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RESUMO  

Ao contrário do que se pensava, a religião está presente nos meios de comunicação 
desde a impressão da Bíblia no século XV. A partir disso, a Palavra não estava 
apenas nos templos, mas foi espalhada para toda a sociedade em forma de leitura. 
Assim que a maioria das pessoas tinha uma bíblia em casa, as leituras e conclusões 
eram feitas de forma particular. Então, de forma gradativa, os fiéis foram se 
distanciando das igrejas. Para haver um retorno, os líderes religiosos tiveram que 
escolher outras alternativas. Foi assim, que começaram a migrar para os meios de 
comunicação conforme eram criados. Percebe-se também, uma brusca evolução 
financeira destas instituições após a inserção nas mídias. Com a utilização dos 
meios, puderam ficar cada vez mais próximo de seus fiéis e reconquistá-los. Novas 
formas de comunicação começaram a ser usadas pelos religiosos por conta da 
procura por entretenimento. Os templos conservadores deram lugar aos aparatos 
tecnológicos e formas diferenciadas de discurso, como a ajuda de algumas teorias 
da comunicação, desde produzir o que o público quer, estimular, até fazer com que 
se crie uma dependência do fiel pelo conteúdo. Por fim, observa-se que nos dias de 
hoje, qualquer segmento tem uma tendência aos meios de comunicação. A 
população em um modo geral, está cada vez ligada às mídias e deve ser destacado 
que esta é uma ótima maneira de promover o que se produz. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os meios de comunicação estão cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, assim, muitas entidades utilizam desse fator para benefício próprio. 

Sabemos que as igrejas têm influência nos canais de comunicação quase tanto 

quanto a política. A maioria dos canais abertos de televisão e rádio, por exemplo, 

abrem grande espaço da sua programação para conteúdo religioso. 

Houve uma perda de credibilidade das igrejas por alguns escândalos que 

envolveram religiosos, deixando assim, alguns fiéis desgostosos com a postura de 

certas entidades. Estes seguidores continuaram com sua fé, mas não seguiram 

participando de encontros nas igrejas.  

O controle da mídia sobre a massa é tão grande que muitas pessoas são 

influenciadas a ponto de acreditar em tudo que dizem e acabam dando o pouco que 

tem em troca de algo. 

 Com isso, os meios de comunicação viram uma chance de lucro certo, pois 

este seguimento já tem público formado e as igrejas automaticamente produzem seu 

próprio conteúdo. 

Programas religiosos não contam com patrocinadores, eles pagam às mídias 

por um espaço. Todo o dinheiro que financia esta programação é obtido através dos 

dízimos pagos pelos fiéis e pelas ofertas alçadas durante a programação religiosa. 

Alguns meios de comunicação são basicamente mantidos por este segmento. 

Autores como Feitosa, Patriota e Pena esclarecem quais mecanismos os 

lideres religiosos utilizam na mídia para atrair mais fiéis, não apenas para frequentar 

seus templos, mas que acreditem no que dizem e façam suas doações. 

 

1. MIGRAÇÃO RELIGIOSA PARA AS MÍDIAS 

Até o século XV, o mais longe das igrejas que os religiosos iam para espalhar a 

fé eram nos hospitais e nas casas de moribundos e enfermos. 
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Muitos pastores assembleianos começaram suas vidas ministeriais sob uma 
copa de árvore. Muitas casas foram alugadas ou compradas para serem 
transformadas em novo templo, ou então a casa cedida por um recém-
convertido possuía dupla função: durante o dia era residência e à noite 
funcionava como templo. A forma múltipla como se deu o processo de 
evangelização — com distribuição de literatura, visitas a hospitais, presídios, 
cruzadas, abordagem pessoa, palestra em lares e outros métodos. 
(PACHECO, 2006, apud REFKALEFSKY; SOARES, 2009). 

 

Mas o que acontece quando as Igrejas já não estão mais cheias? Quando 

não há mais a procura por parte dos fiéis? 

