião, não tiver fé, não sobrevive. Principalmente nos dias de hoje”.  

A religião e a fé se confundem na concepção dessas mulheres, porém 

ambas representam uma forma de conduzir a vida, oferecer um apoio, que lhes 

deem uma tranquilidade para seu dia a dia. Há uma diferença nas suas concepções 

entre a fé praticada na igreja e nos meios de comunicação. Percebe-se que, para 

elas, a igreja é uma forma mais direta em termos de proximidade com Deus, ou o 

sagrado. Jaqueline diz acompanhar a religião na mídia, porém esclarece: “O corpo e 

o sangue de Jesus você tem que ter, e isso você encontra na igreja. O rádio não vai 

te dar isso, mas te alimenta e estimula”. Ela estabelece que na igreja há uma ação 

direta com Deus, enquanto que no rádio existe um intermediário que colabora em 

seus pedidos e orações.  

Dentre todas as exposições de graças e milagres que foram relatados pelas 

entrevistadas para este estudo, o da ouvinte Dária merece destaque, que pela 

riqueza de detalhes apresentados, no entendimento da autora deste estudo, 

representa todos os demais que contêm elementos similares.  

Dária conta que sofria de artrose, sentia fortes dores e tinha dificuldade para 

andar, paralelamente a essa situação, seu filho que retornara do Canadá estava 

sem emprego. Ouvindo ao programa, o padre Marcelo disse que no dia seguinte 

oraria pelas pessoas que tinham dores no joelho. No dia da oração ela pega seu 

rádio, fica no quarto, enquanto o seu filho está em outro ambiente da casa, 
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procurando emprego pelo computador. E o padre Marcelo diz: “Você que tem dor no 

joelho, mas pode ajoelhar-se, ajoelhe-se. Eu vou me ajoelhar por aqueles que não 

podem”. Dária fez um sacrifício, com a perna dura, com uma dor horrível, apoiada na 

cama, e ajoelhou, e ouviu atentamente. E continuou o padre: “Você que se ajoelhou, 

e os que não puderam, fechem os olhos, se concentrem, pensem em Jesus. 

Imaginem Jesus. Quando você conseguir ver Ele, faça o seu pedido”. 

Nesse momento, Dária faz questão de esclarecer e pede que a 

pesquisadora entenda bem o que vai dizer, pois ela queria afirmar a seriedade de 

seu relato, demonstrando com lucidez que não se trata de visões lunáticas. Disse: 

“Entenda bem, não é que eu vi, me concentrei e vi Jesus. Vi no meu pensamento. 

Eu vi Jesus, todo de branco na minha frente, olhando pra mim, com os cabelos 

compridos, olhos azuis, de sandálias. Essa foi a imagem que eu vi no pensamento”. 

A concentração lhe traz à mente a imagem do Senhor dos Milagres que surge de 

branco em sua direção, de sandálias, simbolizando a caminhada, trazendo a paz e a 

vitória. Ele olhava para ela, olhos azuis, clareza de seu olhar de frente, veio ao seu 

encontro, atender ao seu chamado. O relato prossegue: 

Aí, o padre Marcelo falou. ‘Agora que você está vendo Jesus, faça o seu 
pedido’. Eu pedi a ele que me tirasse as dores do joelho e as do corpo 
inteiro também, e que arrumasse um emprego pro meu filho. Ele continuou 
a oração, depois orou pelos desempregados, eu orei também, continuei 
concentrada, aí eu vi uma pessoa descendo a rua com uma carta na mão 
trazendo um emprego pro meu filho. Eu imaginei que fosse isso.  

A necessidade conduz à imagem da carta, símbolo de mensagem, sendo 

entregue. A confirmação do pedido atendido que se iniciou na imagem de Jesus e se 

humaniza na figura do homem para se tornar real. Dária finaliza seu relato com a 

certeza da experiência vivida: “Aí acabou o programa. Sai do quarto e falei pro meu 

filho: Nunca mais você vai me ver reclamar de uma dor. Isso faz quatro anos” e a 

entrevistada ainda afirmou para o filho: “Você vai arrumar um emprego porque eu vi 

uma pessoa com um envelope na mão”. Ela continua, frisando que a visão foi no 

pensamento, que não era uma imagem no tempo real, e explica que é necessário 

ficar concentrada, sem desviar o foco, para que se possa ver. Para que a 

experiência seja vivida. Ao ser perguntada se a visão se realizou, se houve uma 

pessoa que trouxesse uma carta, ela conclui: “Não! Foi por telefone. Ligaram, eu 
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atendi, ‘batata’! Era o emprego. Duas semanas depois, ele arrumou o emprego e 

está trabalhando até hoje”. E continua sua exposição dizendo que milagres como 

esses são uma constante no programa “Momento de Fé”, e, entre triste e 

questionadora, afirma que depois disso nunca mais conseguiu se concentrar: “Não 

sei. Mas eu fiquei até triste. Eu tento. Ele manda a gente se concentrar, fechar os 

olhos, imaginar um jardim, eu fico imaginando o jardim do Ipiranga65, que eu acho 

tão bonito, mas eu não consigo me concentrar”. Interessante perceber que a 

imagem que lhe vem à mente é a do local em que, segundo a tradição histórica, foi 

proclamada a Independência do Brasil. 

Apesar de Dária se dizer não consumista dos meios de comunicação, afirma 

que quando sabe que o padre Marcelo se apresentará em um programa de 

televisão, ela acompanha: “Só se eu não estiver em casa, mas não perco. Agora, 

missa, eu não consigo acompanhar”. Porém, sua preferência é o “Momento de Fé”, 

porque com o rádio sua concentração é maior.  

Após o encontro com essas mulheres e ter partilhado seu cotidiano, 

percebe-se que a audiência diária do programa, cuja atmosfera é ambientada com 

músicas, orações e bênçãos, tal qual nas igrejas, permite ao ouvinte o sentido de 

pertença: o espaço onde ouve ao programa é a sua casa, o rádio é dele, portanto 

ele é parte integrante dessa prática religiosa. É um universo próprio em que exerce 

uma participação em conjunto com o comunicador, orando, cantando, persignando-

se, partilhando uma experiência comum, porém de significado próprio, em que a 

performance é a integração entre a mensagem e a ação, ordenando a experiência. 

Dessa forma, entende-se que a prática religiosa, por intermédio dos meios de 

comunicação, é reflexo das condições de produção, emissão e recepção, 

estabelecidas por elementos da linguagem que se ampliam desde a sonora até a 

gestual, instituídos em uma relação direta entre o público e o comunicador. 

Apesar das particularidades de cada uma das mulheres entrevistadas, 

percebe-se similaridades; a maioria delas se estrutura com base nos elementos 

                                                           

65 Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. 
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discursivos e valores religiosos para enfrentar a luta pelas conquistas materiais ou 

ideológicas. 

As ouvintes expressam com muita segurança que tanto o programa 

“Momento de Fé”, como os meios de comunicação e a própria Renovação 

Carismática Católica (RCC) contribuem na aproximação entre a religião e as 

pessoas. O que se justifica na medida em que o entretenimento é o elemento 

comum entre essas três frentes.  

Após esta análise do relacionamento das ouvintes com o “Momento de Fé”, 

segue uma apreciação da imagem que as mesmas possuem do padre Marcelo e 

quais os atributos dedicam a ele. 

3.3 Padre Marcelo, “Bendito o fruto entre as mulheres” 

Padre Marcelo é um indivíduo que se configura, mais do que um bom 

pregador, como um bom comunicador. Além do carisma pessoal, fica evidente o seu 

conhecimento sobre as necessidades do ser humano e o seu domínio das técnicas 

de comunicação. Ele aborda a religião com uma linguagem simples, direta, faz uso 

de analogias com as questões do cotidiano dos ouvintes e com frases de apelo 

emocional. Como líder carismático, conquista os fiéis com base em um discurso 

cujas qualidades não são empíricas, mas consegue responder aos questionamentos 

da maioria do público, por se tratarem de atribuições sociais que esta análise se 

propôs a entender, investigando a relação dos ouvintes com o programa. 

A ouvinte Rosangela o considera um homem de oração. Porque reza e fala 

diretamente com o púbico: “Eu acho que ele emociona. É muita gente, música bonita 

que fala sobre Deus. Ele está sempre ali, orientando as pessoas, é uma coisa boa”. 

A música, a emoção e a alegria que o padre emprega ao falar de Deus são 

componentes que tornam sua pregação “uma coisa boa”, que norteiam os fiéis 

carentes de explicações sobre o sentido da vida. Para ela, ele é o padre que 

abandonou o homem para pregar: “Ele está falando de Deus. É uma pessoa que 

 



 
 

105

tem fé, que abandonou tudo para pregar a palavra de Deus. Eu o vejo como um 

padre, porque tem muita fé, que transmite nas suas orações. As músicas dele são 

mesmo muito boas”. Novamente a associação do padre com a música e a alegria; 

mas, ao dizer que o vê como um padre, percebe-se a necessidade que tem em 

distingui-lo do homem. 

Maria Aparecida conhece bem os padres carismáticos e, para ela, padre 

Marcelo é um deles e igual a todos, talvez menos bonito do que padre Antônio 

Maria, porém um fenômeno que consegue fazer as pessoas viajarem por horas para 

assistirem às suas missas. Sendo ela adepta da performance de alegria, de shows e 

ao próprio Movimento Católico Carismático (RCC), o padre Marcelo, para ela, 

incorpora esses atributos, o que a leva gostar dele. 

A percepção de Jaqueline é de que o padre Marcelo é um guia, um 

condutor; deixa transparecer que a diferença está em suas habilidades de 

comunicador. Ela atribui a ele uma força e acredita que ele age pela fé e não por ser 

padre: “O louvor que ele faz, você fecha os olhos e imagina; você vê o seu mundo 

mudar, como se entrasse em outra dimensão e se purificasse”. O efeito da 

concentração com técnicas de “meditação transcendental”, citadas pelo gerente da 

Rádio Globo e registradas no capítulo dois deste estudo, mesclam-se com a alegria 

do louvor. Prossegue associando-o a um pastor que conduz o seu rebanho, um 

instrumento que Deus tem na terra para encaminhar as pessoas.  

O fato de associá-lo a um pastor que conduz o rebanho confirma que a 

diferença está no comunicador, que o faz transmitir a fé de forma convincente. Ela 

complementa: “Não é qualquer um. É só ele. Tem essa diferença que é a fé que ele 

transmite para nós que o ouvimos”. É uma particularidade que ele tem em dominar a 

linguagem da comunicação na transmissão das mensagens religiosas. 

Em dado momento de nossa entrevista, Jaqueline faz uma associação de 

padre Marcelo a um cachorro e justifica ser devido à sinceridade: “[...] ele é muito 
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sincero, e é de coração”66. Nesse momento, argumenta-se sobre a certeza da sua 

sinceridade, de onde vem, se ela nunca viu o padre pessoalmente, e ela responde 

com a tranquilidade de ser algo muito natural: “Nas mensagens dele, você lê a Bíblia 

e ele tira o conhecimento dela. Ele lê e vai te explicar aquela passagem. Eu acho 

que é de coração. Ele faz com que a gente enxergue o que aconteceu há anos e 

anos”. Mais uma vez, a menção ao padre que traz elementos do catolicismo 

tradicional, porém explicado, transmitindo o conhecimento bíblico. A percepção da 

“sinceridade” do cachorro remete ao entendimento do companheirismo atribuído por 

ela ao padre Marcelo, como uma assimilação da característica de companheiro do 

meio rádio e da ritualidade do encontro diário.  

Um dos sonhos declarado por Jaqueline, de forma emocionada, é ir ao 

Santuário Mãe de Deus, e a sua expectativa é pelo clima maravilhoso que ela 

acredita ter nas missas ministradas lá. A oração em comunidade, o contato com o 

outro, o louvor coletivo, a música, a alegria, a performance de emoção e show. É o 

encontro com o sagrado partilhado com a comunidade, exprimindo a alegria, a 

libertação das formas rígidas e a vivência da experiência e de sentimentos. Esse é o 

ambiente que está armazenado em seu interior e enriquecido pela mídia.  

No mesmo tom entusiasmado de Jaqueline, a ouvinte Andry se refere ao 

padre Marcelo enfatizando o artigo ‘o’ das frases: “Não é qualquer padre que 

convoca multidões, tem que ser ‘o’ padre. Ele convoca multidões. Ele é ‘o’ padre 

Marcelo”. Em seu entendimento, ele fez opção pelo sacerdócio porque foi escolhido 

por Deus: “O padre Marcelo fala de Deus com naturalidade, como se a presença 

Divina estivesse ali, natural. Eu ia à igreja Messiânica no dia dos antepassados, e 

muitas pessoas que estavam lá iam ao padre Marcelo. Ele é completo”. O padre que 

prega de forma ecumênica, que foi escolhido para evangelizar de forma natural 

porque Deus está naturalmente nele. Para melhor explicar esse poder que ela atribui 

ao padre, de forma pausada vai elaborando as palavras e justifica: “Deus não está 

em busca dos capacitados, mas Deus capacita os escolhidos”67. Na visão de Andry, 

Deus o escolheu e o instrumentalizou para a evangelização. Constata-se que as 
                                                           

66 Entende-se que para Jaqueline o termo “sincero” associado ao cachorro tem o significado de 
fidelidade.  
67 Citação bíblica.  
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citações bíblicas realizadas por padre Marcelo reavivam a tradição religiosa. Para 

ela, as mensagens que ele transmite no rádio são Divinas: “Ele fala, ora, lê uma 

carta, benze a água e é o divino que beatifica. É Deus naquela água, uma energia, 

uma luz para nossas necessidades. É um ser humano especial”.  

A tradição da água benta, os rituais sendo passados e revividos no 

programa e no cotidiano são a força motriz que conquista e mantém a audiência. As 

ouvintes creem que ele realmente adivinha que são elas, como e onde estão. Muito 

segura, Andry conta: “Ele já chegou a falar como eu estava vestida, ele falava assim: 

‘Você que está aí na cozinha, no canto da pia...’, eu nunca mandei carta pra ele, 

nada, nada. Ele sabe. Então eu acho o poder Divino dele extraordinário”. Nessa 

abordagem, conta que tinha um sobrinho que estava com câncer, e que ouvindo o 

“Momento de Fé” estava com o pensamento fixo nesse problema, foi quando o 

padre falou: “’Vamos orar, mas todos nós temos o momento de chegar e o momento 

de partir’. Então a gente sente um prazer Divino em ouvi-lo”. O padre, a produção, a 

força que um meio como rádio, que não conta com a imagem, tem de criar a 

sensação de dotes especiais para uma abordagem, cujo tema conta com a 

probabilidade de estar presente em vários lares, conflitando as pessoas, são 

dotados de dons especiais, pelas ouvintes.  

O fato de o padre Marcelo exibir em seu programa músicas de cantores 

populares, como Roberto Carlos, Alcione e Aline Moraes, sendo essa última 

evangélica, cativa ouvintes como Divina e Andry, que expressa: “Ele abriu mais de 

2005 pra cá, na Rádio Globo, mudou muito. Está quebrando preconceitos. Isso me 

incentiva. Acho magnífico. E isso é um meio de chegar ao povão, porque esse é o 

trabalho dele. Então, eu gosto muito”. Com essa análise percebe-se a adaptação do 

padre à Rádio Globo, uma emissora que não tem uma segmentação religiosa e que 

aproveita o fato do padre Marcelo dominar uma linguagem eclética, que permite a 

atração de religiosos de toda ordem.  

As ouvintes Amélia e Dária se referem ao padre Marcelo com uma 

admiração quase venerável. A primeira em tom reverencial explana sobre a 

dedicação e carinho que ele dá as pessoas: 
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Tem muitos padres que, na hora que você mais precisa, eles não podem 
atender, tem que marcar hora, e às vezes até te criticam. Eu nunca vi o 
padre Marcelo fazer isso, está sempre muito atento. Até quando ele dá uma 
bronca ele dá com amor. Ele fala assim: ’Olha, você ai que não está 
fazendo as coisas corretamente, presta atenção, não precisa gostar de mim, 
mas pensa em você. Se cuide. Cuide de sua saúde, de suas atitudes, não 
faça isso por mim não, nem porque eu estou pedindo, faça isso por você. 
Pense nisso’. 

Dária também diferencia o padre Marcelo dos demais pela sua maneira de 

pregar, suas orientações e clareza nas explicações: “Nem sei o que sinto ao ouvir as 

palavras dele. Eu não digo que ele é um Deus, mas pra mim ele é tudo. Ele passa 

muita segurança. Ele só transmite paz. Quem ouvir ele uma vez, não deixa de ouvir 

nunca mais”. O discurso coloquial do padre se identifica com um público que 

entende a religião porque se passa a compreender o significado das palavras. 

Foram vários os momentos da entrevista em que Dária se referiu ao padre 

como um anjo: “[...] para mim, o padre Marcelo é diferente. Ele fala, não é ele, é 

Deus que usa ele. Ele é um anjo de Deus, é um instrumento de Deus na vida da 

gente”. Amélia prossegue relatando todas as suas dificuldades e perdas pessoais e 

materiais, atribuindo ao padre e ao programa o fato de ter sobrevivido. Todas as 

soluções surgidas no momento caótico têm a áurea Divina e o padre se configura 

como o intercessor dessas providências. “Eu fui aprendendo com ele o que era fé, 

Deus e religião. Principalmente por suas palavras, fui me apegando cada vez mais. 

Se não fosse o programa, não sei. Eu teria desabado de vez”. A religião é tida como 

um sustentáculo para os reveses da vida, os meios de comunicação disponibilizam 

esse apoio e, com isso, tornam a religião presente no cotidiano.  

Foram 56 dias de internação em que Amélia acompanhou a doença do 

marido e a sua revolta. A mudança de vida fez com que ela se apegasse ao padre 

Marcelo e às suas orientações: “Naquela fase, o padre Marcelo fazia muita oração 

para quem estava com câncer. Eu me apeguei muito. Fazia as orações direitinho. 

Parece que todo dia ele falava algo que eu precisava ouvir, que me dava coragem, 

que fazia minha fé ferver”. O momento de dor e perda de um ente querido faz com 

que recebam uma mensagem com a expectativa da cura ou do consolo.  
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As palavras do padre também sensibilizaram Luciene Silva da Mota Costa, 

que as considera “muito bonitas” e que não estão vinculadas à religião católica, são 

conselhos. Constata-se nesta afirmação a ação do padre Marcelo de aplicação de 

recursos de colocação da voz ao pregar a palavra com tom acolhedor, pessoal, 

amigo, sem direcionar a uma igreja em especial. Ele não convoca, mas convida, 

sugere, instiga com palavras comuns, inteligíveis e positivas. 

Na percepção de Luciene, o padre Marcelo é uma pessoa “evoluída”. Ao 

explicar, ela afirma que ele não é apegado a dogmas: “Os padres que você está 

acostumada a ver a vida toda, você vai a uma missa e já sabe o que vai acontecer. 

Ele não é assim, você fica esperando o que ele vai dizer”. Considera também que a 

sua forma de falar com o público faz toda a diferença, por ser clara e conseguir 

cativar as pessoas: 

Quando comecei a ouvir ele, estava 18 dias sem dormir, ele falou: ‘Ei! Você 
aí! Tem uma moça que há alguns dias não consegue dormir. Está com 
medo de tudo, até da sua casa; para com isso! Jesus está com você! Está 
tirando toda a energia ruim de sua casa, agora! Você precisa tirar esses 
pensamentos, são eles que estão te prejudicando’. Coisas assim. Aquilo me 
fez tão bem, pensei o dia inteiro naquelas palavras. Foi uma limpeza na 
minha casa, ou na minha cabeça.  

Para ela, o padre fala de forma universal: “É uma palavra boa e não uma 

oração tradicional de uma igreja”, o que nos leva a perceber a questão muito 

apontada em vários depoimentos a esse estudo de que o padre Marcelo transmite 

mensagem e não necessariamente convoca a adesão à religião. 

Assim, Luciene comenta que prosseguiu ouvindo o programa com foco nas 

palavras do padre, mas tem algumas críticas: “Tem coisas que não concordo. Você 

quer ouvir falar de Deus, uma palavra, e ele fica falando do CD, vendendo. Uma 

hora de programa, e ele fica a maior parte do tempo fazendo propaganda. Ele já é 

bem conhecido, não precisa disso”. Ou seja, a questão comercial incomoda Luciene.  

É interessante notar o papel que o “Momento de Fé” representa para uma 

participante vinda de outra instituição religiosa, e que mantém uma relação com o 

programa, tem opiniões e percepções muito similares às ouvintes católicas. 
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O que agrada Divina é o fato do padre falar em anjos. Ela fica séria e afirma: 

“Ele invoca muito os anjos e eu gosto muito dos anjos. O nosso planeta e nós 

precisamos ter muita proteção dos anjos. Ele traz os anjos, Jesus e Nossa Senhora, 

para as pessoas, a gente passa a crer mais”. Para ela, o planeta precisa dos anjos 

para ser salvo. Afinal, os anjos são os mensageiros celestes que estão mais perto 

dos seres humanos, são os Anjos da Guarda, e o padre Marcelo os invoca à 

proteção das pessoas. Ele é o anjo que está diariamente em contato com as 

ouvintes. Menciona também o fato de ele ser muito carismático e se comunicar com 

pessoas de todas as idades: “Ele conquistou os jovens, que não iam a igreja. Depois 

vieram outros padres, mas o padre Marcelo é quem deu a abertura, quem começou. 

Ele é um padre que fala a linguagem atual, ele é um espírito jovem, carismático”. Ao 

explicar o que significa esse espírito jovem, ela se refere ao fato de o padre tocar em 

seu programa músicas de cantores populares. “Ele é atual é jovem, e é isso que 

cativa as pessoas”, complementa a entrevistada.  

A palavra é pregada sem estar diretamente atrelada à prática de uma 

instituição religiosa especifica. O padre acolhe as pessoas indistintamente, sem pré-

requisitos, levando a ouvinte a expressar: ”O padre Marcelo é tudo isso e um pouco 

mais, ele é um anjo, porque a Terra está precisando de anjos; e ele e o padre Fábio são 

anjos que Deus enviou”. E termina com uma longa explanação sobre padre Marcelo: 

Com a linguagem dele, principalmente nessa época em que nós estamos 
vivendo, de tanta violência, que as pessoas não têm amor ao próximo, o 
homem evoluiu tanto, mas dentro dele não evoluiu. Então, a gente ouvindo 
ele, traz um pouco Deus, e nós estamos precisando ter mais Deus. Seja na 
hora da alegria, da tristeza, tem que ter Deus o tempo todo com a gente. E 
o padre Marcelo contribui muito pra isso. Não só nós aqui em São Paulo, 
mas no Brasil todo. Todo mundo o conhece. Minha família, mãe, irmãs lá de 
Goiânia, todo mundo ouve e gosta do padre Marcelo. 