Há quem diga que a perda de frequentadores das Igrejas se deve desde a 

criação da prensa de Gutenberg, analfabetos aprendiam a ler apenas para 

seguir a bíblia. Assim, o povo pôde ter a sua interpretação naquilo que lia e não 

mais o que os líderes intitulavam como verdade. 

A interpretação livre da Bíblia, sem mais a “condução” do padre e a 
possibilidade de leitura de outros livros divulgando novos tipos de 
pensamento, fizeram com que o homem se visse como o centro do 
universo. A razão como forma de alcançar o conhecimento e não somente a 
fé, transforma os comportamentos. (FEITOSA, 2013, p. 209). 

 

Por décadas as Igrejas condenavam os recursos fora dos templos. Para 

eles, os Padres e Pastores eram os enviados de Deus para espalhar a Palavra. 

Quem ousasse fazer suas próprias teorias sobre a bíblia era considerado um 

desviado. 

A criação do rádio teve um religioso como um dos principais inventores, se 

tratava do Padre Roberto Landell de Moura, que fez vários testes de 

transmissão via rádio. Feitosa (2013, p. 209) afirma que: “Tal invenção foi tida 

como diabólica, já que a voz viajava sem a presença do corpo”. 

Mas com o passar dos anos, viram que cada vez mais fiéis deixavam de 

ter como rotina comparecer aos cultos e missas, então decidiram usar as 

mídias à favor das igrejas. 

Torna-se, então, a mídia a instituição por excelência de produção e 
reprodução do poder simbólico, no lugar onde antes operaram sozinhas a 
igreja e a escola. Aliás, ambas estas instituições reagiram de maneira 
diferente a esta transformação estrutural do poder simbólico e, portanto, dos 
modos de legitimação que fizeram surgir os sistemas de comunicação na 
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modernidade: a igreja, por adesão; e a escola, por rejeição. (SIGNATES, 
2011, apud FEITOSA, 2013, p. 210). 
 

Desde então, a comodidade dos fiéis de ficarem no conforto de seus lares, 

rendeu uma grande audiência para os programas religiosos.  

As relações que antes eram estabelecidas dentro do espaço dos templos, 
caracterizadas como relações “com rosto”, perdem essa identidade e se 
tornam “sem rosto” na medida em que passam a depender da mediação de 
dispositivos midiáticos. (BEHS, 2007, apud BORELLI; ROSA; SEVERO, 
2010, p. 5). 
 

Com a chegada da Televisão, a ânsia dos religiosos por um espaço neste novo 

meio foi grande, maior até que a do rádio. Porém, enfrentaram uma grande 

dificuldade, pois um programa televisivo requer um aparato estrutural e de mão de 

obra muito maior que um programa radiofônico. Outro ponto negativo, era o discurso 

conservador de quem pregava.  

A Igreja acolhe os meios de comunicação, porém suas programações 
televisivas apresentam um discurso erudito, preocupado em manter a 
mensagem do evangelho de forma intacta e de compreensão bastante difícil 
aos fiéis. Agrega-se a isso, a falta de investimento em infraestrutura e 

profissionais qualificados para o meio televisivo. (FEITOSA, 2013, p. 211). 

 

O interesse dos religiosos brasileiros em integrar a mídia foi após o grande 

sucesso das redes Norte Americanas com este segmento. O primeiro programa de 

televisão se chamava Reencontro e era apresentado pelo pastor Amaral Fanini, que 

era Pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói. As formas de pregação no programa 

eram muito peculiares.  

Nas cruzadas evangelísticas e no seu programa Reencontro, o pastor Fanini 
já nos antecipou os traços da sua mensagem: nada que extrapole os apelos 
de renascimento individual (Jesus te espera! Jesus te salva!), fortes doses 
de moralismo privatista e recheios de ameaças de perdição eterna (Tu estás 
perdido! Só te resta Jesus!), uso aleatório de versículos bíblicos no clássico 
modelo fundamentalista, reafirmação constante da esfera do privado com 
não veladas alusões à iniciativa privada; nada que acentue o primado da 

justiça social. (ASSMANN, apud THOMÉ, 2011, p. 5). 
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Além de programas inseridos nas grades dos canais, como vemos até 

hoje na Rede Record e Bandeirantes, também foram criados canais abertos 

apenas para este segmento, como TV Canção Nova, TV Século XXI e Rede 

Vida.  

As mídias sociais e a internet também eram um pouco discriminadas pelos 

religiosos no início, mas ao poucos também estão encontrando a melhor forma 

de evangelizar na rede. Para Silverstone (2002, apud. FEITOSA, 2013, p. 212), 

“[...] é mais um dispositivo para influenciar, destruir, capacitar, animar, enganar, 

criar e sustentar significados, incitar e guiar reflexão, contar contos e articular 

lembranças”.  

2 - LUCRO DAS ENTIDADES ATRAVÉS DA MÍDIA 

Não há como negar que, após a inserção do Cristianismo na mídia, as 

igrejas enriqueceram. De evangelistas calçados com sandálias surradas à 

pregadores que andam em carros importados.  

A principal fonte de recursos das Igrejas são os dízimos. Portanto, quanto 

mais fiéis, mais dinheiro arrecadado. Como diz Fonceca (2003, apud. 

BORELLI; ROSA; SEVERO 2010, p.6), “Divulgar seus produtos, reforçar os 

fiéis que compõem a atual membresia e atrair potenciais seguidores, os quais 

pagarão pelos serviços que utilizarão e poderão engrossar o seu rol de 

dizimistas”.   

Mas os discursos usados nos programas não convenciam tantas pessoas 

quanto queriam. Com o passar dos anos, foram percebendo que o que 

realmente interessava à massa era o entretenimento. Pois então, as igrejas 

também penderam para o lado do espetáculo. Tornaram o que não parecia 

interessante em algo instigante.  

Em lugar da exegese, que seria o processo pelo qual o intérprete visita o 
texto bíblico em busca de sua história e do seu sentido primeiro, a 
homilética espetacular prefere a eisegese, que é o processo pelo qual o 
intérprete projeta sobre o texto as suas próprias idéias. Isso porque a 
história como memória significativa de um povo não interessa para o mundo 
do espetáculo. Este, ao contrário se alimenta do nuvioso. A história só 
interessa enquanto servir para os propósitos da indústria do entretenimento. 
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Por exemplo: a história do Dia Internacional da Mulher, não interessa à 
mídia como história da conscientização de pessoas a partir de uma tragédia 
que vitimou 129 mulheres operárias, na cidade de Nova Iorque, no dia 8 de 
março de 1857. Por isso, sem pudor, a publicidade aproveita a ocasião para 
vender lingerie, cosméticos e outros artigos de moda. O espetáculo refaz a 
história segundo os seus próprios interesses, num procedimento eisegético 
sistemático. [...] Deve, portanto, oferecer não o que a massa precisa, mas o 

que ela quer. (RAMOS, 2008, p.20).  
 

Há duas formas de programação religiosa. Programas inseridos na grade de 

canais de diversos segmentos e canais com concessão apenas para conteúdo 

religioso. Para as igrejas que compram um espaço dentro da grade de programação 

de uma televisão, não basta apenas pagar, tem que ter audiência. Pois um 

programa sem público está ocupando o lugar de um onde pode ser veículo 

publicidades e entretenimento, gerando assim, muito mais lucro. 

Se, em outros tempos havia um compromisso de coerência com o que os 
pregadores supunham ser a verdade, no mundo da mídia, a verdade é a 
opinião pública, o “Ibope”. Como se trata de um empreendimento 
demasiadamente oneroso, a homilética da mídia não pode se dar ao luxo de 
dispensar audiência.  (RAMOS, 2008, p. 20). 

 

Cada vez mais o conteúdo religioso foi tomando conta das mídias. Padres e 

Pastores começaram a gravar CDs e cantar suas músicas nos cultos e missas como 

se estivessem se apresentando em um show.  