As várias demonstrações relatadas sempre fazem menção ao padre 

conversando com a ouvinte individualmente: “No rádio, ele fala: ‘Se der para você 

ajoelhar, você ajoelha, se não der, se você estiver no trabalho, pode ficar estranho, 

então não ajoelhe, mas ore. Quando eu ouço o padre Marcelo, sinto mais a força de 

Deus’”. O padre Marcelo conhece os hábitos de seus fiéis e ouvintes e trabalha com 

esse conhecimento para provocar as expectativas e subjetividades delas.  
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No entendimento de Divina, o primeiro milagre que o padre Marcelo fez foi 

revolucionar a igreja católica, e afirma enfaticamente: “Ele revolucionou! Esse já foi o 

primeiro milagre”. A visibilidade que a mídia oferece da presença dos fiéis nos 

eventos do padre Marcelo ocasiona em Divina essa constatação de ter 

revolucionado a igreja. Ele reúne elementos do catolicismo tradicional com recursos 

de entretenimento que atendem aos anseios do indivíduo contemporâneo. Ele não 

tem o tom autoritário, o tom é de conselheiro, amigo e confidente. 

Ao fazer uma comparação entre os padres Marcelo Rossi e Fábio de Melo, 

ela expressa: “O padre Marcelo é mais doce. O padre Fábio é mais hooomemm”. 

Emite uma sonora gargalhada e prossegue: “O padre Marcelo é mais carismático, 

ele fala doce, manso, ele fala muito de anjos, de Deus e fala como se Deus 

estivesse ali com Ele e conversando com a gente. Ele é um padre atual”. O tom 

doce a que se refere é o falar conversando intimamente, passando a sensação à 

maioria das ouvintes de que o diálogo é com cada uma, individualmente.  

Assim como Divina, Maria de Fátima também atribui ao padre Marcelo a 

conquista de novos fiéis à igreja Católica: “Ele trata todo mundo bem e tem essa 

missão de doutrinar mesmo”. Complementa: “Tem gente que acha que ele faz isso 

por interesse, mas é como eu falo, em todo lugar tem os altos e baixos. Eu acho que 

ele passa muita coisa boa porque a gente escuta cada testemunho, o que nos faz 

bem”. E, nessa mesma linha, a ouvinte Dária foi a mais acalorada em sua defesa: 

“No caso do padre Marcelo, não! Ele só faz orientar as pessoas e ensinar um 

caminho. Tem muitas pessoas que estão perdidas e se encontram ouvindo ele. Não. 

Ele, não!”. Continua a se expressar em favor do padre, e acrescenta com mais 

ênfase dizendo que ele nem quer isso: “Ele faz por dedicação. Ele gosta e se sente 

bem. Ele nem gosta de bajulação! Ele é muito simples. Ele, eu defendo de corpo e 

alma”. Perguntada sobre o que lhe dá essa certeza, ela continua, enfática: “Quando 

alguém liga para agradecer, ele fala: ‘Agradeça a Deus, não a mim. Eu não faço 

nada. Quem faz é Deus’. Ele não aceita que seja ele. Ele faz para ajudar, não por 

interesse. O padre Marcelo quer ver todo mundo bem, é isso!”.  
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Quanto ao programa “Momento de Fé”, para algumas é uma forma de 

preparar-se espiritualmente para orar, para outras é uma forma de praticar a fé. 

Padre Marcelo, com os rituais de orações e louvores, constitui-se em uma interface 

entre as necessidades dos seres humanos e a providência Divina.  

A partir daí, as expressões do público representam a articulação de suas 

experiências, e é nesse processo que se dá a produção da categorização das 

percepções recepcionadas e reelaboradas pelas ouvintes. 

3.4 Categorização 

Dentre todo o universo abordado pelas ouvintes, considerando-se seu 

cotidiano, expectativas, relacionamentos com a religião e percepções junto ao 

programa e ao padre Marcelo, foram levantadas as principais categorias que se 

fizeram comuns a todas as entrevistadas, como mostra o quadro 3.2. 

Programa 
“Momento 
de Fé” 

Traz o ritual 
que mantém 
a tradição 

Traz ensina-
mentos 
religiosos 

Oferece 
preparação 
espiritual 

    

Padre 
Marcelo 

Transmite fé 
Transmite 
alegria 

Transmite 
explicações 

Transmite 
palavras 
claras 

Transmite 
confiança 

Transmi-
te segu-
rança 

 

Construção 
da Fé 

Depende da 
pessoa 

Tem que 
praticar o que 
ouve 

O padre e o 
programa 
alimentam a 
fé 

    

Fé Consolo Força Alimento Conduta 
Instrumento 
de 
conquistas 

Melhora 
o ser 
humano 

Sentido 
de vida 

Rádio 
Fonte de 
informação 

Entreteni-
mento 

Canal de 
evangeli-
zação 

Meio 
confiável 

Compa-
nheiro 

  

Igreja 
Católica 

Prática 
comercial sutil 

Herança 
familiar 

Canal direto 
com Deus 

Linguagem 
difícil 

Falta 
explicação 
para os 
dogmas 

Vem se 
renovan-
do 

 

Outras 
igrejas 

Forte relação 
comercial 

Linguagem 
mais 
acessível 

Frequenta 
paralelamen-
te a católica 

    

Quadro 3.2  Categorização 
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O quadro 3.2 exibe toda a análise detalhada ao longo deste capítulo, no que 

tange ao envolvimento das mulheres ouvintes do programa em relação aos seus 

relacionamentos com a igreja Católica, as demais instituições e os meios de 

comunicação.  

O entendimento decorrente desta análise, é que as ouvintes encontram nos 

meios de comunicação fontes confiáveis de informações, dada a credibilidade que 

depositam neles e o fato de contarem com uma linguagem acessível, ambientada 

com o entretenimento, que se configura como uma companhia em seus cotidianos, 

tão rotineiros.  

Percebe-se também as suas concepções de fé, que permitem identificar o 

padre Marcelo como um transmissor que contagia, informa, divulga, torna público e 

tem sempre como alvo um receptor que vai reagir de acordo com suas carências e 

estruturas no alojamento da fé. 

O padre Marcelo adaptou-se ao estilo de comunicação dos programas 

laicos, com músicas, comentários sobre futebol e brincadeiras entre a equipe, 

conferindo ao “Momento de Fé” a atmosfera de entretenimento, que é a trilha sonora 

do cotidiano do ouvinte. Dessa forma, a religiosidade é inserida por intermédio de 

mensagens que ressoam nas necessidades intrínsecas de cada uma das mulheres 

entrevistadas.  
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4 O QUE EU REZO QUANDO VOCÊ PREGA 

No capítulo três foi identificado o universo que abrange as ouvintes do 

programa “Momento de Fé” e suas devidas relações com as instituições religiosas e 

de comunicação. A análise neste capítulo tem o propósito de evidenciar se o 

programa permite que se estabeleça o sentido que gera certezas e legitimação da fé. 

Parte-se de apreciações sobre as formas como ocorrem as experiências 

vividas por essas mulheres, que suscitam as crenças e motivam as práticas 

religiosas que se solidificam no seu cotidiano. Para tanto, são analisados os 

elementos constitutivos das formas de produção e também da recepção.  

Este capítulo refere-se à parte simbólica e estética de ambos os lados, posto 

que os componentes de ordem técnica ou teórica estão contemplados no capítulo 

dois deste estudo.  

4.1 Estética da recepção 

Com o propósito de compreender a experiência estética ocorrida a partir da 

audiência do “Momento de Fé” e sua influência nas ouvintes, é preciso refletir em 

torno das análises do programa do padre Marcelo Rossi, das mensagens produzidas 

e de suas recepções ressignificadas a partir dessa ótica.   

Para tanto, é interessante afirmar que o conceito de experiência estética 

aqui utilizado é o que vem do grego (aisthésis), definido pelo filósofo Alexander 

Gottlieb Baumgarten (1993): a estética como conhecimento pela percepção e pela 

experiência sensíveis. O sentir estético é de âmbito experiencial, portanto contém 

alto grau de subjetividade, porém dá um novo sentido à realidade existente. Pelo 

significado estético é que se chega à fruição da experiência estética. Essa 

experiência exige uma mudança nas formas de se perceber o mundo, e a partir daí o 
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indivíduo desenvolve uma atitude, que no caso deste estudo se constitui de uma 

experiência estética religiosa que conduz a uma construção da fé. 

No caso do meio rádio, conforme entendimento do filósofo e linguista Mikhail 

Mikhailovich Bakhtin (1997), a audiência não é passiva; o processo exige um 

comunicador e um receptor, e a compreensão da mensagem, portanto, requer uma 

resposta que ele denominou de “atitude responsiva ativa”, esclarecendo que o 

ouvinte, ao receber a mensagem, entende o seu significado e assume uma posição 

de acordo com os seus critérios de valores. Assim, os indivíduos tornam-se ouvintes 

em razão dos apelos emocionais ou racionais ali apresentados, que vão se 

solidificando na mente, e assim favorecem à percepção de mundo e instalam a 

experiência estética. 

Portanto, ao oferecer um programa de rádio, a emissora disponibiliza um 

produto de valor estético configurado por sonoplastia, expressão vocal, trilhas 

sonoras, informações ou mensagens religiosas. O produto então adquire uma 

identidade, uma personalidade e uma sensibilidade própria. 

De posse desses conceitos, é possível seguir com o entendimento da 

estética da mensagem religiosa produzida, e as práticas recepcionadas pelas 

ouvintes. A partir de então, passa-se a identificar a experiência religiosa concebida 

na recepção do programa “Momento de Fé”. 

4.1.1 Como pregar - Produção 

A estética de produção do programa “Momento de Fé” emprega a mesma 

performance de linguagem com apelo emocional da maioria dos locutores de rádios 

AM ou FM, principalmente na leitura de cartas ou relato de testemunhos. Parte da 

utilização de elementos verbais e não-verbais, inflexões de tons com todas as 

nuances, até a de silêncio. A tonalidade da voz do padre Marcelo é acentuada, 

ascendente ou descendente, o ritmo é pausado e o silêncio entre as frases permite a 

reflexão do ouvinte. 
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Outro componente estético que é aplicado são as trilhas sonoras, que são 

planejadas para promover um elo com o universo simbólico das ouvintes, provocar 

suas subjetividades e criar reações emocionais ou racionais, desde que aflorem 

emoção, alegria, louvor ou reflexão. O propósito é remetê-las a imagens sensórias 

que funcionem como complementos simbolizantes da mensagem. Portanto, os sons 

e a parte musical é o que estabelece a harmonia e o ritmo do programa, dos 

quadros apresentados, das orações e mensagens de fé. 

As músicas contam com letra e melodia que colabora na composição de 

imagens sensórias. De acordo com o antropólogo e filósofo Jesus Martin-Barbero 

(2007) a música tem o papel de contribuir com a densidade de um momento, e é 

necessária para complementar as percepções e reações sensórias do ouvinte, além 

de aprimorar suas experiências e facilitar suas ressignificações. 

Além da música, outro elemento estético é a voz, que vem em primeiro 

plano, adequando sua tonalidade para enfatizar o conteúdo e pregar a palavra com 

tom acolhedor, pessoal, amigo. O padre Marcelo não utiliza tons incisivos para 

direcionar o ouvinte a frequentar uma igreja em especial. Ele sugere. Convida. 

Sempre com palavras amenas, inteligíveis e positivas: “Você é filha amada de 

Jesus”, “A benção já está com você”, “Cuide de sua saúde” que muitas vezes falta 

no diálogo do dia a dia do ouvinte. 

A perspectiva é criar um vinculo emocional com as ouvintes, para tanto é 

preciso refletir seus sonhos e fantasias nos temas apresentados na escolha das 

palavras, na determinação dos conselhos e situações com a finalidade de 

estabelecer uma vivência imaginária que contém a sua própria história de vida.  

A estratégia de produção das mensagens, pautas e temas do “Momento de 

Fé” consiste em abordar temas típicos da contemporaneidade que afligem o 

indivíduo moderno, tais como: bipolaridade, vícios, depressão, além das expiações 

de ordem comum ao perfil do público-alvo. A intenção é estabelecer uma 

identificação contextual que aproxima o fiel e fideliza sua audiência. 
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O padre Marcelo entende que o público precisa se identificar com a 

mensagem para sua audiência, e esse é ponto-chave da questão. O ouvinte cativo 

pode vir a ser um católico ou reafirmar sua filiação religiosa por intermédio dos 

ensinamentos e práticas adquiridos em seu “Momento de Fé”. 

Além das técnicas de produção e recursos sonoros os quais são de domínio 

do padre Marcelo, o programa está alocado no horário matutino, em uma emissora 

AM, cujo público, segundo pesquisas dos institutos específicos de audiência, 

apontam como sendo a maioria feminino. As cartas e e-mails recebidos pelo 

programa dão à produção e ao próprio padre o perfil dessas mulheres que ouvem o 

programa sozinhas e envolvidas com as tarefas de um lar, que muitas vezes não é o 

seu. Ele sabe que sua fala é o fundo musical para a jornada delas e imagina o 

ambiente e a situação em que elas ouvem. Portanto, músicas, palavras de 

esperança e um clima de alegria fornecem júbilo e esperança, tornando-as cativas. 

Sabe também que muitas vezes é o único amigo, companheiro e padre com quem 

elas podem contar diariamente. 

São essas as razões que o fazem estabelecer uma estratégia de transmitir 

palavras que ofereçam conforto, e não dogmas específicos do catolicismo com o 

objetivo de cativar ouvintes que ouçam, cantem e orem com ele.  

4.1.2 Como rezar - Recepção 

Quanto à recepção dos ouvintes de rádio é preciso esclarecer que se trata 

de um processo de interação que requer desvendar as formas de interagir do sujeito/ 

receptor com as mensagens. Ressalve-se que o rádio é um coletivizador de 

experiências, permitindo que o alto número de pessoas que ouvem ao mesmo 

tempo tenha a sensação de terem vivido juntos essa experiência. 

O segmento religioso parece feito especificamente para atender à classe 

socioeconômica de baixa renda, uma vez que não exige maiores conhecimentos dos 

ouvintes. O repertório já está acondicionado em suas subjetividades e replicam à 

medida que os estímulos provoquem a sua expressão. 
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Essa camada do público encontra nos meios de comunicação de massa, em 

especial no rádio, uma fonte de informação imediata e precisa. Seja pela sua 

mobilidade, pela ampla interatividade, o meio permite uma integração com mundo e 

reduz a sensação de exclusão social na medida em que as ouvintes interagem por 

intermédio de cartas, telefonemas e e-mails com os programas e seus 

comunicadores. 

A escolha da programação por parte do público passa pelo crivo das 

identificações que sua recepção permite frente às mensagens ali transmitidas, 

citando a professora e escritora Regina Zilberman (1989, p.50), a recepção requer 

envolvimento com a mensagem de ordem intelectual, sensorial e emotiva, com a 

qual o ouvinte se identifica e a transforma em modelos de atitudes. 

Além das funções primeiras do rádio, já elencadas no capítulo 2 deste 

estudo, vale destacar que ele também desenvolve a experiência estética, a partir da 

repercussão da mensagem no campo sensorial do ouvinte, permitindo a percepção 

do conteúdo que se funde com a realidade imaginada e adquire sentido próprio. 

Especificamente para as ouvintes do “Momento de Fé”, essa vivência da 

experiência permite um distanciamento do mundo real, o que muitas vezes já 

representa uma solução e permite projetar vivências futuras, que tanto podem 

significar uma fuga como a percepção de uma diretriz a ser tomada. Como por 

exemplo, o quadro mais citado “Viagem ao colo de Jesus” que possui uma estética 

de meditação em que o padre conduz as ouvintes a se concentrarem, relaxarem, 

livrarem-se das mesquinharias, das mágoas que interferem na felicidade e 

progresso das pessoas, que a entrevistada Jaqueline afirma se sentir transportada 

para outro mundo em que ela ora feliz, purificada e livre de tudo que é ruim. Nessa 

fuga diária ela encontra a “paz” que lhe faz tão bem. Na verdade, ela identifica nas 

palavras do padre o seu mundo imaginário, que se encontra no fundo de suas 

expectativas que afloram mediante a provocação da mensagem.  

Suas palavras deixam residuais que permanecem no seu cotidiano, dando 

alento e segurança. Ele está em contato direto com ela, fala sobre suas 
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necessidades e entende as condições em que o público ouve seu programa. Até 

mesmo fora dos horários do programa, durante a noite, no momento em que as 

pessoas fazem suas orações, há o residual de suas palavras que ajudam o indivíduo 

a se concentrar e ter elementos para orar. 

As ouvintes que mantêm o hábito de realizar orações noturnas e declaram 

que rezam pedindo ao padre Marcelo uma luz, como se pede a um santo e, ao 

amanhecer, por situações das mais diversas vinha o esclarecimento. Por essas 

razões, suas concepções sobre o padre Marcelo são de um intercessor, e passam a 

associá-lo a um anjo.  

Para as ouvintes que têm o hábito de consumir os meios de comunicação de 

massa, o fato de o padre Marcelo ter sua presença neles torna-o mais familiar e 

próximo, fazendo com que suas mensagens adquiram também a força do 

convencimento da mídia. Há um fator curioso, é que para aquelas que não se 

dedicam tanto ao consumo da mídia, a audiência ao padre Marcelo é uma 

exclusividade. É tão forte esse envolvimento que às vezes a situação se inverte, não 

consomem a religião nos meios de comunicação, ao contrário consomem os meios 

de comunicação, e por causa da religião passam a assistir às redes católicas e aos 

programas religiosos. Com esse relacionamento que das ouvintes com o “Momento 

de Fé”, elas afirmam que aprenderam a praticar uma religião com mais 

entendimento de seus significados. Com essa estética do esclarecimento sobre as 

origens e consequências da vida, é que ouvem suas mensagens mediante as quais 

oram encantadas com a descoberta.  

Algumas ouvintes declararam ter necessidade de rezar e nessa questão os 

meios de comunicação disponibilizam a religião, ficando ao seu alcance a qualquer 

hora do dia. Para esse perfil de ouvintes o “Momento de Fé” é o alicerce e uma direção 

de vida.  

Essa relação desenvolve um apego ao programa que pode ser associado a 

uma prática com a qual se tenha o compromisso de ouvir diariamente, em troca da 

benção do padre que vai materializar a solução das necessidades. Essa dedicação ao 
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“Momento de Fé” tem como figura central a devoção ao padre Marcelo Rossi, que 

desenvolve uma afinidade de pensamentos e comportamentos de forma a conceber 

a fé.  

4.2 A construção da devoção religiosa a partir da mensagem do padre Marcelo 

Rossi 

A pesquisa demonstra que apesar de todas as características e desafios dos 

indivíduos contemporâneos, mesmo os que se localizam nas regiões urbanas e 

grandes metrópoles como São Paulo, as devoções persistem. Quer seja nas formas 

de crenças tradicionais, quer seja nas novas práticas religiosas eles desenvolvem 

venerações por santos, ou até mesmo por pessoas, que por uma ou outra razão são 

consideradas santificadas.  

A relação de cada ouvinte com o programa, abre a percepção de que a 

experiência religiosa vivida nesse ritual cotidiano instiga a uma prática de renovação 

e sustentação da fé. O esquema de produção permite oferecer uma mensagem com 

preceitos religiosos, porém sem um contexto litúrgico, o que aproxima a 

compreensão dos indivíduos.  

As observações realizadas nesse ambiente de mulheres ouvintes do 

“Momento de Fé” demonstram que da mesma forma que expressam a fé com novos 

gestos e rituais em novos espaços de devoção, elas ainda benzem a água e objetos 

pessoais pelo rádio. Esses, devidamente santificados, vão fazer a ponte entre a 

necessidade e a concessão Divina, que se institucionalizará em uma graça 

alcançada, a qual, por sua vez, servirá de testemunho de fé e do poder Divino, além 

de se constituir como referência para novos fiéis. 

O programa traz o ritual que mantém as práticas do catolicismo tradicional 

(passagens bíblicas, rezar o terço), sustentado por elementos simbólicos do 

catolicismo popular (benção da água, de objetos, testemunhos de curas), aliados à 

mediação da comunicação como instituidores de sentidos, reinterpretam em 
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bênçãos para as aflições dos fiéis na forma de graças alcançadas. O emprego, a 

cura, as síndromes comuns da contemporaneidade, que se materializam na carta, 

no telefonema, por meio de testemunho apresentado no programa que indicou uma 

solução e uma preparação espiritual. 

Outro fator é que, ao assistir a uma missa na igreja, partilha-se de uma 

celebração ritualizada e com sentidos próprios, enquanto que no programa as 

orações dirigem-se aos principais problemas e necessidades do indivíduo moderno, 

dando ao ouvinte a percepção de uma palavra especificamente voltada a ele. 

Para esse público que já possui a concepção do rádio companheiro, por 

permitir a companhia do comunicador no dia a dia o padre Marcelo, além de adquirir 

a chancela de guia, é o sacerdote que acompanha todas as suas atividades e lhe 

indica caminhos. O fator de estar a seu lado, no trabalho, no trânsito, no hospital, 

sempre orientando, abençoando e, acima de tudo, não deixando ao fiel a sensação 

de estar só. 

Quando as necessidades passam pela obtenção de bens materiais, os quais 

foram limitados pela condição social, a conquista tem significado de vitória e se 

constituem em condecorações. Essa é uma característica das ouvintes que praticam 

uma religião de conveniências, em geral suas orações partem de uma colocação de 

autoridade “Eu falei para Nossa Senhora: Eu quero [...]". Expressões que reforçam 

as formas em que os indivíduos de uma sociedade racionalizada buscam viver, uma 

religiosidade e uma experiência religiosa. As quais se concretizam na performance 

de espetáculo praticada pelo padre Marcelo, envolvendo-a em um clima de show, 

que emociona com as músicas e com o louvor que reveste sua fé e transforma suas 

angústias em esperanças.  

Um aspecto que despertou a atenção da autora deste estudo é que todo o 

envolvimento religioso desenvolvido pelo padre Marcelo está centralizado nele. O 

compromisso que se instala é em relação ao acompanhamento do programa, de 

suas apresentações nos meios de comunicação e não necessariamente a 

frequência à sua igreja. O santuário Mãe de Deus é visitado, mas não é lá que o 
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público vai exercer a sua prática religiosa. Ele não vai orar para um santo ou para 

Nossa Senhora, e sim encontrar e rezar com o padre Marcelo. A missa, a festa, é do 

padre Marcelo, a prática se instala em torno da figura dele.  

As ouvintes do “Momento de Fé” são instigadas a praticarem a religião em 

seu ambiente, no seu cotidiano, com os seus entes queridos. Essa atitude é bem 

recebida por um público que já possui a cultura de rezar o terço em casa, acender 

velas, fazer novenas, aspergir locais e objetos pessoais com água benta.  

O padre transmite a fé e fortalece a alegria, a confiança e os ensinamentos 

na vivência de uma prática religiosa que as ouvintes vão desenvolvendo com a 

expectativa de realizar seus desejos e fantasias. Além de contribuir para fornecer um 

sentido de vida para as suas ouvintes. Na medida em que conquistam seus 

objetivos, elas passam a ser vitoriosas porque têm o poder de pedir e alcançar. Elas 

têm o poder da fé e a graça de Deus.  

Padre Marcelo é visto pelo seu público como inclusivo. Ele atrai os jovens, 

os idosos, os praticantes de outros cultos religiosos, sem preconceito e de forma 

ecumênica. É o padre que convoca multidões. No entanto, ele passa a certeza de 

que é humilde, porque reconhece que é apenas o poder de Deus agindo sobre ele 

para que o milagre possa acontecer. Ele ora pelos fiéis e com eles, com 

simplicidade, a ponto de se sacrificar por eles: “Eu vou me ajoelhar por aqueles que 

não podem [...]” (Como no caso de Dária). Simbolicamente, a exemplo de Jesus que 

morreu na cruz para a salvação da humanidade. Ele fala de Deus com naturalidade 

de quem é íntimo a Ele, porém tem autoridade. Sua palavra é uma ordem de 

comando para que se afaste de todo tipo de influência negativa. 

Para a entrevistada Amélia, o programa e a religião têm dois momentos em 

sua vida. Quando gozava de uma vida estabilizada, era uma prática comum a quem 

fora criada no catolicismo, mas, mesmo nessa época, já consumia a religião na 

mídia, porém praticá-la era um dever de religiosa. Quando sua vida foi alterada pela 

perda do marido, a religião passou a ser uma razão de sobrevivência, e o padre 

Marcelo tornou-se um arrimo para suas fraquezas. 
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Foi o padre Marcelo quem lhe deu o sentido da fé que move, que segura, 

que orienta e sustenta. Acompanha o programa praticando todos os comandos de 

rezar, ajoelhar e concentrar-se. Só não canta porque essa ação significa expressar a 

felicidade que ela não tem. Aprendeu também com ele a entender Deus através de 

seus desígnios.  

Seu relacionamento com os meios de comunicação é muito intenso, e 

permite que a religião seja disponibilizada ao longo do dia, quer seja pela televisão, 

quer seja pelo rádio, que lhe permite o contato com padre Marcelo. Assim, mantém 

rituais que atendem à sua necessidade de estar diariamente em contato com 

palavras que deem sustentação à sua fé. Os meios de comunicação viabilizam essa 

oportunidade e atendem à sua característica de precisar orar em conjunto com 

alguém.  

Percebe-se ao longo do estudo que para as mulheres na faixa etária acima 

dos 50 anos, que tenham sido criadas com uma formação católica tradicional, a 

frequência à igreja é uma atividade inerente em suas vidas. O conhecimento 

religioso é carente de explicações mais didáticas; a prática de elementos do 

catolicismo popular de bênçãos, novenas e amuletos é usual, e o misticismo é 

presente dentro da religiosidade. 

Dentre essas ouvintes há uma subdivisão. As que possuem uma vida 

estabilizada, sem grandes tribulações, mantêm participação na comunidade das 

paróquias e com atividades, no entanto, o principal objetivo é o desenvolvimento de 

um relacionamento social. O outro grupo, composto pelas que contam com uma vida 

difícil, em termos de finanças e doenças, essas não exercem atividades em 

paróquias por falta de condições e de tempo. Frequentam missas semanais com a 

mesma concepção de compromisso cristão e com a esperança de serem 

abençoadas e atendidas em suas necessidades. Porém, buscam na religião uma 

expiação para as aflições de suas vidas. Nessa ansiedade, recorrem aos meios de 

comunicação para aumentar a frequência de pedidos, ouvirem palavras que aliviem 

suas angústias e lhes tragam a força que vem da esperança de atingir seus 

objetivos, ao mesmo tempo em que ouvem testemunhos, mostrando que seus 
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problemas não são únicos, nem os piores, e são factíveis de solução. Adquirem a fé 

que é o instrumento para o exercício das práticas religiosas que serão rotineiras no 

cotidiano, oferecendo sentido à vida. 

Para as mulheres na faixa entre 25 e 50 anos, percebe-se que sua formação 

religiosa já não é tão ortodoxa, o que permite participação em outras instituições 

religiosas sem deixarem de ser católicas, ao mesmo tempo em que admite uma 

visão do padre mais próxima do homem, sem maiores culpas. 

Apesar de as ouvintes nutrirem um maior despojamento em relação aos 

padres cantores e sua participação no mundo do show business, quando se referem 

ao padre Marcelo há uma distinção que o coloca mais como religioso. Para elas, 

essa percepção é atribuída à batina, que representa uma espécie de escudo para 

atrações de cunho mais sensual. No máximo, são tributados a ele aspectos 

carismáticos ou, no ardor da fé, é comparado a anjos. Ele canta, dança, apresenta-

se em programas de auditório, em locais tidos como profanos, mas impõe respeito, 

mantém a sua condição de sacerdote e, ostentando a batina, caracteriza a presença 

do sagrado que evangeliza em qualquer lugar. 

A religião - entretenimento - agrada, porque traz a alegria das festas 

religiosas, das romarias, das procissões, e permite a liberdade de expressão sem 

repressão, por serem sacras e não profanas. O canto, a dança, o grito, os gestos 

são louvores e não frenesi histérico. Além de representarem uma atividade 

comunitária com toda a oportunidade de relacionamento social. 

Para as ouvintes vindas de famílias tradicionalmente católicas, como no 

caso de Dária inclusive com parentes ligados ao clero, frequentar a missa faz parte 

de uma rotina que vem da infância. Não ir, é cometer uma falta grave que precisa 

ser justificada para que não seja punida. 

Padre Marcelo, ao falar sobre si, na entrevista concedida à autora deste 

estudo, diz que suas atitudes são fruto de orientação Divina: “Jesus disse: esse ano 

não é o ano da música, então eu não vou gravar”. Ele se coloca, dessa forma, como 

 



 
 

125

um instrumento do Senhor e afirma ter sido escolhido: “Eu não sou nada. Não 

entendo de comunicação. Foi Jesus que me chamou para essa missão”. Essa 

postura, porém, conjuga-se com a de seu público, que afirma: “Deus não escolhe os 

capacitados. Ele capacita os escolhidos”, de acordo com a entrevistada Andry. E há 

vários outros depoimentos afirmando que ele é um instrumento de Deus, tal qual ele 

se coloca. Assim, a afinidade de discurso se caracteriza em ambos e a fé é 

construída a partir de um melhor entendimento sobre religião, o que é Deus, e 

passagens bíblicas que oferecem esclarecimentos sobre a razão das coisas, desde 

épocas muito antigas até os males atuais.  

Dessa forma, é possível detectar que existem pontos comuns na prática 

religiosa entre as mulheres mais jovens e as mais idosas. As mais jovens 

frequentam menos a igreja, substituindo essa prática pela audiência aos meios de 

comunicação, enquanto para a faixa etária mais elevada a prática na igreja é 

essencial, ficando os meios de comunicação como uma forma de ampliar o campo 

de ação da religiosidade. 

Considerando todas as análises realizadas, entende-se que os vínculos 

estruturados em torno da recepção do programa “Momento de Fé”, com suas 

estratégias discursivas, são permeados de elementos pertinentes à subjetividade 

dos indivíduos contemporâneos, que buscam nos meios de comunicação e na 

religião uma forma de satisfazê-los. 

A relação das ouvintes com o programa mostra que a experiência religiosa 

vivida nesse ritual cotidiano instiga a uma prática de renovação e sustentação da fé. 

Acompanhar ao programa “Momento de Fé” é um mecanismo que preenche a 

necessidade de manter a ponte entre a religião e o seu cotidiano, tendo o padre 

Marcelo como facilitador dessa questão. 

Considerando todas as análises realizadas, vê-se que os vínculos 

estruturados em torno da recepção do programa “Momento de Fé” com suas 

estratégias discursivas, não consiste em uma questão simplesmente de propagar a 

religião, a fim de conseguir novos fiéis, é mais do que isso, é dar continuidade e 
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possibilitar a experiência religiosa para produzir um outro viver na sociedade, pois 

coloca a mensagem apreendida em contato com o conjunto de relações das 

ouvintes. Além de colocar o ouvinte em louvor mediante a Palavra, também 

estabelece um relacionamento íntimo com Deus, numa experiência que estimula o 

ouvinte a fechar-se em seu quarto, a fechar os olhos e voltar-se para si mesmo em 

uma relação imaginária e interpessoal com o Divino.  

O reconhecimento da religiosidade na recepção do sujeito dá-se pela 

reelaboração dos elementos simbólicos, os quais não se pode definir, justamente 

por se constituírem em particulares. Porém, pode-se afirmar que são responsáveis 

pelas diversas formas de praticar a fé. Depreende-se disso que o receptor interage 

dentro de seu estilo com os meios de comunicação e também com a sociedade 

Após detalhadas análises sobre todo o universo individual de cada ouvinte 

pré-selecionada para compor a amostra desse estudo, entende-se que os 

elementos-chave que acionam o imaginário dos ouvintes são exatamente aqueles 

que de alguma forma já estão armazenados na sua memória, ou no recôndito de 

suas subjetividades. Os quais podem estar relacionados com relacionamentos 

familiares, quer seja pela memória da infância, ou pela realidade momentânea em 

que estejam sofrendo perdas e frustrações. Pode-se acrescentar ainda a 

competitividade profissional e mais uma gama de necessidades específicas. Esse 

conjunto receptivo, presente ou acumulado a partir de recepções anteriores, age 

como uma referência que colabora na relativização da crença sedimentada, 

reconstruindo-a a partir dos elementos simbólicos representados por questões 

cotidianas. Portanto, a motivação que move as práticas religiosas também são 

particularidades que estão ligadas ou à tradição religiosa ou à descoberta de novos 

caminhos para exercer uma prática religiosa sem os dogmas que não encontram 

mais afinidades com o público.  

Nesse contexto, o que interessa neste estudo é que a religiosidade se 

estabelece no consumo de um programa do meio rádio, que no dia a dia, mediante 

as subjetividades, ganham significância, permitindo ao indivíduo a construção de 

sentido para sua vida. É nesse momento que o sujeito encontra na mensagem uma 
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resposta aos seus problemas e necessidades, e lhe dá a garantia de símbolos que 

passam a sensação de ter sua vida organizada. Essa atitude é característica de uma 

época em que o indivíduo, embora emancipado, necessita de um respaldo que 

transcenda a sua existência. 

Finalizando este capítulo, é importante deixar claro a importância de 

conhecer as características particulares do público, não permitindo uma resposta 

individual, por ser composta de subjetividades particulares. Porém, deixa nítido que, 

do ponto de vista da produção são particularidades consideradas e, na medida em 

que se tornam representativas são elencadas para a elaboração de temas, orações 

e novenas direcionadas para contemplar parte do público.  

Quanto ao público ouvinte, ele recepciona uma mensagem que conforme o 

grau da sua necessidade ou ansiedade ele adapta a si, e mais uma vez pode-se 

tomar como referência o testemunho da entrevistada e ouvinte Dária, afirmando que 

ao se concentrar viu Jesus vindo e sua direção para atender o seu pedido, viu o 

homem descendo a rua com a carta na mão, trazendo o emprego. Ela não viu a cura 

de seu joelho, mais teve a garantia do padre que disse que se ajoelharia pelos que 

não pudessem se ajoelhar. 

Entende-se, então, que as mensagens são estruturadas sob um único 

sentido, mas com espaço para as diversas chancelas que a recepção de cada 

ouvinte resignificará com base em toda a complexidade de sua vida. O que parece 

confirmar a hipótese deste estudo, de que as mensagens são processadas a partir 

de particularidades e de circunstâncias variáveis, oriundas da subjetividade e da 

biografia do ouvinte.  

Em vista disso, a investigação da recepção a partir desse ângulo 

socioantropológico e comunicacional implicou em aspectos das expressividades dos 

indivíduos, e neste sentido a religiosidade que faz parte desse contexto, bem como a 

relação quem mantém com os meios de comunicação puderam transparecer.  
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Esses elementos permitiram o entendimento de que a produção do 

“Momento de Fé” define seus motes, olhando para esse indivíduo que se constitui no 

público ouvinte. Captando suas características pessoais e estilos de vida, suas 

condições sociais, suas expectativas e subjetividades. São consideradas também 

todas as mazelas do mundo moderno (estresse, bipolaridade, depressão, 

envolvimento com vícios e sequelas de situações de violências). O domínio que as 

produções dos programas possuem sobre a melhor forma de transmitir uma 

mensagem ao ouvinte transparece nos comentários das entrevistadas, de que o 

padre Marcelo explica bem a religião e seus preceitos. 

O padre Marcelo é o transmissor de segurança e explicações sobre a 

religião e os desígnios de Deus, sempre com palavras claras, objetivas de sentido 

positivo e com um cunho de alegria, levando seu público a adquirir ou aumentar a 

sua fé.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo partiu de uma investigação das relações do indivíduo 

contemporâneo com a sociedade, as instituições e os meios de comunicação de 

massa, para completar o ambiente necessário a uma análise da recepção das 

mensagens religiosas e sua capacidade de interpretá-las. 

Para garantir maior abrangência, a verificação atuou sobre todo o ambiente 

das ouvintes, captando todas as informações no cenário que compõe seu cotidiano, 

bem como do objeto de estudo, o programa. 

Assim, foi possível perceber diferenças e similaridades tanto em relação a 

práticas religiosas como quanto ao consumo dos meios de comunicação. Quanto à 

representação religiosa, ela se classifica como de conveniência e funcional, de 

forma mais presente na ala jovem.  

No que tange ao consumo da mídia religiosa, há distinções entre as mais 

jovens, nas quais se percebe um caráter de prática e devoção, enquanto para as 

mais idosas essa audiência representa um complemento do compromisso cristão 

exercido na igreja. O mais instigante, porém, foi descobrir que mesmo com as 

diversas diferenças entre si e nos seus relacionamentos com as instituições e 

sociedade, todas têm em comum uma audiência diária ao “Momento de Fé”, que 

vem de longos anos. E essa prática se instala com elementos que vão do 

catolicismo tradicional ao carismático e também ao popular. 

Na linha tradicional, o programa traz orações e passagens bíblicas que 

contam com uma explanação em linguagem didática proferida pelo padre Marcelo, e 

que vão contar com o hábito dessas práticas para impactar o público de forma a 

gerar credibilidade e seriedade. A proposta é deixar claro que se trata de um 

conteúdo religioso e não meramente um apelo comercial. No momento em que o 

padre convoca as ouvintes a colocarem água e objetos pessoais para receberem a 

bênção, ou realiza novenas, ou ainda apresenta relatos de curas e graças, ele 
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resgata práticas do catolicismo popular. Abre-se aí outra frente para angariar um 

público mais adepto a essa vertente, que por sinal, falando-se em classes de baixo 

poder aquisitivo pode significar maioria. Paralelo a essas estratégias, o programa 

conta com um pano de fundo de músicas, trilhas musicais, coreografias e orações 

empregadas pela linha da Renovação Carismática Católica (RCC), conquistando 

também os ouvintes adeptos dessa ala do catolicismo.  

Ainda com relação à produção do programa, detectou-se uma estratégia 

direcionada a cativar um público religioso para a Rádio Globo AM de São Paulo, 

independente de sua filiação a uma instituição específica, de forma a não 

caracterizá-la com um cunho religioso.  

O padre Marcelo correspondeu a essa expectativa ao estabelecer uma 

linguagem coloquial, próxima à da emissora, evitando ênfases religiosas dogmáticas 

e partindo para uma abordagem da religião inserida no cotidiano das ouvintes. Essa 

mesma afinidade percebida entre a emissora e os atributos comunicacionais do 

padre também transparece entre o seu posicionamento, colocando-se como 

instrumento do Senhor ao qual atribui todas suas atitudes, e o de seus ouvintes, que 

transferem a Deus suas realidades de vida. 

Características que só foram percebidas por meio de uma análise do 

processo de comunicação de forma completa, em que emissor e receptor são 

sujeitos do discurso, em que se considerou a observação da recepção para que se 

pudesse entender as relações desse indivíduo com a sociedade e com os meios de 

comunicação.  

A partir dessa base, os temas são selecionados de acordo com o assunto 

mais exposto no momento, seja pela mídia, seja pelo alto índice de pedidos que 

chegam até o padre. Assim, a mensagem é estruturada sob um único sentido, 

porém, com espaço para as diversas chancelas que a recepção de cada ouvinte 

ressignificará, dada a complexidade de sua vida. A linguagem aplicada é o aspecto 

principal para consolidar o conteúdo da mensagem, evidenciando coerência com as 

questões subjetivas do ouvinte, que foram dotadas de sentido pelo padre. O que 
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parece confirmar a hipótese de que as mensagens são processadas a partir de 

particularidades e de circunstâncias variáveis oriundas da subjetividade e da 

biografia do ouvinte.  

As verificações realizadas e apresentadas neste estudo formaram todo o 

referencial que permitiu alguns entendimentos sobre o comportamento religioso 

dessas ouvintes, um dos quais se caracteriza por uma busca das sensações de ser 

e de ter. Para elas, serem atendidas em seus pedidos de graça significa que elas 

têm fé e contam com a consideração Divina. Essa constatação é que instala a 

esperança e mobiliza suas devoções em prol de seus desejos e necessidades. Da 

mesma forma que garante a proteção que ampara suas carências. 

A mensagem religiosa chega aos ouvintes com uma concepção de 

superioridade, tanto em razão do viés religioso, como em relação ao poder Divino, 

quanto na persuasão da comunicação que conta com essa força persuasória dos 

meios de massa. Além de levar a crer que sejam canais de intervenção da religião 

junto à sociedade, representando se não uma conquista, contudo uma preservação 

ou recuperação dos católicos. 

Pode-se fazer uma função aos os meios de comunicação de serem hoje os 

substitutos ou representarem o hábito de manter um altar em casa, tradição surgida 

no Brasil na época colonial e que se manteve por várias gerações, 

independentemente de classe social. Não importa se era instalado em um canto da 

casa, com uma pequena mobília, ou uma verdadeira capela. Era o lugar das orações 

nos momentos de aflição, assim como de louvores e graças. Hoje, as pessoas se 

concentram em volta de monitores de televisão ou receptores de rádio para orar, 

benzer água do filtro com o radinho, conforme depoimento a esse estudo, benzer os 

remédios e objetos de devoção.  

A transmissão de bênçãos, novenas e missas também equivale à antiga 

presença do sacerdote nas residências para trazer conforto espiritual às famílias que 

passavam por situações de doenças e aflições. Hoje, padre Marcelo faz isso em 

rede para o Brasil todo. Outro paralelo que se pode traçar é a intimidade de algumas 
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famílias com os párocos, dada a sua frequência na igreja. Atualmente, o padre 

Marcelo tem essa intimidade com seu público por estar diariamente em suas casas e 

no seu cotidiano. Intimidade essa, que dá um sentido de pertença aos ouvintes que 

se referem ao programa como o “nosso Momento de Fé”.  

Não foi aprofundada essa questão por não ser o foco deste estudo. Contudo, 

enquanto parte do recorte, transpareceu que a Igreja Católica em especial ainda tem 

um longo caminho a percorrer na adequação e utilização dos meios de comunicação 

em prol da religião.  

Quanto à recepção dos ouvintes de rádio, é preciso esclarecer que se trata 

de um processo de interação que requer desvendar as formas de interagir do sujeito/ 

receptor com as mensagens. Ressalve-se que o rádio é um coletivizador de 

experiências, permitindo que as pessoas que o ouvem ao mesmo tempo tenham a 

sensação de terem vivido juntos essa experiência. 

O segmento de programas religiosos exerce a função de permear a religião 

no cotidiano das ouvintes. As palavras de incentivo, de coragem e de fé, assim como 

as orações e bênçãos, vão oferecer a segurança da proteção.  

Os programas religiosos exercem a religião no cotidiano, influenciando as 

atitudes comportamentais das ouvintes, que ganham valores morais e religiosos, 

tornando-se mais justas, caridosas e compreensivas, tanto em relação à sua própria 

história de vida como à sua percepção de mundo.  

Em se tratando da presença religiosa nos meios de comunicação, é preciso 

olhar sua força capacitiva em fidelizar e desenvolver a rotina da prática religiosa, que 

vai além da visibilidade que a mídia pode acrescentar à religião em si. Assim, além 

de incentivar a prática religiosa, com a audiência diária, o programa amplia seu 

campo de ação, contando com a repetição e apelos sensórios para instalar a prática 

religiosa. É por intermédio dessa sensibilização, capacitação e construção de uma 

prática religiosa que se caracteriza uma experiência religiosa, resultante de uma 

vivência de fé cotidiana.  
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Esse material sensível é que possibilita a transformação de uma expressão 

produzida pelo “Momento de Fé” em um conteúdo provido de sentido simbólico, o 

qual é identificado pelo indivíduo. 

Considera-se então, que a partir da modernidade, instalam-se novas formas 

de práticas religiosas, principalmente nos espaços urbanos, em que há o 

rompimento com as instituições e abre-se espaço para a individualidade e a 

intimidade, para a relação do homem com Deus e consigo mesmo. 