Missas e cultos se tornam cada vez mais parecidos com shows televisivos 
de auditório, nos quais a interação com a platéia existe e se reproduz de 
forma similar aos programas “seculares”. Sendo assim, os líderes religiosos, 
por conta da formatação espetacularizada das transmissões de cultos e 
missas, estruturam suas falas de modo a interagir, exatamente como 
qualquer apresentador de TV em meio às luzes, brincando com os fiéis, 
contando histórias e até piadas, em um claro esforço para não perder a 
atenção dos espectadores do “show”. (PATRIOTA, 2009). 

 

Grandes estruturas são criadas dentro dos templos para que a transmissão 

aconteça. 

Essa religião midiatizada aponta para mudanças estratégicas nos próprios 
modos de funcionamento do campo religioso. Exemplo disso é que hoje os 
templos são organizados e reestruturados para munir e alimentar um 
complexo sistema de produção de sentidos sobre os credos. No interior dos 
templos há telões, alto-falantes, sistemas integrados entre diferentes mídias: 
rádios, canais de televisão, websites etc. Esses mecanismos funcionam de 
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forma combinada: há acoplamentos e atravessamento de dispositivos, o que 
acaba dando à prática religiosa um caráter de hiperdispositivo. (CARLON, 
2004, apud. BORELLI, 2010, p.16). 

 

Hoje, os fiéis assistem aos cultos e missas para ouvir os discursos, mas 

também como forma de entretenimento religioso. Quanto mais interessados 

eles estiverem e se sentirem bem, mais “ajuda” as igrejas receberão. Se o 

Padre ou Pastor der à pessoa o que ela quer, com certeza terá um retorno 

significativo. Passa-se do púlpito para a televisão, a internet, o rádio e demais 
dispositivos midiáticos. Agora, não é mais preciso necessariamente ter um 
contato face a face, pois o papel de geração e manutenção de vínculos 
entre igreja e o fiel para a ser realizado pela mídia e seus processos de 
produção de sentidos. (BORELLI, 2010, p.18). 

 

Se na televisão, um fiel vê que outras pessoas são curadas divinamente, 

ele então, procura os templos para ser curado também. O fiel por sua vez, paga 

pelo serviço como forma de gratidão e servidão a Deus. 

As ênfases mais convincentes ficam por conta dos anúncios de curas 
fantásticas e de diversos milagres. Contam com uma considerável audiência 
que acaba por ser recrutada para dentro de suas igrejas. A sistemática 
utilizada dos testemunhos é contundente, inclusive, alguns programas 
reproduzem, através de dramatização, toda a história do testemunho 
considerado vitorioso e isso, certamente, encoraja outros a tomarem o 
mesmo caminho em busca de resultados semelhantes. (PATRIOTA, 2009). 

 

Assim como qualquer instituição, as igrejas precisam de dinheiro para 

serem mantidas. Na atualidade não se vê mais tantos voluntários que espalham 

a Palavra sem exigir nada em troca. Templos do tamanho de castelos são 

construídos com o dinheiro arrecadado com o dízimo e ainda assim, algumas 

vezes, quem deseja fazer uma visita, também deve par para entrar.  

Alguns especialistas em comunicação social afirmam que as religiões 
iniciaram sua participação na televisão e no rádio com o propósito 
específico de passar ao povo brasileiro a sua espiritualidade. Entretanto, 
com o passar do tempo encantados com o mundo da comunicação e seus 
benefícios, concentraram suas preocupações na audiência e no número de 
adeptos cativados através das ondas sonoras de emissoras radiofônicas e 
audiovisuais. Missão, proselitismo, lógica mercado lógica? Diante de nós 
está uma grande discussão! (BUDKE, 2005, p.45). 
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Na atualidade os fiéis não precisam sair de suas casas nem para fazer suas 

doações e pagamento de dízimo. A igreja está tão atualizada nas tecnologias, que 

são divulgadas através das mídias, contas bancárias para que sejam feitos 

depósitos dos valores desejados. 

 

3 - AS TEORIAS DA COMUNICAÇÃO USADAS A FAVOR DA RELIGIÃO 

NA MÍDIA. 

Os meios que utilizam o segmento religioso utilizam algumas teorias da 

comunicação para beneficiá-los. 