É a tentativa o indivíduo de construir o sentido de sua própria história e com 

as características da dificuldade de representar a si mesmo, necessidade de se 

autoafirmar perante o outro em uma época em que, conforme concepção da filósofa 

Hannah Arendt (2000, p.31-38), a personalidade, singularidade e subjetividade 

podem até confundir-se com o egocentrismo.  

É a constatação da subjetividade pelo encontro com o outro, e neste ponto é 

que se caracteriza a estética da construção religiosa. 

No contato com as mulheres ouvintes do programa, percebeu-se uma 

distinção muito clara entre a instituição religiosa, onde a presença e o contato Divino 

é mais direto, e os meios de comunicação, que trazem a religião até os indivíduos, 

possibilitando uma interface com o sagrado.  

No campo da comunicação este estudo pode proporcionar entendimento 

sobre recepção e experiência estética, demonstrando como um programa de rádio 

pode afetar e transformar a percepção de um ouvinte em relação à mensagem 

religiosa recebida. 

Contribuirá também para que se perceba a representatividade do rádio para 

o indivíduo contemporâneo, como uma comunidade simbólica que garante sua 

capacidade de gerar identidades na intervenção e produção de sentido. 
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Assim, acredita-se que este estudo também sirva à área de comunicação, 

relevando sua capacidade de funcionar como um instrumento para a transmissão de 

mensagens de paz, conforto e esperança, atrelada ao entretenimento e 

desvinculada de uma linguagem essencialmente religiosa. Que apresente uma 

contribuição sobre as interações ocorridas entre as ouvintes e o “Momento de Fé”, 

que, como estratégia de comunicação, estabelece elos com os vários universos 

culturais que a cotidianidade do ouvinte revela. Dessa forma, o programa está 

relacionado a práticas e sentidos do cotidiano do ouvinte, que se configuram em 

experiências estéticas. 

As análises empreendidas neste estudo não esgotam o assunto relacionado 

às mídias religiosas, apenas contribui com a perspectiva investigativa de chamar a 

atenção sobre aspectos da recepção, que estabelece o sentido ressignificando-o, e 

um olhar para o processo de comunicação mais abrangente do que o linear. 

Espera-se que este estudo seja mais um meio para complementar a linha de 

pesquisa iniciada no mestrado de sua autora, implementando a efetiva participação 

dos meios de comunicação de massa na construção da devoção religiosa, quer seja 

em relação à prática devocional a um santo específico, quer seja em relação à 

solidificação da fé para regatar a religiosidade perdida com os aspectos da vida 

secularizada.  

Pretende-se que algumas pistas deixadas neste estudo possam se 

transformar em objetos para discussões e investigações que possibilitem o avanço 

do recorte na linha da interdisciplinaridade entre religião e comunicação. 

Por fim, entende-se que a mídia religiosa deve praticar a técnica de 

persuasão utilizada pelos comunicadores e considerar as características intrínsecas 

do receptor daquele programa específico. Assim, o “Momento de Fé” conta com o 

padre Marcelo, que domina as técnicas de comunicação, tem uma equipe de 

produção que conhece a estratégia da emissora, a capacidade do padre/ 

comunicador e as expectativas e características particulares das mulheres que 

compõem a maioria da audiência do programa. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA: OUVINTES DO PROGRAMA 
“MOMENTO DE FÉ” 

 
 
As transcrições a seguir, das entrevistas com as ouvintes e fiéis do programa 
“Momento de Fé”, apresentado pelo Padre Marcelo Rossi, para efeito da 
análise proposta neste estudo, estão dispostas em ordem alfabética. 
 

 

Entrevistada: Amélia Regina Pitarello de Moraes. Paulistana de 60 anos, viúva, 

mãe de dois filhos, dona de casa, cuida dos netos e da mãe doente. É católica.  

 

“Acompanho o padre Marcelo e na RedeVida o do Pai Eterno. Vou à missa 

todos os domingos na igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia. Sobre religião 

nos meios de comunicação, acompanho o padre Marcelo no rádio e a RedeVida que 

eu gosto muito.  

Na RedeVida assisto à missa do Divino Pai Eterno aos domingos a tarde, e 

a novena às 14 horas de Nossa senhora. Já alcancei graças com essa novena do 

padre Robson.  

Não vejo a missa do padre Marcelo da TV Globo porque é muito cedo, não 

consigo acordar, então eu vejo no domingo a tarde a do Pai Eterno pela RedeVida. 

Agora, se eu estiver em casa aos sábados a tarde, eu acompanho a do Santuário 

pela RedeVida. A missa do Pai Eterno é muito linda.  

Ouço o padre Marcelo desde a época da rádio América até hoje eu gosto 

muito do nosso “Momento de Fé”.  

Comecei a ouvir porque o meu filho trabalhava ali em Santo Amaro, próximo 

ao Santuário, que ainda não era o Santuário, era uma igrejinha acho que é do 

Perpétuo Socorro, não estou bem certa do nome, mas já tinha muita movimentação. 
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Na época, eles vendiam o terço bizantino e meu filho trabalhava ali perto, e 

na hora do almoço dava uma volta. Quando foi o dia das mães ele comprou nas 

barraquinhas um terço artesanal e me deu. Aí, um dia eu estava vendo o terço 

bizantino e Padre Marcelo a noite na RedeVida. Eu sempre vejo a RedeVida, gosto 

muito e meu filho comentou comigo: ’Olha mãe esse é o padre que abençoou o terço 

que eu comprei para vocês. Ele deu pra mim, pra minha mãe e pra minhas duas 

irmãs. A mãe dele e a irmã são tão gentis”. Ai eu falei: ‘Nossa! Márcio! Esse é o 

padre Marcelo’. Bom, fizemos esse comentário e passou, ai uma vez eu fui numa 

igreja no Jaraguá que uma Amiga me convidou pra assistir uma missa de cura e 

libertação. Daí tinha uma moça que marcava a missa dos falecidos, e conversando 

ela me falou que tinha um padre, de nome Marcelo na rádio América e ela me deu 

um papelzinho com o horário do programa, da rádio. Daí eu comecei a ouvir e até 

hoje foi e é uma benção na minha vida.  

[...] quando meu marido era vivo ele gostava também e eu ouvia com ele 

quando ele estava em casa de manhã, se não à noite, porque na época da rádio 

América tinha a noite também. A minha filha também ouvia, quando ela estava em 

casa porque estava grávida das crianças, agora ela está trabalhando e não dá pra 

ouvir, mas ela gosta.  

Eu fico em casa cuidando dos netos, então eu ouço sozinha, quer dizer, com 

minha mãe, mas ela tadinha está com 88 anos e têm problemas de audição, ela usa 

aparelho, [...] ela sabe que é o programa, mas não entende nada.  

Olha, no começo, eu ouvia por questão de religião mesmo, porque meu 

marido era vivo, estava bem, trabalhava, a gente não tinha problemas, tinha uma 

vida tranquila normal, os problemas do dia a dia. Pra você ter uma ideia, eu era uma 

pessoa que não ia nem ao supermercado, meu marido fazia tudo, mercado feira eu 

vivia tranquila, praticamente só passeava, não tinha problemas financeiros, uma vida 

muito boa graças a Deus. Ai descobrimos que meu marido estava com câncer. Do 

nada. De repente. Daí de repente eu perdi tudo. Não tinha mais nada e tinha uma 

situação muito difícil. Foi difícil pra gente aceitar e lidar com a situação [...]. Ele se 

fechou, então ficou tudo muito difícil mesmo. Meu marido não aceitava como que ele 
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nunca sentiu nada e de repente estava com câncer. Ele se sentia a pior das 

pessoas. [...] aquela tristeza, aquela revolta e infelizmente não conseguimos salvá-

lo, porque ele ficou muito triste daí acabou morrendo de um AVC.  

Olha, se não fosse o programa naquela época, eu tinha desabado. Mesmo 

no hospital a gente ouvia. Ele ficou 56 dias no internado então me apeguei muito. E 

naquela fase, o padre Marcelo fazia muita oração pra quem estava com câncer. Eu 

me apeguei muito, fazia as orações direitinho.  

A partir dali eu fui aprendendo o que era fé e Deus e a religião, 

principalmente as palavras que ele falava, eu fui me apegando cada vez mais a ele. 

Se não fosse o programa eu não sei. Eu não sei mesmo. Parece que todo dia ele 

falava uma coisa que eu precisava ouvir que me dava coragem, que fazia minha fé 

ferver. Eu já fui à missa no Santuário, mas eu nuca consegui falar com o padre 

Marcelo, mas eu sempre pedia e como ele fala, não é ele é Deus, então é Deus 

mesmo que age através dele, porque eu conseguia.  

Ele é um anjo na vida da gente. Eu a noite pedia que me desse uma luz, que 

me mostrasse um caminho e no dia seguinte de alguma forma eu tinha a resposta. 

Ou através de uma palavra, ou de um relato de uma pessoa no programa. Daí 

muitas vezes ele falava “Tem uma mulher que está muito triste você vai ter uma 

resposta” e você sabe que eu achei até um documento, quando meu marido faleceu. 

Eu nem sabia que tinha esse documento e tinha prazo, era um seguro e eu nem 

sabia que existia. Fui procurar uma coisa e sem querer acabei achando. Foi Deus. 

Olha há uma diferença entre a igreja e o rádio, porque na igreja você vai à missa, 

por exemplo, eu vou muito ao sacrário, eu converso muito com Jesus, e no 

programa eu nunca fico sem uma resposta é que você ouve os exemplos que te 

fazem crer que te faz ver que você não está sozinha, então você começa a crer e 

pensar ‘eu vou conseguir’. É isso que te faz crer. Porque, na igreja para ser a 

mesma coisa você teria que frequentar o grupo de oração, mas eu não tenho tempo 

pra isso, já fui, mas agora não dá mais, então o rádio te completa melhor. Porque é 

como eu te falei, eu vou muito ao sacrário conversar com Jesus, mas eu não 

consigo ficar um dia sem ouvir o programa dele. É uma benção. É um alimento pra 
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mim. Antigamente eu ia à igreja todos os dias rezar no sacrário, porque eu sou uma 

pessoa que não consigo rezar sozinha, só que agora não dá mais, então vou aos 

domingos e rezo em companhia com o padre no rádio.  

Depois do livro então, nossa! É muito bom o livro dele vou comprar outro 

porque dei o meu. Dei, comprei outro, agora minha filha tá lendo vou comprar outro. 

As músicas eu adoro, inclusive aqui na igreja que eu frequento eles tocam 

muitos as músicas dele, então eu gosto muito.  

Os filmes eu assisti os dois, muito lindos o de Maria que foi o primeiro, 

quando eu fui assistir pela primeira vez, porque assisti três vezes, nós encontramos 

na entrada do cinema o padre Zezinho ele é cameliano, ele está sempre na 

RedeVida aqui da igreja e assistimos juntos foi muito bacana. E quando passou na 

televisão eu assisti de novo.  

Não vê diferença dele nos diversos meios de comunicação. A diferença dele 

para os outros é a dedicação, o amor e carinho que ele dá para as pessoas, e que 

tem muitos padres que na hora que você mais precisa ele não pode, tem que marcar 

hora e as vezes até te criticam, eu nunca vi o padre Marcelo fazer isso, está sempre 

muito atento, até quando ele dá uma bronca ele dá com amor. Ele fala assim: “olha 

você ai que não está fazendo as coisas corretamente, presta atenção, não precisa 

gostar de mim, mas pensa em você, se cuida, cuida da sua saúde, cuida das suas 

atitudes, não faz isso por mim não, nem porque eu estou pedindo, faz isso por você. 

Pensa nisso”.  

Eu já tive uma experiência ruim com um padre, então pra mim o padre 

Marcelo é diferente. Ele fala, não é ele é Deus que usa ele. Ele é um anjo de Deus é 

um instrumento de Deus na vida da gente.  
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No colo de Jesus, aquela parte é linda, muitas vezes a gente chega a chorar, 

dependendo do que ele fala ou da situação que a gente está passando, ou às vezes 

até de outra pessoa que você vê que está sofrendo e não tem força, não tem fé.  

Quando ele manda a gente ajoelhar eu ajoelho porque é sinal que vem uma 

coisa muito especial, eu rezo, ajoelho, só cantar e dançar que não, porque não 

consigo, sou meio acanhada, sei lá (risos) não canto, mas gosto”. 

Entrevista concedida em: 1/4/2011. 
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Entrevistada: Andry Anelino de Oliveira, 41 anos, solteira, nascida em Santa 

Helena / Goiás, reside em São Paulo há 18 anos. É católica.  

 
 
 

“Eu sou universal. Você precisa conhecer o planeta. Pra mim as pessoas 

tem obrigação de descobrir, de entender aquela cultura, seja afro, indígena. Eu sou 

descendente de índio, eu gosto muito de conhecer, estudar a religião. Eu não 

acredito muito no que as pessoas falam não, é preciso estudar. Tem pessoas que 

vieram ao planeta e tiveram a oportunidade de estudar e deixaram um conhecimento 

pra gente que não teve essa oportunidade, então é preciso conhecer aquela filosofia 

e saber qual é a pregação dela e não julgar. 

Eu fui à igreja messiânica e o mestre disse que nós somos universais, nós 

estamos dentro do planeta, então temos que conhecer. Por exemplo, você tem que 

conhecer seus vizinhos, ser comunicativa, porque você não sabe o dia de amanhã, o 

que acontece, você pode precisar daquela comunidade.  

Eu gosto muito do padre Marcelo Rossi, eu gosto da igreja dele, como ser 

humano, dentro do que ele fala, da mensagem Divina, porque eu ouço muito rádio, 

porque rádio você sabe, enquanto você está trabalhando você está ouvindo. Ele fala 

muito, na hora da oração, ele lê uma carta, ele vai beatificar a água, ele vai rezar 

para que o Divino, Deus né, coloque ali naquela água, uma energia, uma luz para 

que atenda o que você estava precisando. Então muitas vezes ele conversa com a 

pessoa, ele já chegou a falar como eu estava vestida, ele falava assim: “Você que 

está ai na cozinha, no canto da pia”. Não, eu nunca mandei carta pra ele, nada, 

nada. Ele sabe.  

Então eu acho o poder Divino extraordinário, e ele tem esse poder Divino. 

Porque é assim, Deus não está em busca dos capacitados, mas Deus capacita 

aqueles escolhidos. Talvez, ele fez essa opção na vida de ser sacerdote, porque 

Deus o escolheu, então naquele momento dos dotes, porque ele fez voto de 

castidade, tem voto de jejum, então é todo um processo do qual ele se tornou 
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sacerdote, eu não fui sacerdote, então o Divino atua ali. Porque se eu faço talvez 

uma carreira de jornalista o universo vai conspirar, porque o universo é energia 

Divina. É assim, a essência Divina está na alma de qualquer ser humano, qualquer 

momento, não há parede, não há empecilho, bloqueio, eu tinha um sobrinho com 

câncer e ouvindo. Ele chegou a falar, vamos orar, mas todos nós temos o momento 

de chegar e o momento de partir.  

Eu nunca vi o padre Marcelo Rossi, nunca fui ao Santuário, eu fui quando 

ele foi em uma igreja aqui na Santa Cruz, numa rádio, mas ele estava como daqui lá 

naquela esquina, lá longe, não dá pra dizer que vi ele. Então você sente um prazer 

Divino.  

Ouço todos os dias, uma outra vez que não. O que mais me chama atenção 

no programa dele é que eu não gostava de música. Ele abriu mais de 2005 pra cá 

na programação da Rádio Globo, ele mudou muito, ele põe uns hinos que toca até 

em outras igrejas, então ele tá quebrando esse preconceito e isso me incentiva. E 

ele canta com o Belo, com a Alcione, então eu achei magnífico, e outra, eu sou fã do 

Roberto Carlos e ele fala muito bem do Roberto Carlos”. 

Entrevista concedida em: 14/2/2011.  
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Entrevistada: Dária da Silva Gomes. 67 anos, Baiana de Castro Alves. Reside 

em São Paulo desde 1963 anos. É manicure, aposentada, viúva, mãe de 3 

filhos, tem 2 netos. É Católica e frequenta a missa todos os domingos na Igreja 

N.S. do Rosário na Pompéia.  

 
 
 

“Sou de uma família muito religiosa, tenho um primo que é frade e duas 

primas que são freiras. Eu cresci com isso. Assistir à missa, pra mim é uma coisa 

maravilhosa, é um lugar onde eu posso orar, tranquila, sem ninguém me chamar, 

sem ninguém me perturbar, me faz muito bem. Até vou me explicar com o padre 

porque eu faltei. 

Eu acho que Missa só na igreja, na televisão não me satisfaz porque não 

consigo me concentrar, não é a mesma coisa, e o que é mais grave, não tem a 

comunhão que pra mim é importante então eu prefiro ir à igreja recebo a comunhão 

e volto pra casa mais feliz, aliviada.  

No rádio só o padre Marcelo e mais nada! Só o padre Marcelo, porque eu 

não gosto de rádio nem de televisão, então eu só escuto o programa dele e assim 

que acaba eu desligo. Eu não ouço e nem assisto mais nada.  

Eu comecei a ouvir porque uma amiga [...] que me indicou [...] me falou que 

era muito bom, que orientava as pessoas que estavam perdidas ou preocupadas 

com alguma coisa, ai eu comecei a ouvir e nunca mais parei. Deve ter uns 10 anos 

que ouço o programa dele.  

Eu o conhecia de ouvir falar, de ver na televisão, mas pessoalmente não, e 

não ouvia o programa. O que eu gostei é que orienta as pessoas como seguir a 

religião, eu já sabia, mas me encanta ouvir ele falar.  
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Ele explica muito bem o que é a religião, os testemunhos que ele recebe, as 

graças que as pessoas recebem, eu mesma já recebi duas graças.  

Sim. Ouvindo o padre Marcelo. Você está com tempo? Eu tinha uma dor no 

joelho há muito tempo, eu tinha artrose, eu não podia nem me ajoelhar, na missa era 

sofrimento, andar, eu sempre morei em apartamento sem elevador. Ai meu filho 

chegou do Canadá, que ele foi estudar lá e estava sem emprego, três anos com 

baixa na carteira fica pior ainda. Então o padre falou que ia rezar pra quem tinha dor 

no joelho, então no dia seguinte, peguei o radinho, meu filho ficou num quarto e eu 

no outro, me fechei, meu filho procurando emprego no computador em um quarto e 

eu rezando no outro, ai o padre Marcelo falou, você que tem dor no joelho, mas 

pode ajoelhar, quem não puder, eu vou me ajoelhar por aqueles que não podem. Eu 

fiz um sacrifício com a perna dura, com uma dor horrível, apoiada na cama ajoelhei, 

e ouvi atentamente. Ai ele falou assim: ‘Você que se ajoelhou, feche os olhos, se 

concentre, pense em Jesus e imagine Jesus, quando você conseguir ver ele faça o 

seu pedido’. Olha, entenda bem, não é que eu vi, mas me concentrei e eu vi Jesus, 

entenda bem, vi no meu pensamento, eu vi Jesus, todo de branco na minha frente, 

olhando pra mim, com os cabelos compridos por aqui ó, olhos azuis, de sandálias. A 

imagem que eu vi no pensamento.  

Ai, o padre Marcelo falou: ‘Agora que você está vendo Jesus, faça o seu 

pedido’. Eu pedi a ele que me tirasse as dores do meu joelho e as do corpo inteiro 

também e que arrumasse um emprego pro meu filho. Continuou a oração, depois ele 

orou pelos desempregados. Eu orei também, continuei concentrada, ai eu vi uma 

pessoa descendo a rua com carta na mão trazendo um emprego pro meu filho, eu 

imaginei que fosse isso. Ai acabou o programa, eu sai do quarto e falei pro meu 

filho: ‘Nunca mais você vai ver eu reclamar de uma dor’. Isso está fazendo quatro 

anos ai eu falei pro Fernando: ‘Você vai arrumar um emprego porque eu vi uma 

pessoa com um envelope na mão’. Foi na imaginação. Você se concentra, fica 

pensando, não pode desviar o pensamento não, tem que ficar naquilo”.  
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(Elenice) E esse fato se confirmou. A pessoa veio trazer a carta? 

(Dária) “Não. Foi por telefone. Ligaram, eu atendi, batata e duas semanas 

depois ele arrumou o emprego e está trabalhando até hoje. E todo santo dia tem 

testemunho de milagre no programa dele.  

Ele lançou um livro agora, Ágape, eu já comprei, distribui três, eu fiquei sem. 

Preciso comprar outro. O meu eu dei pra uma senhora ler em oração que está no 

desespero só, um filho é se drogava muito. Encontrei ela e ela disse que tá rezando 

e que faz quinze dias que eu filho não está se drogando mais, não sai de casa tá se 

regenerando. Eu falei ‘Ai. Graças a Deus’. Agora preciso comprar outro pra mim. 

Mas com o maior prazer do mundo. Com a fé que ia resolver o problema dela”.  

(Elenice) O livro dele vc gostou. Muito. Por quê?  

(Dária) “Por causa das orações. [...] A história, a gente que é católica já 

sabe, é parte da bíblia, mas as orações são muito bonitas. E consegue o que quer.  

Essas foram as graças que alcancei. E depois disso nunca mais eu consegui 

me concentrar. Não sei o porquê. Mas eu fiquei até triste. Eu tento. Ele manda a 

gente se concentrar, fechar os olhos, imaginar um jardim, eu fico imaginando o 

Jardim do Ipiranga, que eu acho tão bonito (risos), mas eu não consegui me 

concentrar”.  

(Elenice) – Como vc diz que só ouve o padre Marcelo, o que ele tem 

diferente? 

(Dária) “É o modo dele pregar como ele orienta as pessoas ele explica tudo 

direitinho. Olha é uma coisa fora do normal, eu nem sei explicar o que sinto ao ouvir 

as palavras dele”.  
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(Elenice) – Você o conhece pessoalmente?  

(Dária) “Não. Mas gostaria de conhecer. Já fui à igreja dele três vezes, mas 

é muito longe. Fiquei lá trás”.  

(Elenice) – Você tem algum ritual pra ouvir o programa fica quietinha ou 

como é?  