Os fiéis dão audiência para estes programas, pois assim têm um retorno 

positivo para suas vidas, como o bem estar e até mesmo a certeza de curas 

milagrosas. Isso se resume aos usos e gratificações da comunicação. 

Reconhecer os receptores como ativos: priorizar os usos e as gratificações 
de necessidades sociais e psicológicas em detrimento do efeito direto; 
compreender que os meios de comunicação têm uma influência que está 
além ou aquém de conteúdo das mensagens veiculadas, mas que remete 
às características tecnológicas e estéticas de cada veículo e aos contextos 
que caracterizam a situação de exposição, considerar que a simples 
exposição aos meios já pode ter importância para um receptor, 
independentemente do conteúdo exibido; são “novidades” trazidas, ou pelo 
menos melhor elaboradas, pela corrente dos “usos e gratificações”. 
(GOMES, 2005, p.63). 
 

E Barreira (2013, p. 34) diz que, “o efeito só é possível se englobarmos o 

consumo, o uso e a ação considerando as necessidades que caracterizam o 

destinatário”. 

Com a evolução em que os programas Cristãos passaram durante tantos anos 

na mídia, tiveram que se adaptar para fornecer ao público o que queriam. Este fator 

se faz em cinco níveis. 

Em primeiro lugar a audiência é ativa e utiliza os meios de comunicação 
com um propósito claramente determinado. Em segundo lugar, um membro 
da audiência detém a possibilidade de disseminar a necessidade de 
gratificação, ao mesmo tempo em que, em terceiro lugar, os meios de 
comunicação competem com outras fontes a possibilidade de satisfazer o 
público. Em quarto lugar, as pessoas têm consciência suficiente do uso que 
dão aos meios de comunicação, de seus interesses e seus motivos. E por 
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último, somente a audiência está apta a produzir um juízo de valor sobre os 
conteúdos dos meios de comunicação. (MACEDO, 2009, p. 04). 

 

Quando se assiste a um programa religioso, cada fiel tem seu propósito 

particular. Os formatos e discursos são os mesmos, mas cada pessoa os 

interpreta a seu modo.  

As condições sociais e psicológicas do indivíduo dão origem à sua 
motivação de forma à preencher determinadas necessidades que aparecem 
a partir das situações vividas pelos indivíduos. As situações do quotidiano 
são, portanto, a gênese das gratificações na medida em que facilitam o 
maior ou menor envolvimento com os meios de comunicação ou que geram 
necessidades não plenamente satisfeitas na vida real e que são 
compensadas por esses usos. (RUÓTOLO, apud. MACEDO, 2009, p. 05). 

 

Dessa maneira, o público acaba tendo total poder sobre os programas, 

pois se não estiver lhe trazendo retorno, não há mais audiência. 

Os receptores podem modificar os efeitos dos meios e sendo assim, 
provocam novas tendências e novas inovações ... Por isso a Teoria dos 
Usos e Gratificações é o melhor postulado teórico comunicacional da 
atualidade para a explicação entre a recepção e entre os meios das novas 
tecnologias da informação. (RUÓTOLO, apud. MACEDO, 2009, p. 06). 

 
E o que dizer ao simples ato de colocar um copo com água ao lado do 

rádio ou televisor enquanto o pastor dá a sua benção, o liquido se tornará 

bento? Isso não se sabe, mas é mais uma estratégia dos religiosos com base 

em uma das teorias, desta vez a da agulha hipodérmica. 

O seu objectivo é o estudo do comportamento humano com os métodos de 
experimentação e observação das ciências naturais e biológicas. O sistema 
de acção que distingue o comportamento humano deve ser decomposto, 
pela ciência psicológica, em unidades compreensíveis, diferenciáveis e 
observáveis. Na relação complexa que existe entre o organismo e o 
ambiente, o elemento crucial é representado pelo estímulo; esse estímulo 
inclui os objectos e as condições exteriores ao sujeito, que produzem uma 
reposta. (WOLF, 2003, p.27). 