(Dária) “Eu acompanho. Tudo que ele manda fazer eu faço. Manda ajoelhar 

eu ajoelho, manda cantar eu canto, enquanto ele tá falando das propagandas das 

velas, porque eu fico ouvindo e fazendo o almoço, meu neto almoça cedo pra ir 

trabalhar, ele almoça 10h30 e o programa dele é das 9 às 10h00, então eu tenho 

que correr. Mas na hora que ele fala pra se concentrar, eu paro tudo. Mesmo que eu 

me atrase. Quando ele fala que tem que fechar os olhos, que tem que parar tudo, eu 

largo tudo. Viagem ao colo de Jesus, eu fico lembrando de quando eu era criança, 

na fazenda, porque agente era bobo, e esse meu primo que é frade, já morreu, ia lá 

em casa e eu sentava no colo dele.  

(Elenice) – E os CDS dele, vc gosta das músicas por quê?  

(Dária) “As letras são muito boas, eu tenho todos e um DVD também, mas 

eu ouço quando estou com uma necessidade de oração. Não é pra ouvir música. É 

pra rezar”. 

(Elenice) – E quando ele vai a televisão vc acompanha, ou só no rádio? 

(Dária) “Se eu souber que ele vai a um programa, eu não perco, só se eu 

não estiver em casa, mas se não eu não perco. Agora missa eu não consigo 

acompanhar, nem no rádio e nem na televisão. Antes eu acompanhava a missa da 

TV de manhã, eu levantava muito cedo e não perdia, mas agora não consigo mais, 

tá muito cedo. 
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(Elenice) – E os filmes dele, foi assistir?  

(Dária) “Fui assistir os dois, gostei muito. Se passasse de novo e ia ver.  

(Elenice) – Existe uma diferença nele entre os meios de comunicação?  

(Dária) “No rádio eu gosto mais. Eu me concentro mais”.  

(Elenice) – Tem pessoas que criticam a religião nos meios de 

comunicação, acham muito comercial, você tem esse ponto de vista?  

(Dária) “No caso do padre Marcelo não! Ele só faz orientar as pessoas, e 

ensinar um caminho, tem muitas pessoas que estavam perdida e se encontraram, 

ouvindo ele, lendo o livro Ágape”.  

(Elenice) – Não é uma ação comercial?  

(Dária) “Não. Dele não! No caso do padre Marcelo não! Ele faz por 

dedicação, ele gosta e se sente bem, por bajulação, nada disso, ele nem gosta 

disso”.  

(Elenice) – Como você percebe que ele não gosta de ser bajulado?  

(Dária) “Ele comenta. Alguém liga para agradecer e ele fala ‘agradecer a 

mim não, agradeça a Deus. Eu não faço nada. Quem faz é Deus. Ele não aceita que 

seja ele, deixa claro que ele é um instrumento de Deus. Ele faz pra ajudar, não faz 

por interesse não”.  

(Elenice) – Existe uma diferença entre ele e o padre Fábio?  

(Dária) “Ah! Eu acho o padre Fábio... Eu acho o padre Fábio... Não sei se é 

porque me acostumei com o padre Marcelo (risada forte) não consigo me ligar no 
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padre Fábio. Acho ele meio estrela. (Pede desculpa pela fala e prossegue). Tem o 

padre Zé Maria também que é muito bom”.  

(Elenice) – Qual a diferença entre o padre Marcelo e os outros padres 

cantores?  

(Dária) “Ele é muito simples. Ele não é ligado nesse negócio de se 

promover. Ele eu defendo, de corpo e alma. Ele não é essa pessoa que as pessoas 

pensam. Eu tenho uma sobrinha que não gosta dele, mas ela é espírita. Ela o acha 

estrela, mas ele não é, o padre Marcelo não é nada disso. E o padre Zé Maria 

também é assim, simples. O padre Marcelo quer ver todo mundo bem, é isso”.  

(Elenice) – Como vc ouve o programa dele, todo dia, em casa, como?  

(Dária) “Todos os dias, só quando eu saio, mas quando tenho médico perco 

fico triste. Eu não quero perder o programa, quando vou sair fico preocupada em 

perder o programa dele”.  

(Elenice) – Durante o dia você lembra-se do que ele que ele falou, 

orientou? 

(Dária) “Não, eu sou muito desligada. Escuto comento mais depois esqueço. 

Eu rezo na igreja pra Deus dar força pra ele. Que ele seja a pessoa que ele é. Que 

ele consiga orientar as pessoas, porque tem muitas ovelhas perdidas por ai. Ele é 

um desses que consegue amarrar todos. Rezo para ele ter muita força”.  

(Conta um dois casos de câncer na família) 

(Elenice) – Você vai rezar por eles? 

(Dária) “Eu rezo sim. Por minha família toda os que estão doentes. Tenho fé 

na minha oração, uma coisa, tudo que eu peço eu consigo”.  
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(Elenice) – Existe alguma coisa que você gostaria de falar do padre 

Marcelo e que eu não te perguntei?  

(Dária) “Pra mim eu não digo que ele é um Deus, mas pra mim ele é tudo, 

me passa muita segurança. Ele só transmite paz, minha gente. Quem o ouvir uma 

vez, não deixa de ouvir nunca mais. Eu largo tudo e fico ali. Eu ficava trabalhando e 

o radinho, ali. Na hora de benzer a água eu pedia licença e ia benzer a água. Até 

hoje eu faço isso, eu largo o que estou fazendo tiro a parte superior do filtro e 

aproximo o radinho da boca do filtro e ele benze. Na minha casa tudo é com água 

benta, faço comida com aquela água, tomo os remédios, café, tudo. Se eu compro 

alguma coisa eu ponho perto do radio na hora da benção dele.  

(Elenice) – Como assim?  

(Dária) Olha, antes de eu ouvir o padre Marcelo eu fui assaltada oito vezes. 

Depois que eu comecei a ouvir, a benzer a água, rezar com ele, nunca mais fui 

assaltada. Outro dia, comprei essa correntinha, (mostra uma correntinha em seu 

pescoço) fui na igreja e o padre benzeu, não fiquei satisfeita, botei perto do radinho 

na hora da benção dele, ai, sim, sai sossegada com ela na rua. Quando eu assistia a 

missa dele na televisão, na Globo, domingo de manhã, fazia a mesma coisa. Tinha 

vez, que em volta da TV tinha um monte de coisas (risos) chegava a fazer uma roda, 

parecia um presépio. Punha tudo. Às vezes até o pão que ia tomar café da manhã 

(risos), é muito bom.  

(Elenice) – Agradeço e me despeço pedindo a ela que ore pelo meu 

projeto, já que tudo ela pede é atendida.  

Entrevista concedida em: 17/2/11. 
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Entrevistada: Divina Maria de Oliveira. Uma mulher muito alegre e com um riso 

solto, alto e feliz. Começa a entrevista dizendo: “Sou viúva graças a Deus!! 

Não quero me casar nunca mais! Mas, dou umas namoradas, né?” Termina a 

frase com uma sonora gargalhada. Está em São Paulo há 30 anos é católica e 

afirma ser favorável ao ecumenismo. Não sabe explicar bem o que é, mas 

considera ser respeito e falta de preconceito para com todas as religiões.  

 

 
Divida gosta muito dos santos, acredita muito em Nossa Senhora, declara 

que já obteve tantas graças que se considera: “Divina das graças! (mais uma sonora 

gargalhada) e prossegue séria: “Eu alcancei muitas graças. Eu vivo de graças. Eu já 

fui lá e voltei”. Esse “lá” ela explica que já esteve à beira da morte, que perdeu 

marido, filho, irmão e muitos parentes. “Você sabe que em Goiás tem muitos 

problemas de câncer. Perdi muitos parentes com essa doença, foi uma purificação. 

Só a fé pra me ajudar a sobreviver. Se a pessoa não tiver religião e não tiver fé não 

sobrevive. Principalmente nos dias de hoje”.  

A religião transmite a fé que passa a ser uma âncora para transpor as 

dificuldades da vida. Ao relembrar as graças alcançadas, atribui à Nossa Senhora 

Aparecida, de quem é devotíssima e a Jesus Cristo.  

Pensa um pouco e confessa: “Eu não tinha muita fé em Jesus Cristo. Tinha, 

mas não era fervorosa. Porém, eu alcancei uma graça recentemente.” 

Relata o caso de um sobrinho que estava desempregado e com um filho de 

seis anos em coma por ter sofrido um AVC, e coloca que pediu muito à Nossa 

Senhora, mas resolveu pedir a Jesus Cristo também: “Falei bem assim: Tanta gente 

alcança graça com você eu nunca pedi, me dá essa graça. Alcancei! O menino se 

curou e meu sobrinho arrumou dois empregos! Dois! Foi uma benção”. A fé 

mercantilista: atende o pedido que te devoto fé.  

Quando começa a falar dos padres midiáticos cita o padre Fábio de Melo 

fechando os olhos com ar sonhador: “Ai! O padre Fabio!”. Nesse momento, se refere 
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ao padre Marcelo dizendo que a maneira que ele fala é o que mais lhe chama a 

atenção e exemplifica: “Ele fala mesmo assim: Você ai! É com você mesmo que 

quero falar! Você que está com um problema. Ele fala mesmo. Todo dia eu fico 

pensando: que será que esse padre vai falar pra mim hoje?”  

Pergunto se todo dia ele fala algo para ela e a resposta vem acompanhada 

de um riso envaidecido: “Às vezes ele fala. Quase sempre.” 

Confirma ouvir o programa diariamente salvo quando algum compromisso 

não permite. Não sabe definir há quantos anos ouve, mas alega ser desde a época 

em que ele estava na rádio América e comenta que foi a dona da casa em que 

trabalhava na época que comentou com ela: “A dona Vera me disse: Menina! Tem 

um padre que está fazendo milagres. Tão jovem! Eu preciso ver ele.”  

(O programa do padre Marcelo esteve na rádio América até o segundo 

semestre de 2001) 

Divina balança a cabeça afirmativamente e prossegue: “E ele fez um 

milagre! Ele revolucionou a igreja católica!”. Nesse momento ela passa a enfatizar 

suas afirmações: “Ele revolucionou! Esse já foi o primeiro milagre”. 

A visibilidade que a mídia oferece da presença dos fiéis nos eventos do 

Padre Marcelo dá à Divina essa constatação de revolucionar a igreja. Ele condessa 

elementos do catolicismo tradicional com recursos de entretenimento que atende 

aos anseios do indivíduo contemporâneo.  

Ela diz frequentar a missa esporadicamente, prefere acompanhar o 

programa “Momento de Fé” e declara: “Quando eu ouço o padre Marcelo eu sinto 

mais a força de Deus. Não sei se é porque eu gosto muito de rádio. Sou do interior e 

lá eu e minhas amigas ouvíamos muito. (risos)”.  
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(Refere-se a Rio Verde-GO, onde nasce e teve parte da infância, depois foi 

para Goiânia onde viveu até os 18 anos quando veio para São Paulo) 

A credibilidade do meio colabora para atribuir essa força maior que alega 

sentir ao ouvir a palavra de Deus no programa. Continua a exposição sobre seu 

relacionamento com o meio radiofônico e afirma preferir ouvir as emissoras AM. Cita 

o “Eli Corrêa” como um dos programas que gosta muito, porém no segmento 

religioso, só o do padre Marcelo e relata que ouve o programa trabalhando e que 

acompanha, reza, canta, mas não se ajoelha e faz uma referencia a dona da casa: 

“É, ajoelhar eu não ajoelho, porque se não a dona vai falar: Assim já é demais!” 

Fecha a frase rindo e complementa: “No rádio ele fala: se der pra você ajoelhar você 

ajoelha, se não der, se você estiver no trabalho, pode ficar estranho, então não 

ajoelhe, mas ore. Ele fala”.  

Essa é a demonstração de que padre Marcelo conhece os hábitos de seus 

fiéis e ouvintes. Enquanto padre suas mensagens são direcionadas às aflições que 

mais atingem a população de baixa renda em um centro urbano: a solidão, 

dificuldades financeira e doenças. Enquanto comunicador utiliza as técnicas de 

comunicação para conquistar uma fatia do público que se envolve emocionalmente 

com o tom de voz, as palavras carinhosas e o diálogo que falta no seu dia a dia.  

Quanto aos filmes dele, para ela são irrelevantes, não tem afinidade com o 

cinema e diz que viu um pequeno trecho do “Maria, mãe do filho de Deus” quando 

passou na televisão, mas não se interessou. O mesmo acontece com a literatura, leu 

o Ágape, mas não enfatiza nada sobre o livro e declara ter lido também o do padre 

Fábio de Mello, fica em dúvida quanto ao título e afirma: “Acho que é Mentes 

Roubadas. Muito bom também.”  

(A autora deste estudo procurou e não encontrou dentre as publicações de 

padre Fábio de Melo nenhuma obra com esse titulo. O mais próximo que possa ter 

gerado a confusão é: “Quem me roubou de mim? Canção Nova. 56. ed., 2008.) 
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Após essa demonstração de distanciamento em relação à arte 

cinematográfica e literária, Divina passa a tecer uma comparação entre os dois 

padres: “O padre Marcelo é mais doce. O padre Fábio é mais hooomemm”. Emite 

uma sonora gargalhada e prossegue: “O padre Marcelo é mais carismático, ele fala 

no rádio mais doce, manso, ele fala muito de anjos, de Deus e ele fala como se 

Deus estivesse ali com ele e conversando com a gente. Ele é um padre atual”.  

O tom doce a que se refere, é o falar conversando intimamente passando a 

sensação à maioria das ouvintes de que o diálogo é com ela. Ele não tem o tom 

autoritário, o tom é de conselheiro, amigo, confidente. E ela dá o seu exemplo de 

conversa com Deus: “Comigo não tem esse negócio de ajoelhar. Eu falo com Ele 

como se estivesse conversando com a senhora. Toda vida foi assim. Claro que 

Deus é meu pai meu criador, então eu tenho um respeito, mas falo com Deus 

normalmente”. Essa é identificação que sente no tom de padre Marcelo.  

Divina passa a imagem das pessoas que têm a sabedoria de extrair das 

dificuldades da vida experiências, porém não ficam amargando-as. É alegre e 

transmite essa felicidade, me oferece um café gostoso e diz que é “a moda Goiana”, 

sempre fechando as frases com uma sonora risada.  

Entrevista concedida em: 21/12/2010. 

 

 



 
 

163

Entrevistada: Jaqueline Pereira de Santa Ana. 27 anos, casada, tem uma filha 

de 3 anos e 9 meses. Nascida na Bahia, veio para São Paulo no começo de 

2003, para trabalhar em casa de família, e tem dois irmãos. 

 

“Ouço rádio diariamente. Sim, sempre, diariamente. Fico informada do que 

está ocorrendo no dia. Como não tenho tempo de ver televisão o rádio é a melhor 

maneira de se atualizar. 

Sou, católica. A religião é uma meta de eu melhorar como ser humano me 

faz ser melhor, é um ponto de vista para eu ser melhor. Ela mostra caminhos para 

você ir melhorando.  

Vou à missa aos finais de semana, a cada 8 a 15 dias na Nossa Senhora da 

Aparecida, perto de onde eu moro em Pirituba. Às vezes comungo e às vezes não, 

comungo apenas quando estou bem comigo mesma. Assim, se eu não estiver aflita 

o seu dia a dia, não estiver pensando em coisas negativas. Caso contrário não, 

porque eu acho que me atrapalha estar com Deus, não consigo elevar meu 

pensamento a Deus. 

Eu ouço o programa depois do Padre Marcelo, o Canázio e depois um do 

caminhoneiro ai depois eu desligo, porque já está quase na hora de eu ir embora.  

Na televisão eu assisto à novela. Eu rezo um terço por volta das 18h00, do 

Pai Eterno, é uma capelinha no interior de SP, ele faz a oração do terço em uma 

capelinha e convida a legião de Maria, convida aqueles missionários que estão 

sendo encaminhados para ser Padre e ele pega uma comunidade e vai colocando lá 

para rezar o terço, e na rádio eu rezo às 22h00 na Globo, então eu rezo às seis 

horas na televisão na RedeVida e às dez da noite na Rádio Globo. 

Acompanho tudo sozinha. Minha mãe na Bahia acompanha, ela ouve o 

programa do Padre Marcelo na a rede Celsius, mas meu marido e minha filha ficam 
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do lado, não são assim como eu, eu puxo a Natália que está sempre comigo, mas 

ele às vezes acompanha. 

Acompanho o padre Marcelo diariamente. Diariamente porque me dá uma 

visão do que é a religião, o programa me estimula, me ensina a rezar e a estar mais 

cumprida com Deus. O programa me ajuda a rezar a noite eu vou com o que eu 

aprendi de manha no programa. Me faz chegar a noite na minha oração, me facilita 

a conversa com Deus. 

O programa tem uma força. Eu sinto que ele faz com que a fé que mova a 

gente. Ele age com fé, não por ser padre. Acho que se ele fosse só Padre ele não 

teria conseguido ficar esse tempo todo no programa. 

É ótimo, a religião nos meios de comunicação, porque você não fica 24 

horas vendo novela o tempo todo. Se tiver religião, o povo vai buscar isso 24 horas. 

Eles têm que estimular e estimular para você buscar. A fé tem que ser estimulada. A 

fé, quanto mais a gente pratica, mais ela aumenta. 

A religião no rádio substitui a igreja até certo ponto, porque o corpo e o 

sangue de Jesus você tem que ter ele, então isso você encontra na igreja e o rádio 

não vai te dar isso, mas substitui no sentindo de estar te alimentando e estimulando. 

Assim, o corpo de Jesus é quando você toma a hóstia você entra contato com ele 

direto com Jesus, e isso o rádio não vai te dar. 

Eu vejo o padre Marcelo como um instrumento que Deus colocou na terra 

para nos guiar. Assim, você guia seu rebanho como um pastor. E isso não é 

qualquer padre é só dele. Ele é diferente, ele transmite uma fé quando ouvimos.  

Ele evangeliza. Ele consegue fazer isso, e a evangelização dele está mais 

concentrada no rádio do que na televisão. 
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Eu gosto dos CDs dele. Porque o louvor que ele faz você fecha os olhos e 

imagina, você vê o seu mundo mudar, como se você entrasse em outra dimensão e 

se purificasse. A música é uma forma de louvar.  

Nunca fui, ao Santuário dele é um dos meus sonhos. Não por ele, mas pelo 

clima que deve ser. Mas nunca tive oportunidade.  

Eu nunca vi o padre Marcelo pessoalmente, só pela televisão. 

Eu comparo o padre Marcelo a um cachorro, Por causa da sinceridade, ele é 

muito sincero é de coração. Apesar de não conhecê-lo as mensagens que ele faz, 

você lê uma bíblia e ele tira o conhecimento dela. Lê uma passagem e vai te explicar 

aquela passagem, ali eu acho que é de coração, ele faz com que a gente enxergue 

o que aconteceu anos e anos e a gente ainda vive hoje e a gente tem que melhorar. 

Bem, eu acho que depende de cada um, eu acho que a minha fé só minha. 

Tenho minha cunhada que ouve também, mas ela já não tem o ponto de vista que 

eu tenho. A minha fé é diferente da dela, eu sei o que eu quero, ela não sabe, eu sei 

onde é a minha e eu tenho que ficar ali aconteça o que acontecer. 

O padre consegue te passar até um determinado ponto. Ela ouve por ouvir, 

não põe aquilo dentro dela, não reflete para ver o que pode fazer, melhorar. Você 

tem que escutar e pegar para você, botar aquilo como forma de melhorar você. O 

que o padre Marcelo fala é uma semente e a gente vai regando, e ela houve todo dia 

e não planta entendeu. 

A fé vem de dentro da gente. Não adianta, é de dentro de você mesma você 

tem que mudar dentro de você, te que querer dentro de você. 

Eu ouço o “Momento de Fé” sempre trabalhando, porque é durante a 

semana e aos sábados, eu só escuto em casa. Se eu não trabalhar aos sábados ai 

eu escuto em casa. 
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É bom porque e dou graças a Deus que tenho essa oportunidade de escutar, 

porque se fosse em outro serviço eu não ia escutar isso. E em termos do trabalho, 

me ajuda muito. 

Ouvir o programa me faz chegar a uma paz interior. Ai, se eu estiver em paz, 

com nada me bloqueando, eu peço e alcanço rezando com o padre Marcelo ele 

ajuda, porque ele te ensina a você chegar a ele ao Pai. 

Os CD que dele estimula muito, você é uma pessoa que está em uma 

depressão ou em um momento na sua vida que está sendo muito difícil, não tem 

como ou não sabe como chegar a Deus, não estou fazendo propaganda, mas se 

escutar com o coração, não só ouvir, mas de coração, no seu profundo, vai te levar 

tudo de ruim que você tiver. O último é que está trabalhado mais essa parte. Ele tem 

só músicas, que na verdade não é só músicas, são mensagens, que estão falando 

muito do que é você agora, do que é o ser humano. É tudo isso que estamos 

passando, pai matando filho, está uma coisa assim de louco. Então você acaba 

entrando numa depressão por motivo fútil ou não fútil, mas que você acaba se 

entregando a ela. Esse CD veio assim, tem muitas músicas que você pega ela 

direitinho e acaba vendo que não é música e sim uma mensagem de melhorar o seu 

interior. 

Os filmes eu assisti todos. Mas eu achei ele diferente, mas gostei. Diferente 

na maneira dele no rádio. No cinema ele é mais ator e no rádio ele é mais 

verdadeiro. No cinema ele interpretou e no rádio é ele mesmo, mas acho que todas 

as formas de passar a religião e evangelizar, são boas. 

Entrevista concedida em: 14/5/2010. 
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Entrevistada: Lourdes Sanches Viriatto. De fala muito rápida, faz questão de 

grifar que é: católica, apostólica romana e praticante. Frequenta a igreja Santo 

Antônio no bairro do Braz, canta no coral e participa da pastoral da saúde. 

 

 
 

A entrevista com Lourdes é uma das mais confusas pela sua forma de ser. 

Chovia muito e ela a todo instante interrompia para verificar a rua pela janela. 

Perguntei se tinha receio de alagamento e ela me diz que não, apenas 

precisava saber o que estava ocorrendo lá fora.  

Apresenta-se fazendo questão de esclarecer que seu nome é Lourdes, com 

“o” e “u”, e que o Viriatto do sobrenome tem dois “ts”.  