 

Algumas atitudes são feitas por simples indução, muitas vezes as pessoas 

não sabem o significado, mas continuam fazendo junto com a maioria. 

E há um jogo de interesses por trás de tudo isso. A maior parte do lucro 

em redes de televisões onde há conteúdo religioso, é oriundo deste segmento. 
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Deste modo, toda a programação deve se enquadrar nas exigências estabelecidas 

pelo veículo. Isto acaba censurando parte do conteúdo e do comportamento dos 

comunicadores que compartilham do mesmo espaço. 

[...]É difícil não perceber que valores como individualismo, competição e 
liberalismo aparecem consolidados nas páginas de jornais e telas de tvs. E 
não quero nem entrar no mérito sobre a validade desses conceitos, apenas 
identifico sua predominância na mídia e sua referência ao capitalismo. 
(PENA, 2008, p. 146). 

 

Muitas vezes os jornalistas, apresentadores e intérpretes daquele canal são 

repreendidos por comportamentos e uso de expressões que não condizem com os 

valores da instituição religiosa que está incluída na programação. 

Os donos de jornal dizem ais seus diretores que assuntos querem em pauta 
e estes mobilizam os repórteres. É o “modelo de propaganda”, (propaganda 
framework), cuja hipótese principal sustenta que por trás das notícias 
factuais escondem-se estratégias de relações públicas e reforço de seu 
conteúdo e objetivo (capitalista, é claro) por intermédio de artigos de opinião 
e outros artifícios. (PENA, 2008, p. 149). 

 

Essa maneira de ditar regras sobre o que pode ou não ser exibido em um meio 

de comunicação onde se veicula um produto religioso, condiz com a teoria 

instrumentalista. 

O instrumentalismo parte de um paradigma de pesquisa baseado nos 
chamados estudos da parcialidade, cujo objetivo é verificar a existência ou 
não de distorções nos textos noticiosos. [...] Não é preciso uma análise mais 
aprofundada para verificar que a teoria instrumentalista, seja qual for a 
versão, parte de princípios epistemológicos presentes na teoria do espelho3, 
pois se o objetivo é verificar distorções, ela aceita que é possível refletir a 
realidade. Assim, os estudos da parcialidade, também conhecidos como 
News bias studies, não estão ligados a pressupostos de construção social 
da realidade, mas sim à factível possibilidade de sua reprodução. (PENA, 
2008, p.146) 

 

Após todas estas análises, chegamos à conclusão de que hoje tudo se curva 

aos interesses da mídia e tecnologia, até os mais resistentes a estes recursos se 

renderam e tiveram um retorno muito lucrativo com a escolha que fizeram. 
                                                 

3Segundo Pena (2008, p.125), teoria do espelho “É a ideia de que o jornalismo reflete a realidade. Ou 

seja, as notícias são do jeito que as conhecemos porque a realidade assim as determina”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de ficarem com suas igrejas praticamente vazias, os lideres religiosos 

optaram por migrar para onde estava o foco da população naquele momento. Foi 

assim que utilizaram a mídia como aliada. 

A partir disso, perceberam que se produzissem o que o público queria, 

ganhariam mais adeptos e mais dinheiro através do dízimo e doações.   

Com o passar do tempo acabaram transformando seus cultos em espetáculos e 

seus templos em locais com inúmeros aparatos tecnológicos que suprem as 

necessidades midiáticas. 

Mas com toda essa aparição da religião, alguns critérios da programação se 

alteraram um pouco, tanto na maneira comportamental, quanto visual. O que nos 

leva a entender que este segmento está, de certa forma, ditando regras para o 

veículo onde está inserido. Sem contar sobre a questão de alguns meios onde o 

dono é ligado diretamente com a instituição religiosa. 

Portanto, a influência ao público não se limita apenas ao horário em que os 

programas religiosos são inseridos, mas a proposta acaba se espalhando para o 

restante da programação, causando assim, uma maior convivência do público com 

aquele conteúdo, e automaticamente influenciando e aproximando mais fiéis para 

uma maior arrecadação de recursos. 
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