Vai a missa todos os domingos, porém agora está trabalhando para uma 

senhora de sexta feira ao domingo a noite, e esclarece: “Quando eu fui aceitar esse 

emprego eu tive que conversar com o padre. Ele me falou: ‘bom você tem uma 

finalidade. Já que tem que trabalhar de final de semana a sua missa fica para 

segunda feira de manha’”. Então eu vou religiosamente todas as segundas-feiras às 

7h30. Mas eu gosto mais da missa de domingo. Porque você sabe que a missa 

durante a semana tem só uma leitura e no domingo tem duas. Então, tem algumas 

diferenças, pequenas mais tem. No domingo parece mais completa.  

Lourdes não sabe esclarecer o que significa ter duas leituras ou uma, nem 

tão pouco quais são as reais diferenças entre a missa dominical e a da semana. 

Com muita conversa e entre algumas expressões de gostar de participar, pude 

perceber que a diferença reside na quantidade de pessoas, a presença do coral, 

toda a “agitação” ou alegria a que se refere ser maior aos domingos.  

Aproveito para questionar sobre a religião nos meios de comunicação, mas 

ela afirma que prefere mesmo a missa na igreja e explica: “Pra mim na televisão é 

diferente. Porque na igreja a gente presta mais atenção é mais aproveitada. Tem 
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gente que diz que assistiu na TV, tá bom, mas pra mim não tá bom não. Pra mim, 

fica faltando alguma coisa. Eu gosto de participar”.  

Lourdes dá muito valor à sua participação, para ela é isso que valida os 

eventos. 

Sobre o programa do padre Marcelo ela ouve praticamente todos os dias e 

gosta. Cita que às vezes não dá para ouvir porque considera que tem uma vida 

muito ocupada. A parte que mais gosta do “Momento de Fé” são as orações e afirma 

que os testemunhos, ou as participações dos ouvintes, que ela chama de 

entrevistas, não prendem tanto sua atenção.  

Não se identifica com situações em que não haja a sua interatividade e 

esclarece que ao ouvir o programa acompanha rezando, cantando: “O dia que eu 

estou concentrada eu rezo, ajoelho, ponho o copo de água e eu acredito que está 

benta. Porque se ele fala que está, eu acredito. Agora, tem vezes que eu ouço, mas 

não estou muito fixa.” 

A sua concentração está atrelada às suas necessidades pessoais, caso 

contrário a sua audiência é mais desatenta. Porém, deixa claro sua credibilidade na 

palavra do padre e na tradição da água benta.  

Continua falando sobre o programa e fica muito compenetrada ao se referir 

ao quadro “Viagem ao colo de Jesus”.  

Lourdes me passa a sensação de que esse momento lhe causa receio. Ao 

falar ela repete muito as frases como se tentasse entender ou se convencer do real 

significado: “Eu gosto, mas você sabe que eu acho muito forte. Aquela chamada 

dele é bem forte. Na hora que ele fala isso, é uma reflexão forte. Se você estiver 

ouvindo com fé mesmo, é forte”.  
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O forte é a incógnita que não sabe decifrar, é o momento de silêncio que te 

leva ao interior e a uma concentração com forças Divinas que assustam por oferecer 

o desconhecido. Esta é a leitura que consegui fazer de todo o rodeio que ela fez em 

torno da palavra “forte” ao se referir ao momento de meditação.  

Quando passamos a falar das músicas do padre, me surpreendo com sua 

expressão enfática: “Não gosto! Porque ele mistura muito o povão. Põe o povão pra 

cantar, ele grava com o povão, ai eu não gosto. Fica difícil de entender. A gente não 

ouve direito. Eu prefiro o padre Fábio, porque ele grava sozinho, você ouve bem, fica 

bonito, agente entende melhor”.  

Embalada na explanação da parte musical, conta que já foi ao Santuário 

Mãe de Deus cinco vezes e lá não se incomoda se não ouve direito, porque ela 

gosta é de participar. O que evidencia a sua necessidade individual de interagir. As 

músicas gravadas com a coletividade, não têm a sua participação então não lhe 

agrada.  

O livro ela leu, gostou e considera uma leitura fácil e que a parte final fala 

diretamente com ela: “É muito bonito. Porque tem livro que você começa a ler e não 

te interessa e o Ágape prende a gente. Tem umas orações muito bonitas que fala 

com a gente, porque você sabe eu moro sozinha então às vezes a gente precisa de 

oração”.  

Conta que até alcançou uma graça com ele. Seu único filho era uma pessoa 

muito rude, não tinha uma atitude de carinho, o que era motivo de discussões entre 

eles e de forte sofrimento para ela. Relata: “Ele era uma pessoa seca, não era 

estúpido, mas frio, eu rezava para o padre Marcelo amansar o coração dele. Eu 

consegui. Porque ele mudou. Agora ele é muito carinhoso”.  

Lourdes me transmitiu durante toda sua entrevista o comportamento 

contemporâneo que o individuo tem de interagir de só valorar o que é seu. Tem que 

ter a sua participação, sua interatividade.  
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Fico curiosa em entender porque lhe causa interesse olhar constantemente 

o que ocorre na rua, e não lhe chamar atenção os testemunhos, ao que ela 

esclarece que precisa saber os fatos para poder conversar com as pessoas e se 

despede de mim dizendo: “Quando você quiser saber mais alguma coisa, sobre 

religião ou padre Marcelo, fala comigo. Pode ser pela Internet. Você tem Internet? 

Eu tenho MSN. Pode me chamar”. 

Entrevista concedida em: 7/1/2011. 
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Entrevistada: Luciene Silva da Mota Costa. 30 anos, goiana, solteira, técnica de 

enfermagem. Afirma que as irmãs e a mãe são católicas fervorosas, mas ela é 

Kardecista. 

 

 
 

“Sou espírita Kardecista. Na verdade, pra mim o espiritismo é uma religião 

completa. Tudo que você procura, lá eu encontro, todas as respostas pra muitas 

coisas. Muitas vezes você tem algum problema e fica se questionando por quê? Por 

quê? Lá eu acho a resposta. Eu sempre achei. Na verdade, eu fui levada a essa 

religião. Aos 9 anos de idade eu estava passando por necessidade e ai de repente 

eu vou numa escola e por acaso uma amiguinha me avisa que em certo lugar eu 

poderia ser ajudada e eu fui e acabei me apaixonando por causa da caridade, do 

amor mesmo que tem mesmo nessa religião. Eu fui católica, por causa da minha 

mãe e a gente seguia junto com ela, fiz a primeira comunhão, ia às missas domingo, 

essas coisas como geralmente as famílias antigamente.  

Eu tenho uma irmã que é bastante católica, e ela ouvia bastante, porque 

minha irmã tinha problemas psicológicos, depressão, e quando a gente tem algum 

problema você vai procurar de alguma forma a solução, você procura ouvir alguma 

coisa que te traga uma paz, que melhore a sua angústia. Quando eu vim morar em 

São Paulo, que minha família é toda de Goiânia, eu fiquei muito sozinha, você tem 

que resolver as coisas sozinha, foi uma fase de muita turbulência, eu comecei a 

sentir muitos medos que atrapalham muitas vezes e que te levam pra baixo então 

você procura achar alguma coisa.  

Um dia eu estava com minha irmã ao telefone, eu estava muito nervosa, 

estava chorando, e ela me falou porque que eu não ouvia, e eu ainda não tinha 

encontrado aqui em São Paulo, um centro espírita pra frequentar, então eu estava 

meio afastada da religião. E eu particularmente sempre preciso de alguma coisa que 

me apóie. Até então eu já conhecia, tinha visto ele na tv mais nunca tinha me 

interessado. Um dia eu comecei a ouvir em busca dessa paz, não por ser o padre 

Marcelo e ouço há 7 anos. Justamente o que quando eu comecei a ouvir eu estava 

há 18 dias sem dormir, eu tinha muita insônia, eu tinha muito medo, que não me 
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deixava dormir, medos incontroláveis eu não dormia, estava um zumbi, [...] eu 

trabalhava a partir das 13 horas, eu deitei de manhã e não conseguia dormir, [...] 

liguei e comecei a ouvir eu sou muito encantada com essas coisas que o espiritismo 

mostra do além, que existe uma força maior que te ajuda, que existem pessoas 

negativas que podem te influenciar negativamente, não necessariamente o diabo, 

espíritos ruins que começam a te perturbar. Quando eu fechava os olhos eu 

começava a ver coisas, então eu associava ou a casa que eu morava, com pessoas 

que tinham morado ali, que ficam algum vestígio de maldade e que isso atrapalha se 

você tiver alguma mediunidade, essas coisas que o espírita acredita. Então quando 

eu deitei e ouvi a primeira vez ele falando, eu acredito que foi pra mim, mas pode ser 

que é porque tem outras pessoas com os mesmos problemas. Eu acredito que foi 

pra mim por causa do tamanho da necessidade que eu estava. Ele falou tem uma 

moça que há alguns dias não consegue dormir, é porque na sua casa está faltando 

Deus, está meio carregada, morava outra pessoa ai, então a partir daí, essas 

crenças é que me levaram a gostar do programa dele. Claro, tem coisas que eu não 

concordo eu ouço por causa do que ele tem a dizer a respeito de Deus, que é o que 

falta muito pra gente, a gente se afasta muito. 

(Elenice) – O que esse encantamento que vc chama?  

(Luciene) Esse encantamento quer dizer que eu não tinha ido a nenhum 

centro espírita, porque não tinha encontrado, e quando ele me disse isso, quer dizer 

ele fala coisas que me conforta e ao mesmo tempo ele tem um pensamento mais ou 

menos igual ao meu, na questão será que eu preciso rezar mais, porque até então, 

eu ficava pensando, será que tem alguma coisa aqui, será que é coisa da minha 

cabeça, eu ficava com essa dúvida, quando ele falou isso eu passei a rezar a todos 

os dias, naquele horário, à noite eu rezava e eu comecei a dormir normalmente. Foi 

uma limpeza na minha casa (risos) ou na minha cabeça.  

Na verdade, todo dia eu espero que ele fale alguma coisa pra mim (risos), 

todo dia eu espero. Às vezes sim, mas às vezes é que tem tantas pessoas com os 

mesmos problemas que acaba servindo a você.  
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Ouço em casa porque eu trabalho à tarde e estou em casa de manhã. 

Minhas irmãs ouvem, mas acho que elas veem mais como padre mesmo, eu já vejo 

diferente, uma pessoa normal, mais evoluída, na verdade eu acho isso. Tem coisas 

que eu não gosto, você tá ali pra ouvir falar de Deus, uma palavra, e ele fica falando 

do CD, sei lá, fazendo propaganda, vendendo, passa na minha cabeça o seguinte, 

um programa de uma hora e ele fica a maior parte do tempo fazendo propaganda, ai 

eu não gosto. Não acho bacana, porque eu acho que ele já é bem popular, 

conhecido, então não precisa disso. As músicas são maravilhosas, dá um ar gostoso 

pra gente. Minha irmã tem todos os CDs, já me deu vários.  

 Eu nem vejo na TV, só quando ele vai a esses programas públicos Faustão, 

Xuxa, cantando, e só, eu nunca assisti uma missa, mas ai eu não gosto. 

Os filmes eu vi. Os dois ou três, gostei porque eu amo Maria, quando fala de 

Maria eu sou apaixonada.  

Eu acho que o padre Marcelo tem algo especial dos outros padres, na 

questão de passar o que é DEUS o que é Jesus. Ele tem um jeito diferente de 

conquistar. Os outros padres repetem muito, por exemplo, rezar o terço, eles 

seguem uma regra, sempre a mesma coisa, ele é um pouco diferente, não que ele 

saia fora, mas é diferente. Os padres você está acostumada a ver a vida toda. Você 

vai a uma missa e você já sabe o que vai acontecer, você já sabe. Ele não é assim, 

você fica esperando o que ele vai dizer. 

A religião nos meios de comunicação eu acho bacana, desde que você 

coloque Deus, Jesus, o amor, o que você precisa fazer pra que tudo melhore na sua 

vida, agora quando partem pra falar de dinheiro essas coisas ai eu não gosto. Eu 

gosto de rádio, mas por incrível que pareça eu gosto de rádio jornalística, me 

criticam por isso, você é jovem e gosta de AM.  

Eu acho que nada substitui você ir até o local. [...] a gente ainda não sabe 

que a gente tem o poder, você acha que tem que ir e ouvir, agora pra quem não vai 

ajuda de alguma maneira, mas pra mim que vou. Agora você tem uma igreja perto 
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de sua casa e vai lá longe por causa dele, quer dizer agora que o Chico Xavier 

morreu então eu não vou mais. 

Tem. Isso é muito individual. Igual o centro em que eu vou. Tem palestras 

todos os dias, eu gosto de ir quando vem a dona Guiomar, porque eu acho que ela 

fala tão gostoso, não que eu não vá nos outros, mas se eu puder eu vou no dia dela. 

É Kardecista desde os 9 anos de idade, época em que enfrentou um sério 

problema pessoal (o qual não quis mencionar) e lá encontrou apoio. Até então, 

seguia o catolicismo, frequentava missas junto com a família e alega ter feito a 

primeira comunhão. Para ela, o espiritismo é uma religião completa porque dá 

explicações para todos os problemas e questionamentos da vida. Ao chegar a São 

Paulo, sentindo-se muito só, perdida e sem rumo.  

Comenta que ainda não havia encontrado um centro espírita e afirma ser 

uma pessoa que precisa ter algo em que se apoiar. Nessa situação, começou a ter 

medo de tudo, uma angústia, e foi então que conversando com sua irmã mais nova 

ao telefone, que é muito católica e ouve o padre Marcelo há muito tempo, até porque 

tem problemas de depressão, que recomendou que ela ouvisse.  

Pergunto há quanto tempo Luciene ouve o “Momento de Fé”, e ela afirma 

que há 7 anos.  

Peço que me explique em primeiro lugar o que a leva ouvir um padre se não 

é católica. Ao que ela justifica que não é uma questão de ouvir o padre e sim a 

palavra. 

Entrevista concedida em: 6/4/2010. 
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Entrevistada: Maria Aparecida de Abreu Arantes, 70 anos, viúva com quatro 

filhos, nascida em São Simão-SP e criada em São Paulo. 

 

Sempre fui católica. Desde menina. Meus pais meus avôs eram católicos. A 

nossa igreja é universal, existe em todo mundo, então eu sou católica e participei 

muitos anos na pastoral ecumênica. Muito bom. Que é a união das religiões cristãs 

com a católica que é africana, metodista, batista, luterana. Ecumenismo é importante 

para o respeito de uma religião com a outra, é muito bonito. 

Eu fui criada na igreja católica, meus pais como falei eram católicos e meu 

pai era muito católico. Eu trabalhei muito com ele na igreja, eu lembro quando era 

pequena ele me ensinou catecismo, fiz a primeira comunhão com sete anos de 

idade; não sabia nem ler e escrever, as lições eram decoradas, eu não sabia o 

significado do Pai Nosso, nem sobre as perguntas daquela época, foi tudo decorado. 

Depois, quando minha irmã foi fazer na catequese eu já estava maior, então 

eu já acompanhava. Ai que eu fiz de novo com ela, eu ia porque tinha muita 

brincadeira com as crianças, era um seminarista que dava a catequese e fazia muita 

brincadeira na hora do recreio com as crianças e eu adorava; então foi ai que eu fiz 

novamente o catecismo e fui compreender melhor, porque hoje em dia mudou muito, 

não é mais como antigamente. 

Antigamente nós aprendíamos sobre um Deus que castigava, a gente temia 

a Deus né, então mudou porque nosso Deus é pai, não é carrasco é amor, Deus é 

amor. Então tinha aquela pergunta, quem é Deus? Nós respondíamos que Deus é 

um espírito perfeitista, confiador no céu e na terra. Aprendíamos isso, mas não se 

tinha aquele amor. A igreja teve uma mudança e está renovando cada vez mais. 

Hoje a igreja tem uma abertura maior. Antigamente a missa era rezada em latim. 

Hoje a igreja é mais próxima tem as pastorais da igreja, antes o padre 

celebrava a missa entrava na sacristia e ninguém mais via o Padre, não tinha aquele 

movimento que tem hoje as pastorais. 
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Eu frequento a igreja de São Geraldo em Perdizes. Eu participo da pastoral 

da saúde, como ministra da eucaristia e a pastoral da oração. Eu faço ginástica, 

yoga, cantava no grupo da terceira idade, dançava coreografia. 

Eu acho que a fé é uma das coisas mais importantes na vida da gente, 

porque a gente tendo fé, ganha tantas coisas na vida, torna-se mais forte, de criança 

a gente tem aquela fé mais infantil e depois vai amadurecendo com o passar dos 

anos, vai crescendo na fé, participando da igreja de cursos então a gente 

amadurece, eu amadureci muito minha fé quando eu fiz o cursilho da cristandade.  

Antigamente, o movimento era muito grande. Hoje em dia, ainda existe, mas 

não se fala mais, mas olha, era uma coisa maravilhosa, são três dias que a gente 

passa se sente no céu você tem que ver, [...] eu fiz a inscrição daquela forma da 

quaresma e dali um ano que eu fui convocada. Lembro-me que eu faltei na sexta-

feira no meu trabalho e fiquei na sexta, sábado e domingo lá em Santo André eu e 

minha cunhada, mas é uma coisa maravilhosa. Saí de lá renovada com muita fé.  

Não sei se você já ouviu falar no Nei Mar de Barros, ele era ateu e foi 

convidado a fazer a cursilho. Ele diz nas palestras que ele foi por curiosidade e caiu 

do cavalo, que Deus tocou tanto o coração dele na hora que recebeu o Espírito 

Santo aquela fé; tem um momento que a pessoa fica na capela sozinha meditando, 

orando e foi nesse momento da capela que ele se converteu, que ele sentiu 

direitinho uma mão no ombro dele; o coração dele se abraçou naquele momento ele 

disse que mudou. 

Os meios de comunicação ajudam bastante. Ouço o programa do padre 

Marcelo eu pego muito a TV Aparecida. Hoje de manhã eu estava vendo a missa, 

depois tem aquele Padre que faz entrevistas com os fiéis que vão em romaria, e vejo 

também a canção nova que já é um pouco da renovação carismática que tem lá em 

Cachoeira Paulista, lá tem muita gente às vezes 60 mil pessoas, tem muitos jovens, 

é um lugar que eles acolhem, é aberto para quem quiser, mas a maioria é jovens. 

Tem a missa, muitas palestras, é aquela missa comprida, o Padre fala e fala, mas é 

importante porque através da renovação carismática, muitas pessoas voltaram que 
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estavam afastadas da igreja católica voltaram para a igreja. Ajuda, por exemplo: na 

canção nova as pessoas falam que vão lá muitas vezes sem fé, vão para passar um 

final de semana e voltam renovadas, outras pessoas. 

[...] no nosso ecumenismo, mesmo um casal que casa e depois vira 

coordenador, esse mesmo casal deu testemunho na igreja, que eram afastados da 

igreja, ai começaram a participar de grupos de oração da renovação carismática e 

que através desses grupos eles voltaram para a igreja, adquiriram mais fé, 

renovavam a fé e voltaram para a igreja e ai hoje são coordenadores, é um casal 

muito bonito. 

Eu vou à igreja três vezes por semana, de quinta-feira. Aos sábados nós 

temos o oficio da segunda idade que é muito bom também e Domingo. 

No rádio eu gosto de ouvir um pouquinho de manhã o padre Marcelo é a 

rádio nove de julho que tem uma programação muito boa, às vezes, meio dia eu 

ouço o Padre Cido. 

[...] Padre Marcelo conseguiu atrair tanta gente, muitas vem de longe. 

Nossa, lá do sul o pessoal viaja uma noite todinha para assistir uma missa das seis 

horas da manhã. 

É acho que é a maneira, a missa é alegre, a música que anima muito e os 

cantos carismáticos têm muitos gestos. 

Eu participei um tempo da missa com o Padre Alberto de Itapecerica que 

tem um programa de televisão também todo domingo de manhã. 

Nas quartas-feiras ele celebrava lá no metrô Santa Cruz. Nós tínhamos 

nossa equipe, naquele tempo eu trabalhava na pastoral da criança, e nossa equipe 

ficava para a missa carismática então eu acompanhava as minhas amigas nós 

éramos as ministras e comecei a participar também. Então tinha a equipe das 

bandeirinhas, da coleta e das ministras.  
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Eu ia nessas missas para ajudar a dar a comunhão porque era em teatro, 

lugar grande, sempre ele aluga em lugar grande. Agora ele está na Vila Mariana, 

agora não sei mais, porque eu deixei a pastoral da criança. Mudei de residência e 

com tanta violência nas ruas não dava para eu ficar voltando para casa tarde da 

noite. 

Então a missa do Padre Alberto também é assim como a do Padre Marcelo. 

Carismática, todo mundo louva a Deus. Tem um louvor com gestos. Ele canta, e é 

bom porque as pessoas ficam muito tempo sentadas e é importante se movimentar. 

É aeróbica de Jesus (risos), com isso, o povo cativa né, esses padres são muito 

carismáticos e em todo lugar eles têm gente seguindo-os. 

Mas é isso. A missa do Padre Marcelo cativa muito. Eu fico admirada de ver 

as pessoas de longe que fazem uma viajem para ir à missa dele. 

Então a comunicação é muito importante eu acho. Eu acho que a pessoa se 

evangeliza através da música também, porque todas as músicas deles são 

religiosas então evangeliza sim. [...] através da música às vezes uma frase pode 

tocar no coração e transformar [...]. Porque tem tanta coisa por ai que não presta 

que não leva a nada, não transmite nada para as pessoas e a música ali está 

transmitindo a fé e muita coisa boa, e eu acho importante os padres que cantam. O 

padre Antônio Maria mesmo canta bastante, eu já fui a um show dele há quatro 

anos, nossa como ele estava todo bonito, todo de branco, gravatinha borboleta e ele 

cantou bastante. E no memorial também foi ele e o Padre Juarez, que também é 

cantor, então eu acho importante sim a música. Porque tem várias maneiras de 

evangelizar e essa do canto também é, acaba sentindo a mensagem do canto da 

música. 
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Agora o Padre Antônio Maria né, que fez um casamento que foi muito 

criticado. O Bispo chamou atenção dele, e ele falou que foi uma benção e não um 

casamento, mas teve toda a cerimônia do casamento, porque mesmo os 

evangélicos fazem toda aquela cerimônia do casamento, mas o pastor só dá uma 

benção, agora no batismo dos filhos os pais têm que ser católicos, os padrinhos, 

mas podem não ser casados. Só eucaristia que não. 

Entrevista concedida em: 17/7/2008. 

 



 
 

180

Entrevistada: Maria de Fátima Milani Lagroteria. Nascida em Penápolis. Veio 

para São Paulo aos 18 anos de idade. É católica e frequenta a igreja Nossa 

Senhora Aparecida da Vila Granada.  

 

 

A ouvinte Maria de Fátima fala de sua cidade, Penápolis, com muito carinho 

e ainda mantém uma casa lá para alguns feriados prolongados ou férias. Vai à 

missa aos sábados à tarde e afirma sentir-se bem em ir a igreja, que lhe transmite 

uma sensação de leveza interna, e que até respira melhor. Porém, quando não pode 

ir assiste a Missa de Nossa Senhora Aparecida, pela TV Cultura, diretamente do 

Santuário em Aparecida do Norte. Mas confessa que não é a mesma coisa: “Eu 

acho que na igreja a gente participa mais, porque em casa você sabe, por mais que 

a gente preste atenção as vezes acaba se distraindo com uma coisa ou outra”.  

Maria, com seu sotaque bem interiorano, fala do “Momento de Fé” com um 

misto de devoção e senso crítico. Não sabe precisar desde quando é ouvinte, mas 

garante que são muitos anos.  

Sua primeira abordagem sobre o programa é no aspecto técnico: “O 

programa tem três ou quatro partes, e tem algumas que interessam mais, outras 

acabam passando. Tem muitas pessoas que participam, contam os problemas da 

vida, se alcançaram graças, então essas coisas acabam interessando e sendo bom 

pra gente”.  

Menciona alguns adjetivos positivos em relação aos testemunhos e passa a 

falar do aspecto religioso do programa: “Ele fala da palavra também, explica a 

palavra. Ai depois ele reza e benze a água. Eu benzo também, tomo, jogo na casa, 

faço comida, e às vezes eu ponho até os remédios que a gente toma pra benzer. É 

muito bom. O dia que eu não ouço eu sinto falta”. Confirma-se também nesse relato 

a tradição da água benta, do amuleto que protege, da purificação que limpa e cura.  
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Relata sobre a sua vida diária, os três filhos adultos, e depois volta ao 

programa fazendo uma abordagem de que há pessoas que não acreditam nas boas 

intenções do padre Marcelo, mas enfatiza que ela crê: “Tem gente que fala: Ah! Isso 

ai é tudo comprado! Mas depende da fé da pessoa. Hoje, uma senhora deu um 

testemunho de uma graça que ela alcançou pra filha e ela não é nem daqui, é do 

Paraná, de Londrina, né, então, depende da fé”.  

Questiono um pouco mais essa questão comercial (porque Maria de Fátima 

não fala se não for questionada). Ela volta a afirmar que tudo depende da fé da 

pessoa e que ela particularmente crê muito: “Tem vezes que a gente até se 

emociona”. Nesse momento lembra e passa a falar do quadro Viagem ao colo de 

Jesus: “É muito bonito. Não é sempre que eu consigo fazer o acompanhamento, 

mas já fiz várias vezes aquela concentração com ele. Várias vezes”. Deixa claro seu 

entendimento de que o quadro exige uma interação com a mensagem transmitida e 

a concentração pede interrupção das atividades praticadas no momento.  

Quanto ao livro Ágape ela comprou, já deu um de presente para a sobrinha 

que avaliou ter orações muito bonitas, mas ainda não leu e justifica: “É como ele 

fala: não adianta pegar o livro e ler por ler. Você tem que ler com calma, com 

atenção. Eu, infelizmente ainda não tive esse tempo. Precisa sentar, ler e entender, 

se não, não adianta”.  

Do livro, passa para as músicas, com as quais aparentemente ela não 

mantém grande envolvimento, no entanto afirma ter sido através do primeiro CD que 

tomou conhecimento do padre Marcelo. “Eu vi o lançamento na televisão, eu ouvi, 

gostei e procurei ouvir ele no rádio”.  

Dos filmes assistiu “Maria, mãe do filho de Deus” e não achou nada além de 

um bom filme. Também não sente diferença na atuação do padre nos diversos 

meios de comunicação e coloca: “Ele trata todo mundo bem e ele tem essa missão 

de doutrinar mesmo, então tanto faz o meio de comunicação, é tudo igual”.  
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Após esse registro, de que entende a comunicação de padre Marcelo como 

sendo a sua missão evangelizadora, comenta que não se sente atraída por outros 

padres cantores e afirma que para ela só o padre Marcelo mesmo: “Acompanho 

mais no rádio, mas quando ele vai à televisão eu também vejo. Ele eu acompanho”.  

Volto a focar no rádio, indagando se ela ouve sozinha ou com a participação 

da família e sorrindo afirma: “Sozinha. Minha filha não gosta muito dele, quando ela 

está em casa eu falo pra ela ouvir, mas ela não quer nem saber”.  

E, pela primeira vez na entrevista, Maria de Fátima se solta um pouco e fala: 

“Eu falei pra ela que não sei por que ela quis casar na igreja se ela nem vai à igreja. 

Quando os meus três filhos eram pequenos eles iam à missa, depois que cresceram 

é que não foram mais. Mas eu falo, olha não pode esquecer de Deus, porque em 

primeiro lugar é Ele”.  

Continua um pouco o assunto familiar e depois faz uma menção também à 

missa do “Divino Pai Eterno”, afirmando gostar muito, mas só assiste quando está 

em Penápolis, porque na casa dela não pega a RedeVida.  

Entrevista concedida em: 28/2/2011. 
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Entrevistada: Rosangela Miranda dos Santos. 30 anos, solteira, baiana de 

Salvador. Está em São Paulo há 11 anos, deixou 14 irmãos na Bahia. Trabalha 

como auxiliar de limpeza em empresa que terceiriza funcionários.  

 

Rosangela mora sozinha. Após a morte de sua mãe veio com uma pessoa 

trabalhar em Campinas como babá: 

“Eu cuidava da menina, cuidava da casa, fazia comida e no final de semana 

era a minha folga. Então, de lá pra cá, eu quebrei muito a cara e passei muita 

necessidade, mas graças a Deus dei a volta por cima. 

 Olha, eu penso assim, eu creio muito em Deus, porque em primeiro lugar 

antes de eu vir pra cá eu achava minha vida lá embaixo, chorava, achava que a 

minha vida não tinha sentido, várias vezes pedi até a Deus para morrer. Eu falo que 

foi Deus sabe, por que na vida da gente tem que acontecer algo pra você cair na 

real. Pensava: meu Deus, minha vida é isso ou é aquilo eu sou isso ou aquilo? Ai, 

comecei a andar, pegar ônibus, comecei a ver aquelas pessoas debaixo da ponte, 

pensei nas crianças ali, e então eu parei para pensar, meu Deus eu reclamando 

tanto da minha vida e tem tanta gente pior do que eu. Então, na vida acho que você 

tem que apanhar para ver que tem gente pior.  

Vou à igreja, sempre na Nossa Senhora de Fátima da Francisco Morato. 

Todos os domingos. Então, quando acontece alguma coisa de ruim comigo, vou à 

igreja eu peço eu consigo. Pra mim isso daí é coisa de Deus, porque eu não tinha 

uma televisão. Eu tenho muita fé na Nossa Senhora da Aparecida, porque a 

diferença entre nós é o ano, porque o mês é o dia é o mesmo. O que acontece, se 

eu chegar na imagem e pedir uns dois, três dias, eu consigo, o meu emprego tudo. 

Agora eu já falei pra ela, eu quero ter a minha casa porque eu pago aluguel, 

eu não tinha televisão, cheguei na igreja e falei: mãe, me ajuda a ter a minha 

televisão.  
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Às vezes estou deprimida, tem vezes que eu estou sem nada dentro de 

casa, às vezes não tem nenhum pão, a gente passa necessidade, começo a rezar 

eu falo Deus não vai me deixar faltar nada, sempre tem um jeito, uma amiga convida 

pra ir na casa dela, te serve alguma coisa, é Deus.  

Rádio eu gosto da Band, que toca Axé, e do Padre Marcelo. Na Rádio da 

Globo eu gosto muito de ouvir, tem umas orações que minha mãe ensinava, para 

colocar um copo de água. Ele faz isso no rádio e a senhora tem que fazer também. 

Ele benze e aquela água é benta. 

Eu ainda não fui a igreja dele, tenho vontade de ir, mas é longe. Aos 

domingos de manhã assisto a missa na Rede Globo, depois vou a igreja na missa 

das oito horas e às sete horas a missa dele está acabando.  

Tudo depende da fé. Se a senhora entrar naquela igreja e disser é bobagem 

e for embora, quer dizer cadê a fé? Então a senhora não tem Deus dentro do seu 

coração.  

 [...] tem muita gente que fala mal, eu acho que cada igreja é uma igreja, eu 

já participei de várias igrejas e olha, a universal ela fala de Deus tem um louvor 

muito bonito, ela tem umas pregação bonita, só que ela explora as pessoas. Eu 

fiquei dois meses indo nessa igreja e fiquei pensando: Jesus não vem aqui no 

mundo pra pessoa poder usar o nome dele tomando dinheiro do povo. Na igreja 

católica a senhora dá o dízimo se a senhora quiser, se não a senhora não dá. Eu fui 

na “Deus é amor”, a roupa tinha que ser comprida, era aquilo tudo, fui na “Batista”, o 

pastor não olhava a pessoa ele olhava a roupa. Para entrar na igreja tinha que estar 

bonita impecável e eu não tinha condição de comprar um vestido luxuoso. Você 

pode ver que você vai às igrejas, ai na Batista só vê aquelas mulheres passando 

fome, mas bem vestidas. Você vai, mas tem que estar bem vestida. Quer dizer, 

Deus não está olhando sua roupa ele está olhando o seu coração a sua fé, eu acho 

assim, eu me sinto bem na igreja tudo que eu peço a Deus eu consigo.  
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Eu tenho orgulho de mim, porque quem vem aqui pra São Paulo sozinha, 

sem parente sem ninguém, hoje era para eu ser o quê, uma mulher de bandido uma 

maconheira? Graças a Deus trabalho, nunca fumei, nunca bebi. Eu tenho orgulho de 

mim, mas não tenho sorte no amor. 

O Padre Marcelo está falando de Deus. Ele é uma pessoa que tem fé, que 

abandonou tudo, porque você sabe antes de ele ser padre ele foi noivo e abandonou 

tudo para pregar a palavra de Deus. Eu o vejo como um padre porque tem muita fé e 

transmite as orações. As músicas dele são muito boas. E tem muita gente que 

acompanha ele. Gente também que chora, que emociona, muita música bonita que 

fala sobre Deus. Ele está sempre ali, orientado as pessoas. É uma coisa boa, 

porque se fosse ruim também ninguém ia parar pra perder tempo de ficar lá ouvindo 

ele.  

Se tanta gente ouve é porque é bom, né? 

Entrevista concedida em: 28/2/2011. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA: PADRE MARCELO ROSSI  

 
A entrevista com o padre Marcelo Rossi foi realizada em 23/4/2010, por 

telefone.  

(Elenice) O que o levou a usar os meios de comunicação para 

evangelizar?  

(Padre) Olha, primeiro foi Jesus, segundo Jesus e depois Jesus. Sim ele me 

mostrou esse caminho, eu sigo muito Jesus, eu ouço muito Jesus. 

(Elenice) Qual a diferença entre o público que ouve o padre Marcelo na 

rádio e o fiel que vai a Igreja? 

(Padre) Você tem razão. É diferente. Veja bem, quando as pessoas vão à 

igreja, em geral, elas estão com um problema de doença, uma bi-polaridade, 

depressão e ela vai a igreja em busca de ajuda. É por isso que eu oriento muito bem 

a minha equipe. Eles têm que estar preparados. Nós somos uma equipe muito 

enxuta, é pequena, mas, não adianta nada você ter uma “baita” equipe e não passar 

a bola – fazendo uma comparação com um time de futebol. Gosto muito de futebol. 

Não adianta um “baita” time que não passa a bola. A equipe é a mesma coisa. É 

preferível ser mais “pianinho” e passar a bola. 

(Elenice) A que o senhor atribui esse fenômeno que se tornou o padre 

Marcelo? 

(Padre) Graças a Deus eu não me considero um fenômeno. Eu não sou 

nada. Ele me escolheu. Eu não sei nada, não cursei comunicação. É o poder de 

Deus agindo. Eu sei o meu lugar. Eu larguei tudo para seguir a Jesus. Entenda bem 

o que eu vou dizer. Eu vim de uma família classe média alta, tinha outros planos. 

Quando fiz 18 anos meu presente foi um carro, um Passat, que na época era um 
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“super” carro. Eu namorava. Não agora que sou celibatário convicto. É Jesus. Ele 

me capacita. 

(Elenice) Quais são as necessidades do seu público, que o senhor 

espera atender no Rádio? 

(Padre) Eu oro. Peço a Deus que me oriente, a minha equipe é testemunha, 

o Daniel, o Mario Duarte, Marcos Pera Junior, o Carlos Magno eles sabem que eu 

oro e Deus me orienta. 

(Elenice) Vamos falar um pouco de música, como o senhor seleciona as 

músicas para o seu CD? Existe um critério?  

(Padre) Este ano Deus disse: pare com a música. Eu ouço muito o Senhor. 

Esse ano não vou cantar, no Santuário sim, lógico, mas só lá. Não vou gravar, não 

vou me apresentar cantando, este ano não. 

(Elenice) Vamos falar um pouco do seu público da rádio, qual é o seu 

relacionamento com eles? O senhor mantém um contato? Conhece eles, 

como? 

(Padre) Eu procuro falar como Jesus, falo a todas as classes sociais da 

mesma forma, sem distinção. Não me preocupa se é classe alta ou baixa, se é 

homem ou mulher, se é jovem ou idoso, falo com acolhimento. Acolhida, essa é a 

palavra. O programa tem que ser acolhedor. Exatamente como aquela frase bem 

conhecida “Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao 

vosso”.  
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(Elenice) Padre qual é a diferença, no sentido de evangelização, entre 

os meios de comunicação: rádio, televisão? 

(Padre) A diferença dos meios hoje é que tem que se pensar na integração. 

Tem muitas coisas. Não sou formado em comunicação, mas o que entendo é que 

tem que haver uma integração dos meios. Tem que unir o rádio com a TV, sem 

críticas a nada, a Internet é muito importante. Tem que haver integração.  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA: EQUIPE DO PADRE MARCELO ROSSI 

 
Entrevista realizada com: Marcos Aurélio de Carvalho. Gerente Executivo da 

Rádio Globo Brasil | Concedida em: 6/11/2008. 

 

Primeiro de tudo, para você ter a visão geral da coisa o ranking geral. Com a 

seguinte curiosidade o horário do Padre é liderança absoluta. Então a Rádio Globo é 

líder absoluta da AM e é a quarta colocada geral de São Paulo, incluindo o fim de 

semana. 

(Elenice) Em São Paulo é quanto?  

(M.Aurélio) Em SP a líder de São Paulo que é a Tupi tem 218 e a Rádio 

Globo é a quarta colocada com 153 mil ouvintes. No horário do Padre de 9 às 10 

horas a Rádio Globo de SP tem 576 mil ouvintes. Então o Padre Marcelo em São 

Paulo, de segunda a sexta tem 576 mil ouvintes. Então vamos ao RJ você vai ter 

uma surpresa. O Padre Marcelo no Rio de Janeiro tem 708. Por que mais que em 

São Paulo? Porque São Paulo tem muito mais concorrente, então a audiência é 

mais diluída entre os concorrentes, então o desafio de ser líder aqui é maior do que 

no Rio. Por que no Rio você tem entre as AM, você tem só duas grandes AM, a 

Globo e a Tupi, por isso esse fenômeno do Padre individualmente ter mais audiência 

no Rio do que em SP, 705 mil ouvintes, é um fenômeno. 

[...] olha que curioso em SP o Padre tem nos sábado 543 mil ouvintes, o 

curioso é que no sábado ele tem quase a mesma audiência que ele tem de segunda 

a sexta-feira.  

(M.Aurélio mostra alguns gráficos) 

 



 
 

190

Vamos ver no Rio, espera ai eu grampeei errado isso é no sábado, então no 

sábado ele tem 543 mil, então ele tem menos fiéis ouvindo no sábado do que de 

segunda a sexta. 

Agora vamos para São Paulo, de segunda a sexta ele tem 576 mil ouvintes. 

Olha que curioso, talvez porque a rotina do carioca no final de semana é diferente do 

que a do paulista. A audiência dele não cai tanto no sábado, olha é 511 mil ouvintes, 

no Rio ele cai de 700 para 500, aqui ele cai de 570 para 511, perde pouco, então 

aqui está o sábado. 

Mas olha aqui a curva que dá! Isso que é o fantástico, aqui nas outras 

coloridinhas estão as adversárias, quando chega no horário dele é quase como o 

corcovado, parece o morro do corcovado, só falta colocar o cristo redentor aqui em 

cima, impressionante. 

E olha em São Paulo a curva que está aqui com a concorrência que tem é 

um absurdo isso. É um fenômeno, ele põe a concorrência lá embaixo. 

Bom. Vamos aqui ao perfil que a Maria Ângela já te passou, a Rádio Globo 

no geral têm 116 mil homens e 448 mil femininos. 

A Rádio Globo já é qualificada não é C,D,E, é normalmente 18% D,E no 

Padre ela cai para 16% D,E, o que é uma paulada nos preconceituosos que dizem 

que o Padre é direcionado a um pessoal mais pobre, ignorante. Não é verdade, olha 

a Rádio Globo tem 45% de C, 35% de AB está alinhado o A/B é o mesmo que a 

Rádio Globo tem em sua média, 48% de C a Rádio Globo de São Paulo varia 

sempre entre 45 e 49; então ele está na faixa mais forte do C, tem alguns meses 

que chega a 49 e alguns que chega a 45 e o D/E que a gente geralmente tem - 

18,19, ele tem 16. Quer dizer o Padre é um pouquinho mais qualificado que a rádio, 

é um pouquinho mais jovem que a rádio, olha que interessante ele tem 3% de 

público de 10 a 19 anos, a Rádio Globo não costuma dar isso aqui, dá 1% nessa 

faixa. 
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Ele tem 7% de público de 20 a 29, a Rádio Globo, quando muito dá 6 nessa 

faixa, nós temos em torno de 12 a 15% de 30 a 39, ele tem 17, nós temos 18% de 

40 a 49, ele tem 20, nós temos de 26 a 27 de 50 a 59 e ele tem 21, então ai ele 

também é mais jovem que a gente, ele tem menos gente idosa do que se imagina. 

Ou seja, o Padre é levemente mais qualificado e levemente mais jovem que 

a média da Rádio Globo. Ele está ajudando em nosso projeto, a meta da Rádio 

Globo é ter mais força no público de 30 a 50.  

Ele leva os jovens para a rádio AM! Campinas, nossa eu não sabia disso, o 

Padre tem 41% de A/B na Globo Campinas e 49% de C, ou seja, o Padre, ele é 92% 

ABB em Campinas, porque isso contradiz uma série de preconceitos e paradigmas e 

ele é 88% mulher 12% homem, 2% de 10 a 19 e ai realmente em Campinas ele não 

conquistou a meninada mais jovem, bom mais ai é uma característica da Rádio 

Globo Campinas, que é uma rádio antiga de AM que não se modernizou muito, a 

rádio tem esse perfil. Veja, a rádio tem 39% de 60 a mais, em Campinas o Padre 

tem um público mais velho e muito mais elite. 

Agora vamos a Londrina, a relação a homem e mulher, idêntico, 88 a 12 em 

relação à Campinas, classe social de novo 41 e 49. Ué!, Tem algum erro está muito 

igual. 

Bom, vou parar um pouco seu gravador, espera ai que a gente já resolve... 

Já vimos então que em São Paulo ele é mais jovem do que a rádio, que em 

Belo Horizonte não, ele é mais ou menos alinhado do que a rádio. 
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(Elenice) Quando você fala em reprogramar uma grade ou gerar esse 

produto que é o programa de rádio, hoje olhando esses números ou mesmo 

antes, quando você produz isso o que você imagina atingir do lado de lá? 

Como é feita essa produção, por exemplo, eu quero rejuvenescer a emissora o 

Padre está ajudando, isso é planejado ou acontece? 

(M.Aurélio) Tudo planejado, na verdade aqui na rádio a gente começou a ter 

uma reflexão, é planejado é baseado em pesquisa, tanto na quantitativa, quanto na 

qualitativa. Então, por exemplo, em 2001, nesse projeto, o Libretti que era nosso 

diretor da época e com o Mikeli Marino aqui em São Paulo. Libretti era o diretor, eu 

era o gestor do Rio e o Mikeli aqui de São Paulo e da rede; nós fomos dando 

sequência, demos uma arejada na equipe de produção, fomos mudando 

gradativamente, para vocês terem uma ideia hoje daquela equipe que estava aqui 

em 2002 e 2003 . 

(Elenice) Há quanto tempo o Padre Marcelo está aqui na Rádio Globo? 

(M.Aurélio) Ele estreou aqui na Rádio Globo nos três programas que ele 

apresenta. Isso fora a mensagem da oração da Ave Maria, estreou em todos os 

produtos que ele faz aqui na rádio em janeiro de 2002, ele fazendo o Momento de 

Fé, ele com Dom Fernando fazendo Mensagem de Paz, que vai ao ar às 5h56 da 

manhã, a oração de Maria que é curtinha, 2 minutinhos, que vai ao ar às 17h58. 

Antigamente, a Mensagem de Paz era nesse horário, eu acabei sendo um dos que 

sugeriram o Mensagem de Paz passar para manhã cedo e missa. 

(Elenice) E por quê? 

(M.Aurélio) Eu sugeri porque é um erro no posicionamento de mercado, não 

faz sentido. Na Rádio Globo ela é predominantemente feminina da 00h00 até às 

16h00, à noite a rádio vira masculina, até porque tem o futebol, ela inverte o público 

masculino acaba ganhando mais força, então a Rádio Globo, ela é fortemente 

feminina até no caso São Paulo às 15h00 e no Rio até às 17h00, e como você viu 

aqui, o forte do Padre é o público feminino, muito mais que o masculino. Então não 
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faz sentido um programa de 10 minutos dentro de um horário em que a rádio já é 

70% masculina, que era das 17h50 às 18h00, eu fui um dos que sugeriram em 2004 

a mudança dessa Mensagem de Paz para o horário das 05h50. 

(Elenice) E quando o Padre Marcelo veio pra cá, isso foi já um projeto 

de rejuvenescimento da emissora ou havia outro projeto para ele vir pra cá? 

(M.Aurélio) Não. Sendo bem sincero para você, não era essa, assim eles 

acreditavam que o Mikeli e o Libretti e Guerino, até que eles acreditavam mesmo 

que pudesse rejuvenescer, mas o objetivo principal não era esse, o principal era um 

aproveitamento de uma oportunidade. O Padre havia se desentendido com a direção 

da rádio América devido a um incidente que ocorreu lá e o Padre estava em busca 

de uma emissora, e havia uma crença coletiva aqui na empresa, crença essa que se 

confirmou, que o Padre Marcelo (1) não era contraditório com os outros programas 

que a gente põe no ar, (2) que o Padre Marcelo agregaria para a Rádio Globo uma 

série de ouvintes que são fieis, não só do Padre mas numa determinada corrente da 

igreja católica que não estava assim tão presente aqui na Rádio Globo e (3) que o 

Padre é ecumênico, ou seja, não havia o medo da Rádio Globo ficar parecendo uma 

rádio religiosa, porque ela não é, porque o sentimento que o Guerino, Mikelli e o 

Libretti tinham era que o Padre é mais amplo do que o próprio público da igreja. 

Como eu te falei no telefone na quarta-feira, a certeza que a gente tinha era essa, 

não havia esse risco e confirmou, porque hoje mesmo eu estava ouvindo um 

programa do Padre e ele falou um determinado momento do programa é uma 

ouvinte criticou alguma coisa do evangelho, que não queria imagem da santa não 

sei o que e tal, não era que o marido dela estava no Mórmon e estava um pouco 

preconceituoso com ela; o Padre, falou, olha eu quero mandar um abraço para ele 

porque eu tenho muitos ouvintes de todos os tipos de religião, mandar um abraço 

para meus irmãos evangélicos, eu sou católico, mas meu diálogo não é só com 

católicos, meu diálogo é com todas as religiões cristãs. Então o Padre o tempo todo 

ressalta isso, de que ele é mais amplo do que o âmbito católico, eu tenho uma tese 

sobre a qual já conversei com você por telefone, eu acho que o público do Padre se 

divide em dois grandes grupos, um que eu acredito que seja 60% de quem ouve, 

não aliás, esse grande que eu falo 60, vou dividi-lo em dois de 30, ele tem 30% de 
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ouvintes que são carolas mesmo, do grupo que mais se identifica com o Padre são 

renovação carismática, shalon e outros grupos desse campo político e ideológico da 

igreja, é um campo ideológico da igreja que se identifica muito como Padre; outros 

30% são pessoas católicas que não se identificam exatamente com um grupo ou 

outro, mas se identificam muito com o Padre também, então são 60% de católicos 

fieis ao Padre, sendo 30% da corrente mais próximo, porque o Padre não é 

exatamente da renovação carismática, mas ela é próxima digamos assim das ideias 

dele, então 30% desse grupo e 30% católicos em geral e tem os 40% restante que 

são cristãos e não são necessariamente católicos, mas que se identificam com o 

Padre, que estão ali ouvindo o Padre, que gostam do Padre. 

(Elenice) E essa identificação, a que você atribui? 

(M.Aurélio) Eu atribuo primeiro de tudo ao fato de que o Padre tem uma 

postura, tem uma atitude geral de tolerar, não só tolerância. Uma vez minha ex-

mulher me falou uma coisa que eu concordo com ela “temos que criar cultura da 

tolerância religiosa” eu acho tolerância uma palavra feia, porque tolerar parece que 

você não gosta de uma coisa e você tolera. 

Então eu acho tolerância pouco, eu acho o Padre muito mais do que isso, o 

Padre ele ama os eferentes, ele não ama só quem é da corrente dele, da ideologia 

dele ou do grupo dele na igreja católica, e essa atitude ele passa claramente no ar, 

no tom de voz, na maneira de falar, no respeito que ele tem pelas outras religiões, 

eu nunca vi o Padre Marcelo atacando uma outra religião, como outros lÍderes 

religiosos fazem, inclusive na mídia. 

Existem lÍderes religiosos das mais diferentes religiões que vão para a mídia, 

para talhar outra religião, [...] eu ouço o Padre Marcelo desde que ele veio pra cá, 

aliás já ouvia algumas coisas dele na rádio América, nunca ouvi o Padre Marcelo 

atacando outra religião, ele tem um profundo respeito pelo ecumenismo, já tivemos 

eu e ele, oportunidade de conversar sobre isso e o segundo aspecto é técnico, o 

Padre Marcelo fala com as pessoas com a suavidade de quem está conversando 
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com elas, não é aquela autoridade religiosa que está acima do ouvinte, ele fala com 

o ouvinte. 

Primeiro de tudo, eu brinco muito com ele, digo Padre você andou lendo os 

manuais da Lere e da Onda né, a Lere e Onda são as duas grandes redes católicas 

de rádio da América Latina, que tem sistema de capacitação, quer dizer que 

distribuem materiais pedagógicos de capacitação, que tem um grupo de 

capacitadores, por isso brinco muito com ele. Aliás, a RCR nasceu da onda rede 

católica de rádio, da onda latino americana; eu brinco muito com ele, digo, Padre o 

senhor andou lendo muitos manuais e ele diz pra mim, não, é que sou assim 

mesmo, porque tudo que diz lá do que deve ser uma boa rádio popular o senhor faz, 

ele não imposta a voz, porque impostar a voz quer dizer que você vai ser um ator e 

isso é muito bom para rádio-teatro; agora, para fazer, para ser você mesmo, você 

deve usar a própria voz, usar o diafragma, mas impostar é uma coisa que só deveria 

ser usada em rádio-drama, não quando você está dialogando com seu ouvinte. 

E o padre sabe disso, ele não imposta, não usa eco, o comunicador tem que 

saber conquistar as pessoas pela confiança e como a gente diz aqui na Rádio Globo 

é o nosso posicionamento de mercado ao seu lado, Rádio Globo sempre ao seu 

lado, com todo respeito e admiração de ouvinte porque desde a adolescência que eu 

ouço a Bandeirantes na onda curta lá no Rio, eu ouvia, mas particularmente, com 

todo respeito à história da Rádio Bandeirantes, ao que é a Rádio Bandeirantes, mas 

eu particularmente não gosto do que é o slogan da rádio, “a rádio que briga por 

você”, porque quando você diz que briga pelo outro, parece que você é um ser 

superior que briga pelo outro. 

Então, quando você me pergunta como é que o Padre consegue ter esse 

lado ecumênico, qual o fenômeno? Eu explicaria por três motivos, o primeiro eu já 

falei - é a atitude geral dele, é uma atitude pacífica, ecumênica, natural; segundo 

item é essa técnica - ele consegue ser um comunicador íntimo do ouvinte, se 

colocando ao lado do ouvinte; e o terceiro aspecto é que ele trabalha no programa 

dele, uma coisa que é absolutamente universal, é uma das coisas no mundo que 

não tem dono; uma coisa absolutamente universal que se chama meditação. É 
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engraçado né, porque a gente ouve muito pouco essa palavra no programa dele, 

mas o que ele faz é um exercício de meditação, quando para muitas pessoas da 

população brasileira isso é algo inacessível, imagina que meditação você tenha que 

ir em uma sessão de yoga não sei; o Padre naquele quadro que vai ao ar por volta 

de 9h40 que é a Viajem ao colo de Jesus, na verdade o que ele está fazendo é uma 

grande meditação transcendental, porque ele põe as pessoas para fechar os olhos 

imaginar um jardim, se transportar para ali, se desfazer de todas as suas amarras e 

coisinhas do dia a dia e, naquele momento, é o encontro da pessoa com a 

Divindade, é um encontro da pessoa com Deus; para outro seria um encontro com 

uma energia maior ou com outro plano, mas não importa é o encontro com a 

Divindade, ou seja, aquele momento que ele manda a pessoa fechar o olho e coisa 

e tal, isso é absolutamente ecumênico, isso não tem dono. Quer dizer, toda religião 

que se preze recomenda que as pessoas fechem os olhos e se transportem para 

outro plano, para não deixar que as aparências do plano material te enganem, então 

ele consegue fazer essas três coisas.  

Ah! Tem um quarto aspecto, que eu acho que também faça com que ele seja 

tão atrativo para todas as religiões. O Padre faz questão de toda hora em que 

alguém entra no ar endeusando “Ai Padre Marcelo você me curou...”, ele faz 

questão de cortar e dizer “não, eu não sou nada, sou só um comunicador, só um elo 

com o cara lá de cima, quem faz é Deus”.  

Veja, se ele tivesse a seguinte atitude, ‘...é inclusive venha aqui na sua igreja 

do templo do Bizantino, porque aqui a gente cura...’, eu se fosse de outra religião ia 

dizer nossa esse cara está defendendo o time dele. Mas ele não faz isso, ele não diz 

que é ele quem cura, quem cura é Deus; quer dizer, ele se coloca em uma posição 

de mesmo tendo sua mediunidade, capacidade, seu o dom, que indiscutivelmente 

ele tem, ele se coloca em uma posição desarmada e não competitiva, ou seja, o 

quarto aspecto importante é isso ele nunca dá ideia de que está competindo com os 

outros credos, e ai é claro, a pessoa que é do outro credo se sente à vontade, se ele 

dissesse vá ao Santuário Bizantino que só lá se cura, como a gente ouve outras 

religiões fazendo isso no rádio, né, não tem mistério, é só pegar o rádio AM de São 
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Paulo passear com o botãozinho e você vai ouvir alguma crença religiosa ou seita 

ou igreja dizendo, vai lá porque lá está a cura, lá está a salvação, e ele não faz isso. 

(Elenice) Essa atitude vem do lado religioso ou do lado comunicador 

dele?  

(M.Aurélio) Eu acho que essa atitude dele tem uma influência da 

arquidiocese à qual ele pertence, do bispo Dom Fernando, mas eu acho que é uma 

característica muito forte dele e da missão dele. Isso é muito interessante, porque eu 

fui católico, criado na igreja católica por 18 anos mas depois me afastei e me tornei 

um ecumênico. 

(Elenice) E você acha que ele tem esse lado mais transcendental 

mesmo? 

(M.Aurélio) Eu tenho certeza. Nossa! Tem pessoas que só de se aproximar 

dele sentem alguma coisa diferente. O padre Marcelo, é nítido que ele por ter 

clareza, ele sabe que tem isso, ele tem clareza do que ele tem, e justamente por 

isso, ele sabe se proteger, porque essas coisas tem que se proteger, porque você 

abre portais são como portais, e ele se protege e muito, eu já vi ele notando que 

tinha alguém de energia ruim e ele se afastando um pouquinho, não porque ele não 

estava naquele momento forte o suficiente para enfrentar aquilo, e ele nem sabe que 

eu percebi. 

(Elenice) Fale um pouco de você. 

(M.Aurélio) Ok, o meu nome é Marcos Aurélio de Carvalho, sou gerente 

executivo da Rádio Globo Brasil, a rádio Globo; tenho 47 anos, trabalhei em 1981 na 

Hocket Pinto como estagiário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1982 na 

Mauá, 1983, na Tamoio e depois 12 anos de Tupi de fevereiro de 1984 a janeiro de 

1996, seis anos e sete meses de CBN e agora já estou há seis anos e dois meses 

na Rádio Globo, como apresentador do programa Quintal da Globo e como gerente 

da emissora; o primeiro cargo de chefia na Rádio Globo foi de coordenador de 

 



 
 

198

programação da Globo Rio de Janeiro, em fevereiro de 2003; em dezembro de 2004 

fui promovido para gerente da Globo Rio e em 2007 para gerente da rede e vim 

transferido aqui para São Paulo. 

Outra coisa, que sou apaixonado pela missão de educar, sou educador há 

18 anos e dou aulas de rádio e cidadania, gestão de emissora de rádio, como fazer 

pesquisa de emissora pobre, que não tem dinheiro para pagar o Ibope, como treinar 

produtores e locutores; já dei aula em 2005, durante 15 dias para africanos e 

brasileiros que iam trabalhar na Copa do Mundo, BBC de Londres; dei aula durante 

15 dias em julho de 2004 para uma equipe de brasileiros que trabalham na BBC, 

desde essas famosas até dar aulas para rádio comunitária em uma cidade sem luz 

que é Bissau, capital do Guiné-Bissau, que eu fiz de 13 a 20 de março de 2006, eu e 

a Denise Viola, dois professores brasileiros; ou dar aula no meio do sertão ou na 

favela da cidade de Deus no Rio, várias aulas para jovens lá sobre rádio, ou nas 

favelas da zona oeste do Rio, ou em Heliópolis aqui, ou em Pirituba aqui em SP em 

2003, no projeto educom.rádio. Resumo da ópera, se é para falar de rádio, 

democracia, cidadania, eu uso do rádio para bem a minha vida inteira, é muito louco, 

eu vou da favela ao meio do sertão e à BBC. 

E tem coisas tão doidas, uma vez eu estava num congresso de rádio, eu já 

participei de eventos de rádio fora do país 24 vezes, outra vez eu estava fazendo a 

conta e ao todo 17 países diferentes, que alguns foram repetidos aqui para o 

Equador já fui várias vezes; e eu me lembrei de duas cenas que são simbólicas do 

que é minha vida, eu tava em Baltiman nos Estados Unidos, em outubro de 1993 

participando da Inter Conect Coll, aquela conferência oficial das rádios públicas 

americanas, fui como um dos três convidados brasileiros, era eu do Rio de Janeiro, 

na época eu ainda era do Rio, era Regina Porto da rádio cultura de São Paulo e a 

Ida Petricovisch, da rádio nacional de Brasília e do Inesc, nós três éramos os 

brasileiros lá num hotel fantástico na cidade de Baltiman e, quando chego ao Brasil, 

só tive tempo de desfazer a mala e fazer outra e ir para Sobral no Ceará, ficar uma 

semana dando aula para uma rede de projetos católicos que tinham programas de 

rádios voltados para a área social, num calor de 40 graus, dormindo em um quarto 
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no centro de treinamento chamado Cetreso - Centro de Treinamento de Sobral, sem 

ar condicionado, sem nada com um povo super humilde e feliz do mesmo jeito. 

A mesma coisa aconteceu em 94, um ano depois, eu viajei para Santiago do 

Chile na semana da morte do Ayrton Senna. 

No dia que Ayrton Senna faleceu eu tava em um avião indo para Santiago 

participar do congresso da Unesco, estavam lá os dirigentes das grandes emissoras 

de TV e eu representando a minha ONG lá, ai foi ao contrário, antes de eu ir para 

essa viajem eu tinha acabado de chegar no Rio; tinha acabado de trocar de mala, eu 

tinha estado antes dessa viajem em Caucaia, periferia de Fortaleza, dando aula para 

projetos comunitários de rádio. Um apaixonado por rádio e pela missão de educar. 
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Entrevista com Daniel Palma. Sonoplasta do programa “Momento de Fé” 

Concedida em: 23/4/2010. 

 

 

(Elenice) Daniel, muito obrigada, vc foi uma ponte importante pra 

chegar no padre Marcelo, mas eu queria te ouvir um pouco. Fale um pouco de 

você, seu nome, sua função. 

(Daniel) Então, meu nome é Daniel Palma, em junho faço 17 anos de Rádio 

Globo, desses 17, com o padre Marcelo são 7 anos. Faço a sonoplastia, escolho as 

trilhas, fundos musicais que emocionam, músicas chamadas para caravanas. Toda a 

parte musical e sonora.  

As músicas passam pelo padre e só então definimos o que vai ao ar. A 

equipe é composta por Carlos Magno, que é um dos âncoras da produção, o Mario 

Duarte que faz a produção, o Panda que faz contato com o padre via Nextel, ajuda 

na sonoplastia. O padre faz o programa de casa, a Globo montou um estúdio na 

casa dele, porque ele quer um momento de exclusividade, sossego, ele ora. O 

Panda faz o contato com ele pelo Nextel, nos falamos muito. É uma equipe muito 

unida.  

(Elenice) O padre conhece a equipe?  

(Daniel) Eu mesmo só encontrei o padre duas vezes, uma vez que veio ao 

estúdio e me conhecer e a outra quando veio abençoar o estúdio novo. O Panda já 

acompanhou muito ele na TV, em shows; o Carlos Magno e o Mário fizeram muito 

tempo a Assessoria de Imprensa pra ele. Então da equipe, eles tiveram um contato 

pessoal com ele maior do que eu. Eu só pelo Nextel e pela linha do programa.  
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(Elenice) Como ele prepara o programa? 

(Daniel) Geralmente faz um contato logo de manhã com a rádio, bem cedo. 

Ele acorda muito cedo, vai pro estúdio, fica lá orando, se concentrando, depois liga 

pra rádio. Aí fala com a gente e normalmente lança um tema, vamos supor, o 

alcoolismo. Então, pergunta o que achamos do tema da semana ser o alcoolismo. 

Ele não impõe nada! O tema é lançado e discutido entre nós com ele. Às vezes 

alguém fala um outro tema e ele acha que é melhor e diz é esse. Ele é muito 

sensitivo. Se todo mundo concorda, o tema tá definido.  

(Elenice) Você disse que ele advinha os temas. Como é isso, me explica 

melhor? 

(Daniel) O que acontece é impressionante. Vamos supor. Vamos discutir 

sobre o vício do craque. Daí a gente abre o programa, ele lê a uma passagem da 

Bíblia e automaticamente o ouvinte dá um testemunho, o que acontece é que o 

testemunho vem de acordo com o tema que ele escolheu. Só que ele ainda não 

tinha lido, ninguém combina. O primeiro ouvinte fala uma coisa e ele escolhe sem 

ver e o testemunho, ou o e-mail e o assunto é o mesmo. Às vezes, quando nós da 

equipe estamos discutindo, antes do programa, antes dele ligar, combinamos que 

vamos falar do descasamento, das separações. Quando ele liga e fala pelo Nextel, 

ele diz: “Que tal falarmos sobre separações?” Dá a impressão que alguém passa pra 

ele. Ele é muito sensitivo. 

(Elenice) Como é o ouvinte? Existe um cadastro? 

(Daniel) As pessoas ligam, escrevem, mandam e-mail. Durante a semana o 

Mario Duarte faz os contatos, faz uma triagem. Ele combina uma semana antes com 

a pessoa. Por exemplo, aos sábados o programa é com as crianças, então o Mário 

liga antes, conversa com a mãe, orienta como ela deve preparar a criança pra falar 

no ar. Os e-mails o Mario Duarte faz uma leitura, faz correções de português no 

texto, vê se não tem alguma palavra que derrube o padre no ar. As cartas vêm pra 

rádio são levadas pro santuário. Ele faz uma unção, uma benção nas cartas e a 
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mãe, dona Vilma ou a irmã a Marta, separa algumas pra ele ler. Mas geralmente ele 

não abre. O que ele vê mais são os e-mails.  

(Elenice) São muitas cartas? 

(Daniel) Não sei precisar o número certo, mas é um montante bem grande. 

Todo dia chega, a portaria já envia para o pessoal do “Momento de Fé”, ali são 

separadas em caixas e enviadas pela rádio para o Santuário. Os e-mails, até onde 

sei é na faixa de 300 mil por dia. O programa do padre é nacional, então é do Brasil 

inteiro. A audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro é muito alta, no Rio é 

praticamente todo mundo, vamos supor de 10 pontos totais no ibope 9 é do padre 

Marcelo, em São Paulo de 10 pontos do Ibope, 7 é do padre Marcelo. A audiência 

no Rio de Janeiro é maior do que em São Paulo. 

(Elenice) Daniel, falamos muito do padre, agora vamos falar um pouco 

do Marcelo comunicador, como é esse lado dele? 

(Daniel) O lado comunicador dele, ele fala que não é comunicador, que é 

padre e tal, mas ele vai melhorando a cada dia. Ele não fez curso como ele disse, 

mas ele convive com muitas pessoas e vai aprendendo com todo mundo. Inclusive, 

quando ele tinha o programa na rádio América ele fazia junto com o Eli Corrêa. E o 

Eli, sem dúvida é o maior comunicador do rádio brasileiro. O Eli ensinou muito pra 

ele. E a própria convivência entre eles, vai pegando. Além disso, tem o dom dele, ele 

tem o dom da comunicação, junta o dom com o aprendizado à convivência, vai 

melhorando sempre.  

(Elenice) O padre disse que esse ano não é o ano da música porque 

Jesus disse que não é, sim, tudo é Jesus, mas fora Jesus o que você acha que 

realmente aconteceu pra ele não querer cantar esse ano? 

(Daniel) O que acontece é que ele achou que ele estava muito exposto na 

mídia. Quando você grava um CD, tem compromisso com a gravadora de divulgar e 

isso exige que você apareça sempre na mídia cantando, dançando e o padre achou 
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que estava muito exposto. E sabe, ai tem quem entende que ele está lá 

evangelizando e tem aqueles que acham que ele está lá divulgando o CD dele, o 

DVD, e ai começa a crítica, porque ele está cantando, atuando e isso estava 

prejudicando um pouco os planos dele. Então, ele resolveu que vai parar um pouco 

com as músicas pra ficar mais como padre mesmo, evangelizando, orando e assim 

diminuir um pouco a imagem que a mídia estava dando a ele. Sabe como é, tem 

gente que está só pra criticar e prejudicar. É isso que ele quer evitar.  

(Elenice) Muito obrigada! Você colaborou muito, te agradeço mesmo.  

(Daniel) Imagina. Boa sorte! 

 



ANEXO A – “MOMENTO DE FÉ” (BELO HORIZONTE E 
LONDRINA) 
 
 

 

Embora não faça parte de estudo do “Momento de Fé” nas demais praças, 

com o propósito de dimensionar a força do programa. 

 
 
 

Na praça de Belo Horizonte encontramos a forte concentração nas camadas 

sociais ABC e um público mais adulto, porém a faixa de 30 a 49 anos é expressiva. 

Na praça de Londrina, o que nos chama a atenção é o fato do padre 

conseguir uma audiência muito significativa em termos de percentuais junto a um 

público mais jovem. 
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Fonte: Material fornecido pela Rádio Globo. 
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